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Soru 1. 3. sınıf, Şehir ve Bölge Planlama öğrencisi. Arkadaşlarımla Olivelo yarışmasına katılmak istiyoruz, 

katılmak için mezun mu olmuş olmamız gerekiyor yoksa öğrenciler de katılabilir mi bir de grup en fazla 

kaç kişi olabilir ve en az 1 mimar ve en az 1 peyzaj mimarı mı barındırmalıdır? Cevabınız için şimdiden 

teşekkür ederim. 

Yanıt 1. Yarışmaya katılım koşulları Şartnamenin 9. Maddesinde tanımlanmıştır. Bu yarışma ekip 

kurgusunda en az birer TMMOB üyesi mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı olmak koşuluyla 

tüm tasarım disiplinlerinden katılıma açıktır. Öğrenciler doğrudan katılamaz ancak bu koşulu 

yerine getiren ekiplerde yardımcı olarak yer alabilirler. 

Soru 2. Bir yarışmacı, birden fazla ekipte çalışarak başvuran katılımcılar arasında olabilir mi? 

Yanıt 2. Yarışmacı ve danışmanlar birden fazla ekipte yer alamaz. 

Soru 3. Yarışmaya katılım koşullarında ' Bu yarışma ekip kurgusunda en az birer TMMOB üyesi mimar, 

şehir plancısı ve peyzaj mimarı olmak koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinden katılıma açıktır.' yazıyor. 

Buna göre, ekipte TMMOB üyesi mimarın yanında mimarlık öğrencisi de bulunabilir mi? 

Yanıt 3. Bkz. Yanıt 1. 

Soru 4. “Bu yarışma ekip kurgusunda en az birer TMMOB üyesi mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı 

olmak koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinden katılıma açıktır.” Bu minvalde yarışmanıza katılacağımız 

grupta bir kişinin TMMOB ‘ne kayıtlı olması katılım şartı olarak yeterli midir acaba. 

Yanıt 4. Yarışmaya katılım koşulları Şartnamenin 9. Maddesinde tanımlanmıştır. Ekipte sözü 

edilen üç meslek alanından en az birer TMMOB üyesinin bulunması gerekmektedir. 

Soru 5. Yarışmaya mimarlık öğrencileri katılabiliyor mu? 

Yanıt 5. Bkz. Yanıt 1. 

Soru 6. İzmir kent çeperinde ekolojik ortak yaşam alanı fikir projesi yarışmasına katılmak istiyorum. 

Mimarlık öğrencisiyim, katılabiliyor muyum? 

Yanıt 6. Bkz. Yanıt 1. 

Soru 7. OliVelo İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışmasına tam olarak 

kimler katılabilir öğrenebilir miyim?  

Yanıt 7. Bkz. Yanıt 1, Yanıt 4. 
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Soru 8. Şartname alıp isim ve adreslerimizi yarışma raportörlüğüne kaydettirme işlemini ne zaman ve 

nasıl yapılacaktır? Tüm ekip üyelerinin bilgilerinin verilmesi mi gereklidir yoksa ekip temsilcisinin 

bilgilerinin verilmesi yeterli midir? Bu bilgiler hangi aşamada ve nasıl verilmektedir? 

Yanıt 8. Yarışmaya katılım koşulları Şartnamenin 9. Maddesinde tanımlanmıştır. Şartname 

bedelinin bu maddede yer alan açıklamayla belirtilen hesaba yatırılması ve alındı makbuzu ile 

birlikte ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerinin ilgili maddede belirtilen yollarla 

yarışma raportörlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Bu kayıt işlemini ekip üyelerinden bir kişinin 

yapması yeterlidir. Bu işlem yarışma süresince, proje teslim tarihine kadar yapılabilir. 

Soru 9. Biz bu yarışmaya 4 şehir bölge planlama öğrencisi olarak katılmak istiyoruz.  

9/1. sorumuz alan gezisi ücretsiz mi?  

Yanıt 9/1. Alan gezisi ücretsizdir. 

9/2. katılmak için yapmamız gerekenler nelerdir? 

Yanıt 9/2. Yarışmaya katılım koşulları Şartnamenin 9. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre 

yarışma ekip kurgusunda en az birer TMMOB üyesi mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı olmak 

koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinden katılıma açıktır. Bu nedenle öğrenciler yarışmaya 

doğrudan katılamaz, ancak bu koşulu yerine getiren ekiplerde yardımcı olarak yer alabilir. 

9/3.hangi programları kullanmamız bekleniyor? 

Yanıt 9/3. Program kısıtlaması yoktur. 

9/4. ölçek ve pafta düzeni için boyut belli mi ? 

Yanıt 9/4. Ölçek ve pafta düzeni Şartnamenin 12. Maddesinde tanımlanmıştır.  

Soru 10. Yarışmaya katılım ücretini ne zaman yatırmamız gerekiyor? 

Yanıt 10. Yarışma süresince, proje teslim tarihine kadar yatırılabilir. 

Soru 11. Yarışma ekibine yardımcı mimar olarak katılma konusunda bir detay öğrenmek istiyorum: 

Ben ve arkadaşım mimarlık alanında yüksek lisans yapıyoruz. Mimarlar odasına biz kayıtlı değiliz ancak 

ekipteki diğer üyelerin TMMOB kaydı mevcut. Bu durumda proje yürütücülerinin yanında yardımcı 

mimarlar olarak yer alabilir miyiz? 

Yanıt 11. Ekip kurgusunun şartnamenin 9. Maddesinde tanımlanan koşulları yerine getirmesi 

koşuluyla yer alabilirsiniz. 
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Soru 12. 7. Proje Alanı Bitki Envanteri Raporu. Bu rapor indirilemiyor siteden. 

Yanıt 12. Dosyanın indirilmesinde bir sorun görülmemiştir. 

Soru 13. Yarışmanın bilgi ve belge kısmındaki izmir yarımada rota sitesindeki verilere erişim 

sağlanamamaktadır.   

Yanıt 13. Veriye erişim sorunu giderilmiştir. 

Soru 14. Ekler bölümünde  

Şartname ekleri (Ek-2 ve Ek-3ün içerisinde aynı dosyalar yer almakta 

2. İzmir Kent Çeperi Parkları Çalıştay Raporu (Ek-2) 

3. İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi Raporu (Ek-3) 

Yanıt 14. Sorun giderilmiştir. Şu an dosyalarda bir sorun bulunmamaktadır. 

