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SAYI TARİH SORU  CEVAPLAR 
1 25.12.2020 Yarışma şartnamesinde yer alan 7.k' ya göre: 

" Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir 
mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşulunu 
sağlayan ekipler katılabilir. Yarışmacı olmak 
koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı 
Ekip Temsilcisi olabilir. Gereksinim duyulması 
halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte 
danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir. "  
Ekip içinde bir mimar, bir şehir plancısı ve bir 
peyzaj mimarı olması koşulunu sağlayan ekiplerde 
ek olarak mimarlık öğrencileri de yarışmacı olarak 
yer alabilir mi? 

Yarışma ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge Planlama 
ve bir Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun TMMOB’ye kayıtlı 
meslek gruplarından olması gerekir. Diğer meslek alanlarından 
kişiler ekip içerisinde danışman veya yardımcı üye olarak görev 
alabilir. Öğrenciler de yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. 

2 29.12.2020 Projeye öğrenci katılımı oluyor mu? Yarışmaya 
katılan herkesin mezun durumunda olması mı 
gerekiyor? Yarışmaya katılan gruptaki kişilerden 
biri mimarlık öğrencisi olsa da katılabiliyor mu? 

Yarışma ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge 
Planlama ve bir Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun 
TMMOB’ye kayıtlı meslek gruplarından olması gerekir. Diğer 
meslek alanlarından kişiler ekip içerisinde danışman veya 
yardımcı üye olarak görev alabilir. Öğrenciler de yarışmaya 
yardımcı olarak katılabilirler. 
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3 30.12.2020 Yarışmanıza katılım koşullarında 2 mimar bir 
peyzaj mimari veya 2 peyzaj mimarı ve 1 mimar 
olarak katılabiliyor muyuz? Yarışma ekibi en az 3 
kişi mi olmak zorunda ? Yarışmaya katılan 
herkesin mezun durumunda olması mı gerekiyor? 
Yarışmaya katılan gruptaki kişilerden biri mimarlık 
öğrencisi olsa da katılabiliyor mu ? 

Yarışma ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge Planlama 
ve bir Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun TMMOB’ye kayıtlı 
meslek gruplarından olması gerekir. Diğer meslek alanlarından 
kişiler ekip içerisinde danışman veya yardımcı üye olarak görev 
alabilir. Öğrenciler de yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. 

4 04.01.2021 Danışmanlık aldığımız meslek insanlarının oda 
kayıtlarının bulunması gerekli midir? 

Yarışma ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge Planlama 
ve bir Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun TMMOB’ye kayıtlı 
meslek gruplarından olması gerekir. Diğer meslek alanlarından 
kişiler ekip içerisinde danışman veya yardımcı üye olarak görev 
alabilir. Öğrenciler de yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. 

5 05.01.2021 İyi günler yarışma başvuru formlarını nereye 
göndermemiz gerekiyor ? 

Şartnamedeki başvuru koşullarında belirtilmiştir. 

6 13.01.2021 Yerin üstüne çıkabileceğimiz ve yerin altına 
inebileceğimiz kaçar metre sınırımız var? 

Yarışmacılardan şartnamenin eki olan jeolojik etüt raporunun 
incelenerek öneri getirilmesi beklenmektedir. 

7 13.01.2021 Belirtilen sınır içerisinde araç giriş ve çıkışları için 
yön belirtileri verilmiş ancak o noktalarda 
tamamen yayalaştırma yapabiliyor muyuz veya 
bazı noktalarda yayalaştırma sınırlarına sokabilir 
miyiz? Çünkü bir anda ana hat üzerinde sadece 
araç trafiğine kapatma durumunda o bölgeye 
doğru ciddi bir trafik problemi yaşatabilir mi onu 
analiz etmemiz gerekecek.  O bölgede bulunan 
konutların kendi otoparkları var mı? Varsa, 
onların bilgisini alabilirsek en azından araç 
yönlendirmelerini o bölgeler üzerinden yapabilir 
miyiz? 

Ulaşımla ilgili önerilecek çözümlerin üst ölçekte analiz edilmesi 
ve sunulması gereklidir. O bölgedeki konutların yeraltı 
otoparkları bulunmamaktadır. 
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8 13.01.2021 Zeminde kullanılan asfalt, taş gibi malzemeler 
dışında malzeme kullanım önerisinde bulunabilir 
miyiz yoksa var olan zemin taşları üzerinden mi 
ilerlenilmesi isteniyor? 
 

Yarışmacılardan malzeme önerisinde bulunmaları 
beklenmektedir. 

9 13.01.2021 Otopark için tahsil edilen alana özel bir tasarım 
önerisi sunmamız gerekmekte mi? 

Bölgede kentsel tasarım kapsamında otopark çözümleri 
sunulması beklenmektedir. 

