
YARIŞMACI SORU-CEVAP

17.02.2021/15:39

Sayın yetkili, 
Arkitera adlı web sitesi aracılığı ile düzenlemiş olduğunuz yarışma hakkında kısıtlı bir bilgiye
sahip olmuş bulunmaktayım. Web siteniz üzerinden şartname ve detayları incelemek istedim
fakat sitenize ulaşamadım. Şartname ve detayları içeren belgeleri sizden rica etmekteyim.
Saygılarımla, 

Yarışma şartnamesine, eklerine ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

17.02.2021/17:44

Merhaba.Yarışmaya katılma isteğinde olan bir mimar olarak başlıkta adı geçen yarışma ile
ilgili istenilen, beklenen, hedeflenen nedir ? Yarışma ile ilgili kapsamlı bir bilgilendirme talep
ediyorum. İyi çalışmalar.

Yarışma şartnamesine, eklerine ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

18.02.2021/10:22

Merhaba;
İyi günler iyi çalışmalar. Yarışmanın dosyalarına ulaşabileceğimiz web adresiniz ya da
linkiniz nedir? Arkiterada yayınlanan link sanırım hatalı bir link

Yarışma şartnamesine, eklerine ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

18.02.2021/12:23

Merhaba,
Yarışmaya meslek odasına kayıtlı iç mimarlar bireysel olarak katılım sağlayabilir mi?
Teşekkürler
İyi çalışmalar dilerim.

Hayır. Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr
adresinden ulaşılabilir.

18.02.2021/15:04

Merhaba,
Şartname ve eklerine nasıl ulaşabiliriz?
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Teşekkürler

Yarışma şartnamesine, eklerine ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

18.02.2021/18:11

Arkitera web sitesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık Çalışanlarına Şükran ve
Anma Mekânı Proje Yarışması düzenlediğine dair bir haber var. Bu yarışma ile ilgili belgelere
ulaşabileceğimiz bir adres var mıdır?

Yarışma şartnamesine, eklerine ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

19.02.2021/15:40

merhaba ben sağlık çalışanlarıyla ilgili yarışma için bir soru sorucaktım bizden tam olarak ne
isteniyor onlar belirtilmemiş detaylı şekilde maket veya modelleme ne yapılması gerektiği
acaba bilgilendirirmisiniz 

Yarışma şartnamesine, eklerine ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

19.02.2021/16:05

Merhaba. Şartnamede belirtilen yarışma alanı otopark ve pazar arasında kalan alan araç yolu
olarak görünmektedir. Bunun yanında etki alanları da belirtilmiştir. Yarışmacılardan istenilen
tam olarak nedir ?

1. Tasarım yapılırken pazar yerini alanı ve otopark alanını koruyup mu yapılması yoksa
yokmuş gibi düşünülerek mi yapılması istenilmektedir ?

2. Kapalı- Yarı açık- açık türü bir bina mı istenmektedir ? Yoksa belirtilen proje
alanlarına anıtsal ögeler kullanılarak mı bir çözümleme istenilmektedir ?

1. Pazar Yeri proje alanı içinde yer almakta, yarışmacıların bu alanı detaylı olarak
ele almaları, yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi pazar işlevinin korunması,
ancak mekansal öneri ve senaryolarla yeniden yorumlanması beklenmektedir.
Katlı otoparka dair yapısal bir müdahale beklenmemektedir. Bunların ötesindeki
müdahalelerin biçimi ve ölçeği katılımcıların yorumuna bırakılmıştır.

2. Tasarım kurgusu ve mekansal çözümlere ilişkin kararlar katılımcıların
yorumuna bırakılmıştır. Yarışmacılardan beklentilere ilişkin bilgi şartnamede
yer almaktadır.
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19.02.2021/21:18

Merhaba,
Ben Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 4. Sınıf öğrencisi ……………. Sağlık
Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması'na katılmak için en fazla kaç kişilik
grup olması gerekiyor? Katılımcıların öğrenci olması gibi bir zorunluluk var mı?
Sayılarımla.

Şartnamede belirtildiği gibi:
Yarışma tüm tasarım disiplinlerinden meslek insanlarının ve sanatçıların katılımına
açıktır. Yarışma sonucunda elde edilecek projenin uygulanması hedeflendiğinden,
katılımcılar arasında mutlaka ilgili meslek odasına üye mimar, şehir plancısı veya peyzaj
mimarı bir ekip üyesi bulunmalıdır.
Öğrencilerin ekip içerisinde bulunmasına engel yoktur. Tasarım ekibi üyeleri için bir
sayı sınırı bulunmamaktadır.
Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr
adresinden ulaşılabilir.

21.02.2021/14:17

Merhaba,
Ben iç mimarlık mezunuyum,yarışmaya katılmamda herhangi bir engel var mı?
Teşekkürler

Şartnamede belirtildiği gibi:
Yarışma tüm tasarım disiplinlerinden meslek insanlarının ve sanatçıların katılımına
açıktır. Yarışma sonucunda elde edilecek projenin uygulanması hedeflendiğinden,
katılımcılar arasında mutlaka ilgili meslek odasına üye mimar, şehir plancısı veya peyzaj
mimarı bir ekip üyesi bulunmalıdır.
Yarışma ekibi içinde yer almanıza engel bulunmamaktadır, ancak tek başınıza
katılmanız mümkün değildir.
Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr
adresinden ulaşılabilir.

21.02.2021/14:32

Merhaba,
Yarışma şartnamesinde belirtilen bu ifadeden emin olmak için ekipte bulunacak disiplinler ile
ilgili sorumu aşağıda iletiyorum
 

Soru: Ekipte şehir plancısı ve peyzaj mimarı olmadan sadece mimar olması yeterli midir?
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Yeterlidir. Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr
adresinden ulaşılabilir.

21.02.2021/16:43

Sayın Yetkili,
“Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı” Yarışması web sitesinden bazı linkler
çalışmamakta, bazı belgeler ise hata vermekte.
Rica etsem, aşağıda belirttiğim belgeleri, sıkıştırılmamış formatta mail olarak iletebilir misinz.
- Şartname ve Ekler (Rar. dosyası açılmıyor)
- Sorular ve Yanıtlar (Sayfaya ulaşılmıyor)
- SSS (Sayfaya ulaşılmıyor)

Yarışma şartnamesine, eklerine ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Yarışma takvimi gereği içeriği
oluşmamış sayfalar zaman içinde erişime açılacaktır.

22.02.2021/15:06

Merhaba,
Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması için şartname ve dokümanları
paylaşmanızı rica ederim.
Teşekkürler
Saygılarımla

Yarışma şartnamesine, eklerine ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

22.02.2021/22:06

Yarışmaya katılım sağlamak için, herhangi bir mimarlık ofisine mensup olmamız gerekir mi?
Yeni mezun mimar olarak da yarışmaya katılmamız mümkün müdür? 

Meslek odanıza üye olmanız yeterlidir. Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı
bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

22.02.2021/23:54

Sayin Yetkili,
Ben ……,
Arkadasim ile "Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması" adli yarismaya
katilmak istiyoruz ancak kayit bolumu bir kisiye uygun gozukmekte. Iki mimar olarak da
katilabilir miyiz?
Ilginiz icin tesekkurler.
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Kayıt başvurularında, kayıt yaptıran yarışma ekibini temsil etmek üzere ekip başının
adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, açık adresi, mesleği, kurum ya da işyeri
bilgilerinin eksiksiz olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ekipteki diğer yarışmacıların her
biri için kayıt yaptırmış olma şartı aranmayacaktır.

