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GENEL AÇIKLAMALAR
●

Gelen soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.

●

“Soru-Yanıt Ekleri” yarışmanın web sitesinde “Bilgi ve Belgeler” bölümünde yayınlanmıştır.

●

Sorular ve yanıtlar ile yayınlanan belgeler aşağıdaki gibidir:
o

EK1_mulkiyet_durumu (png)(Şartname eklerinde yer alan mulkiyet_durumu
paftasının yüksek çözünürlüklü hali soru-yanıt eklerine eklenmiştir.)

o

EK2_okuma_onerileri_ek (pdf)

o

EK3_ekip_listesi_altligi (docx)

o

EK4_yarisma_sartları_ve_ekip_temsilcisi_kabul_belgesi (docx)

Gelen sorular aşağıdaki konu başlıklarında toplanmıştır.
A- KATILIMLA / EKİPLE İLGİLİ SORULAR
B- YARIŞMACILARDAN İSTENENLER İLE İLGİLİ SORULAR
C- PROJE ALANI İLE İLGİLİ SORULAR
D- ŞARTNAME EKLERİ ve VERİ TALEBİ İLE İLGİLİ SORULAR
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A-KATILIMLA / EKİPLE İLGİLİ SORULAR
1. Arkitera sitesinde yayımlanan Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Yarışmasının "4734
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik,
Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları
Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, fikir yarışmasıdır."
maddesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü belirtilmemiş. Yarışmaya İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı da katılabilir mi? Bilgilendirebilirseniz çok sevinirim.
Herhangi bir disiplin ve meslek grubu sınırlaması bulunmamaktadır. Yarışmaya katılacaklar
için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup T.C. Kimlik Numarası sahibi olma ve 1 Ocak 2004
tarihinden önce doğmuş olma şartı aranır.

2. Yarışma hakkında bir sorum olacaktı. Şartnamede göremediğim için sormak istiyorum
yarışmaya maximum kaç kişilik bir ekip ile katılabiliyoruz?
Sayı sınırlaması yoktur. Şartnamede belirtildiği gibi kimlik zarfında yer alması gereken ekip
listesinde müelliflerin varsa danışmanların ve yardımcıların isimleri yer almalıdır.

3. Halihazırda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın İdaresinde BİMTAŞ yükleniciliğinde
devam eden bir projede Danışman Akademisyen olarak yer alıyorum. Kçkemece
yarışmasına katılmak istiyorum, ancak bir engel olmadığına dair teyitinizi almam
gerekiyor. Söz konusu projede BİMTAŞ’ın danışmanı olsam da; yine de yarışmaya
katılmamda bir engel olup olmadığını teyit etmek istiyorum.
Şartnamede geçen “5-Yarışmaya Katılım Koşulları” kısmında yarışmaya katılacaklarda aranacak
koşullar açıkça belirtilmiştir. Yarışmacı, yarışmayı açan idarenin genel danışmanı değilse veya
Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Proje Yarışması ile bağlantılı olmayan başka bir projesinde
danışmanlık veriyorsa yarışmaya katılımı uygundur.

4. Bu projeye 3 kişilk bir ekiple katılmayı düşünüyoruz. kayıt formunu seçilen ekip
temsilcisi mi dolduracak sadece yoksa ekipteki her kişi ayrı ayrı mı doldurup şartname
ücretini yatıracak?
Ekipte bulunan herkesin tek tek kayıt olmasına gerek yoktur. Yarışma şartname bedelinin
“KUCUKCEKMECE, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına
müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Bu dekont yarışmanın web adresindeki kayıt
bölümüne ek olarak yüklenecektir. Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine
getirmesi yeterlidir.

5. 2021 yılında mimarlık lisans eğitimimi tamamladım ve şu anda yüksek lisans
öğrencisiyim. Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışmasına profesyonel
olarak ekibimle katılmak istiyorum. Acaba yüksek lisans öğrenci olmam profesyonel
olarak katılmamda bir engel teşkil eder mi?
Hayır, engel teşkil etmez. Yarışmaya katılacaklar için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup T.C.
Kimlik Numarası sahibi olma ve 1 Ocak 2004 tarihinden önce doğmuş olma şartı aranır.
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6. Yarışmaya katılım koşullarında öğrenci olmakla ilgili bir kısıtlamadan bahsedilmemiş.
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak ve 1 Ocak 2004
tarihinden önce doğmuş olmak.” maddesi yer alıyor. Böylelikle öğrenci olarak da
yarışmaya katılabileceğimizi anlıyorum. Bundan emin olmak için yazıyorum.
Yarışmaya katılabilirsiniz, herhangi bir sakınca yoktur.

