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GENEL NOTLAR 
 

Soruların yarışmacılardan gelen genel yazım biçimine müdahale edilmemiştir. 

Asma düzeninde 2 yatay A1 üst üste asılacaktır. 

 

1) Yarışmaya iç mimarlar katılabiliyor mu? Katılım şartlarında yazmıyor. 

Katılamazlar. 
 

2) Yarışma Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencilerine açık mı ? 

Öğrenciler yarışma ekibinde müellif olarak yer alamazlar ancak ekipte yardımcı olarak 
bulunabilirler. 
 

3) Yürüyüş yolu tarafından Caddeye girilmesi ile birlikte sağlı sollu binaların tamamının, canlı 

renklerle (vintage modeli ile boyanması – mantolama- dış cephe çalışmalarının yapılması ) 

tarihi dokuyu görsel olarak hafızaya kazınması sağlanmalı. 

Ayrıca aynı cadde üzerinde kullanılan parke taşlarının Arnavut kaldırımı diye tabir ettiğimiz 

modern ve tarihsel dokunuşu sağlayarak tekrar döşenmesi. Görselde, eski İzmit’i modernize 

şekilde yansıtılması. 

Beşiktaş’ ta kartalı,  kadıköy’de boğa heykeli olduğu gib; İzmit’in merkezi olan fethiye 

caddesinde kocaelispor’u simgeleyen bir taraftar grubunun heykeli yada buna benzer 

kocaelispor’a has bir heykelin yapılması * ( Birebir görüşmede fikirler üretilerek beyin fırtınası 

yapılacaktır) 

Ek olarak tüm bu çalışmaların başarılı bir şekilde uygulanması sonrasında, Kentimize özgü  ( 

Kandıra yoğurdu / pişmaniye/ kocaeliyi yansıtan magnetlerin )  aynı caddede tarihi dokuyu 

yansıtan stantlar kurularak şehir dışından  gelen turistlere  tanıtılıp satışının sağlanması. )  

Görüşlerinizi yarışma şartnamesine uygun olarak iletebilirsiniz. 
 

4) Yarışma belgelerini gönderebilir misiniz?  

yarisma.izmit.bel.tr adresinden belgeleri indirebilirsiniz. 
 

5) Merhaba yarışmaya katılmak için mimarlık, peyzaj mimarlığı ya da şehir bölge planlama 

bölümlerinden mezun olmamız gerekir mi? İç mimarlık öğrencisi olarak yarışmaya katılmak 

istiyorum. Bu mümkün müdür? Tek başıma katılmam mümkün değilse grup içinde bu 

bölümlerden birinde okuyan bir öğrenci bulunması halinde katılabilir miyiz?  

Öğrenciler yarışma ekibinde müellif olarak yer alamazlar, ancak ekipte yardımcı olarak 
bulunabilirler. 
 

6) Yarışma dosyalarınına nasıl ulaşabilirim ?  

yarisma.izmit.bel.tr adresinden belgeleri indirebilirsiniz. 
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7) Öğrenci olarak katılabiliyor muyuz? 

Öğrenciler yarışma ekibinde müellif olarak yer alamazlar, ancak ekipte yardımcı olarak 
bulunabilirler. 
 

8) Katılım için 20 tl yatırıp dekont almamız yeterli mi?  

Yarışmaya katılım koşulları şartname ile tanımlanmıştır. 
 

9) Şartname ve belgeleri nasıl temin edebiliriz ? 

yarisma.izmit.bel.tr adresinden belgeleri indirebilirsiniz. 
 

10) Merhabalar proje alanı içerisinde bulunan yapılar ile ilgili herhangi bir cephe sağlıklaştırma 

çalışması beklenmekte midir?  

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

11) Ben İstanbul Gedik Üniversite Mimarlık 3.sınıf öğrencisiyim yarışmaya katılmak 

istiyoruz Öğrenci olarak yarışmaya katılma şansımız var mı ?  

Öğrenciler yarışma ekibinde müellif olarak yer alamazlar, ancak ekipte yardımcı olarak 
bulunabilirler. 
 

12) Yarışmada öğrencilerin katılımı geçersiz mi acaba geçersiz olması adil değildir genç kitleyi 

çekmeyi hedefleyen bir projeye genç olan öğrenci projelerini kabul etmemek büyük bir 

tezatlıktır. 

