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BURSA ATATÜRK SPOR SALONU ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

YARIŞMA İLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI 

 

Genel Açıklamalar 

CAD dosyaları yarışma ve maket sınırları eklenerek güncellenmiştir. İhtiyaç programı, “su 

altı hokeyi gibi farklı branşların da faydalanması sağlanmalıdır” ve “mevcut Millet Bahçesi 

otoparkı ile bağlantı kurulması önerilebilir” ifadeleri çıkarılarak güncellenmiştir.  

Yarışma ile ilgili tarafımıza iletilen sorular yarışmaya katılım ve ekip ile ilgili sorular; 

şartname, şartname ekleri ve veri talebi ile ilgili sorular ve tasarım ile ilgili sorular olmak 

üzere üç grupta toplanarak cevaplandırılmıştır.  

 

Yarışmaya Katılım ve Ekip İle İlgili Sorular 

 

1. Merhaba ,Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari proje yarışmasına Kıbrıs Türk 

Mimarlar Odası üyeleri katılabilir mi veya TMMOB üyelerinden birisinin 

ekibinde bulunabilirler mi 

Katılamaz. Yarışma Şartnamesinin sekizinci sayfasında bulunan “5 - Yarışmaya 

Katılım Koşulları” bölümünde katılım koşulları belirtilmiştir.  

 

2. Yarışma müelliflerinin içinde mecburi olan bir meslek disiplini bulunmakta mı? 

Sadece Mimarlar Odası üyesi, mimar olma koşulu mu bulunmakta?  

Yarışmaya sadece Mimarlar Odası üyesi mimarlar müellif olarak katılabilir. Yarışma 

şartnamesinin sekizinci sayfasında bulunan “5 - Yarışmaya Katılım Koşulları” 

bölümünde katılım koşulları belirtilmiştir. 

 

3. Danışman ve yardımcı olarak takımda bulunacakların da yarışma şartnamesinde 

belirtilen ''üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma 

numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı 

bir belge.'' bu belgeyi sunacaklar mı?  

Danışman ve yardımcı ekip üyeleri için gerekli değildir. 

 

4. Merhaba. Peyzaj Mimarları Odası Genç üyesiyim. Mezunum fakat 1 dönem 

uzatmış bulunmaktayım. Bu şartlarda yarışmaya katılma imkanım var mı ? 

Teşekkür ederim. 

Yarışma şartnamesinin sekizinci sayfasında bulunan “5 - Yarışmaya Katılım 

Koşulları” bölümünde katılım koşulları belirtilmiştir. Yalnızca Mimarlar Odası üyeleri 

yarışmaya müellif olarak katılabilir. Diğer meslek disiplinleri ve öğrenciler yarışma 

ekibinde danışman ya da yardımcı olarak bulunabilirler. 

 



5. Ekip liderinin Mimarlar Odası'na kayıtlı olması yeterli mi ? Yoksa tüm üyeler de 

kayıtlı olmak zorunda mı ? 

Ekip olarak katılım halinde tüm ekip üyelerinin Mimarlar Odası üyesi olması ve oda 

kayıt belgesi almaları gerekmektedir. Diğer meslek disiplinleri ve öğrenciler yarışma 

ekibinde danışman ya da yardımcı olarak bulunabilirler. Yarışma şartnamesinin 

sekizinci sayfasında bulunan “5 - Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde katılım 

koşulları belirtilmiştir. 

 

6. Ekip üyelerinin hepsinin meslek odasına üye olması şart mı? 

Bknz. Cevap 5. 

 

7. Ekip üyeleri içerisinde mimar dışında iç mimar, peyzaj mimarı gibi farklı 

mesleklerden kişiler bulunabilir mi? 

Bknz. Cevap 5. 

 

8. Merhabalar ,,Yarışma ekibinde  Kıbrıs mimarlar odasına kayıtlı mimarlarla 

yarışmaya girebilir miyiz?Çünkü ekibim Kıbrıslı mimarlardan oluşuyor ve bu 

yarışmaya katılmak istiyoruz. 

Bknz. Cevap 1. 

 

9. Yarışmaya danışman ya da ekip üyesi olarak katılacak inşaat mühendisleri için 

oda üyelik belgesi istenmekte midir? 

İstenmemektedir. 

 

10. Ben mimarım, Bursa Atatürk Spor salonu mimari yarışmanızda ekip olarak 

katılmak şart mı tek de katılabilir miyiz? Tek katılırsam Raporlarda inşaat 

mühendisliği raporunu dışarıdan veya kendim yazsam olur mu?  

Bknz. Cevap 2. 

Ayrıca İnşaat Mühendisliği Raporu için inşaat mühendisinin; yanı sıra ilgili diğer 

mesleklerden danışman veya yardımcıların ekipte yer almaları jüri tarafından önerilir. 

 

11. Şartnamede katılım koşullarında "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, 

Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak" 

ibaresi var. Bu durumda ekipte sadece mimar olması katılım için yeterli mi? 

Yoksa, inşaat mühendisliği raporu da istendiğinden, ekipte inşaat mühendisi de 

olmalı mı? 

Bknz. Cevap 2. 

İnşaat mühendisliği raporu için inşaat mühendisinin, yanı sıra ilgili diğer mesleklerden 

danışman veya yardımcıların ekipte yer almaları jüri tarafından önerilir. 

 

12. Ben inşaat mühendisliği 3.sınıf öğrencisiyim mimar öğrenci arkadaşımla 

yarışmaya katılma hakkımız varmı?  

Bknz. Cevap 4. 