24.02.2021/03:26

Bne atılımda iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü 4.sınıf öğrencisiyim. Yarışma katılmak
istiyorum ama öğrenci katılımı hakkında bilgi verilmemiş ve katılacak olanlarında ilgili
odalarına üye olmaları şartı var. Ben öğrenciyim ama aynı zamanda iç mimar…

Şartnamede belirtildiği gibi, tasarım ekibinde ilgili odalara üye meslek insanı bulunması
zorunludur. Öğrencilerin ekip içerisinde bulunmasına engel yoktur.
Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr
adresinden ulaşılabilir.

24.02.2021/10:57

Merhaba,
Ben Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi/Yüksek Mimar
……………,
Öncelikle içinde bulunduğumuz pandemi şartları ve yaşanan kayıplar için böylesine duyarlı
ve önemli bir yarışma organizasyonu düzenlediğiniz için tarafınıza sonsuz teşekkürlerimi
iletirim. Fazlası ile önemli bir değer taşıyan bu yarışmaya organizasyonuna bende Kuzey
Kıbrıstan katılmak istiyorum. Açıkçası kayıt işlemlerimi sistem üzerinden yaptım. Ancak
Kıbrıstan katılma şansımızın olup olmadığını sizlerden teyit etmek istedim. Yarışmaya
katılmam mümkün mü, bana bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim. 
İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 

TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarından alınmış kayıt belgenizin olması koşuluyla
yarışmaya katılabilirsiniz.
Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr
adresinden ulaşılabilir.

25.02.2021/15:25

Merhabalar, 
Mimar, şehir plancısı veya peyzaj mimarı olmamız koşuluyla yarışmaya bireysel katılımda
bulunabilir miyiz?

Meslek odanıza üye olmanız koşuluyla bireysel olarak katılabilirsiniz.
Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr
adresinden ulaşılabilir.
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27.02.2021/15:20

Merhaba
https://yarismayla.ankara.bel.tr/yarismadetay/1#feature-tab-11 
safyasında kayıt bilgilerini doldurdum. Kaydım yapılmışmıdır? Ekip üyeleride 

1. Sağlık çalışanları_imar_plan.NCZ dosyasının autocad, pdf hali var mı? Netcadi
açamıyoruz.

2. Pazar yerinini batısındaki kavşaktaki yaya geçitlerinin, modebese direği, yol levhaları
trafik ışıkları direkleri, reklam panosunun yeri değiştirilebilir mi? Bu objelerin ölçüleri ile net
yerlerinin gösterildiği plan var mı?

2a. Bu kavşak korunacak mı yeniden tasarlanabilir mi? 
3. pazar yerinin batısındaki kavşaktaki halihazır haritada yer almayan taksi durağı yapısı

korunacak mı? Taksi durağının sınırları nedir?
4. pazar yerinin batısındaki kavşaktaki büfe korunacak mı?
5. Kapalı otopark kullanılacak mı?
6. Kapalı otopark araç çıkışına müdahale edilebilir mi?
7. Pazar yeri işlevi korunarak üst örtüsü değiştirilebilir mi, pazar yeri yeniden

tasarlanabilir mi? Yeniden tasarlanabilir mi ihtiyaç programı nedir? Kaç tezgah yeri
lazım? Zabıta Noktası, wc kafe olacak mı?

8. Etki alanındaki mevcut ağaç ve bitki türleri nedir?

https://eposta.ankara.bel.tr/owa/redir.aspx?C=28xS0UpVw45-0vRJT1LCzx3LdfPAenJ5tLJSmtWP8CvbmCI8M-nYCA..&URL=https%3a%2f%2fyarismayla.ankara.bel.tr%2fyarismadetay%2f1%23feature-tab-11


9. Halihazır harita hangi yıla ait?
10. Ekipte bulunan şehir plancıları, mimarlar ve peyzaj mimarlarının, TMMOB’a bağlı

Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odasından, bu yarışma
için, yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi eklemeleri beklenmektedir. yazıyor.
TMMOB’a bağlı odaların verdiği Üyelik kartı yeterlimidir? Üye tanıtım belgesi eklenmesi
zorunlu mudur?
Saygılarımla.

1. Netcad sürüm farkından dolayı açılmıyor olabilir. Yüklenen dosyanın sürümü
7.7.dir. Dosyanın PDF kopyası şartname ekleri içine eklenmiştir.

2. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır. Daha detaylı veri bulunmamaktadır.
Kavşak ve trafik düzenlemesi konusu yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.



3. Halihazır haritada gösterilmektedir. İdare açısından korunması
beklenmemektedir.

4. İdare açısından korunması beklenmemektedir.
5. Kapalı otopark işlevini koruyacaktır.
6. Edilemez.
7. Yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi “Bölgedeki yaya hareketliliğinin önemli

bir dinamiğini oluşturan Sıhhiye Pazar Alanı’nın işlevinin korunarak yeniden
yorumlanması” beklenmektedir.

8. Şartname eklerinde verilen bilgilerden daha fazlası mevcut değildir.
9. Halihazır harita 1998 yılına aittir.
10. Üyelik kartı kullanılamaz. Bağlı olunan meslek odasından üye tanıtım belgesi

alınması zorunludur. Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

27.02.2021/15:41

merhaba.. yarışma sayfasında kayıt kısmı sanırım çalışmıyor.

Yarışma web sitesinin kayıt bölümü çalışmaktadır.

01.03.2021/21:05

Yarışma etki alanından kasıt nedir, proje etki alanı proje alanına dahil edilebilir mi
teşekkürler?

Proje alanı ve Proje etki alanı şartnamede gösterilmiştir. Etki alanı için önerilecek
tasarım senaryoları ve müdahaleler katılımcıların yorumuna bırakılmıştır.

02.03.2021/01:03

Merhaba "sağlık çalışanlarına şükran ve anma mekani projesine" öğrenciler katılabiliyor mu?

Şartnamede belirtildiği gibi, tasarım ekibinde ilgili odalara üye meslek insanı bulunması
zorunludur. Öğrencilerin ekip içerisinde bulunmasına engel yoktur.
Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr
adresinden ulaşılabilir.

02.03.2021/21:31

Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışmasına Mimarlar odası Öğrenci
Üyeliği ile katılabilir miyiz?

Şartnamede belirtildiği gibi, tasarım ekibinde ilgili odalara üye meslek insanı bulunması
zorunludur. Öğrencilerin ekip içerisinde bulunmasına engel yoktur. Yarışmaya katılım
koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.
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03.03.2021/15:11

Merhabalar,
Mimarlar Odası'na ………. sicil numaralı üye olup halihazırda ofisi olmayan bir mimar
olarak yarışmaya katılmak istiyorum. Yarışmaya kayıt sayfasında ''kurum'' kısmına ne
yazmalıyım?
Teşekkürler, İyi Çalışmalar..

Çalıştığınız kurumu yazabilirsiniz. Eğer bir kuruma bağlı bulunmuyorsanız ‘Bireysel’
ibaresi ile kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

04.03.2021/18:03

MERHABALAR YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN AYRI OLARAK BİR BAŞVURU
YAPILMASI GEREKOR MU?

Şartnamede belirtildiği gibi web sitesi üzerinden kayıt yapılması gereklidir:
Kayıt başvurularında, kayıt yaptıran yarışma ekibini temsil etmek üzere ekip başının
adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, açık adresi, mesleği, kurum ya da işyeri
bilgilerinin eksiksiz olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ekipteki diğer yarışmacıların her
biri için kayıt yaptırmış olma şartı aranmayacaktır.
Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr
adresinden ulaşılabilir.

04.03.2021/23:18

Merhaba ben ……….. Yarışmaya kaydımızı yaptık ancak "katılım belgesi" formunu ne zaman
ya da nereye yollayacağımız hakkında bir bilgi bulamadık. Lütfen bir bilgilendirme yapar
mısınız? İlginize teşekkür ederim.