10 15.01.2021 İnternet üzerinden yarışma ilanınızı gördüm ve 
katılmak istiyorum. Nasıl katılabilir bide yapılacak 
olan plan nazım imar planı yoksa uygulama imar 
planı mi olacak biraz bilgi alabilir miyim? 

Yarışma şartnamesine bakınız. 

11 21.01.2021 Düzenlemiş olduğunuz Kentsel Tasarım yarışması 
hakkına katılım koşulları ve proje detayları 
hakkında bilgi almak istemiştim 

Yarışma şartnamesine bakınız. 

12 21.01.2021 İşlev önerisi istenilen kütlelerin renovasyon 
projeleri planlarla desteklenmeli midir? Paylaşılan 
eklerde renovasyon beklenen yapıların planları 
bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılara sadece 
öneri sunmamız mı beklenmektedir? 

İkisi özel biri kamu mülkiyetinde olan bu yapıların renovasyon 
projeleri istenmemektedir. İşlev önerileri kavramsal çerçeve ve 
kentsel tasarım düzenlemeleri içerisinde yarışmacının 
değerlendirmesine bırakılmıştır. Söz konusu yapıların 
projelerinin paylaşılmasına gerek görülmemektedir. 

13 23.01.2021 Yarışmaya katılabilmek için ekipte, şehir bölge 
planlamacı ve peyzaj mimarı olma şartı var mı? 
Yoksa grubun sadece mimarlardan oluşması 
yeterli midir? 

Yarışma ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge Planlama 
ve bir Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun TMMOB’ye kayıtlı 
meslek gruplarından olması gerekir. Diğer meslek alanlarından 
kişiler ekip içerisinde danışman veya yardımcı üye olarak görev 
alabilir. Öğrenciler de yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. 
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14 24.01.2021 Ekip içerisinde oda kayıtlı mimar bulunacak 
şekilde iç mimar ve yardımcı olarak yer alacak 
mimarlık öğrencisi arkadaşlarımızda yarışmaya 
katılabilir mi? Bu durumda iç mimarlar odası 
kaydına ihtiyaç var mı?   

Yarışma ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge Planlama 
ve bir Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun TMMOB’ye kayıtlı 
meslek gruplarından olması gerekir. Diğer meslek alanlarından 
kişiler ekip içerisinde danışman veya yardımcı üye olarak görev 
alabilir. Öğrenciler de yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. 

15 25.01.2021 Otopark ihtiyacını karşılamak için mülkiyeti şahsa 
ait olan bazı binaların yerine otopark binaları 
önerebilir miyiz? Yani yer açmak için varolan bazı 
yapıları kaldırmak gibi bir hakkımız var mı? 

Özel mülkiyetteki yapıların otopark olarak kullanılmak üzere 
dönüştürülmesi veya yer açmak için kaldırılması 
beklenmemektedir.  Ancak kamu mülkiyetindeki alanlar bu 
amaçla değerlendirilebilir. 

16 25.01.2021 Yarışmadaki etkileşim alanında bulunan Marina 
Vista AVM kapanmış olarak gözüküyor. Bu AVM 
hakkında yıkım ya da kamulaştırma kararı alabilir 
miyiz? 

Marina Vista yapısı ile ilgili olarak kamulaştırma ya da yıkım 
kararı alınamaz. 

17 25.01.2021 Yarışma alanında bulunan mevcut tarihi yapıların 
( Şaşati Evi, Banka Binası, Emniyet Müdürlüğü 
Lojmanı gibi ) restorasyon ve rölöve planlarını bize 
verebiliyor musunuz? 

İkisi özel biri kamu mülkiyetinde olan bu yapıların renovasyon 
projeleri istenmemektedir. İşlev önerileri kavramsal çerçeve ve 
kentsel tasarım düzenlemeleri içerisinde yarışmacının 
değerlendirmesine bırakılmıştır. Söz konusu yapıların 
projelerinin paylaşılmasına gerek görülmemektedir. 

18 25.01.2021 Atatürk Caddesini trafiğe kapatmamızın bir 
mahsuru var mı? 

Atatürk Caddesi'nin trafiğe kapatılması veya kapatılmaması 
yarışmacılar tarafından üst ölçekte alacakları kararlarla ilişkili 
olarak düşünülmelidir. 

19 25.01.2021 Eskiden Tevfik Sırrı Gür Stadyumu olarak işlev 
gören şu an Millet Bahçesi olacak olan araziye 
yaya veya araç yolu köprüsü yapmamızda sıkıntı 
var mı? 

Millet bahçesi ile Atatürk Caddesi arasında yaya köprüsü inşaatı 
tamamlanmıştır. Yeni bir köprüye ihtiyaç yoktur. 