Soru 15. Paftalar haricinde maketli anlatımlar da yapılabilir mi?  

Yanıt 15. Maket istenmemektedir. Bu nedenle teslim edilmesi halinde dikkate alınmayacaktır. 

Ancak sunum paftaları üzerinde maket resmi kullanılabilir. 

Soru 16. Projeye başvuru yapmadan önce proje yapılacak alanı google earthten incelemek istiyorum. 

Sizden konum bilgilerini talep ediyorum.  

Yanıt 16. Yarışma alanının yerine ilişkin yeterli bilgi sağlanmıştır. 

Soru 17. Fikir yarışmasının ilanı ve fikirlerin son teslim tarihi arında geçen süre yaklaşık iki buçuk (2,5) 

aylık süre vardır. Bu tür yarışmaların Avrupa örmeklerinde fikir yarışmalarının ilan tarihi ile başvuru 

dosyalarının son teslim tarihi arasında yaklaşık altı (6) aylık süre verilmektedir. Bu süre yarışmanın amaç 

bölümünde geçen bazı maddelerle uyuşmamaktadır.  

Güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişimi, mesleki etik değerlerin pekişmesi bu iki 2,5 aylık süre 

içerisinde gerçekleşmesini mümkün olmasını nasıl öngörüyorsunuz?  

Geniş kapsamlı beklentileri olan bir fikir yarışmasında, profesyonel olmayan ekipler ya da yeni kurulacak 

ekiplerin hazırlanması 2,5 aylık süre yetersizdir. Bu 2,5 aylık zaman içerisinde özgün fikir projesi 

geliştirilmesi ve profesyonel olmayan; yani mimarlık şirketleri dışındaki ekiplerin hazırlanması 

imkansızdır. Bu süreyi uzatmayı planlıyor musunuz? 
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Bu tip yarışmaların Avrupadaki örneklerinde fikir projesi istenirken önceden proje için ayrılan toplam 

maliyet (ödül hariç) önceden belirlenir ki projeler maliyet planına uygun tasarlansın, istenmeyen maliyet 

rakamlarının önüne geçilsin istenir. Ayrıca birinci olan fikir projesinin maliyeti belediyenin maliyetine 

uyduğunu ya da uymayacağını nasıl öngörüyorsunuz? Birinci olan yarışma diğer projelere göre daha 

maliyetli ise birinci olan projeyi seçmenin ne önemi kaybolmaktadır. Seçilecek projenin gerçekleştirilme 

maliyeti ne kadardır? 

Fikir projesi yarışmasında "güzel sanatların teşviki ve mesleki etik" maddeleri birbiri ile uyuşmamaktadır. 

Çünkü güzel sanatların teşvikini önemsiyorsanız proje ekibi içerisinde TMMOB üyesi birisinin bulunması 

bir çelişkidir. Sonuçta bu bir fikir projesi yarışması ise mimar, şehir plancısı bulundurma zorunluluğu bir 

mesleki seçkinliktir ve söz konusu mesleğin "mesleki etik" koşuluna uymakta mıdır? 

Bir maddesi "güzel sanatların teşviki" söz konusu olan yarışmada (4734 nolu kanun 23. madesinde zaten 

mimarlık ile ilgili iken) ekip içerisinde bir TMMOB üyesi şart koşulurken bir sanat mezunu neden şart 

koşulmuyor? 

Yanıt 17. Bu yarışma şartnamenin 3. Maddesinde belirtildiği gibi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 

Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği 

doğrultusunda düzenlenmiş olup, yarışma için tanımlanan süre bu yönetmelikte belirtilen asgari 

sürenin üzerindedir.  

Sürenin uzatılması söz konusu değildir. 

Çevre değerleri ve ekolojik hassasiyetin üst düzeyde öncelikli olduğu bu fikir yarışmasında bu 

aşamada  yarışmacılardan maliyete ilişkin bir çalışma yapması beklenmemektedir.  

TMMOB üyeliği ile mesleki etik arasında sözü edilen çelişki anlaşılamamıştır. 

Yarışmanın konusuyla doğrudan ilintili olan meslek dalları katılım için zorunludur. Bunun dışında 

ekipte yer alacaklara yönelik bir kısıtlama bulunmamakta, aksine mesleki çeşitlilik 

desteklenmektedir. 

Soru 18. Yarışmaya kayıt yaptırmak ve  şartname bedelini banka hesabına yatırmak için son tarih nedir? 

Yanıt 18. Yarışma süresince, proje teslim tarihine kadar yapılabilir. 

Soru 19. Yarışma için yarışma takviminde ücret yatırma (son başvuru tarihi) yer almamakta. Teslim tarihi 

son başvuru tarihi mi sayılıyor? 
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Yanıt 19. Evet. 

Soru 20. Eurovelo sitesinde bulunan https://en.eurovelo.com/ev8/from-dikili-to-selcuk-  linkinden 

erişilen rota ile şartname içerisinde yer alan bisiklet rotası uyuşmuyor. Hangisini dikkate almalıyız ? Ayrıca 

bisiklet rotasının sayısal verisi eklerde yer almıyor. Şartnamede bisiklet ve zeytin yolu yalnızca jpeg olarak 

var. Bunların sayısal verisini de yükleyebilir misiniz? 

Yanıt 20. İzmir Yarımada Projesi kapsamındaki Bisiklet Rotaları ile EuroVelo 8  Akdeniz Rotası 

birbirinden farklı rotalardır. (Bkz. Bilgi ve Belgeler No.28 Yarımada Rotaları) EuroVelo 8  Akdeniz 

Rotası sahilden geçmekte olup, yarışma sahasına yaklaşık 5 km kadar mesafededir. Alan ve 

belirtilen Rotalar arasındaki ilişkiyi kurmak yarışmacılara bırakılmıştır. 

Soru 21. Birkaç sorum olacak: 

21/1. Alanda tespit edilen zeytin ağaçlarının varyeteleri/çeşitleri (erkence, gemlik, çakır, memecik vb) 

belirlendi mi? Belirlendi ise çeşidine göre bir görsel mevcut mu? Ağaçlar genaratif mi vegatatif 

yöntemlerle mi elde edilmiş? Toplam zeytin ağacı sayısı verilmiş ancak   O. europaea L. var. europaea 

ve  O. europaea L. var. sylvestris Leh olarak sayıları belirlendi mi? 