“Katılım belgesi”, “Şartname Ekleri” dosyası içindeki “Yarışma Şartları Kabul
Belgesi” dosyası içinde yer almaktadır. Yarışma şartnamesinin 13. bölümünün (Kimlik
Belgesi Zarfı) ikinci maddesinde  belirtildiği gibi:
“2. Yarışma Şartları Kabul Belgesi Tüm müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul
ettiklerini belirten imzalı belge. (Eklerde örneği verilen belge kullanılabilir.) Ekip olarak
katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.”

05.03.2021/12:10

Merhaba ben mimar …………….. yarışmaya katılım sağlamak istiyorum ………. Mimarlar
Odası’na üyeyim... nerden katılım sağlayabilirim? 

Yarışma şartnamesine, eklerine ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir, aynı adresten kayıt linkine ulaşılabilir.
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05.03.2021/17:25

Sayin ilgili,
Merhabalar.
Yarisma web sitesi calismiyor. Konu hakkinda bilgi rica edecegim. Daha detayli bilgi
alabilecegim bir link var midir? Tesekkurler.
Saygilarimla,

Yarışma şartnamesine, eklerine ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

08.03.2021/11:13

İyi çalışmalar Ankara Belediyesi, başlıkta belirttiğim yarışma hakkında bir takım sorular
sormak istiyorum. 

1. Yarışma bireysel katılıma açık mıdır? Bireysel katılımlarda yarışmaya katılmak için
ilgili meslek grubunun oda kaydı gerekiyor mu?

2. Yarışmaya en az kaç kişiden oluşan ekipler katılabilir ve ekipte hangi meslek
gruplarının kesinlikle bulunması gerekiyor?

3. Ekip katılımlarında bütün ekip üyelerinin ilgili meslek odalarına kaydı gerekiyor mu,
yoksa sadece ekip liderinin oda kaydı yarışmaya katılım için yeterli mi?

4. Yarışmacıdan beklenen bir ihtiyaç programı var mı, yoksa yarışmacılar bu konuda
serbest mi bırakıldı ?

5. Yarışmacıdan beklenenler arasında Sıhhiye Pazar Alanı'nın işlevinin korunarak
yeniden yorumlanmasından bahsediliyor, mevcut pazarın çalışma günleri nedir?
Getirilecek önerilerde bu verinin bir girdi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyim.

6. Pazar alanına müdahelede bulunurken mevcut alanda inşa faaliyeleri gerektiren
kütlesel tasarımlar yapılabilir mi, yoksa sadece peyzaj bakımından bir yaklaşım
sergileyip kütlesel bir tasarımlardan kaçınmak mı gerekiyor ?

Saygılarımla,

1. Şartnamede belirtildiği gibi, tasarım ekibinde ilgili odalara üye meslek insanı
bulunması zorunludur. Bireysel katılım mümkün olup, meslek odası üyeliği
bireysel katılım için de şarttır. Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı
bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2. Şartnamede belirtildiği gibi: katılımcılar arasında mutlaka ilgili meslek odasına
üye mimar, şehir plancısı veya peyzaj mimarı en az bir ekip üyesi bulunmalıdır.
Tasarım ekibi üyeleri için bir sayı sınırı bulunmamaktadır.

3. Ekipte yer alan ilgili meslek alanlarına mensup tüm katılımcıların meslek
odalarına üye olmaları gerekmektedir. Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin
detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

4. Anma mekanı tasarımı dışında zorunlu bir ihtiyaç programı yoktur. Tasarım
kurgusu ve mekansal çözümlere ilişkin kararlar katılımcıların yorumuna
bırakılmıştır. Yarışmacılardan beklentilere ilişkin bilgi şartnamede yer
almaktadır.

5. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
Yenişehir sebze pazarı Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulmaktadır
(Çarşamba günü 83 tezgah olup 1500-2000 kişiye hitap etmekte, Cumartesi günü
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76 tezgah olup 1000-1500 kişiye hitap etmektedir). Diğer günler sosyete pazarı
olarak faaliyet göstermektedir. Pazar alanı yaklaşık 6000 m2 olup %60 ı tezgah
alanıdır.

6. Tasarım kurgusu ve mekansal çözümlere ilişkin kararlar katılımcıların
yorumuna bırakılmıştır. Yarışmacılardan beklentilere ilişkin bilgi şartnamede
yer almaktadır.

08.03.2021/20:02

Merhaba
Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje yarışmasına katılım sağlamak istiyoruz
fakat mimarlık fakültesi son sınıf öğrencileriyiz. Mimarlar odasına kayıt olmamız halinde 
katılım sağlamamız mümkün mü acaba? 
İyi çalışmalar :)

Şartnamede belirtildiği gibi, tasarım ekibinde ilgili odalara üye meslek insanı bulunması
zorunludur. Öğrencilerin ekip içerisinde bulunmasına engel yoktur. Ancak sadece
öğrencilerden oluşan bir grubun katılımı mümkün değildir. Yarışmaya katılım
koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

09.03.2021/12:51

Merhaba
Yarışma sitesi açılmıyor. ( http://www.yarismayla.ankara.bel.tr )
Adreste hata olabilir mi?

Yarışma şartnamesine, eklerine ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye
yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Adres çalışmaktadır.

10.03.2021/11:07

İyi günler,
Şartnamede uygulama ödülü kazanacak projenin uygulama proje bedelinin; şehir planlama,
kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj mimarlığı projeleri uygulama bedelleri üzerinden
hesaplanacağı belirtilmektedir. Ekibimizde bir heykeltıraş yer aldığında ve bir anıt/heykel
tasarımı yapıldığında bu tasarımın uygulama proje bedeli hangi ilke ve yönetmeliklere göre
belirlenecektir? Buna ilişkin bir bilgi bulamadık şartnamede.

Projede yer alması düşünülen sanat eserinin bedelinin belirlenmesi ile ilgili herhangi bir
yönetmelik yoktur. Bedel, proje seçimi tamamlanıp uygulama aşamasına geçilirken
belirlenecektir.

https://yarismayla.ankara.bel.tr
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10.03.2021/11:29

İyi günler,
Yarışma eklerinde verilen halihazır harita yarışma etki alanında bulunan Abdi İpekçi Parkı'nın
iç yollarını kapsamıyor. 1/1000 ölçekli halihazır haritanın ya da ölçekli ortofotoların
paylaşılması mümkün müdür?

Ağaç rölövesini ve İncesu Deresi hattını içeren geniş kapsamlı halihazır haritası
şartname eklerine eklenmiştir.

10.03.2021/11:54

Merhaba,
Yarışmanın öğrenci katılımlarına açık olup olmadığını merak ediyordum. Bu konuda bilgi
verebilir misiniz acaba? Teşekkür ederim.

Şartnamede belirtildiği gibi, tasarım ekibinde ilgili odalara üye meslek insanı bulunması
zorunludur. Öğrencilerin ekip içerisinde bulunmasına engel yoktur. Yarışmaya katılım
koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

10.03.2021/14:46

Merhabalar,
Yarışmaya başvuru yaparken son kısımda sms doğrulama kodundan sonra kayıt ol butonuna
bastıktan sonra sistem 500 / serer error hatası veriyor.
Dikkatinize sunarız. 
İyi çalışmalar.

Sorun çözülmüştür.

10.03.2021/16:00

Merhaba,
Üzeri kapatılan İncesu deresinin izlerinin var olduğu dwg çizimi paylaşımı olacak mıdır?

Ağaç rölövesini ve İncesu Deresi hattını içeren geniş kapsamlı halihazır haritası
şartname eklerine eklenmiştir.