Öğrenciler yarışma ekibinde müellif olarak yer alamazlar, ancak ekipte yardımcı olarak 
bulunabilirler. 
 

13) Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı son sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya 

öğrenci statüsünde katılma şansım var mıdır?Bununla ilgili bir yazıya rastlamadığım için soru 

sorma ihtiyacı hissettim.Bilgilendirirseniz sevinirim. 

Öğrenciler yarışma ekibinde müellif olarak yer alamazlar, ancak ekipte yardımcı olarak 
bulunabilirler. 
 

14) Yarışmaya bireysel olarak katılım yapılabilir mi ?Ekip olarak katılımlarda ekibin tamamı 

mimar olabilir mi yoksa diğer bölümlerden, şehir bölge,peyzaj mimari gibi alanlardan da, üye 

olması zorunlu mu ? 

TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar veya TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı 
veya TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı üyelerinden, meslekten men cezalısı 
durumunda olmayan üyesini ekipte bulundurmak. Ekip temsilcisi bu üç disiplinden herhangi 
birisinden olabilir. (Yarışmaya tek kişi olarak katılmak veya tek meslek grubuna bağlı ekip 
üyelerinden oluşan ekip şeklinde katılmak mümkündür.) 
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15) Açmış olduğunuz tasarım yarışmasını büyük bir sevinçle öğrenmiş bulunmaktayım. 

Mimarlık öğrencisiyim ve sayısını sayamadığım belki yüzlerce kez o tatlı yokuşundan çıkıp sanat 

sokağına kıvrıldığım  , İzmitin güzel caddelerinden Fethiye Caddesi için düşüncelerimi tasarım 

haline dönüştürmek istiyorum. Mimarlık öğrencilerinin yarışmaya katılabileceği hususunda 

bilgi almak istiyorum.   

Öğrenciler yarışma ekibinde müellif olarak yer alamazlar, ancak ekipte yardımcı olarak 
bulunabilirler. 
 

16) Yarışma Şartnamesinde, 8. Yarışmacılardan istenenler bölümünde, Teslim edilecek pafta 

boyutu ve şekli, A1 paftaların sunum düzeni mesela peş peş'e 4 veya 3 yatay A1 paftası olarak 

düşünülebilir mi? Yoksa 4 pafta için, 2 üst ve 2 alt olarak mı sergilenmek zorundadır? 

2 alt 2 üst olarak asılacaktır. 
 

17) Ortakçıl yarışma ne demektir?   

Ortakçıl yarışmalar: Birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının birbirine yakın 
ağırlıkta katkısını gerektirecek türden konularda yapılacak yarışmalardır. (Mimarlık, Peyzaj 
Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat 
Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği Madde:7) 

 

18) Yarışmaya bireysel katılım mümkün müdür? 

TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar veya TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı 
veya TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı üyelerinden, meslekten men cezalısı 
durumunda olmayan üyesini ekipte bulundurmak. Ekip temsilcisi bu üç disiplinden herhangi 
birisinden olabilir. (Yarışmaya tek kişi olarak katılmak veya tek meslek grubuna bağlı ekip 
üyelerinden oluşan ekip şeklinde katılmak mümkündür.) 
 

19) İkisi de mimar olan katılımcılardan oluşan bir ekip ile katılmak mümkün müdür? 

TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar veya TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı 
veya TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı üyelerinden, meslekten men cezalısı 
durumunda olmayan üyesini ekipte bulundurmak. Ekip temsilcisi bu üç disiplinden herhangi 
birisinden olabilir. (Yarışmaya tek kişi olarak katılmak veya tek meslek grubuna bağlı ekip 
üyelerinden oluşan ekip şeklinde katılmak mümkündür.) 
 

20) Yarışmaya Katılmak İçin Meslek Odalarına Üye Olma Zorunluluğu Var Mı? Yoksa Sadece 

Ekipten Bir Kişinin Olması Yeterli Midir?   

İlgili odalardan birine üye olmak zorunludur. Üye olmayanlar ekipte yardımcı olarak yer 
alabilirler. 
  

21) Yarışmaya ortak veya yardımcı olarak öğrenciler de katılabiliyor mu?  