Yanıt 21/1. Alandaki zeytin ağaçları ‘Erkence’ çeşidine dahil olup, ağaçların bakımları 

yapılmaktadır. 

21/2. Zeytin ağaçlarının mevcut verim durumu nedir, bakım durumu nedir? Hali hazırda hasat yapılıyor 

mu? Bunlarla ilgili tespitler yapıldı mı? 

Yanıt 21/2. Bkz. Yanıt 21/1. 

21/3. Paylaşılan dökümanlarda alandaki ağaç-ağaçcık ve çalı bitkilerinin bazılarının envanteri ve tespiti 

yapılmış. Alanda bu tespit edilenler dışında olması muhtemel kantaron çiçeği, defne, karabaş, biberiye, 

sandal vb. bitkiler bulunmakta mıdır? Alan tıbbi aromatik bitkiler noktasında bir envanteri var mı, 

bununla ilgili bir çalışma yürütüldü mü? 

Yanıt 21/3. Arazinin doğrudan flora envanteri yoktur. Seferihisar’a yakın olması itibariyle 

“Ekler”de verilen Ek-7, Ek-7a, Ek-7b raporlarda olası türlere ulaşabilirsiniz.  

21/4. Şartnamede : Yapılar sadece "Sürdürülebilir Nitelikli Koruma Alanları" olarak tanımlanan bölümde 

yer alacaktır ibaresi var. Bu sınırların net gözüktüğü bir döküman, görsel mevcut mudur? 

Yanıt 21/4. İlgili paftaya lejant eklenmiştir. 

https://en.eurovelo.com/ev8/from-dikili-to-selcuk-
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21/5. Yarışma Şartnamesi'ndeki Yarışmacılardan Beklentiler başlığı altında yer alan maddelerden biri 

olan  ''İşletme, yönetim, finansman ve sürdürülebilirlik konularının bir yönetim planı ile (ör: ekolojik 

ayakizi, taşıma/kullanım kapasitesi, zaman planı, süreç tasarımı) kurgulandığı (bkz. Ek-2) '' olarak 

bahsedilen beklentide, proje konusu alanda ürün-üretim ve markalaşma stratejisi geliştirilmesi ekseninde 

katma değer yaratma modellemesi beklenmekte midir? 

Yanıt 21/5. Yönetim planı içeriği ve yer alacak önerilerin seviyesi yarışmacıya bırakılmıştır. 

Soru 22. Yarışmaya dair sorular; 

22/1-Dikey A3 formatındaki proje kitapçığında yer alması istenen "Ziraat, biyoloji, ekoloji ve alan 

yönetimi konularında uzmanlık raporları" cümlesini daha açık bir şekilde ifade edebilir misiniz? Ziraat, 

biyoloji, ekoloji ve alan yönetimi disiplinleriyle ilişkili "uzman?" kişilerden "ayrı ayrı?" alınması gereken 

dört ayrı teknik rapor mu sunulmalıdır yoksa tasarım ekibinin bu konularla ilişkili danışman olarak 

belirlediği kişi veya kişilerin projeye dair görüşleri/raporları yeterli midir?   

Yanıt 22/1. Alan Yönetimi ve Ekoloji ile ilgili rapor zorunlu olup, önerilen projenin içeriğine ve 

tasarım kurgusuna göre gerekli olan disiplinlere ait uzman raporlarına yer verilebilir. Dikey A3 

kitapçık projeye dair tüm çizili ve yazılı dökümanı (uzmanlık raporları da dahil) içeren, tüm 

çalışmaların derlendiği bir proje kitapçığı olarak hazırlanacaktır. 

22/2- Yer görme zorunluluğu olmasa da yer görmek isteyen ve İzmir dışından gelecek olan ekipler için 

hafta içi olarak belirlenen iki ayrı tarih yetersiz görülmektedir. Belirlenen bu iki tarih dışında yarışma 

alanını görmek için İzmir'e geldiğimiz takdirde, yarışma alanına gidebilmemiz önünde herhangi bir engel 

var mıdır? 

Yanıt 22/2. Yarışma alanının yarışmacılar tarafından kendi tercih edecekleri zamanlarda 

görülmesinde bir engel bulunmamaktadır. 

Soru 23. Yarışma alanının 1/25000 planda hangi koruma planı tipine uyduğu lejant üzerinden 

okunamamaktadır. Planlarda işaretli alanın rengi ve taraması hem "Kentsel ve bölgesel büyük spor 

alanı"na, hem de "Doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alan" gösterimine uymaktadır. Bu konunun 

netleşmesini rica ediyoruz. 

Yanıt 23. “Yarışmacılara Verilen Bilgi ve Belgeler No.3 - No.24”de belirtilmektedir.  
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Soru 24. Katılım sağlamayı düşündüğümüz OLİVELO İZMİR KENT ÇEPERİNDE EKOLOJİK ORTAK YAŞAM 

ALANI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI kapsamında aşağıda belirtmiş olduğumuz hususla ilgili tereddüde 

düşülmüştür. Şöyle ki; 

Hem Yarışma Şartnamesi’nde hem de şartname bilgi ve belgelerinde yer alan dokümanlarda da 

belirtildiği gibi Olivelo proje alanının büyük kısmı (yaklaşık 560.246 m²) Nitelikli Doğal Koruma Alanı, geri 

kalan kısmı ise (yaklaşık 10.312 m²) Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı sınırları içerisinde 

yer almaktadır. 

Şartname kapsamında alanda yer alabilecek etkinlik ve aktivitelerin, alan yönetimi ve teknik altyapı 

gereksinimi gibi konulara ilişkin mekânsal gereksinimler; 

Kadim zeytin kültürü ve ekosistemini yerinde ve yaşayarak öğrenme deneyimi,  

Zeytin toplama, sıkma, budama, aşılama gibi alanda süregelmiş zanaatlerin aktarımı ve eğitimi,  

Atölyeler (ör: eko-art, kadim zeytin üretim kültürü, bisiklet, ekolojik okuryazarlık) ve deneysel çalışmalar,  

Alan içi tematik rotalar,  

Bisikletli ihtiyaçları (ör: eğitim, kamp faaliyetleri, park etme, bakım),  

Gözlem gezileri ve aktiviteleri (ör: kuş, bitki gözlemleme),  

Yerel ekonomiyi destekleyen ürünler için küçük çaplı satış olanakları,  

Yönetim, danışma, bilgilendirme,  

Okuma, belgeleme, arşivleme, sergileme,  

Yürüyüş, gezinti, koşu, dinlence, oyun, gastronomi,  

Altyapı tesis gereksinimleri (ör: depolama, bakım, onarım),  

Su ve atık senaryosu,  

Araç park çözümü 

olarak belirlenmiştir. 

