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GENEL - YARIŞMAYA KATILIM HAKKINDA SORULAR 
 

1. Soru : Yarışmaya nasıl katılabilirim? 

 Cevap : “Yarışma Şartnamesi 5. Katılım Koşulları ve 6. Şartname ve Eklerinin Temini” bölümlerini 

inceleyiniz. 

2. Soru : İstanbul’dan katılabilir miyim? 

 Cevap : Evet. “Yarışma Şartnamesi 4. Yarışmanın Türü ve Şekli” bölümünde belirtildiği gibi “Fikir 

Yarışması” türünde serbest ulusal tek kademeli olarak düzenlenmektedir. Türkiye geneli katılıma 

açıktır. 

3. Soru : Yapılacak anıt sadece fikir amaçlı mıdır? 

 Cevap : Evet. Yarışma; “Yarışma Şartnamesi 4. Yarışmanın Türü ve Şekli” bölümünde belirtildiği gibi 

“Fikir Yarışması” türünde serbest ulusal tek kademeli olarak düzenlenmekte olup; anıt ve anma alanının 

tamamlanarak, Edirne’nin kurtuluşunun 100. yılının kutlanacağı 25 Kasım 2022 tarihinde açılışının 

yapılması planlanmaktadır. 

 

EKİP ÜYELERİ HAKKINDA SORULAR 
 

4. Soru : Katılım bireysel olarak gerçekleştirilebilir mi?    

 Cevap : Hayır. Anıt fikir projesi yarışmasının konusu birden fazla disiplin ve/veya sanat dalının 

katkısını gerektirecek nitelikte olduğundan, yarışmaya ekip olarak katılım sağlanmalıdır. 

5. Soru : Ekiplerde Heykeltıraş olmak zorunlu mudur?  

 Cevap : Evet. Ekiplerde heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı alanlarından en az birer 

kişi yer alması zorunlu olup; amaç doğrultusunda, diğer disiplin veya sanat dallarından katılımcılar da 

bulunabilir. 

6. Soru : Yarışmaya mimar olarak bireysel katılım sağlayabiliyor muyuz? 

 Cevap : Hayır. Ekiplerde heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı alanlarından en az birer 

kişi yer alması zorunlu olup; amaç doğrultusunda, diğer disiplin veya sanat dallarından katılımcılar da 

bulunabilir. 

7. Soru : Yarışmaya İç Mimar ve Mimar grup olarak katılım gerçekleştirmek mümkün müdür? 

 Cevap : Hayır. Ekiplerde heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı alanlarından en az birer 

kişi yer alması zorunlu olup; amaç doğrultusunda, diğer disiplin veya sanat dallarından katılımcılar da 

bulunabilir. 

8. Soru : Bir ekip üyesi diğer ekipte yardımcı olarak yer alabilir mi? 

 Cevap : Hayır. Bir kişi yalnızca bir yarışma ekibinde yer alabilir. Birden fazla ekipte yer alamaz. Bir 

kişinin birden fazla ekipte yer aldığının tespiti; ilgili ekipler için yarışmadan çıkarılma nedeni 

sayılacaktır.  

9. Soru : “Ekiplerde heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı alanlarından en az birer 

kişi yer alması zorunlu olup;  amaç doğrultusunda, diğer disiplin veya sanat dallarından 

katılımcılar da bulunabilir.” ifadesine istinaden; yarışma ekipleri, zikredilen meslek gruplarından 

herhangi birine mensup katılımcılardan oluşabilir mi? (Örn: Salt heykeltıraş ya da salt mimar) 

 Cevap : Hayır. Ekiplerde heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı alanlarından en az birer 

kişi yer alması zorunlu olup; amaç doğrultusunda, diğer disiplin veya sanat dallarından katılımcılar da 

bulunabilir. 
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10. Soru : Ekip yapısının yukarıda zikredilen tüm meslek mensuplarının tamamını içerecek şekilde 

organize edilmesini beklemek, jüri nezdinde, bir fikir projesi için katılımda eşitsizlik anlamı 

taşımamakta mıdır? 

 Cevap : Hayır. Edirne’nin önemli bir yeri olan Hıdırlık Tepesi’nin bütünüyle kamu yararı gözetilerek 

korunması ve içerisinde Edirne’nin kurtuluşunun 100. yılına adanmış bir anıt ve anma alanının yer 

alacağı bütüncül bir eser olarak tasarlanması bu yarışmanın ana hedefidir. Bu hedef doğrultusunda, 

ekiplerde heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı alanlarından en az birer kişinin yer alması 

zorunlu kılınmış; amaç doğrultusunda, diğer disiplin veya sanat dallarından katılımcıların bulunması da 

tercihe bırakılmıştır. 

11. Soru : Katılım koşullarında yer alan ''heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı 

olarak ekip olarak katılım sağlanmalıdır'' ibaresine göre mimarlar bireysel katılım sağlayamıyor 

mu?  

 Cevap : Evet. Yarışmaya bireysel katılım sağlanamıyor. Anıt fikir projesi yarışmasının konusu birden 

fazla disiplin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek nitelikte olduğundan, yarışmaya ekip olarak 

katılım sağlanmalıdır.  