20 25.01.2021 Alanda bulunan ve kullanım dışı olan özel 
mülkiyetlerle ilgili yeniden işlevlendirme veya 
dönüştürme önerisi yapılabilir mi? 
 

 İşlev önerileri kavramsal çerçeve ve kentsel tasarım 
düzenlemeleri içerisinde yarışmacının değerlendirmesine 
bırakılmıştır. 
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21 26.01.2021 Katılımcılardan istenilen kırmızı odak alanının 
taşıt trafiğine belirli şartlarda, belirli zamanlarda 
açılacak şekilde kısıtlı olmasının istenildiğini 
anlıyoruz. Bu kısıtlama sadece Atatürk Caddesi 
için mi yoksa caddeden etkilenen alandaki 
sokaklar için de mi isteniyor? 
 

Yarışma şartnamesi madde 4.3 de konuyla ilgili yeterli bilgi 
verilmiştir. 

22 26.01.2021 Katılımcılardan istenilen otopark çözümleri; 
kırmızı odak alanı içerisinde midir? 

Yarışma şartnamesi madde 4.3 de konuyla ilgili yeterli bilgi 
verilmiştir. 

23 26.01.2021 Önerilen yaya bölgeleri paftasındaki sarı alanı 
(Uray Caddesinin bulunduğu) verme amacınızı 
anlayamadık. Önerilecek tasarımla olan ilişkisini 
düşünmememiz için mi verdiniz yoksa mevcut 
durumda da zaten taşıt trafiğine kısıtlı veya 
kapalı mı? 

Yarışma alanının çevresiyle birlikte ulaşım etkileşiminin 
algılanabilmesi için ‘’Kent İçi Ulaşıma Yönelik Öneriler Raporu’’ 
eklenmiştir. Bu kararların bağlayıcılığı yoktur. 

24 26.01.2021 Tüm paftalar dikey ve A0 boyutunda ve 6 paftayı 
geçmeyecek şekilde sert zemin (kalın karton, 
fotoblok vb.) üzerinde sunulacaktır.’’ bilgisini 
görüyoruz. Tam olarak 6 adet pafta mı isteniyor 
yoksa daha az da olabilir mi? 

En fazla 6 pafta sunulacaktır. 6 pafta yarışmacıların istenilenleri 
sunmaları için yeterlidir. 

25 26.01.2021 Dükkân cepheleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin 
detaylar isteniyor. Bu müdahalenin belirli bir 
yükseklikte kalması veya sadece dükkânlara 
uygulanması gibi kısıtlamalar var mı? 

Müdahalenin sadece dükkân cepheleri ve zemin kat seviyesiyle 
sınırlı kalması beklenmektedir, ancak yarışmacılar konuyu 
yorumlamakta serbesttir. 
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26 27.01.2021 Mimarlık 4.sınıf öğrencisiyim Çamlıbel 
yarışmasına katılmak istiyorum fakat mimarlar 
odasına kayıtlı değilim ve kayıt olamıyorum bu 
sebepten dolayı '' Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili 
odasının üyesi olmak'' maddesinin yerine 
getirilmemesi yarışmaya engel midir? 
 

Yarışma ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge 
Planlama ve bir Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun 
TMMOB’ye kayıtlı meslek gruplarından olması gerekir. Diğer 
meslek alanlarından kişiler ekip içerisinde danışman veya 
yardımcı üye olarak görev alabilir. Öğrenciler de yarışmaya 
yardımcı olarak katılabilirler. 

27 27.01.2021 Rüzgâr yönü ve şiddeti ile ilgili veriler mevcut 
mudur? 

Meteorolojik veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web 
sayfasından temin edilebilir. Alana ilişkin iklim verileri bölge 
normallerindedir. 

28 27.01.2021 Yarışma odak alanı ve etkileşim alanı ile ilgili 
demografik veriler var mıdır? 

Yarışma odak alanı ve etkileşim alanına özel demografik veriler 
bulunmamaktadır. 

29 27.01.2021 Öneri Metro ve Bisiklet yolu projelerinin dwg 
formatında verilmesi mümkün müdür? 
 

Metro hattı ve bisiklet yolu için istenen bilgiler şartname 
ekindeki  ‘’Yarışma Alanı ve Çevresindeki Projeler ‘’ dosyasında 
verilmiştir. 
 

30 27.01.2021 Emniyet Müdürlüğü'ne ait kullanılmakta olan 
lojmana müdahalede bir sınır öngörülmüş 
müdür? 

İşlev önerileri kavramsal çerçeve ve kentsel tasarım 
düzenlemeleri içerisinde yarışmacının değerlendirmesine 
bırakılmıştır 

31 27.01.2021 Millet Bahçesi'nin 1. Etabının hâlihazır üzerine 
işlenebilmesi mümkün müdür? 