Yarışma Şartnamesinin “7. Tasarım Programı” başlığı altında ise; 

“Proje alanında önerilecek toplam kapalı yapı alanı, yarışmanın ilan edildiği anda yürürlükte olan 

mevzuat hükümleri doğrultusunda; 2000 m²’yi geçmemelidir. 
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Yapılar sadece “Sürdürülebilir Nitelikli Koruma Alanları” olarak tanımlanan bölümde yer alacaktır.” 

denilmiştir. 

Öncelikle Şartnamenin ilgili maddesinde yapıların yapılabileceği alanın “Sürdürülebilir Nitelikli Koruma 

Alanları” olarak adlandırılması nedeniyle tam olarak hangi alanlarda yapı yapılabileceği yönünde bir 

anlam karmaşası ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda proje alanı kapsamında yapılar sadece Sürdürülebilir 

Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’nda mı yoksa hem Nitelikli Doğal Koruma Alanı’nda hem de 

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’nda mı yer alabilecektir? 

İkinci olarak ise; proje alanı kapsamında eğer sadece Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım 

Alanında yapılaşmanın olabileceği öngörülüyorsa; 

Söz konusu alan proje alanı içerisinde yaklaşık 10.312 m² büyüklüğe sahip Sürdürülebilir Koruma ve 

Kontrollü Kullanım Alanı olan bölümde; proje alanında yapılması öngörülen fonksiyonlar kapsamında 

yapılabilecek yapıların yer alması konum ve büyüklük açısından pek mümkün değildir. 

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma 

Koşulları İlke Kararı”nda Nitelikli Doğal Koruma Alanı ile Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım 

Alanı’nda yapılabilecek yapılar aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 

“ B - Nitelikli Doğal Koruma Alanı:  

… 

Bu alanlarda; koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından 

belirlenmek koşulu ve faaliyetin niteliğine göre geçiş dönemi koruma koşulları ve kullanım şartları veya 

koruma amaçlı imar planları ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir. 

a.  Kesin Korunacak Hassas Alanlarda izin verilebilen faaliyetler bu alanlarda da yapılabilir. 

b. Entegre tarım ve hayvancılık uygulamaları hariç, barınma amaçlı olmamak ve diğer kurum 

görüşlerindeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilir. 

c.  Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri 

doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetler sürdürülebilir. 

ç.  Koruma amaçlı imar planı yapılması koşulu ile alanın ve çevrenin özelliklerinden kaynaklanan 

faaliyetlerin korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi yapılabilir. 

d.  Günübirlik alanlar, A tipi hariç mesire alanları ile kıyı mevzuatına uygun olarak park ve rekreaktif 

alanlar yapılabilir. 
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e.  Doğal kaynak suyunun kullanımına ve kaynak tuzlasına yönelik uygulamalar, ekolojik dengeye 

etkisine ilişkin ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik ve 

Arama Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yapılabilir. 

f.  Herhangi bir yapılaşmaya gidilmeden Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri 

ile İlgili Yönetmelik çerçevesinde avlak sahası ayrılabilir. 

g.  Kadastral yola cepheli parsellerde koruma amaçlı imar planı yapılması veya imar planlarında 

fonksiyon ayrılması koşuluyla Turizm Tesislerinin Belgelendirmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik 

çerçevesinde ve vaziyet planı doğrultusunda kamping alanları düzenlenebilir. Bu alanlar 10.000 

m2 altında olamaz. Kampçı Ünitesi (çadır, çadır - araba, oto karavan ve bungalov) başına hesaplanacak 

birim alan en az 200 m2'dir. Kamping alanının büyüklüğüne bakılmaksızın 150 kampçı ünitesinden fazla 

yapılamaz. Bungalovlar kampçı ünite sayısının en fazla % 20'si kadar ve bölge dokusuna uygun 

malzemeden yapılır. Bungalovların taban alanı 45 m2'yi, yüksekliği 4,5 metreyi aşamaz. 

ğ.  Zorunluluk halinde; teknik alt yapı hizmetlerinden; atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, 

kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal suyun çıkartılması ve iletim hattı, enerji nakil hattı, 

trafo, salt sahası, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik ve telesiyej yapılabilir. 

h. İmar ve kıyı mevzuatı çerçevesinde, imar planı yapılmasına gerek duyulmayan denize girme, 

güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla sabit olmayan duş, gölgelik, 

soyunma kabini, büfe, tuvalet, su sporları için kullanılan malzemelerin depolanabileceği sökülür takılır 

nitelikte yapılar ve ahşap iskele ile koruma amaçlı imar planı yapılması koşuluyla iskele yapılabilir. 

ı.  Sulama amaçlı (içme suyu olmayan) baraj ve göletlerde Tarım ve Orman Bakanlığından izin 

alınarak su ürünleri faaliyetlerine izin verilebilir. 

i.  Şehitlik ve/veya mezarlık alanları ile ilgili uygulamalar gerçekleştirilebilir. 

j.  Koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına uygun 

olarak bitkisel (süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitki, fidan) üretimi yapılabilir. 

C - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı:  

… 

Bu alanlar; Kesin korunacak hassas alanlar veya nitelikli doğal korama alanlarını etkileyen, bu koruma 

bölgeleri ile bütünlük gösteren tampon bölgeler olup düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak 

planlanabilir. Sit kararı öncesi alınan ruhsatlı yapılar mevcudiyetini korur. 
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… 

Bu alanlarda sanayi tesislerine izin verilmez, ancak mevcut ruhsatlı sanayi tesisleri, gerekli çevresel tedbiri 

almak koşulu ile kullanılabilir. 

Bu alanlarda; koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından 

belirlenmek şartı ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir. 

a.  Kesin Korunacak Hassas Alanlar ile Nitelikli Doğal Koruma Alanlarındaki faaliyetler bu alanlarda 

da yapılabilir. 

b.  Teknik rapor ile tespit edilmiş zorunlu haller dışında delme - patlatma yöntemlerinin 

kullanılmaması, habitat bölünmesi ile flora, fauna kaybının en aza indirilerek ekolojik koridor 

oluşturacak tedbirlerin alınması, bölgeye ilişkin olarak ekolojik etki değerlendirme raporu hazırlanması 

koşullarıyla; Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması 

Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ÇED Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygunluğun 

sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilir. Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, 

çakıl, taş, maden vb. malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir, ancak bozulan alanların doğaya 

yeniden kazandırılması amaçlı toprak dökümü hariç toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi artığı vb. 

dökülemez. 

c.  Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve 

çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabilir. 