Öğrenciler yarışma ekibinde müellif olarak yer alamazlar, ancak ekipte yardımcı olarak 
bulunabilirler. 
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22) Yarışmaya katılım koşulları arasında yukarıda belirttiğiniz üzere, bu kuruluşlara üye ve bu 

meslek dallarından herhangi birisine uygun bir meslek dalında değilim. Fakat modelleme 

üzerinde eğitim almış, kendimi o yönde geliştirmiş bir jeofizik mühendisiyim, ben bu yarılmaya 

katılmak istiyorum fakat belirttiğiniz şartlarda olursa ekip temsilcisi ben olamıyorum ve 

yapacağım projeyi sahiplenemiyorum. Eğer katılım koşulları arasındaki bu şartı daha geniş 

yelpazeye yayabilirseniz benim ve benim gibilerin de katılımını sağlamış olursunuz diye 

düşünüyorum. 

Danışman veya yardımcı olarak ekipte yer alabilirler. 
 

23) Fethiye caddesi yeniden düzenleme yarışması kapsamında  sokağı veya caddeyi oluşturan 

önemli unsurlardan biri olarak bina cephelerine öneride bulunulabilir mi? Eğer böyle bir 

öneride bulunabiliyorsak  müdahalenin belli bir kısıtı veya ölçütü var mıdır?  

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

24) Fethiye caddesi yeniden düzenleme yarışması kapsamında proje alanımıza dahil olan 

Fethiye caddesi veya caddeye bağlanan sokaklarını tamamen veya bazı bölgeleri kısmen  araç 

trafiğine kapatmak gibi bir öneride bulunulabilir mi? Trafiğe kapatılması durumunda açık 

olması zorunluluğu taşıyan (servis saatleri gibi) saatler veya alanlar olacak mıdır?  

Mevcut trafik akışına müdahale edilemez. 
 

25) Yarışmaya yardımcı olarak katılacak yüksek lisans öğrencilerininde oda üyelik belgesi 

göstermesi şart mıdır?  

Müellif olarak ekipte yer alacak tüm üyelerin ilgili odaya kaydının olması gerekmektedir. 
Yardımcılar için böyle bir şart aranmamaktadır. 
 

26) Alandaki kültür varlığı Tarihi Osmanlı Hamamı’nın işlevine dair bir öneri geliştirebilir miyiz? 

Hayır. 
 

27) Teslim dokümanlarının haftasonu (cumartesi ve pazar) elden teslimi mümkün müdür? 

Mümkün değildir. 
 

28) Merhaba, yarışmaya ekip olarak katılımda ekip başının mimar olması şartıyla, ekip 

içerisinde mimarlık öğrencisi bulunabilir mi?  

Yardımcı olarak bulunabilir. 
 

29) Cadde 22.00-10.00 arasında trafiğe tek şeritli olarak mı çift şeritli olarak mı açılıyor?  

İlgili saatlerde servis amaçlı iki yönde kullanılmaktadır. 

 

30) Araçlar caddeyi mal indirme amacıyla kullanıyor mu? 

Evet. 
 

31) Bitkilendirme ile alakalı bir sınır var mı? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
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32) Caddeye bakan bina cephelerine bir öneri getirilebilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

33) Yarışma ekibine danışman olarak mimar/aydınlatma uzmanı arkadaşımızı eklemek 

istiyoruz. Bu anlamda danışman statüsünde oda üyelik belgesi vermek gerekir mi? 

Yarışmaya müellif olarak katılacak tüm ekip üyelerinin ilgili oda belgelerini sunması 
beklenmektedir.  Danışmanlar için herhangi bir oda belgesi istenmemektedir. 
 

34) Öneri tasarımda cadde boyu belirli saatlerde araçların gireceği mi dikkate alınmalı 

Evet. Alan halihazırda lojistik hizmetler ve kentsel servisler için akşam 20:00 ile sabah 10:00 
saatleri arasında araç trafiğine açılmaktadır. Kent içi ulaşım için kullanılan yoğun bir trafik söz 
konusu olmamakla birlikte alanda ağır tonajlı araçların bulunacağı dikkate alınarak özellikle 
zemin malzemeleri belirlenmeli, boyutlandırılmalı ve detay ilkeleri geliştirilmelidir. 
 