Millet Bahçesi yarışma alanına dâhil değildir. Projesi ve 
uygulaması Toplu Konut İdaresi tarafından yapılmıştır. Proje 
belediyede mevcut değildir ve dolayısı ile hâlihazır üzerine 
işlenemez. 
İlgili projehttps://www.ontasarim.com.tr/tr/project/mersin-
millet-bahcesi-21.html web sayfasından incelenebilir. 

https://www.ontasarim.com.tr/tr/project/mersin-millet-bahcesi-21.html
https://www.ontasarim.com.tr/tr/project/mersin-millet-bahcesi-21.html
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32 27.01.2021 Mevcut yayalaştırılmış alanların hali hazır üzerine 
işlenebilmesi ya da dwg formatında 
oluşturulması mümkün müdür? 
 

Yarışma kapsamı ve etkileşim alanında yayalaştırılmış alanlar 
bulunmamaktadır. 

33 27.01.2021    Proje alanında tescilli yapılar olarak belirtilen 
Şaşati Evi, Banka Binası ve Emniyet Müdürlüğü 
Lojmanı şu an restore edilmiş halde mi? Yoksa 
bizden bir restorasyon önerisi istiyor musunuz? 

İkisi özel biri kamu mülkiyetinde olan bu yapıların renovasyon 
projeleri istenmemektedir. İşlev önerileri kavramsal çerçeve ve 
kentsel tasarım düzenlemeleri içerisinde yarışmacının 
değerlendirmesine bırakılmıştır. Söz konusu yapıların 
projelerinin paylaşılmasına gerek görülmemektedir. 

34 27.01.2021 Millet Bahçesi Projesini paylaşma imkânınız var 
mı? 

Millet Bahçesi yarışma alanına dâhil değildir. Projesi ve 
uygulaması Toplu Konut İdaresi tarafından yapılmıştır. Proje 
belediyede mevcut değildir ve dolayısı ile hâlihazır üzerine 
işlenemez. 
İlgili projehttps://www.ontasarim.com.tr/tr/project/mersin-
millet-bahcesi-21.html web sayfasından incelenebilir. 

35 27.01.2021  Ordu Evi, Plaj ve Lunaparkın bulunduğu alanla 
alakalı bir planlama var mı? Biz internette bura 
ile alakalı bazı öneriler ile karşılaşıyoruz. Bu 
önerilerin doğruluğundan emin olamadık 

Yarışma Şartnamesinde paylaşılan ve Ek-2’de bulunan ‘’Yarışma 
Alanı ve Çevresindeki Projeler’’ paftasında alanda yapılacak 
olan proje isimleri mevcuttur. 

36 27.01.2021 Arazi eğimlerini paylaşma imkânınız var mı? Yarışma şartnamesinin eki olan plankote yeterlidir. 

37 27.01.2021  2018 yılında Mersin Belediyesi tarafından 
düzenlenen Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile 
Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon 
Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışmasında eşdeğer 
ödül alan 4 projenin verilerini kullanmalı mıyız? 
Örneğin plajlar projelerde farklı şekillerde 
düzenlenmişler biz bunları baz almalı mıyız? 
Almalıysak hangi projeyi baz almalıyız? Eşdeğer 
ödül alan projelerden biri İsmet İnönü bulvarında 
araç trafiği için alt geçit düzenlemesi yapmış? 

2018 yılında yapılmış olan ‘’ Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile 
Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir 
Projesi Yarışması’’ bir fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmacıların 
söz konusu fikirlerden yararlanmaları mümkündür. Ancak ‘’ 
Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel 
Tasarım Yarışması’’ bir proje yarışması olup bu yarışma kendi 
kapsamında değerlendirilecektir. 

https://www.ontasarim.com.tr/tr/project/mersin-millet-bahcesi-21.html
https://www.ontasarim.com.tr/tr/project/mersin-millet-bahcesi-21.html
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Bizim böyle bir şey yapmamızda bir mahsur var 
mı? 

38 27.01.2021  Çamlıbel Lisesinin içinde tarihi bir bina var mı? 
Eğer tarihi bir yapı yoksa bu yapıya farklı bir 
fonksiyon önerebilir miyiz? 

Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içinde tarihi bir bina 
bulunmamaktadır. Bu lisede ve bölgedeki diğer okullarda eğitim 
faaliyeti sürmektedir. Ancak eğitim faaliyetlerini destekleyen 
öneriler getirilebilir.  