ç.  Koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına uygun 

olmak ve diğer kurum görüşlerindeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerine 

izin verilebilir.” 

Bu kapsamda; yarışma şartnamesi, proje alanının özelliği, alanda yer alması öngörülen fonksiyonlar 

kapsamında ihtiyaç duyulacak yapılar ile Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları da dikkate 

alınarak; proje alanı kapsamında hem Nitelikli Doğal Koruma Alanı hem de Sürdürülebilir Koruma ve 

Kontrollü Kullanım Alanı’nda yapılaşma önerilip önerilemeyeceği, ve/veya hangi alanda ne türde yapıların 

önerilebileceği konusunda açıklama getirilmesini talep ediyoruz. 

Yanıt 24. Şartnamenin 7. Maddesinde tasarım programı başlığı altında alanda yer alması 

düşünülen ve yarışmacılar tarafından da zenginleştirilmeye açık olan aktivite ve etkinlikler 

belirtilmiştir. Bunların bir kısmı açık, bir kısmı yarı açık ve bir kısmı da kapalı alan 
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gerektirmektedir. Bunlardan açık ve yarı açık etkinlik alanları ile temel ihtiyaçlara yönelik 

sökülebilir nitelikte tasarlanacak sabit olmayan büfe ve tuvalet gibi geçici servis yapıları tüm alan 

genelinde, yani hem Nitelikli Doğal Koruma Alanında, hem de Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü 

Kullanım Alanı’nda yer alabilir. Ancak programda istenen veya yarışmacının önereceği kapalı alan 

etkinlikleri için gerekli yapılar 2000 m² yi aşmayacak şekilde, yalnızca Sürdürülebilir Koruma ve 

Kontrollü Kullanım Alanı olarak tanımlanan alanda yer alacaktır.  

Soru 25. Merhaba yarışma ile ilgili sorularımı aşağıda belirtiyorum. 

25/1. Yapısal sürdürülebilir çözümler ve enerji performans hedeflerine dair rapor ve serbest ölçekli 

gösterimler istenmiş. Ancak, enerji performans hedefleri için ne kadar ayrıntı istenildiğine dair daha fazla 

bilgi rica ediyorum. Çünkü enerji performans hedefleri hesaplamaları ayrı bir uzmanlık gerekmektedir. 

Yanıt 25/1. Yapısal sürdürülebilir çözümler ve enerji performans hedeflerine dair rapor ve 

serbest ölçekli gösterimler istenmiştir ancak performans hesaplaması zorunlu tutulmamaktadır. 

25/2. Ziraat, biyoloji, ekoloji ve alan yönetimi konularında uzmanlık raporları istenilmiş. Bu uzmanlık 

raporları, alan ile ilgili literatür taraması yapılarak mı çıkarılacak. Ya da istediğiniz uzmanlık raporu içinde 

neler olması gerekmektedir ve grupta olma zorunluluğu olan peyzaj mimarı, plancı ve mimarlık lisans 

mezunlarını bu alanlarla ilgili uzman olan kişiler olarak sayılıyorlar mı? 

Yanıt 25/2. Bkz Yanıt 22/1. 

25/3. Sunum paftaları 4 adet A0 boyutlarında olması istenmiş. En fazla 4 pafta olma zorunluluğu var mı? 

Daha fazla çıkarılan paftalar kabul edilmeyecek mi? 

Yanıt 25/3. Şartnamenin 12. Maddesinde belirtilen şekilde sunum paftaları yan yana sergilenecek 

şekilde 4 adet A0 boyutlarında olmalıdır. Pafta sayısı daha fazla olan projelerin ilk 4 paftası 

değerlendirmeye alınacaktır. 

25/4. Paftaların üzerinde bulundurmamız istenilen Rumuz içerisinde rakamların da yer alması 

gerektiğinden bahsedilmiş. Rumuzun kaç karakterli ve içerinde ne kadar harf ve rakam olması gerektiği ile 

ilgili daha fazla açıklama yapılmasını rica ederim. 

Yanıt 25/4. Rumuz ve ambalaj esasları Şartnamenin 20. Maddesinde belirtilmiştir. 

Soru 26. Sorular aşağıda belirtildiği gibidir. 

26/1. İzmir ili arazi varlığı çalışma alanı toprak özelliği 1/100.000 ölçekli büyük grup toprak haritası var 

mıdır? Alanda parsellerdeki toprak grup haritası nedir? 
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Yanıt 26/1. Alana ait 1/25000 ölçekli sayısal toprak haritası vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

tarim.gov.tr  web adresinden (TAD PORTAL) edinebilirsiniz. 

26/2. Alan ve civardaki fay hattı ve tektonik durum ile ilgili harita mevcut mudur? 

Yanıt 26/2. Alan ile ilgili yarışmacılar tarafından ihtiyaç duyulabilecek olası bilgilere yönelik 

detaylı çalışmalar yapılmış ve şartname eklerinde verilmiştir. Bu bilgiler dışında yarışmacıların 

kendi yaklaşımları gereği ihtiyaç duyabilecekleri ilave bilgilerin yarışmacılar tarafından elde 

edilmesi gerekmektedir. 

26/3. Jeolojik olarak sakıncalı alan tespiti için yorumlayabileceğimiz bir harita var mıdır?  

Yanıt 26/3. Bkz. Yanıt 26/2 

26/4. Alanın yangın, heyelan vb. diğer afetlere karşı afet/risk eylem planı var mıdır? 

Yanıt 26/4. Bkz. Yanıt 26/2 

26/5. Alanda yer alan zeytin türlerinin bilgisi ve haritası var mıdır? Güzelbahçe ilçesinde ya da yarımada 

stratejilerine göre anıt ağaç planı haritalanmış hali ile mevcut mudur?   

Yanıt 26/5. Bkz. Yanıt 26/2, Yanıt 21/1,2,3.  

26/6. Hedeflenen ve istenilen kullanıcı kitlesi kaç kişiliktir? Hedeflenen yıllık ziyaretçi sayısı ve araç 

otopark ihtiyacı nedir? 