35) Yarışma alanında kötü durumda, haraba şeklinde yıkılacak bina bulunmakta mıdır? 

Soru kapsam dışıdır. 
 

36) Zemin kat kullanımlarına herhangi bir cephe tasarımı önerilmesi beklenmekte midir? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

37) Paftaların a3 seti spiralli mi olacak?  

Sunuma uygun teknik yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

38) Rapor ayrıca ilk sayfa mı olacak 

Proje raporu 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde pafta üzerinde ve A3 dosyanın ilk sayfasında 
verilecektir. 
 

39) pafta a3’e küçültülünce paftanın üstündeki  metin okunmayabilir ? 

A3 dosyanın ilk sayfasında ayrıca verilecektir. 
 

40) Merhaba, mimarlar odasına üyeliği olan mimarlık öğrencisinin yarışmaya katılma hakkı var 

mı acaba? 

Öğrenciler yarışma ekibinde müellif olarak yer alamazlar ancak ekipte yardımcı olarak 
bulunabilirler. 
 

41) Birden Fazla Proje İle Katılınabilir Mi? 

Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül 
hükümsüz sayılır. 
 

42) Alanda İrtifak Hakkı Kullanılarak Daha Üst Kotlarda binalara Bitişik Ya Da Ayrı Kamusal Alan 

Yaratılmasında Bir Sakınca Var Mıdır? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

43) Sokak Cepheleri Ve Tabelalara Öneri Getirebilir Miyiz? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
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44) Yarattığımız Çeşitli Mimari Öğelere Statik Rapor Gerekli Midir? Konsept Aşamasında 

Bıraksak Olur Mu? 

Tasarımcının önerilerini jürinin anlayabileceği şekilde aktarması gerekmektedir. 

 

45) Mevcut ticaret birimlerinin taşınması veya işlevinin değişmesini önerdiğimizde mevcutta 
bulunan kiracı ya da dükkan sahipleri için ne yapmalıyız? Yani bir öneri geliştirmemiz gerekir 
mi yoksa bir şekilde mutlaka gerçekleşecek bu durum için sizin bir öneriniz var mı? Mevcut 
yapıları olduğu gibi korumamız mı gerekiyor yani binalarda değişiklik yapma imkanımız ne 
ölçüde bulunmaktadır? 
Mevcut mülkiyete ve fonksiyona müdahale beklenmemektedir. Yarışmaya konu alan özel 
mülkiyetin dışında kalan kentsel kamusal açık alandır. 
 

46) Ağır hasar tespiti olan yapı bulunmakta mıdır? Yapılara müdahale için ilgili dokümanlara 

ulaşmamız mümkün müdür? 

Konu kapsam dışıdır. 
 

47) Merhabalar kamu personeli yarışmaya katılabilir mi ? 

Yarışmaya katılım koşullarını sağlamak kaydıyla katılınabilir. 
 

48) Mülkiyet durumundan dolayı cephe tasarımı ve yarı örtülü mekan oluşturmak için gerekli 

izinler var mıdır ?  

Yarışmacı bu konuda serbesttir. 

 

49) 1/5000 ölçekte nazım imar plan tasarları üzerinden yapı analizlerini ulaşabilir miyiz ? Bina 

durumları olası depremlere elverişli midir ? Fethiye caddesi ve çevresi için 10.1 sürümlü ArcGIS 

verilerine ulaşabilir miyiz ?  

Yarışma şartnamesinde verilen bilgi ve belgeler yeterlidir. 
 

50) Caddedeki işyerlerinin cephelerinde, tabelalarında herhangi bir değişiklik yapılabilmesi 

mümkün müdür? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

51) Cadde ve ona yakın bir alanda yeni bir yapı önerisi getirilebilir mi? O yapı ne detayda 

projelendirilmelidir? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

52) Fethiye Caddesi’nin sınırlarını oluşturan yapıların yaşı/depreme dayanım durumu nedir? 

Fethiye Caddesi’nin sınırlarını oluşturan yapılara herhangi yıkım/yeni yapı yada yeni cephe 

önerisi yapılabilir mi? 

Mevcut binalara yapısal müdahaleler kapsam dışıdır. Cephe önerileri yarışmacıya bırakılmıştır. 
 
 
 