39 27.01.2021  Kışlanın bulunduğu alanda Abdülhamit 
zamanında inşa edilen Kışla binası hala ayakta mı 
veya orada bu binaya ait tarihi kalıntılar var mı? 
Eğer varsa plan, restorasyon ve rölöve çizimlerini 
paylaşır mısınız? Şartnamede alana dahil 
olmasına rağmen bununla alakalı bir bilgi yo 

Eski Askeri Kışla binası yıkılmıştır, ancak arazinin bir bölümü 
halen lojman ve askerlik şubesi olarak kullanılmaktadır. Kışla 
alanında Millet Bahçesi 3. Etap Projesi yapılacaktır, ancak bu 
proje Belediyemizde bulunmamaktadır. Bu alanın 2. Derece 
Doğal ve Tarihi Sit olduğu dikkate alınarak kendi yaklaşımları ve 
önerileri doğrultusunda kararlar geliştirebilirler. 

40 28.01.2021 Yarışma alanı içerisinde bulunan Âşıklar 
Parkı'nı genişletebilmek için mevcutta etrafında 
bulunan, tescilli olmayan yapıları kaldırma 
önerisi getirilebilir mi? 

Yarışmacılardan özel mülkiyet üzerinde herhangi bir tasarrufta 
bulunmaları beklenmemektedir. 

41 28.01.2021 Askeri kışla alanında Millet Bahçesi 3.etap projesi 
olarak görünüyor. Bu proje yarışmacılarla 
paylaşılacak mı? Bu alan için herhangi bir tasarım 
veya öneri beklenmekte mi? 

Eski Askeri Kışla binası yıkılmıştır, ancak arazinin bir bölümü 
halen lojman ve askerlik şubesi olarak kullanılmaktadır. Kışla 
alanında Millet Bahçesi 3. Etap Projesi yapılacaktır, ancak bu 
proje Belediyemizde bulunmamaktadır. Bu alanın 2. Derece 
Doğal ve Tarihi Sit olduğu dikkate alınarak kendi yaklaşımları ve 
önerileri doğrultusunda kararlar geliştirebilirler. 
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42 28.01.2021 Odak alan sınırları içerisindeki tescilli yapıların 
projeleri yarışmacılarla paylaşılacak mı?  
 

İkisi özel biri kamu mülkiyetinde olan bu yapıların renovasyon 
projeleri istenmemektedir. İşlev önerileri kavramsal çerçeve ve 
kentsel tasarım düzenlemeleri içerisinde yarışmacının 
değerlendirmesine bırakılmıştır. Söz konusu yapıların 
projelerinin paylaşılmasına gerek görülmemektedir. 

43 29.01.2021  

(Ek1) 
 
2.derece doğal ve tarihi sit alanı sınırları içinde 
yer almayan ancak millet bahçesi 3. etaba dâhil 
edilmiş olan ekli görseldeki (Ek1) alan için 
düzenleme yapabilir ya da öneride bulunabilir 
miyiz? 
 

Söz konusu alanla ilgili düzenleme yarışmacıya bırakılmıştır. 

44 29.01.2021 Yarışmaya 2 mimar katılmak istiyoruz. Planlamacı 
ve peyzaj mimarı kesinlikle olmalı mı? Olmalıysa 
her bir ekip üyesi için Mimarlar Odası üyeliği şart 
mı? 

Yarışma ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge 
Planlama ve bir Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun 
TMMOB’ye kayıtlı meslek gruplarından olması gerekir. Diğer 
meslek alanlarından kişiler ekip içerisinde danışman veya 
yardımcı üye olarak görev alabilir. Öğrenciler de yarışmaya 
yardımcı olarak katılabilirler. 
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45 29.01.2021 Etkileşim alanı içerisinde bulunan Millet bahçesi 
3. etap projesinin dokümanlarına erişilemedi. 
İlgili dokümanların yarışmacılarla paylaşılması 
mümkün müdür? Bu bölge eski askeri bölge 
olduğu için hava ve sokak görselleri çok sınırlı. 
Daha geniş çaplı paylaşım yapacak mı? 

Proje belediyede mevcut değildir. Askeri alan olmasından 
dolayı fotoğraflar sınırlı yayınlanmıştır. 

46 29.01.2021 Merhabalar. Mimarlar Odasına kayıtlı Mimarım. 
Proje müellifi olarak yarışmaya tek başıma 
katılmam mümkün müdür? Danışmanların da 
Mimarlar Odasına kayıtlı olması şartı var mıdır? 

Yarışma ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge 
Planlama ve bir Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun 
TMMOB’ye kayıtlı meslek gruplarından olması gerekir. Diğer 
meslek alanlarından kişiler ekip içerisinde danışman veya 
yardımcı üye olarak görev alabilir. Öğrenciler de yarışmaya 
yardımcı olarak katılabilirler. 

47 29.01.2021 Yarışmada paftalardan ayrıca bir rapor teslim 
edilecek midir yoksa şartnamede belirtildiği gibi 
açıklama raporu paftanın üzerinde mi yer 
alacaktır? 