12. Soru : Ekip olarak katılım şartının yarışmaya olan katılımın beklenenin çok altında kalacağını 

düşünülmektedir. Değişme şansı var mıdır?  

Cevap : Hayır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış 

“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve 

Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”nin 14. maddesi 2. fıkrasında “Ulusal ve bölgesel 

yarışmalar Resmî Gazete’de ve varsa ilgili meslek oda ve kuruluşların yayın organlarında, tasarımların 

son teslim tarihinden en az altmış (60) gün önce ve en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir.” 

denmektedir. Buna göre; düzenlenen yarışma 15 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de, ilgili meslek 

oda ve kuruluşları ile belediyelerin yayın organlarında yayınlanarak ilan edilmiş olup, katılım 

şartlarında değişiklik yapılması mümkün değildir.  

13. Soru : Yarışmaya katılan ekip içerisindeki tüm üyelerin odaya kayıtlı olması gerekli midir? 

(Mimarlık mezunu üyeler) 

 Cevap : Yarışmaya katılacakların mesleğinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne üye bir odası 

bulunması halinde, katılımcı, ilgili oda üyesi olmalı ve meslekten men cezalısı durumunda olmamalı; 

odası bulunmayan ekip üyelerinin üniversiteden mezun olduklarını gösterir lisans diploması sahibi 

olmaları gerekmektedir.  

14. Soru : Oda kaydı olmadan, danışman olarak ekipte bulunulabilir mi?   

Cevap : Yarışma Şartnamesi’nde, ekip üyelerinin (ekip başkanı, ekip temsilcisi, ekip üyesi, danışman, 

yardımcı, vb.) görev dağılımları ile ilgili herhangi bir şart ya da tanım belirtilmemiş olup, “Yarışma 

Şartnamesi 5. Katılım Koşulları” bölümünde yer alan koşullar yarışmaya katılacak ekibin her üyesi için 

geçerlidir. 

 

YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER HAKKINDA SORULAR 
 

15. Soru : Maket ölçeği nedir?  

 Cevap :Maket ölçeği ile ilgili bir sınırlandırma getirilmemiş olup, ekibin uygun gördüğü ve belirteceği 

ölçekte yapılmak üzere serbest bırakılmıştır.  

16. Soru : Maket zorunlu mudur? 3D model yeterli olur mu? 

 Cevap : Maket ya da modelden birinin sunulması zorunludur. Maket ya da model sunulması ekibin 

tercihine bırakılmış olup, her ikisi de kabul edilecektir. 
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YARIŞMACILARA VERİLECEKLER HAKKINDA SORULAR 
 

17. Soru : Web sitenizden cad dosyalarını indiremiyoruz, tekrar yüklenecek midir? 

 Cevap : Evet. Gerekli kontroller sağlandı. Lütfen tekrar deneyiniz.  

18. Soru : Web sitesine dwg dosyaları linkinde dwg dosyalarına ulaşılamıyor mudur? 

 Cevap : Evet. “Yarışma Şartnamesi 7. Yarışmacılara Verilecekler” bölümlünü incelediğinizde, 

verilecek bilgi ve belgelerin “pdf ve ncz” formatlarında olacağının belirtildiği görülecektir. Dwg 

formatında verilecekleri belirtilmemiştir. 

19. Soru : Cad dosyalarının dwg formatı ile yüklenmesi mümkün müdür? 

 Cevap : Hayır. “Yarışma Şartnamesi 7. Yarışmacılara Verilecekler” bölümlünü incelediğinizde, 

verilecek bilgi ve belgelerin “pdf ve ncz” formatlarında olacağının belirtildiği görülecektir. Dwg 

formatında verilecekleri belirtilmemiştir. 

20. Soru : Hâlihazır ve Plankote ncz uzantılı dosyaları aynı dosyalar olarak görünmektedir. 

Dosyaların kontrol edilebilir misiniz? 

 Cevap : Kontroller sağlanmış olup, “Şartname ve Ekler” bölümünde yer alan “Şartname eklerini indir 

(CAD Dosyaları)” yenilenmiştir. Söz konusu bölümde “İmar Planı, Aplikasyon Krokisi, Plankote ve 

Sınırları Gösteren Hâlihazır Harita” ncz formatında indirilebilecektir. Lütfen ilgili bölümü tekrar 

inceleyiniz. 

21. Soru : 1/1000 ölçekteki çalışmalar için (siluet vb.) Edirne'nin daha kapsamlı bir haritasını 

paylaşabilir misiniz? 

 Cevap : Hayır. “Yarışma Şartnamesi 7. Yarışmacılara Verilecekler” bölümlünde belirtilen şartname ve 

yarışma alanına ilişkin bilgi ve belgelerin dışında herhangi bir paylaşım yapılmayacaktır. Ancak 

katılımcılar, harici bir bilgi belge ihtiyacı duydukları takdirde, ilgili kurumlardan kendi imkânları ile 

temin edebilirler. 