7. İPA'da yayınlanan küçükmekmece lagünü havzası fikir projesi yarışması ilanını gördüm.
Şartnameyi okudum fakat sormak istediğim bir kaç soru var. Ekip olarak katılmak
istediğimizde kayıt kısmında ekipte bulunan bir kişinin kendi adına kayıt yaptırması
yeterli mi? Yoksa tek tek ekipte bulunan herkesin kayıt mı olması
Ekipte bulunan herkesin tek tek kayıt olmasına gerek yoktur. Yarışma şartname bedelinin
“KUCUKCEKMECE, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına
müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Bu dekont yarışmanın web adresindeki kayıt
bölümüne ek olarak yüklenecektir. Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi
yeterlidir.

8. Yarışma kimlere yöneliktir? Öğrenciler katılabilir mi?
Evet, öğrenciler katılabilir. Yarışmaya katılacaklar için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup T.C.
Kimlik Numarası sahibi olma ve 1 Ocak 2004 tarihinden önce doğmuş olma şartı aranır.

9. Biz ekip olarak Küçükçekmece Lagunu Havzası Fikir Yarışmasına katılacağız ve kayıt
oluşturacağız ekip olarak her birimizin adına müellif olarak ben kayıt ödemesi
gerçekleştireceğim fakat anlamadığımız nokta şu oldu, her bir katılımcı 50'şer TL
gönderip kayıt forumunu dolduracak mı yoksa sadece müellif 50'ser TL toplayıp ekip
adına kayıt mi olusturacak?
Ekipte bulunan herkesin tek tek kayıt olmasına gerek yoktur. Yarışma şartname bedelinin
(50TL)“KUCUKCEKMECE, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka
hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Bu dekont yarışmanın web adresindeki
kayıt bölümüne ek olarak yüklenecektir. Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine
getirmesi yeterlidir.

10. Yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi grup arkadaşlarımla parayı yatıracağız. Ancak her
grup üyesi parayı ayrı ayrı mı yatıracak yoksa gruptan bir kişinin parayı yatırması yeterli
mi?
Ekipte bulunan herkesin tek tek kayıt olmasına gerek yoktur. Yarışma şartname bedelinin
(50TL)“KUCUKCEKMECE, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka
hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Bu dekont yarışmanın web adresindeki
kayıt bölümüne ek olarak yüklenecektir. Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine
getirmesi yeterlidir.
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11. Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Proje Yarışması için yatırdığım 50 ₺ katılım ücreti
tekrar iade edilmiştir . Başvuru belgesi hala geçerli mi yoksa tekrardan ücreti gönderip
başvuru yapmam mı gerekiyor ?
Şartname bedeli tarafınıza iade edildiği için başvuru belgeniz geçersiz olup yeniden kayıt
yaptırmanız gerekmektedir. Şartname bedeli yatırırken lütfen şartnamede belirtilen aşağıdaki
kısma dikkat ediniz;
“Yarışma şartname bedelinin “KUCUKCEKMECE, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile
idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır.”

B- YARIŞMACILARDAN İSTENENLER İLE İLGİLİ SORULAR
12. Porje ne olarak teslim etmek istiyorsunuz bizden hangi programları ( atucad, üç boyut
falan)?
Yarışma şartnamesi sayfa 16’da “8-Yarışmacılardan İstenenler” maddesinde yarışmacıların
teslim etmesi gerekenler belirtilmiştir.

13. Lagünü havzası fikir yarışması sadece yazılı olarak mı gönderiliyor. Proje, çizim v.s.
gerekiyor mu ?
Yarışma şartnamesi sayfa 16’da “8-Yarışmacılardan İstenenler” maddesinde yarışmacıların
teslim etmesi gerekenler belirtilmiştir.

14. Yarışmacılardan istenen 20 sayfa A3 kitapçığa ön ve arka kapak dahil midir?
Dahil değildir.

15. Birkaç A3 büyüklüğündeki bir pafta A3lere katlanarak kitapçığa koyulabilir mi?
Yarışmacıya bırakılmıştır.

16. Rapor kelime sınırı 1000 kelime çok az. Arttırılabilir mi?
Rapor, yarışma şartnamesi sayfa 17’de belirtildiği üzere 1000 kelimeyi aşmamalıdır.

17. Kitapçıkta, paftada yer almayan konulara yer verilebilir mi?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
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18. Paftanın projenin ana fikrinin anlatıldığı bir poster niteliğinde olması mı bekleniyor?
Yoksa projeye ilişkin üretilen fikirleri ve stratejileri kapsaması mı?
Yarışmacıya bırakılmıştır.