Cevap yarışma şartnamesinin beşinci bölümünün yedinci 
maddesinde yer almaktadır. 

48 29.01.2021 Yarışma etkileşim alanına ait mülkiyet durumları 
verilecek midir? 

Etkileşim alanıyla ilgili mülkiyet durumu verilmesi gerekli 
görülmemektedir. Bunun için imar planına bakılması yeterlidir. 

49 29.01.2021   Yer üstü düşünülen otoparkın yarışma etkileşim 
alanında mı düşünülmesi önerilmektedir? 

Yarışma şartnamesi madde 4.3 de konuyla ilgili yeterli bilgi 
verilmiştir. 

50 29.01.2021 Etkileşim alanı ile ilgili öneriler ne düzeyde 
düşünülmektedir? Yapılaşma şartlarına ve 
düzenine ilişkin bir öneri beklenmekte midir? 

Etkileşim alanı ile ilgili kararların Atatürk Caddesi ile ilgili kararlı 
destekleyecek nitelikte olması beklenmektedir.  
 

51 29.01.2021   Şartname ekinde verilen ulaşım ana planı 
kararları dosyasındaki yol kesitlerine (şerit sayısı, 
genişlik) uyulmalı mıdır? 

Yarışmacılar bu konuyu kendi yaklaşımları doğrultusunda 
değerlendirmelidir. 
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52 29.01.2021  Bitki envanteri verebilir misiniz? Bitki envanteri çalışması bulunmamaktadır. 

53 29.01.2021 Drone görüntüsü verebilir misiniz? Şartname eklerinde drone ile çekilmiş fotoğraflar 
bulunmaktadır. Ayrıca https://vr.mersin.bel.tr/ den detaylı 
drone görüntülerine ulaşılabilir. 

54 29.01.2021 Toplu taşıma ve planlanan metro ve tramvay 
güzergahlarını, durak noktalarını paylaşır mısınız? 

Metro hattı ve bisiklet yolu için istenen bilgiler şartname 
ekindeki  ‘’Yarışma Alanı ve Çevresindeki Projeler ‘’ dosyasında 
verilmiştir. 
 

55 29.01.2021 Çizim kuzey yönü, pafta düzenine uygun olacak 
şekilde değiştirilebilir mi? 

Çizim kuzey yönleri değiştirilemez, paftaların üst kısmını 
gösterecek şekilde kalmak zorundadır. 

56 29.01.2021 Kışlanın gelecekte kullanıma açılacağına yönelik 
tasarımlar mı düşünülmelidir? 

Eski Askeri Kışla binası yıkılmıştır, ancak arazinin bir bölümü 
halen lojman ve askerlik şubesi olarak kullanılmaktadır. Kışla 
alanında Millet Bahçesi 3. Etap Projesi yapılacaktır, ancak bu 
proje Belediyemizde bulunmamaktadır. Bu alanın 2. Derece 
Doğal ve Tarihi Sit olduğu dikkate alınarak kendi yaklaşımları ve 
önerileri doğrultusunda kararlar geliştirebilirler. 

57 29.01.2021 Vali konağı ve çevresinin, Yarışma Alanı ve 
Çevresindeki Projeler dosyasında millet bahçesi 
olarak gösterilmekte olduğu nedeniyle burada 
mekânsal müdahale yapılabilir mi? Zemin 
katında yeni program önerisi getirilebilir mi? 
-Sakarya Caddesi, Ulaşım Ana Kararları Paftası 
Düzenlemesi mi Hâlihazır durumu mu dikkate 
alınmalıdır? 
 

Vali Konağı ve çevresi Yarışma Alanı ve Çevresindeki Projeler 
klasöründe millet bahçesi olarak gösterilmemektedir. Alanda 
yapılacak müdahaleler şartnamenin beklenenler ve istenenler 
kısmında belirtilmiştir. 
 
Ulaşım ana planı kararlarının dikkate alınması beklenmektedir 

https://vr.mersin.bel.tr/
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58 29.01.2021 İnönü Caddesi, Cumhuriyet 
Meydanı'ndan güneyde millet bahçesine geçişte 
kontrollü yayalaştırma mümkün müdür? Verilen 
proje alanı sınırı dışında 1/1000 ölçekte kıyıya 
yönelik öneriler sunulabilir mi? 

Yarışmacılar kendi kurguları doğrultusunda öneri 
geliştirebilirler. 

59 29.01.2021 Hâlihazırda verilen ağaç yerleri ve sayıları, 
fotoğraflarda görünenden farklıdır. Tasarımda 
hâlihazır çizimi kabul edilebilir mi? 

Plankote paftasındaki ‘’S_TEK_AGAC’’ katmanında verilen ağaç 
yerleri esas alınmalıdır. 