Yanıt 26/6. Doğrudan yarışmacının önereceği yönetim planı ve senaryo ile ilişkilidir. 

26/7. 1/100.000  çevre düzeni plan ve notlarına göre alan sit alanı ve hem tarım hem de orman arazisine 

sahip iken 1/25.000'lik çevre düzeni ve plan notlarına sit alanı bir tarım arazisidir. Alanın ne tür bir tarım 

arazisi olduğunu ile alakalı olarak detaylı bilgi belirtir misiniz? 

Yanıt 26/7. Yarışma alanı Dikili Tarım ve Kuru Marjinal Tarım Alanlarından oluşmaktadır. Ayrıca 

Bkz. Yanıt 26/1. 

26/8. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre toplam kapalı yapı alanı 2000 metrekare iken kat sayısı ile 

alakalı sınırlama ne şekildedir? 

Yanıt 26/8. 2 kat ile sınırlandırılmıştır. 

26/9. Biyolojik/bitkisel atık dahil her türlü katı atıkların ve suyun depolama, dönüşüm alanları kapalı alan 

metrajı içine dahil midir? 
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Yanıt 26/9. 2000 m2 maksimum kapalı yapılaşma alanı olarak belirlenmiştir. Yarışmacılardan 

ekolojik hassasiyeti gözeten yaratıcı çözümler beklenmektedir. 

26/10. Tarım araç gereçlerinin parkı için sundurma alanlar, sera ve öğretici tip seralar 2000 metrekare 

kapalı alan sınırlamasına dahil midir? 

Yanıt 26/10.  1/25000 ölçekli ÇDP notlarının 7.12.9 nolu maddesinde açıklanmaktadır. (Bkz. Bilgi 

Belgeler no:3) 

26/11. Civarda alerjen ölçüm istasyonu bulunmakta mıdır? 

Yanıt 26/11. Bulunmamaktadır. 

26/12. Yarışma alanı Europarc Avrupa Doğa ve Kültür Mirası ağına üyeliği için kentsel ve kırsal doku 

arasında ekolojik koridor olarak tabiat parkı olarak mı nitelendirilebilinir? Planlama bu kritere göre mi 

yapılmalıdır? 

Yanıt 26/12. Yarışmacıya bırakılmıştır 

26/13. Yarışma alanı içerisinde yer alacak yönetim, danışma, gastronomik, eğitim, üretim ve diğer yapısal 

alanların kanalizasyon ile çözümlemeleri için civar mahallerin kanalizasyon ve yağmur suyu atık hatlarının 

güncel planları mevcut mudur? 

Yanıt 26/13. Bu aşamada mekanik ve altyapı mühendisliği projeleri beklenmemektedir. 

Yarışmacıların kendi özel yaklaşımları gereği ihtiyaç duyabilecekleri ilave bilgilerin yarışmacılar 

tarafından elde edilmesi gerekmektedir. 

26/14. Yarışma alanı içerisinde yer alacak yönetim, danışma, gastronomik, eğitim, üretim ve diğer yapısal 

alanların su ihtiyacı ile çözümlemeleri için civar mahallerin içme suyu hatlarının güncel planları mevcut 

mudur? 

Yanıt 26/14. Bkz. Yanıt 26/13. 

26/15. Yarışma alanı içerisinde yer alacak yönetim, danışma, gastronomik, eğitim ve diğer yapısal 

alanların ısınma ile çözümlemeleri için civar mahallerin doğal gaz hatlarının veya yenilenebilir enerji 

kaynakları (rüzgar, biyokütle, jeotermal) mahallere ulaşımı ile ilgili güncel planlar mevcut mudur? 

Yanıt 26/15. Mevcut değildir. 

26/16. Yarışma alanı hangi statüdeki tarım arazisidir? 

Yanıt 26/16. Bkz. Yanıt 26/7.  
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26/17. Bisiklet parkı, tarımsal araç gereçlerin korunacağı alanlar üst örtüye sahip şekilde tasarlandığında 

(sundurma gibi) kapalı alan sayılır mı? 

Yanıt 26/17. Yarı açık alanlar kapalı alana dahil değildir. 

26/18. Zemine gömülen araç otoparkı 2000 metrekare kapalı alan metrajına dahil edilir mi? 

Yanıt 26/18. Bkz. Yanıt 26/9 

Soru 27. Yarışma ile ilgili sorularımız aşağıdadır. Saygılar 

27/1. Yarışma alanı mülkiyeti kime aittir? 

Yanıt 27/1. Kamu (Belediye) mülkiyetidir. 

27/2. İşletme modeli bu mülkiyete bağlı olarak mı düşünülmelidir? Kamu ve/veya özel sektör olarak 

yarışmacılar kendi modellerini oluşturabilirler mi? 

Yanıt 27/2. Yarışmacıya bırakılmıştır. 

27/3. Alan sınırlarının güney ve kuzey kısmındaki mülkiyetlerin tel çevirmek suretiyle kontrol altına 

alındığı tespit edilmiştir. Alanın tümünün kontrol altına alınması zorunlu mudur? 

Yanıt 27/3. Yarışmacıya bırakılmıştır. 

27/4. Sürdürülebilir Nitelikli Koruma Alanları yarışmacılara teslim edilen paftalarda lejant olarak tam açık 

değildir (Koruma_surd). Kullanılan lejantların niteliğinin açık olarak ifadesi mümkün müdür? 

Yanıt 27/4. Bkz. Yanıt 21/4 

27/5. Sürdürülebilir Nitelikli Koruma Alanlarının metrekaresi yaklaşık olarak ne kadardır? 

Yanıt 27/5. Bilgi ve Belgeler No:24 dökümanından hesaplanabilir. 

27/6. Koruma sınırları paftasında Koruma_Nitelik lejantında belirlenen alanın tamamında kapalı yapı 

alanı olmaksızın kullanımlar yer alabilecek midir? 

Yanıt 27/6. Bkz.Yanıt 24 

27/7. Yeraltı su seviyesinin yüksekliği nedir? 

Yanıt 27/7. Yarışma alanına ait hidroloji çalışması yoktur. 

27/8. Araziye en yakın kanalizasyon hat üzerinde yer alan kanalizasyon bacasının Kordinatı, akar kotu, 

baca kotu, boru tipi? Boru çapı? 
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Yanıt 27/8. Bkz Yanıt 26/13. 