C- PROJE ALANI İLE İLGİLİ SORULAR
19. Gördüm kadar bu göl çok büyük biz Tasarlanması gereken bir kısım var mı yoksa tüm
alana sorumluyuz?
Yarışmacıya bırakılmıştır. Şartnamede gerekli açıklama yer almaktadır.

20. Tasarlıcağımız alanı halk alanı olması gerekiyor mu?
Yarışmacıya bırakılmıştır. Şartnamede gerekli açıklama yer almaktadır.

21. Kanal İstanbul Projesi Küçükçekmece Lagünü Fikir Projesinin kapsamında ele alınmalı
mıdır?
Yarışmacıya bırakılmıştır.

22. İnşaatı yapılan Sazlıdere Köprüsü ve yerleşim/konut alanı proje kapsamında inşa edilmiş
şekilde mi ele alınmalıdır?
Yarışmacıya bırakılmıştır.

23. Yarışmada ölçek ve kapsam açısından bir muğlaklık hissediliyor. Strateji ve fikir mi
isteniyor yoksa tasarım ve plan mı? Biraz daha netleştirebilir misiniz?
Yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışma şartnamesi sayfa 6, “Yarışma Hakkında” metninde belirtildiği
üzere “Yarışma, lagünün kentsel altyapılarla kurduğu ilişkiyi sorgulayan, ekolojik ve kültürel
potansiyelleri havza bütününde ele alan, lagünü bir yaşam alanı olarak zengin içeriklerle
yorumlayan, ekolojik restorasyon / ıslah / iyileştirme yöntemlerini tasarım ile buluşturan, bu
yönüyle yenilikçi bir tavır sergileyen çağdaş planlama ve tasarım yaklaşımlarını ortaya koyan
projelerin arayışındadır.”
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D- ŞARTNAME EKLERİ ve VERİ TALEBİ İLE İLGİLİ SORULAR
24. şehir ve bölge planlama bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Konkur İstanbul'un düzenlediği
Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması'na katılmayı düşünüyorum.
Yarışma şartnamesini okurken yarışmacılara verilecek bilgi ve belgeler kısmında ''Ekip
Listesi Altlığı (docx)'' ve ''Yarışma Şartları ve Ekip Temsilcisi Kabul Belgesi (docx)''
dokümanları için ''Aşağıda detaylı olarak belirtilen tüm bilgi ve belgeler yarışma web
adresinde, yarışma süresince dijital olarak ulaşılabilir olacaktır.'' denilmiş. Fakat web
adresinde bu dokümanlara ulaşamadım. Gözden kaçırdığım ya da eksik bir durum söz
konusuysa bu konu hakkında bilgilendirilmek ve belgelerin tarafıma ulaştırılmasını
isterim.
https://konkur.istanbul/kucukcekmece/ web sayfası “Bilgi ve Belgeler” sekmesinde “Soru-Yanıt
Ekleri” klasörü paylaşılmıştır. 'Ekip Listesi Altlığı (docx)'' ve ''Yarışma Şartları ve Ekip Temsilcisi
Kabul Belgesi (docx)'' belgelerine ulaşabilirsiniz.

25. Suyun seviyelerini anlayabilmek için; küçükçekmece gölü ve sazlıdere barajı su
kesitlerini vermeniz mümkün müdür?......
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir. Araştırma
sürecinde ihtiyaç duyulan ek verileri yarışmacının temin etmesi beklenmektedir. Yararlı
olabilecek ek kaynaklar “EK2_okuma_onerileri_ek” soru-yanıt eklerine eklenmiştir.

26. Lagün dışındaki kısımlar için çok az bilgi paylaşılmış. Fikirlerin odağında lagün mü
olmalı? Yoksa havzanın tamamı mı? Havza ise lagün dışındaki alanlara dair daha detaylı
veri paylaşılmasını rica ediyoruz.
Şartnamede belirtilen teslim koşullarını kapsamak şartıyla, teslim içeriği yarışmacılara
bırakılmıştır. Şartname eklerinde verilen “2_1_8_okuma_onerileri” içerisinde yönlendirici
olabilecek kaynaklar paylaşılmıştır, yararlı olabilecek başka kaynakları yarışmacıların temin
etmesi beklenmektedir.

27. Ulaşım çözümleri beklenmekte midir?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
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28. Etki Değerlendirmesi hakkında beklentiniz nedir? Hangi yazarın ya da mevzuatın etki
değerlendirmesini kastettiğiniz konusunda Referans verebilir misiniz?
Yarışma şartnamesi sayfa 9, “Yarışmacılardan Beklentiler” başlığının son maddesinde konuya
dair açıklama yapılmıştır. Yarışmacıya bırakılmıştır.