10.03.2021/16:15

1. Merhaba. Yarışma için verilen proje alanında Yenişehir pazarının akibeti hakkında
bilgilendirme talep ediyoruz. Pazar alanı aktif kullanılmakta olup düşünülen anma
mekanı için pazarın küçültülmesi/daraltılması mümkün müdür ? Çünkü pazarı esnafın,
pazarcıların küçülmeden etkilenmesi kaçınılmazdır. Her pazarcının kendi ticaret alanı
vardır. Bu konunun inceltilerek açıklanmasını ve yarışmada pazarın durumu hakkında
bilgilendirme talep ediyoruz.
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2. Yarışma alanı içerisinde bulunan araç yollarını yol senaryolarını dikkate alarak
küçültmek, daraltmak mümkün mü ?  İyi çalışmalar.

Her iki konu da yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır. Tasarım kurgusu ve mekansal
çözümlere ilişkin beklentiler şartnamede yer almaktadır.

12.03.2021/11:25

Merhaba, ekibimizin sorularını size gönderiyorum:
1. Pazar yeri aynı büyüklükte mi olacak, nasıl ve ne kadar müdahale edebiliriz?
2. Trafik akışına ne ölçüde müdahale edebiliriz?
3. Proje alanında bir ANIT Tasarımı beklenmekte midir?
4. Yarışma ekibinde yer alacak tüm üyelerin TMMOB üyesi olması şartı bulunmakta

mıdır (güzel sanatlar alanından üyeler de dahil)?
5. Mevcut otopark yapısının dış cephesine müdahale etme olanağı bulunmakta mıdır?
6. Mevcut durumda gerçekleşecek bir bisiklet yolu projesi bulunmakta mıdır?
7. Tasarım alanına dahil edilmiş olan otopark rampasına ne kadar müdahale edebiliriz? 
8. Proje etki alanı şeklinde belirtilen alanda ne tür müdahaleler yapılabilmektedir?

teşekkürler

1. Pazar yerine yapılacak müdahalenin biçim ve ölçeği yarışmacıların yorumuna
bırakılmıştır.

2. Trafik düzenlemesine ilişkin öneri geliştirilmesi beklenmektedir.
3. ‘Anıt’ kavramı plastik bir obje tasarımını çağrıştırdığı için kullanılmamış, başka

olasılıklara da imkan tanınmıştır. Yarışmacıların anma mekânı tasarımına dair
kurgu geliştirilmesi beklenmektedir. Bu kurgu içinde ‘anıt’ olarak tanımlanacak
unsurlar olması mümkündür.

4. Yarışma ekibinde yer alacak mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı üyelerin
kendi odalarına üye olmaları zorunludur. Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin
detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

5. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
6. Google Earth üzerinde işaretli ekran fotoğrafı şartname ekleri arasına

eklenmiştir.
7. Katlı otoparka dair yapısal bir müdahale beklenmemektedir.
8. Proje etki alanına dair geliştirilecek senaryo ve yapılacak müdahaleler

yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.

13.03.2021/15:52

Merhaba
Sağlık çalışanlarına şükran ve anma mekanı yarışması için, yarışmacılardan beklenenlerde
pazarın işlevinin korunması şeklinde ifade bulunmakta. Pazar alanı anma mekanı olarak
tasarlanacak mı yoksa pazar alanı olarak devam mı edecek. Bununla ilgili bilgi alabilir
miyim?
Teşekkürler, iyi günler

Yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi pazar işlevinin korunması, ancak mekansal
öneri ve senaryolarla yeniden yorumlanması beklenmektedir.

https://yarismayla.ankara.bel.tr


14.03.2021/10:34

Sayın yetkili, 
Yarışma alanı içerisinde bulunan pazar yerinin değiştirilmesi öngörülmüş müdür ? Yapılacak
tasarımın içerisinde pazar alanı kullanım açısından değiştirilebiliyor mu yok sa pazar yeri
kullanımı olarak belirli günler devam edecek mi ? 
Teşekkürler

Yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi pazar işlevinin korunması, ancak mekansal
öneri ve senaryolarla yeniden yorumlanması beklenmektedir.

14.03.2021/16:37

merhabalar, 
sağlık çalışanları şükran ve anma mekanı yarışmasına bireysel(mimarım) olarak katılabilir
miyim? 

Meslek odanıza üye olmanız koşuluyla bireysel olarak katılabilirsiniz. Yarışmaya
katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr adresinden
ulaşılabilir.

14.03.2021/22:25

1. Yapısal bir müdahale bekleniyor mu? Program kapsamında alternatif yapısal bir
program önerilebilir im?

2. İncesu deresinin tekrar açılması beklenen bir durum mu?
3. Sıhhiye pazarı metrekaresi tekrar aynı şekilde sağlanması bekleniyor mu? Yoksa

alternatif başka ölçekler kullanılabilir mi? (Mesela daha küçük ya da daha büyük bir
pazar alanı)

4. Araç yollarına büyük çaplı müdahale yapılabilir mi? (Örneğin: Battı-çıktı)
5. Abdi İpekçi Parkı’na müdahaleye izin var mı? (Örneğin: Mevcut yaya yolu yada su izi

değişimi)
6. Derenin varlığı yapısal müdahaleyi etkileyecek bir durumda mıdır?

1. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
2. DSİ, İncesu Deresi’nin açılmasıyla ilgili ilettiği kurum görüşünde yalnızca bu

alanda önerilecek kısmi açılmanın taşkın riski sebebiyle yapılamayacağı yönünde
görüş bildirmiştir.

3. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
4. Alandaki trafik düzenlemesi yarışmacıların yorumuna bırakılmakla beraber

alanın altyapı koşullarının göz önünde bulundurulması beklenmektedir.
5. Proje etki alanı içinde yer alan Abdi İpekçi Parkı’na yeni bir tasarım önerisi

yapılmamalıdır. Mevcudu koruyarak sağlıklaştırma yapılabilir. Etki alanının
proje alanıyla ilişkisine dair karar ve senaryolar yarışmacıların yorumuna
bırakılmıştır. Yarışmacılardan beklentilere ilişkin bilgi şartnamede yer
almaktadır.

6. Hangi noktada müdahale edileceğine bağlı olarak etkileyebilir. Dere hattını ve
kesitlerini gösteren dökümanlar şartname ekleri içine eklenmiştir.
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14.03.2021/22:48

Projede etki alanı kabul edilen göbeğin solunda kalan süleyman sırrı cd.bir kısmı
yayalaştırılıp trafiğe kapatılabilir mi?

Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.

15.03.2021/10:33

Merhabalar,
Şartnamede yarışmacılardan beklentiler kısmı 9.maddede belirtilen " sıhhiye pazar alanının
işlevinin korunarak yeniden yorumlanması " maddesini açabilir misiniz ? İşlevinin korunması
takdir edersiniz ki tasarımı son derece kısıtlayacak bir maddedir . Pazar alanının yeraltı
kullanım olarak ele alınması mümkün mü? Doğal olarak zemin etüdü paylaşılmalı bu
durumda. Esnek kullanım olarak pazar alanı kullanımı ise yapılacak olan plastik uygulama
için son derece zararlı olabileceğini düşünüyorum . Bu konuda tam olarak ne tür bir yaklaşım
bekleniyor ?

Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.

15.03.2021/20:27

1. Yarışmaya katılan grubun içinde illa bir kurum sahibi ya da vergi mükellefi olması
gerekir mi? (örneğin mimarım ama özel bir firmada çalışıyorum, projenin seçilmesi
durumunda uygulama da bulunabilirim ama proje bazlı ve şahsi olabilirim fatura
kesemem) 

2. Ekler içinde bulunan ncz dosyasında, bölgeye ait kotlar var mı? Haritacımla
çevirdiğimizde sadece parsel sınırlarını elde ettik. İzohipsli bir veri iyi olabilir.