27/9. Kanalizasyon hattı ayrık mı bileşik sistem mi? 

Yanıt 27/9. Bkz Yanıt 26/13. 

27/10. Kanalizasyon sistemi hangi atıksu arıtma tesisine bağlı? 

Yanıt 27/10. Bkz Yanıt 26/13. 

27/11. En yakın Yağmur suyu hattında yer alan bacanın kordinatı akar kotu, baca kotu, boru tipi?  Boru 

çapı? Araziye En yakın telefon ve internet hatlarının koordinatları ve bağlanma noktalarının belirtilmesi. 

Yanıt 27/11. Bkz Yanıt 26/13. 

27/12. En yakın doğalgaz hattının basınç, boru tipi ve çapının verilmesi. 

Yanıt 27/12. Bkz Yanıt 26/13. 

27/13. En yakın içme suyu hattının koordinatı, boru tipi, çapı? 

Yanıt 27/13. Bkz Yanıt 26/13. 

Soru 28. Detaylı yarışma içeriğiniz için çok teşekkürler.  

28/1. Yarışma alanındaki yabani ağaç türlerine (delice zeytin, ahlat vb.) aşılama yapılarak tarımsal üretim 

yapılmasına izin veriliyor mu? (1. Derece Doğal Sit Alanı'nda bulunmasından dolayı) 

Yanıt 28/1. Geleneksel yöntemlerle tarımsal üretim yapılmaktadır. 

28/2. 1/1000 halihazır altlıkta görünen itirazlı mülki sınırlar içerisinde yapılaşma mümkün müdür? 

Yanıt 28/2. Soru anlaşılamamıştır. 

28/3. Proje sınırını oluşturan iki parselin detaylı imar durumları nedir? iki parselin yapılaşma izinlerinde 

farklılık var mıdır? 

Yanıt 28/3. Yapılaşma farkı parsellere göre değil, koruma alan sınıfına göre ayrışmaktadır. Bu 

konuda yeterli bilgi verilmiştir. 

28/4. Yüklemiş olduğunuz eklerden "Ek-2.Kent-Ceperi-Calistayi-Raporu" yanlışlıkla "Ek-3.Yesil-Altyapi-

Stratejisi" olarak yüklenmiş. Ek-2'ye erişemiyoruz bu dokümanı da paylaşabilir misiniz? 

Yanıt 28/4. Sorun çözülmüştür. Şu an dosyalarda bir sorun bulunmamaktadır. 
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28/5. Bölgedeki su ihtiyacının (yaban hayat için, sulama, geliştirilecek aktivitelerde kentlilerin kullanımı 

için, alternatif bisiklet rotasındaki kullanım için vb.) yağmur suyu potansiyeli veya yer altı suyu kullanımı 

hakkında daha detaylı bilgi sağlayabilir misiniz? 

Yanıt 28/5. Yarışmacılar tarafından ihtiyaç duyulabilecek olası bilgilere yönelik detaylı çalışmalar 

yapılmış ve şartname eklerinde verilmiştir. Bu bilgiler dışında yarışmacıların kendi özel 

yaklaşımları gereği ihtiyaç duyabilecekleri ilave bilgilerin yarışmacılar tarafından elde edilmesi 

gerekmektedir. 

Soru 29.  

29/1 . 1/200’de kapalı kütleler tasarlamak zorunlu mu? 

Yanıt 29/1. Evet. 

29/2 . İstenenlerde “Yapısal sürdürülebilir çözümler ve enerji performans hedeflerine dair raporlar” ve 

“Ziraat, biyoloji, ekoloji ve alan yönetimi konularında uzmanlık raporları” yazdırılması mühendislere mi 

yazdırılmalı? Bu uzmanlar da proje grubuna dahil mi olmalı? 

Yanıt 29/2. Bkz. Yanıt 22/1 

29/3 . Katılım ücreti ve şartname alımı-ekip kaydı ile ilgili son tarih nedir? 

Yanıt 29/3. Yarışma süresince, proje teslim tarihine kadar yapılabilir. 

Soru 30. Eurovelo 8inci rota ve diğer tüm rotaların vektörel katmanlar (kmz, shp vb.) halinde paylaşmanız 

mümkün müdür? İnternetteki kaynaklarda bütüncül ve sayısal bir katman bulmakta zorlanıyoruz. 

Yanıt 30. Bkz.Yanıt 20 

Soru 31.  

31/1. Yarışmaya katılım için ön başvuru yapılması gerekiyor mu? 

Yanıt 31/1. Ön başvuru söz konusu değildir. Şartnamenin 9. Maddesinde belirtilen şekilde kayıt 

yapılması gerekmektedir. Bu işlem yarışma süresince, proje teslim tarihine kadar yapılabilir. 

31/2. Mülkiyet verisini paylaşmanız mümkün mü? Belediyeden mi temin etmemiz gerekiyor? 

Yanıt 31/2. Bkz. Yanıt 27/1  

31/3. Proje sunum paylaşımı Powerpoint veya farklı sunum yöntemleriyle yapılabilir mi? Alan içinden 

çekilen video ve grafiklerin birlikte sunulduğu mp4 ortamı yeterli olur mu? 
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Yanıt 31/3. Yarışmacılardan istenenler şartnamenin 12. Maddesinde belirtilmektedir. 

31/4. Turistin kalış süresiyle ilgili beklentiniz nedir? 

Yanıt 31/4. Doğrudan yarışmacının önereceği yönetim planı ve senaryo ile ilişkilidir. 

31/5. "Alan sınır tasarımı" ifadesini açar mısınız? 

Yanıt 31/5. Ortak yaşam alanı ve alan ile çevresi arasında ‘’ekolojik sürekliliğin’’ sağlanması gibi 

kavramları dikkate alan bir sınır tasarımından söz edilmektedir. 

Soru 32. merhabalar sorum şu;  

32/1. bazı dosyaların ebatları çok büyüktü ve indirmede sorun ve zaman kaybı yaşadım ; ayrıca bu 

indirdiğim bazı dosyaları 3D veya autocad olarak desteklenmiyor.onları nasıl açabilirim ?Örneğin DGN adlı 

dosya nasıl açılacak?   

Yanıt 32/1. İlgili programların kullanılması yarışmacıların çözmesi gereken bir konudur. İlgili 

dosyalar CBS yazılımları kullanılarak açılabilir. 