29. Odak Alanlarda beklenti nedir? 1/500 ölçekli detaylı tasarımlar mı?
Yarışmacıya bırakılmıştır.

30. Videodan tam olarak ne beklendiğine dair daha detaylı bilgi verilebilir mi? Video tüm
projeyi anlatan ve havza stratejisini yansıtan bir anlatım dilinde mi olmalı yoksa odak
alan olarak belirlenen bölgedeki gündelik yaşamı yansıtan animasyon şeklinde mi
olmalı?
Yarışmacıya bırakılmıştır.
31. Stratejik mekansal planlama yaklaşımı ile bir fikir projesi üretilmesi mi bekleniyor?
Yarışmacıya bırakılmıştır.

32. Proje önerisi kapsamında uygulama araçları (finansman kaynakları, yasal yönetsel
düzenlemeler ve araçlar gibi) hakkında bilgi verilmesi beklenmekte midir?
Şartnamede belirtilen fikir projesi kapsamı esas alınmak kaydıyla yarışmacıya bırakılmıştır.
33. Alan sınırlarını kapsayan Netcad (ncz) imar planı verileri paylaşılabilir mi?
Yarışma eklerinde gerekli veri ve bilgi paylaşılmıştır.
34. Sayısal ortamda havza sınırları verilebilir mi?3
Şartname eklerinde “2_1_1_halihazir_1_5000” klasörü içerisinde
“_yarisma_siniri_tureftm30.dwg” formatında paylaşılmıştır.

35. Sayısal ortamda batimetri verisi verilebilir mi?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir. Araştırma
sürecinde ihtiyaç duyulan ek verileri yarışmacının temin etmesi beklenmektedir. Yararlı
olabilecek ek kaynaklar “EK2_okuma_onerileri_ek” soru-yanıt eklerinde paylaşılmıştır.

36. Sayısal ortamda jeolojik yapı ile yerleşim açısından risk durumlarına ilişkin veriler
paylaşılabilir mi?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir. İBB Deprem ve
Zemin İnceleme Şube Müdürlüğünün web
adresinde(https://depremzemin.ibb.istanbul/calismalarimiz/tamamlanmiscalismalar/istanbul-ili-mikrobolgeleme-projeleri/) İstanbul ili mikrobölgeleme projeleri,
bölgenin jeolojik yapısı ve yerleşim açısından risk durumları ve zemin türleri bilgilerine
ulaşılabilir.
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37. Sayısal ortamda zemin türleri verisi paylaşılabilir mi?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir. İBB Deprem ve
Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü’nün web
adresinde(https://depremzemin.ibb.istanbul/calismalarimiz/tamamlanmiscalismalar/istanbul-ili-mikrobolgeleme-projeleri/) İstanbul ili mikrobölgeleme projeleri,
bölgenin jeolojik yapısı ve yerleşim açısından risk durumları ve zemin türleri bilgilerine
ulaşılabilir.

38. 1/25000 ölçekli halihazır haritalar CAD formatında paylaşılabilir mi?
Yarışmacılarla paylaşılan bilgi ve belgeler bu yarışmanın konusu için yeterlidir.

39. Timelapse ile sunulan verinin çözünürlüğü çok düşük. Daha yüksek çözünürlüklü bir
zaman serisi verisi paylaşabilir misiniz?
Elde edilen veriler paylaşılmıştır. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulan ek verileri yarışmacının
temin etmesi beklenmektedir.

40. Daha yüksek çözünürlüklü Mülkiyet analizi paylaşabilir misiniz?
Soru yanıtlar ile mülkiyet durumu güncellenmiştir(Soru-Yanıt Ekleri). Mülkiyet durumu
paftasının yüksek çözünürlüklü hali(EK1_mulkiyet) soru-yanıt eklerinde paylaşılmıştır.

41. 1940lar ve öncesine dair eski harita, hava fotoğrafı ve görseller paylaşılabilir mi?
Elde edilen veriler paylaşılmıştır. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulan ek verileri yarışmacının
temin etmesi beklenmektedir.

42. Alana dair hidrolojik, jeolojik, topografik, mekansal vb. analizler çok eksik. Farklı
kaynaklarda çok farklı verilere rastlanabiliyor. Dolayısıyla raportörlüğün ortak veri
havuzuna halihazır, imar planı ve hava fotoğrafı dışında temel bazı verileri de
eklemesini rica ediyoruz.
Elde edilen veriler paylaşılmıştır. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulan ek verileri yarışmacının
temin etmesi beklenmektedir.
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