60 29.01.2021 Atatürk heykelinin yeri ya da kotu değiştirilebilir 
mi? 

Atatürk heykeli kompozisyonu bütünsel bir tasarımdır, 
değiştirilmesi uygun bulunmamaktadır. 

61 29.01.2021 Proje alanı sınırı fikir üzerinden kapsam 
belirleyerek ilişki kurulması istenilen mekânlara 
uzatılabilir mi? 

Yarışmacılar kendi kurguları doğrultusunda hareket edebilirler. 

62 29.01.2021 İşlev önerisi istenen yapıların plan, kesit, görünüş 
ve 3 boyutlu görselleri de isteniyor mu? 

İşlev önerileri kavramsal çerçeve ve kentsel tasarım 
düzenlemeleri içerisinde yarışmacının değerlendirmesine 
bırakılmıştır. 

63 29.01.2021 Etkileşim alanı olarak belirtilen alana dair bir 
düzenleme yapılması isteniyor mu? 

Konuyla ilgili bilgi ve açıklamalar yarışma şartnamesinde 
bulunmaktadır. 

64 29.01.2021 Ağaç Rölövesi paylaşılabilir mi? Plankote paftasındaki ‘’S_TEK_AGAC’’ katmanında verilen ağaç 
yerleri esas alınmalıdır. 

65 29.01.2021 İklim ve Mikro klimaya İlişkin Veriler paylaşılabilir 
mi? 
 

Meteorolojik veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web 
sayfasından temin edilebilir. Alana ilişkin iklim verileri bölge 
normallerindedir. 

66 29.01.2021 Odak Alanı ve Çevresini Besleyen Toplu Taşıma 
Güzergâhları paylaşılabilir mi? 

Metro hattı ve bisiklet yolu için istenen bilgiler şartname 
ekindeki  ‘’Yarışma Alanı ve Çevresindeki Projeler ‘’ dosyasında 
verilmiştir. 
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67 29.01.2021 Yeniden işlevlendirilmesi istenen yapıların(Şaşati 
Evi,Banka Binası ve Emniyet Lojmanları) planları 
bizle paylaşılacak mı, eğer paylaşılmayacaksa 
sadece yüzeysel bir yeniden işlevlendirme mi 
yapmamız istenmektedir? 
 

İkisi özel biri kamu mülkiyetinde olan bu yapıların renovasyon 
projeleri istenmemektedir. İşlev önerileri kavramsal çerçeve ve 
kentsel tasarım düzenlemeleri içerisinde yarışmacının 
değerlendirmesine bırakılmıştır. Söz konusu yapıların 
projelerinin paylaşılmasına gerek görülmemektedir. 

68 29.01.2021 Atatürk Caddesi üzerindeki yapıların cephelerine 
müdahale edebilir miyiz? Eğer müdahaleye 
iznimiz varsa bu müdahalenin sınırı nedir? 
 

Müdahalenin sadece dükkan cepheleri ve zemin kat seviyesiyle 
sınırlı kalması beklenmektedir, ancak yarışmacılar konuyu 
yorumlamakta serbesttir. 

69 29.01.2021 -Atatürk  Caddesi başında bulunan askeri bölgeye 
(Millet Bahçesi olacağı öngörülen bölge) 
müdahale edebilir miyiz? 
 

Eski Askeri Kışla binası yıkılmıştır, ancak arazinin bir bölümü 
halen lojman ve askerlik şubesi olarak kullanılmaktadır. Kışla 
alanında Millet Bahçesi 3. Etap Projesi yapılacaktır, ancak bu 
proje Belediyemizde bulunmamaktadır. Bu alanın 2. Derece 
Doğal ve Tarihi Sit olduğu dikkate alınarak kendi yaklaşımları ve 
önerileri doğrultusunda kararlar geliştirebilirler. 

70 29.01.2021 Atatürk Caddesi’ni kesen dolayısıyla cadde ile 
ilişkili olan cadde ve sokaklara müdahale edebilir 
miyiz? Eğer müdahaleye iznimiz varsa bu 
müdahalenin sınırı nedir? 

Eski Askeri Kışla binası yıkılmıştır, ancak arazinin bir bölümü 
halen lojman ve askerlik şubesi olarak kullanılmaktadır. Kışla 
alanında Millet Bahçesi 3. Etap Projesi yapılacaktır, ancak bu 
proje Belediyemizde bulunmamaktadır. Bu alanın 2. Derece 
Doğal ve Tarihi Sit olduğu dikkate alınarak kendi yaklaşımları ve 
önerileri doğrultusunda kararlar geliştirebilirler. 

71 29.01.2021  Planlama alanı ve yakın çevresi için mevcut 
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan üzerinde 
revizyon yapabiliyor muyuz yoksa aynı şekilde 
kabul mü etmeliyiz? 