3. Korunması istenen pazar yerinin kapasitesi nedir? Daimi bir pazar mıdır yoksa
kurulup kaldırılıyor mu? Ne kadar bir nüfusa hitap ediyor?

4. Yarışma alanının içinde bulunan ışıklı kavşak hakkında daha çok bilgi edinebilir
miyiz? çok yoğun bir trafik mi var, nereler arasında ulaşımı sağlıyor?

1. Hayır.
2. İzohips haritaları mevcut değildir. Yol ve bina kotlarını gözterir halihazır haritası

şartname ekleri arasına eklenmiştir.
3. Yenişehir sebze pazarı Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulmaktadır

(Çarşamba günü 83 tezgah olup 1500-2000 kişiye hitap etmekte, Cumartesi günü
76 tezgah olup 1000-1500 kişiye hitap etmektedir). Diğer günler sosyete pazarı
olarak faaliyet göstermektedir. Pazar alanı yaklaşık 6000 m2 olup %60 ı tezgah
alanıdır.

4. Çok yoğun trafiğe sahip olan bir kavşaktır. Kolej, Kurtuluş, Cebeci, Kızılay,
Sıhhıye, Ulus bölgeleri arasındaki ulaşım hatlarını bağlamaktadır.



16.03.2021/00:56

Merhaba. İki sorum var.
1. Biz TMMOB'a kayıtlı ancak herhangi bir kurumda ya da ofiste çalışmayan mimar ve

peyzaj mimarı çiftiz. Yarışmaya katılım sağlayabilir miyiz ? 
2. İnternet sitesinde kayıt yapmak istedim fakat bilgilerimi girip kayıt ol dedikten sonra

bir dizi kodların olduğu bir sayfa açıldı ve sanırım hata verdi. İnternetten kayıt
yapmak zorunda mıyız yoksa yarışma dökümanlarında bulunan kayıt formunu proje
teslimiyle beraber kargo ile göndersek oluyor mu ? 

Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. 

1. Evet.
2. Web sitesi üzerinden kayıt zorunludur.

16.03.2021/10:44

Merhaba,
Yarışma için hazırladığımız soruları ekte pdf dosyası olarak ya da aşağıda metin olarak
bulabilirsiniz. 
Saygılar,

SORULAR: 

1. Şartnamenin 19. sayfasında “Yarışma Alanı ve Sınırları” bölümünde Proje Alanı
“Sıhhiye Otoparkı ile Sıhhiye Pazar Alanı arasındaki bölgedir” şeklinde
tanımlanmıştır. Aynı sayfadaki imajda ise proje alanına Pazar alanının tamamı ve
Otopark binasının rampa kısmı da dahil edilmiştir. Şartname ile birlikte verilen
Analizler.DWG dosyasında ise Pazar alanının sadece bir kısmı çalışma alanına dahil
edilmiştir. Bu durumda Proje alanı olarak hangi belge esas alınmalıdır? 

2. Şartnamenin 19. sayfasında “Yarışma Alanı ve Sınırları” bölümünde projenin etki
alanı “Sıhhiye Pazar Alanı’nı ve Aksu Caddesi’nin bir bölümünü kapsayacak şekilde,
Abdi İpekçi Parkı’ndan Kurtuluş Parkı’na uzanmaktadır” şeklinde tanımlanmıştır.
Aynı sayfadaki imajda ise proje etki alanına Aksu Caddesinin tamamı dahil edilmiştir.
Şartname ile birlikte verilen Analizler.DWG dosyasında ise etkileşim sahası olarak
Aksu Caddesinin bir kısmı gösterilmiştir. Bu durumda Proje etki alanı olarak hangi
belge esas alınmalıdır?

3. Otopark binasının rampası proje alanına dahil edilmiştir. Bu durumda bu rampaya
müdahale edilebilir mi? Proje etki alanı içinde olmayan otopark binasının kalan
kısımları için de senaryolar geliştirilebilir mi? 

4. Pazar alanı için proje etki alanı dışında bir yer önerilebilir mi?
5. Pazar alanının her gün aktif bir şekilde Pazar işlevi için kullanılacağı mı

düşünülmektedir?  
6. Pazar yeri çeperinde bulunan zabıta, büfe ve muhtarlık gibi işlevlerin kaldırılması

durumunda bu işlevler için proje alanı veya proje etki alanı içinde bir yer önerilmesi
beklenmekte midir? 



1. Pazar alanının tamamı Proje Alanı içindedir. Proje Alanı ve Proje Etki Alanına
ilişkin bilgi şartnamenin üçüncü bölümünde “Yarışma Alanı ve Sınırları” başlığı
altındaki hava fotoğrafıyla belirtilmiştir.

2. Aksu Caddesi’nin tamamı (Bulvar kavşağına kadar olan kısım) Proje etki alanı
içindedir. Proje Alanı ve Proje Etki Alanına ilişkin bilgi şartnamenin üçüncü
bölümünde “Yarışma Alanı ve Sınırları” başlığı altındaki hava fotoğrafıyla
belirtilmiştir.

3. Katlı otoparka dair yapısal bir müdahale beklenmemektedir. Proje etki alanı
dışında kalan yapı ve alanlara müdahale beklenmemektedir.

4. Yarışma alanı (Proje alanı + Proje etki alanı) içinde çözülmesi beklenmektedir.
5. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
6. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.

16.03.2021/11:54

Değerli Jüri Üyeleri ve Değerli Organizasyon Kurulu,
Daha önceki mailimde de sizlere sorduğum üzere tekrardan soru sorma gününde mailimi
sizlere göndermek istedim. 
Bir önceki mailimde de bahsettiğim gibi ben Kuzey Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi öğretim görevlisi …………... 
Düzenlemiş olduğunuz yarışmaya Kuzey Kıbrıs'tan katılmak istiyorum. Böylesi değerli bir
yarışmaya katılma fırsatı bulmak ve bunu değerlendirmek gerçek anlamda mesleki bir onur
olacaktır. Bu düşüncemin değerlendirilmesini ve yarışmaya Kuzey Kıbrıs'tan katılım şansının
verilmesi arzu ettiğim bir sonuç olacaktır. 
Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.
Saygılarımla 

TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarından alınmış kayıt belgenizin olması koşuluyla
yarışmaya katılabilirsiniz.
Yarışmaya katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr
adresinden ulaşılabilir.

16.03.2021/15:02

Merhaba,
Yarışma için paylaşılan dwg belgesinde bina kot bilgileri bulunmamaktadır.
Bununla ilgili bir güncelleme yapılacak mı?
İyi çalışmalar, sağlıkla kalın.

Bina kot bilgilerini içeren halihazır haritası şartname ekleri arasına eklenmiştir.

16.03.2121/21:06

Sayın İlgili,
Yarışmayla ilgili sorularımız aşağıda yer almaktadır.

1. Mevcut pazar yeri haftanın belirli günleri mi kurulmaktadır yoksa sürekli aktif midir?
Mevcutta kaç pazarcı vardır? Yarışmada istenen kapasite nedir?
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2. Etki alanı içerisinde bulunan yapıların cephelerine yarışmacılardan müdahale etmesi
bekleniyor mu? Cephe düzenleme beklentisi varsa ne düzeydedir?

3. Caddelerde park halinde bulunan çok fazla araç mevcuttur. Mevcut katlı otopark
yetersiz midir? Araç sirkülasyonuna düzenleme getirilmeli midir?