32/2. KOORDİNAT LİSTESİ, NOKTA BULUTU , SAYISAL ARAZİ MODELİ DTM , SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ 

gibi bazı dosyalar ne amaçla kullanacağız ve ne işimizie yarayacak? onlar açıklanırsa daha iyi anlarız.  

Yanıt 32/2. Teknik konuların yarışmacılar tarafından bilinmesi beklenmektedir. 

32/3. çok yüksek MG larda dosyalar var.zor indirdik fakat sonrasında da çok kasıyor açılmıyor? onları nasıl 

daha hizli açıp kullanabiliriz? şimdiden teşekkürler... 

Yanıt 32/3. Yarışmacılar tarafından çözülmesi gereken konulardır. 

Soru 33. Merhabalar, 

Ağaçlara ilişkin koordinatlı dosyalarda yalnızca x ve y değerleri paylaşılmış. Z değerlerini göremiyoruz. B 

bölgesi için hazırlanan ağaç koordinat değerleri (z değeri de dahil olmak üzere) eksiksiz girilmiş fakat bu 

dosyada da tüm ağaçlar yer almıyor. Tüm ağaçların yer aldığı x,y,z değerlerini içeren excel liste tablosu 

alabilir miyiz? 

Yanıt 33. İlgili veriler proje dosyasında verilmiştir. Yarışmacılar tarafından analiz edilmesi 

beklenmektedir. Küme, grup ya da büyük ağaçlar belirtilmiştir.  

Soru 34. Merhabalar; 

Yarışma hakkındaki sorularımı aşağıda listeliyorum. İlginiz için teşekkür ederim. 
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Ağaç rölövesi dosyası açılmıyor bu sorun hakkında bişi yapabilir misiniz? 3D dosyası hangi programlar ile 

senkronize çalışıyor? 

Yanıt 34. Dosyada sorun bulunmamaktadır. Yarışmacılar tarafından çözülmesi gereken 

konulardır. 

Soru 35. 

35/1. Yarışmacından beklenen ziraat, biyoloji, ekoloji ve alan yönetimi konularında uzmanlık raporlarının 

içerikleri bilimsel doğrulukları olan modelleri mi içermeli yoksa yeni oluşturulacak ve bilimsel saha, alan 

vb çalışmaları tamamlanmamış öngörüleri de içerebilir mi? 

Yanıt 35/1. Öngörüleri de içermesi beklenmektedir. 

35/2. Koruma sınırı paftasında yer alan mavi ve yeşil renkli lejandlar neyi ifade etmektedir? 

Yanıt 35/2. Bkz.Yanıt 21/4. 

35/3. Su akış paftasının yakın çevresini gösterir dosyası temin edilebilir mi? Var ise diğer su yolları ile 

bağlantısı. 

Yanıt 35/3. Yarışma alanı içerisinde su akış yönlerine ilişkin veri paylaşılmıştır. Bunun dışında 

yarışmacıların kendi özel yaklaşımları gereği ihtiyaç duyabilecekleri ilave bilgilerin yarışmacılar 

tarafından elde edilmesi gerekmektedir. 

35/4. Yarışmacı tarafından önerilecek mekansal düzenlemeler, kamusal alanlar ve fonksiyonların 

kullanımı bağlamında başka organizasyonlar(müzeler, STK, Vakıflar vb) ile bağlantılarında sınırlandırma 

olacak mıdır? Bu ilişki ve içerik kurgusu tamamen serbest midir? 

Yanıt 35/4. Yarışmacıya bırakılmıştır. 

Soru 36. 

36/1. Şartnamenin 7. Maddesinde araç park çözümü talep edilmiştir. Maksimum ve minimum araç sayısı 

hakkında Jüri’nin düşüncesi nedir? 

Yanıt 36/1. Kullanım düzeyi, kalış süresi ve benzeri konular doğrudan yarışmacının önerileri ve 

kabulleriyle ilişkilidir. 

36/2. Şartnamenin 12. Maddesinde talep edilen “Enerji performans hedeflerine dair rapor” ile kastedilen 

biraz daha tanımlanabilir mi? 

Yanıt 36/2. Bkz. Yanıt 25/1 
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36/3. Şartname eklerinde tanımlı Eurovelo bisiklet yolu yarışma alanına yakın bir yerden geçmektedir. 

Eurovelo istikameti ile yarışma alanı arasında ek bir bisiklet yolu yarışmacılar tarafından mı 

öngörülecektir? 

Yanıt 36/3. Evet. 

36/4. Proje alanı içerisinde bisiklet parkuru yapılması bekleniyor mu? 

Yanıt 36/4. Yarışmacıya bırakılmıştır. 

36/5. Proje alanı Eurovelo bisiklet rotası üzerinde bir kamp noktası olması mı planlanıyor? 

Yanıt 36/5. Şartnamenin 7. Maddesinde belirtilmektedir. 

36/6. Şartnamenin 6. Maddesinde EK-4  olarak refere edilen “Proje alanı ile ilişkili rotaların işlendiği” dwg 

ortamında bir bisiklet rota haritası vermeniz mümkün müdür? 

Yanıt 36/6. Bkz. Yanıt 20 

Soru 37.  

37/1. Yarışmaya katılmak için herhangi bir ödeme yapmak, maliyetlere katılmak zorunlu mu? 

Yanıt 37/1. Evet. Şartnamenin 9. Maddesinde belirtilen şekilde şartname bedelinin yatırılması ve 

kayıt yapılması gerekmektedir. Bu işlem yarışma süresince, proje teslim tarihine kadar yapılabilir. 

37/2. Güzelbahçe'de kurulmuş bir dernek olmamız yarışma için bir avantaj sayılabilir mı? Bölgedeki diğer 

derneklerin veya kooperatiflerin projede paydaş olması bir avantaj mıdır? 

Yanıt 37/2. Yarışmaya katılım koşulları Şartnamenin 9. Maddesinde tanımlanmıştır. Katılabilmek 

için ekiplerin bu koşulları sağlaması gerekmektedir.  

3. Bölgede tarımın gelişmesi için oluşturulacak fikirler öncelikli mi? 

Yanıt 37/3. Yarışmacıya bırakılmıştır. 

4. Projeyi sunan derneğin, Şehir Plancıları, Ziraat Mühendisleri Odası gibi meslek örgütleriyle paydaş 

olması bir avantaj olabilir mi? 

Yanıt 37/4. Bkz. Yanıt 37/2 Jüri değerlendirme sürecinde kimlik belli olmamalıdır.  