Yarışmacılardan 1/5000 ölçekte öneri şemalar beklenmektedir, 
ancak yürürlükteki nazım imar planı üzerinde revizyon önerisi 
beklenmemektedir. 

72 29.01.2021  Etkileşim alanı içerisinde plan kararı verebiliyor 
muyuz yoksa sadece odak noktası ile bağlantısını 
mı kuracağız? 

Konuyla ilgili bilgi ve açıklamalar yarışma şartnamesinde 
bulunmaktadır. 
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73 29.01.2021 Verilerde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının 
birbirine uyumsuz olması dikkatimizi çekmiştir. 
Mevcut durumu değerlendirirken uygulama imar 
planını mı nazım imar planını mı dikkate 
almalıyız? 

Alanın kent bütünü ile olan ilişkisini görmek için 1/5000’likten 
faydalanılması, tasarım yaklaşımlarını geliştirmek için 
1/1000’likten yararlanılması tavsiye edilmektedir. Çelişki 
oluşması durumunda üst ölçek dikkate alınır. 

74 29.01.2021 Tasarımı yapılacak olan kentsel kamusal yapılar 
için.Mevcuttaki binalar yıkılmadan korunarak her 
bir bina i,çin bütünlüklü olarak bir cephe 
çalışması mı? ya da kentsel kamusal alanlar (her 
bir bina için) hangi tür çalışma yapılacak? 

Yarışma Şartnamesine bakınız. 

75 29.01.2021 Mevcuttaki küçük ve büyük ağaçlar korunarak mı 
kent meydanı ve kentsel  kamusal alanlar 
tasarlanacak ? 

Alanındaki mevcut bitki dokusunun korunması 
önemsenmektedir. 

76 29.01.2021 2018 yılında düzenlenen Tevfik Sırrı Gür 
Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Fikir Projesi 
yarışması sonuçları, değerlendirmeye alınabilir 
mi? O yarışma sürecinde yapılmış olan analizler 
geçerli midir? 

2018 yılında yapılmış olan ‘’ Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile 
Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir 
Projesi Yarışması’’ bir fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmacıların 
söz konusu fikirlerden yararlanmaları mümkündür. Ancak ‘’ 
Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel 
Tasarım Yarışması’’ bir proje yarışması olup bu yarışma kendi 
kapsamında değerlendirilecektir. 

77 29.01.2021 Kruvaziyer Limanının işlerliği nedir? Bu konuda kesinleşmiş bir proje bulunmamaktadır. 

78 29.01.2021 Mersin Kent Merkezi Doğu Giriş Özel Proje 
Alanının (ÖPA-5) yarışma alanı ile etkileşimi 
nedir? 

Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket 
edilmesi beklenmektedir. Diğer ayrıntılar yarışmacılara 
bırakılmıştır. 
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79 29.01.2021 İsmet İnönü Caddesinde trafiğin yeraltına 
alınması mümkün müdür? 

İsmet İnönü Caddesi yarışma alanı sınırları içinde yer 
almamakta, fakat etki alanı sınırlarında yer almaktadır.  İsmet 
İnönü Caddesi ile ilgili ulaşım önerisi getirmek yarışmacıların 
kendi takdiridir. Yarışma alanında yayalaştırma vb. 
düzenlemeler yarışmacıların kararına bırakılmıştır. 

80 29.01.2021 Kışla hala askeri tesis midir? Eski Askeri Kışla binası yıkılmıştır, ancak arazinin bir bölümü 
halen lojman ve askerlik şubesi olarak kullanılmaktadır. 

81 29.01.2021 Millet bahçesine müdahale edilebilir mi? Kışla alanında Millet Bahçesi 3. Etap Projesi yapılacaktır, ancak 
bu proje Belediyemizde bulunmamaktadır. Bu alanın 2. Derece 
Doğal ve Tarihi Sit olduğu dikkate alınarak kendi yaklaşımları ve 
önerileri doğrultusunda kararlar geliştirebilirler. 

82 29.01.2021 Yarışma alanına yakın bir yerden hafif raylı 
sistem projesi var mıdır? 

Yarışma alanına yakın konumda metro hattı dışında hafif raylı 
sistem projesi yoktur. 
 

83 29.01.2021 Alana yakın planlanan otopark alanları/yapısı var 
mı? 

Yarışma şartnamesi madde 4.3 de konuyla ilgili yeterli bilgi 
verilmiştir. 

84 29.01.2021 Müftü deresi dönüşüm projesinin yarışma 
alanına etkisi nedir? 

Yarışmacılar çevre ile ilgili proje fikirlerini dikkate alarak 
tasarımlarını geliştirebilirler. 

 

 

 

 

 

 