4. Yarışmacılardan istenenler bölümü 3. maddede vaziyet planı ve kesitler (1/200) proje
alanı içinde senaryoya bağlı olarak öngörülen düzenlemeleri detaylı olarak

gösteren çalışmalar istenmektedir. 1/200 plan tüm alan için mi istenmekte, yoksa yarışmacılar
tarafından önemli görülen, açıklanma ihtiyacı hissedilen alanlar için midir?

5. Etki alanını içeren ve alanla ilişkisinin kurulmasını belirten ibareler bulunmaktadır.
Etki alanın bütününe müdahale edilebilir mi?

6. Pazar yerinin konumu için çalışma alanı dışında bulunan etki alanında herhangi bir
yerde öneri getirilebilir mi ya da kaldırılabilir mi?

7. İncesu deresi tam olarak nereden geçmektedir?
İyi çalışmalar dilerim.
Saygılarımla,

1. Yenişehir sebze pazarı Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulmaktadır
(Çarşamba günü 83 tezgah olup 1500-2000 kişiye hitap etmekte, Cumartesi günü
76 tezgah olup 1000-1500 kişiye hitap etmektedir). Diğer günler sosyete pazarı
olarak faaliyet göstermektedir. Pazar alanı yaklaşık 6000 m2 olup %60 ı tezgah
alanıdır.

2. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
3. Şartnamenin amaç ve kapsamı maddesine bakınız. Trafik düzenlemesine ilişkin

öneri geliştirilmesi beklenmektedir.
4. Şartnamede belirtilmiştir.
5. Şartnamede belirtilmiştir.
6. Yarışma alanı (Proje alanı + Proje etki alanı) içinde çözülmesi beklenmektedir.
7. Dere hattını ve kesitlerini gösteren dökümanlar şartname ekleri içine eklenmiştir.

16.03.2021/22:48

1. İncesu Deresinin mevcut durumda herhangi bir kalıntısı var mıdır? Ve zaman
içerisinde doldurularak yön verilen halinin altyapı planına ulaşmamız mümkün
müdür?

2. İncesu Deresinin mevcut kotu, debisi gibi teknik bilgilere nasıl ulaşabiliriz?
3. Sıhhiye otoparkı mevcutta kullanılmakta mıdır ? Kullanılmıyorsa bir müdahale

bekleniyor mu?
4. Yarışma etki alanı dışına da müdahalede bulunmak mümkün mü ? ( Uygun görülen

yapıların yıkılması gibi )
5. Proje alanı olarak işaretlenen kırmızı taramada Sıhhiye Otoparkı' nın yalnızca

başlangıç kütlesinin işaretlenmesinin nedeni nedir ?
6. Proje alanı çevresinde bulunan yolların mevcut trafik yoğunlukları ile ilgili daha

detaylı bilgilere ulaşabileceğimiz bir analiz paftası var mı ?

1. Dere hattını ve kesitlerini gösteren dökümanlar şartname ekleri içine eklenmiştir.
2. DSİ tarafından iletilen teknik verileri içeren belgeler şartname ekleri içine

eklenmiştir.



3. Otopark devam eden hukuki süreçler sebebiyle geçici olarak kapalı bulunmakla
birlikte normal koşullarda yoğun şekilde kullanılmaktadır. Otoparka yapısal
müdahale beklenmemektedir.

4. Hayır.
5. Katlı otopark yapısının kuzey cephesi proje alanı ile yoğun etkileşim içinde

olduğu için proje alanı içinde gösterilmiştir. Otoparka yapısal müdahale
beklenmemektedir.

6. Bulunmamaktadır.

16.03.2021/23:04

Merhaba,
Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması ile ilgili sorularımızı aşağıda
paylaşıyorum. İlginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

1. Önerilen tasarım kapsamında Sıhhiye Çok Katlı Otopark'ına (yapı cephesini
değiştirme, yeniden fonksiyonlandırma veya yapıyı tamamen kaldırma vb.) müdahale
edilebilir mi?

2. Şartnamede net bir şekilde anıt beklendiği belirtilmemiş, genel olarak mekansal
ifadeler kullanılmıştır. Bu doğrultuda, "katılımcıların anıt tasarlaması zorunluluk
değildir" çıkarımı doğru mudur?

3. Yarışmanın kapsamı incelendiğinde jüride bulunan sanat tarihçisinin değerlendirme
aşamasında nasıl bir katkı beklenmektedir? Jüride sanat dalından uzmanların ağırlıklı
olmasının özel bir sebebi var mıdır?

1. Katlı otoparka yapısal müdahale beklenmemektedir.
2. Çıkarım doğru olmakla birlikte, yarışmacıların anma mekânı tasarımına dair

kurgu geliştirmesi beklenmektedir.
3. Yarışma kentsel mekânlarda güzel sanatlar eserlerini elde edebilmek amacıyla

açılmıştır.

16.03.2021/23:26

1. Grupta kişi sayısı kısıtlaması var mı?
2. Tüm grup üyeleri mimarlar odasına kaydolmalı mı?
3. Pazar alanının mevcut tezgah kapasitesi nedir?
4. Belirtilen etki alanına müdahale edilebiliyor mu? Küçük işaretler, yönlendirmeler,

semboller gibi
5. Pazar alanı için toprak altı kullanım durumu nedir? Otopark bu alanda çözülebilir mi

yoksa otopark mevcut yerinde mi revize edilmeli?

1. Kişi sayısı kısıtlaması yoktur.
2. Mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı katılımcıların kendi meslek odalarına üye

olmaları zorunludur.
3. Yenişehir sebze pazarı Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulmaktadır

(Çarşamba günü 83 tezgah olup 1500-2000 kişiye hitap etmekte, Cumartesi günü
76 tezgah olup 1000-1500 kişiye hitap etmektedir). Diğer günler sosyete pazarı



olarak faaliyet göstermektedir. Pazar alanı yaklaşık 6000 m2 olup %60 ı tezgah
alanıdır.

4. Proje etki alanına müdahale mümkündür. Proje etki alanı içinde yer alan Abdi
İpekçi Parkı’na yeni bir tasarım önerisi yapılmamalıdır. Mevcudu koruyarak
sağlıklaştırma yapılabilir. Etki alanının proje alanıyla ilişkisine dair karar ve
senaryolar yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır. Yarışmacılardan beklentilere
ilişkin bilgi şartnamede yer almaktadır.

5. Tescilli bir parsel olması ve altından İncesu Deresi geçmesi sebebiyle toprak altı
kullanıma uygun değildir.

17.03.2021/09:36

Merhaba,
Yarışmaya dair sorularımızı iletmeden önce …………… numaralı cep telefonu üzerinden
……………. olarak 12.03.2021 Cuma gün ekibimizin kaydını doğrulama kodunu da
onaylayarak yaptırdım. Fakat kaydımızın yapıldığına dair bilgilendirme maili yada sms i
gelmedi bu normal midir ?
ANKARA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞÜKRAN VE ANMA MEKANI EKİP SORULARI

1. Etki alanındaki yollara müdahale edilebilir mi ? (üst geçit-alt geçit vs.)
2. Mevcut Pazar alanı sınırlarında küçültme yapılabilir mi ?
3. Pazar kullanımı için saçak yerine yapılaşma önerisi yapılabilir mi ?
4. Cephesi pazara yönelmiş olan binaların cephelerine öneri getirilebilir mi ?
5. Katlı otoparkın yol cephesinde bulunan alana öneri getirilebilir mi ?

İyi çalışmalar,
Teşekkürler.

1. Alandaki trafik düzenlemesi yarışmacıların yorumuna bırakılmakla beraber
alanın altyapı koşullarının göz önünde bulundurulması beklenmektedir.

2. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
3. Yarışmacıların yorumuna bırakılmakla birlikte tescilli bir parsel olması ve

altından İncesu Deresi’nin geçiyor olması göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
5. Söz konusu alan proje etki alanı içindedir. Bu alana dair beklentiler şartnamede

yer almaktadır.

17.03.2021/13:21

Yarışma için soru:
1-Sıhhiye Pazar Alanı'nın mevcut kapasitesi ile ilgili detaylı bilgi verilebilir mi? Pazar
alanındaki tezgah sayısı nedir ve bu sayı değiştirilebilir mi? 
Teşekkürler

Yenişehir sebze pazarı Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulmaktadır (Çarşamba günü
83 tezgah olup 1500-2000 kişiye hitap etmekte, Cumartesi günü 76 tezgah olup
1000-1500 kişiye hitap etmektedir). Diğer günler sosyete pazarı olarak faaliyet
göstermektedir. Pazar alanı yaklaşık 6000 m2 olup %60 ı tezgah alanıdır.



17.03.2021/13:30

Merhaba,
1. Ulus ve Kızılay’ı içeren detaylı bir dwg paylaşılabilir mi ?
2. İncesu deresi mevcut kullanımı hakkında planlar ve işlevler(kanalizasyon vs.)

detaylandırılacak mı?
3. Otoyolların planları(farklı kot planları ör. Celal bayar bulvarı ve Atatürk bulvarı) ve

trafik akış yönünün ve yoğunluğunun gösterildiği bir dwg mevcut mu?
4. Demiryollarının mevcut planı hakkında bir kaynak paylaşılacak mı?(metro aktarma

durakları hakkında)
Teşekkür ederim, sağlıklı günler dilerim. İyi çalışmalar… 😊

1. Verilen dökümanlar yeterlidir.
2. Dere hattını ve kesitlerini gösteren çizimler ile DSİ tarafından iletilen teknik

verileri içeren belgeler şartname ekleri içine eklenmiştir.
3. Yol ve bina kotlarını gösterir halihazır haritası şartname ekleri arasına

eklenmiştir.
4. Hayır.

17.03.2021/14:18

Yarışma Raportörlüğü dikkatine 
“Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı” Proje Yarışması için tanımlanan alanda
toplumsal kullanıma açık WC dışında yapılanmalarda kısıtlama var mı? Şayet yoksa
1- Bütün Alanı kapsayan Bodrum Kat ile işlevsel çözümler üretilebilir mi ? 
2- Zemin kat işlevsel kapalı alan çözümleri için emsal , yaklaşma mesafeleri ve yükseklik
kısıtlamaları nelerdir?
Saygılarımla

Yarışma şartnamesinin amaç ve kapsamı içinde kalınarak, yorum yarışmacılara
bırakılmıştır; alanın altyapı koşullarının göz önünde bulundurulması beklenmektedir.

17.03.2021/14:22

İncesu deresinin tam olarak nereden geçtiği ile ilgili sayısal bir veriniz var mı? Dereyle ilgili
daha fazla döküman paylaşacak mısınız?

Dere hattını ve kesitlerini gösteren çizimler ile DSİ tarafından iletilen teknik verileri
içeren belgeler şartname ekleri içine eklenmiştir.

17.03.2021/15:00

Ankara derelerinin bulunduğu bir harita paylaşılacak mı?

İncesu Deresi hattını ve kesitlerini gösteren çizimler ile DSİ tarafından iletilen teknik
verileri içeren belgeler şartname ekleri içine eklenmiştir.



17.03.2021/15:24

Merhabalar,
Yarışma ile ilgili sorularımız aşağıdaki gibidir.

1. Verilen halihazırlarda kat yüksekliklerini göremedik, verilebilir mi?
2. Ağaç rölevesi koordinatları tutmuyor, hali hazır ile çakıştırılıp verilebilir mi?
3. Pazar alanının korunması isteniyor mu?
4. Pazar alanı boyutlarına müdahale edilebilir mi, mevcut tezgah sayısı nedir ve istenen

sayı nedir. Pazar hangi günler yapılmaktadır.
5. Yarışma alanında yapısal müdahalede bulunulabilir mi?

1. Yol ve bina kotlarını gösterir halihazır haritası şartname ekleri arasına
eklenmiştir.

2. Ağaç rölövesini içeren halihazır haritası şartname ekleri arasına eklenmiştir.
3. Yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi pazar işlevinin korunması, ancak

mekansal öneri ve senaryolarla yeniden yorumlanması beklenmektedir.
4. Pazar alanı boyutlarına ilişkin karar ve tasarım önerileri yarışmacıların

yorumuna bırakılmıştır. Yenişehir sebze pazarı Çarşamba ve Cumartesi günleri
kurulmaktadır (Çarşamba günü 83 tezgah olup 1500-2000 kişiye hitap etmekte,
Cumartesi günü 76 tezgah olup 1000-1500 kişiye hitap etmektedir). Diğer günler
sosyete pazarı olarak faaliyet göstermektedir. Pazar alanı yaklaşık 6000 m2 olup
%60 ı tezgah alanıdır.

5. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.

17.03.2021/15:58

Sn Yarışma Raportörlüğü dikkatine 
Proje Etki alanı kapsamında sürdürülebilirlik mantığı üzerinden “farklı şartlarda birden fazla
önermeye dayalı çözümleri içinde barındıran senaryolar üretilmesi ”
Tasarımın yapılanmasında 
... ise / ... değil ise 
mantığı senaryo yapısı olarak okunabilir mi?

Yarışmacılardan beklentiler şartname metninde açıklanmıştır.

17.03.2021/16:04

Merhaba 
Yarışmayla ilgili sorularımız aşağıdadır:

1. Çok katlı otoparkın mülkiyeti kime aittir? Büyükşehir Belediyesi'ne ait ise planlarını
paylaşabilir misiniz?

2. Otopark yapısının giriş ve çıkış yerlerinin bilgisini paylaşabilir misiniz?  
3. Katlı otopark yapısının cephelerine müdahale edilebilir mi (yapısal olmayan, strüktüre

zarar vermeyecek öneriler) ? 
4. Otopark  yapısının kullanım yoğunluğuna dair bilgi var ise paylaşabilir misiniz?



5. Pazar yeri kullanımı ve programı hakkında detaylı bilgi alabilir miyiz? Haftanın hangi
günlerinde pazar kuruluyor? Ve ne tür pazar(lar) kuruluyor?

6. Pazar alanı mevcut hali ile, pazar dışı fonksiyonlar için kullanılıyor ise bu
fonksiyonlar nelerdir?

7. Pazar alanının pazar olarak kullanılmadığı zamanlardaki fotoğraflarını paylaşabilir
misiniz?

8. Strüktür bilgilerini de içeren pazar yeri yerleşim planını paylaşabilir misiniz?
9. Kullanım yoğunluğunu gösteren, alanda hızlandırılmış günlük görüntü (timelaps)

paylaşabilir misiniz?
10. Bağlantı yollarına ve kavşağa müdahale edebiliyor muyuz?

Teşekkürler, iyi çalışmalar

1. Otoparkın mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Yarışma
kapsamında şartname ve ekinde temin edilen belgeler yeterlidir.

2. Analiz paftasında ve halihazır haritada gösterilmektedir.
3. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
4. Otoparkın kullanım yoğunluğuna dair sayısal veri bulunmamaktadır. Otopark

devam eden hukuki süreçler sebebiyle geçici olarak kapalı bulunmakla birlikte
normal koşullarda yoğun şekilde kullanılmaktadır.

5. Yenişehir sebze pazarı Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulmaktadır
(Çarşamba günü 83 tezgah olup 1500-2000 kişiye hitap etmekte, Cumartesi günü
76 tezgah olup 1000-1500 kişiye hitap etmektedir). Diğer günler sosyete pazarı
olarak faaliyet göstermektedir. Pazar alanı yaklaşık 6000 m2 olup %60 ı tezgah
alanıdır.

6. Başka bir kullanımı yoktur.
7. Fotoğraflar şartname ekleri arasına eklenmiştir.
8. Mevcut değildir.
9. Mevcut değildir.
10. Alandaki trafik düzenlemesi yarışmacıların yorumuna bırakılmakla beraber

alanın altyapı koşullarının göz önünde bulundurulması beklenmektedir.

17.03.2021/16:21

Sağlık Çalışanları Şükran ve Anma Mekanı – Sorular
1. Pazar Alanı yakın çevrede farklı bir noktaya yerleştirilebilir mi?
2. Pazar Alanı iki katlı olabilir mi?
3. Pazar Alanı Bodrum Katında yer alabilir mi?
4. Pazar Alanı için bir alan/metrakare zorunluluğu var mıdır?
5. İncesu Deresinin tam konumu yarışmacılara dwg çizimi olarak verilebilir mi?

1. Yarışma alanı (Proje alanı + Proje etki alanı) içinde çözülmesi beklenmektedir.
2. Yarışmacıların yorumuna bırakılmakla birlikte tescilli bir parsel olması ve

altından İncesu Deresi’nin geçiyor olması göz önünde bulundurulmalıdır.
3. Yarışmacıların yorumuna bırakılmakla birlikte tescilli bir parsel olması ve

altından İncesu Deresi’nin geçiyor olması göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yoktur.
5. İncesu Deresi hattını ve kesitlerini gösteren çizimler şartname ekleri içine

eklenmiştir.



17.03.2021/18:14

Merhaba;
Ben ………….. Yarışma hakkında sorularım var:
1- Beklentiler kısmında 'Sıhhiye Pazar Alanı'nın işlevinin korunarak yeniden yorumlanması'
şeklinde bir ifade geçiyor. Yarışmacılardan mevcut pazar alanını yok sayıp, anma mekânı,
çevresel düzenlemeler ve tasarıma yönelik daha farklı ölçeklerde yeni bir pazar
alanı oluşturması mı bekleniyor? 
Teşekkür ederim.

Yarışmacılardan beklentiler şartnamede açıklanmıştır.

17.03.2021/18:54

İyi günler,
Yarışma şartnamesiyle ilgili sorularımız ektedir.
Şimdiden teşekkürler

1. Yarışmaya katılım için şehir plancısı ve peyzaj mimarı iki üyenin de ekipte bulunmalı
mı gereklidir yoksa tamamen mimarlardan oluşan bir ekip yarışmaya katılabilir mi?

2. tescilli olmayan çevre binalara müdahalede bulunabilir mi?
3. Sartnamedeki proje alanı otoparkın bir kısmını da kapsamakta, otopark binasına ne

ölçüde müdahale edilebilir?

1. Şartnamede belirtildiği gibi, yarışma ekibinde üç meslek grubundan herhangi
birinin bulunması yeterlidir: “Yarışma tüm tasarım disiplinlerinden meslek
insanlarının ve sanatçıların katılımına açıktır. Yarışma sonucunda elde edilecek
projenin uygulanması hedeflendiğinden, katılımcılar arasında mutlaka ilgili
meslek odasına üye mimar, şehir plancısı veya peyzaj mimarı bir ekip üyesi
bulunmalıdır.”

2. Hayır.
3. Katlı otoparka dair yapısal bir müdahale beklenmemektedir.

17.03.2021/19:25

--Yarışma şartnamesinin 6-1 maddesinde 
"...katılımcılar arasında mutlaka ilgili meslek odasına üye mimar, şehir plancısı veya
peyzaj mimarı bir ekip üyesi bulunmalıdır"
ibaresi bulunmaktadır. Buna göre sadece Mimarlar Odasına üye mimar olarak yarışmaya
katılmak mümkün müdür?
--Yarışmaya kayıt olmak istediğimizde web sitesi hata veriyor. Düzeltebilir misiniz?

Bireysel katılım yapacak olan mimar bir yarışmacının Mimarlar Odası’na üye olması
yeterlidir.
Web sitesi çalışır durumdadır.



17.03.2021/21:13

Merhabalar, Yarışma alanı ile ilgili sorularımız:
1. Yarışma alanından geçtiğini bildiğimiz İncesu deresinin mevcut konuma göre kotunu 

öğrenebilir miyiz?  
2. Derenin Kanalizasyona dönüştüğü ile ilgili birçok kaynakta veri bulunmaktadır.

Bununla ilgili bir bilgilendirme yapabilir misiniz?  Eğer bu şekildeyse dere ve
kanalizasyonun ayrıştırılması ve kanalizasyon yönünün değiştirilmesi, derenin ise
ıslah edilerek yeniden kazandırılması önerilebilir mi? 

3. Pazar alanının önceki planlarında var olduğu söylenen ancak mevcutta blunmayan
ağaçların eski rölövelerini paylaşabilir misiniz?

4. Pazar alanının mevcut kullanımından sonra ortaya çıkacak olan sıvı atıkların
drenajının yerleri Bizlere verilen planlarda belirli midir? Bunlarla ilgili bir öneri
getirilebilir mi?

Şimdiden Teşekkür ederiz.

1. İncesu Deresi hattını ve kesitlerini gösteren çizimler şartname ekleri içine
eklenmiştir.

2. Tasarım karar ve önerileri yarışmacıların yorumuna bırakılmakla birlikte, DSİ,
İncesu Deresi’nin açılmasıyla ilgili ilettiği kurum görüşünde yalnızca bu alanda
önerilecek kısmi açılmanın taşkın riski sebebiyle yapılamayacağı yönünde görüş
bildirmiştir.

3. İstenen bilgi mevcut değildir.
4. İstenen bilgi mevcut değildir.

17.03.2021/21:29

Verilen etki alanında, trafik akışına ne kadar müdahale edebiliriz?
1. Ihtiyaç göre trafik sorununu çözecek alt gecit veya köprü gibi önerilerle müdahale

edebiliyor muyuz?
2. Sadece bir kişinin üyeliği yeterli mi? 

1. Trafik düzenlemesine ilişkin öneri geliştirilmesi beklenmektedir.
2. Bireysel katılım mümkündür. Ekipte yer alan ilgili meslek alanlarına mensup

tüm katılımcıların meslek odalarına üye olmaları gerekmektedir. Yarışmaya
katılım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye yarismayla.ankara.bel.tr adresinden
ulaşılabilir.

17.03.2021/23:52

Merhaba,
Yarışma kapsamında iki soru sormak istiyorum.

1. Eksi kotta, yani bodrum kat olarak, tasarlanan projelerde bir derinlik sınırlaması var
mıdır? Incesu Nehri Kotuna kadar inilebilir mi?

2. Pazar Alanını tamamen kaldırmak mümkün mü?
Çok teşekkürler, kolay gelsin.

https://yarismayla.ankara.bel.tr


1. Yarışmacıların yorumuna bırakılmakla beraber alanın altyapı koşullarının göz
önünde bulundurulması beklenmektedir.

2. Pazar Yeri proje alanı içinde yer almakta, yarışmacıların bu alanı detaylı olarak
ele almaları, yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi pazar işlevinin korunması,
ancak mekansal öneri ve senaryolarla yeniden yorumlanması beklenmektedir.
Pazar Yeri için yer değişikliği önerilmesi durumunda Yarışma alanı (Proje alanı
+ Proje etki alanı) içinde çözülmesi beklenmektedir.