 

13. Biz Bursa Atatürk Spor Salonu Projesine katılmak istiyoruz. Mimarlık bölümü 

4. sınıf öğrencileriyiz. Yarışma şartlarında öğrencilerin katılıp katılmayacağı ile 

ilgili bir bölüm yok. Katılım hakkımızın olup olmadığını sormak istiyoruz. Geri 

dönüşünüzü bekliyoruz. İyi günler dilerim. 

Bknz. Cevap 4. 

 

Şartname, Şartname Ekleri ve Veri Talebi İle İlgili Sorular 

 

14. ''Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Formu. (bkz. Ekler) 

'' Ekler klasöründe bu dosyayı bulamadık acaba nerede?  

Şartname ekleri “FORMLAR” klasöründe “YARIŞMA ŞARTLARI KABUL 

BELGESİ” adıyla paylaşılmıştır. 

 

15. Kargo ile gönderim yapılacak olan projelerin raportörlük tarafından en geç 

teslim alım tarihi ve saati, şartnamede açıkça belirtilmelidir. 

Şartnamenin 13. maddesinde teslim şartları belirtilmiş olup son teslim tarihi 

07.12.2020 saat 19:00 olarak duyurulmuştur. Kargo ile gönderilen ve 09.12.2020 tarihi 

saat 19.00’a kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda 

oluşabilecek hasarlardan idare sorumlu değildir.  

 

16. TBF Salon standartları ve şartnamede bahsi geçen "seviye 3" standartları 

yarışma eklerine ilave olarak yarışmacılarla paylaşılmalıdır. 

İhtiyaç programı “seviye - 3” standartlarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

 

17. Millet Bahçesinin 3D görsellerini ve kesitlerini paylaşabilir misiniz? 

Millet Bahçesi ile ilgili yeterli veri şartname eklerinde paylaşılmıştır. 

 

18. Maketin yapımı için gerekli izohips eğrileri katılımcılarla paylaşılan dwg 

dosyalarında eksik/yarım bir şekilde bulunmaktadır. Katılımcılar için izohips 

eğrilerinin bulunduğu yeni bir dosya paylaşımı yapılabilir mi? 

Şartname eklerinde detaylı kot alımları plankote paftasında mevcuttur. Başka veri 

paylaşılmayacaktır. 

 

19. Şartnamede istenen vaziyet planı "verilen etkileşim alanı sınırlarına göre" diye 

belirtilmektedir. Burada maket sınırları mı kastedilmektedir? 

Maket sınırı kastedilmemektedir. Etkileşim alanı sınırları, yarışma alanının yakın 

çevresiyle ilişkilerini ifade etmektedir. 

 

20. Teslimde istenen A3 boyutundaki paftalarda A1 paftalar gibi sert yüzeye mi 

uygulanması bekleniyor. Yoksa kitapçık gibi de düşünebilir miyiz? 

Paftaların A3 boyutunda küçültülmüş kopyalarının sert yüzeye uygulanması 

beklenmemektedir. 



 

21. Dekontu, 07.12.2020 günü 19:00'a kadar iletilen kargo ile gönderilmiş projelerin 

teslim adresine ulaşması için son tarih nedir? 

Bknz. Cevap 15. 

 

22. Parsel için geçerli yapı yaklaşma sınırı ve yükseklik sınırları hakkında bilgi 

verebilir misiniz? 

Yapı yaklaşım ve yükseklik sınırı bulunmamaktadır. 

 

23. Maket sınırları nedir ? 

CAD dosyaları yarışma ve maket sınırları eklenerek güncellenmiştir. 

 

24. Başvuru için son tarih projelerin teslim edilmesi gereken gün mü? 

Evet. 

 

25. Millet bahçesi ile halihazır dwg lerin birarada olduğu bir çizim var mıdır, ya da 

yayınlanacak mıdır, aksi takdirde, biz kendimiz mi birleştirmeliyiz, bu durumda 

ölçek ve aplikasyon sorunu oluyor, bununla ilgili, detaylı bilgi verebilir misiniz. 

Şartname eklerinden başka veri paylaşılmayacaktır. 

 

26. 1/500 maket için sınır nedir. 

Bknz. Cevap 23. 

 

27. İhtiyaç programında havuz boyutları için "Derinliği minimum 2 m olmalı, su altı 

hokeyi gibi farklı branşların da faydalanması sağlanmalıdır" ibaresi yer 

almaktadır. Su altı hokeyi havuz boyutları 15 x 25 m.'dir. Bu ihtiyacın da 

beklenildiği gibi karşılanabilmesi için ihtiyaç programında tanımlanan 12,5 x 25 

metrelik havuz boyutunda düzeltme yapılacak mıdır?(Hatta 20 x 33 metrelik bir 

havuz boyutu, sutopu müsabakalarının yapılmasına da imkân vererek çok amaçlı 

kullanımı destekleyecektir). 

Su altı hokeyi ihtiyaç programından çıkartılmıştır. 

 

28. İhtiyaç programında yer alan "idari birimler" ile, yalnızca havuz ve salon 

işletmesine yönelik idari birimler mi kastedilmektedir? Geçmişte bu arazide yer 

alan Gençlik Spor İl Müdürlüğü birimlerinin yine burada düzenlenmesi 

beklenmekte midir? 

Beklenmemektedir. İhtiyaç programında verilen idari birimler yalnızca spor salonu ve 

yüzme havuzuna hizmet edecektir. 

 

29. Yarışma şartnamesinde "Yarışma Alanı" olarak tanımlanan alanın güneybatı 

kısımda halen mevcut iki yapının da yıkılacağı mı farz edilmelidir? 

Proje bütünlüğü ve yarışma alanını çevreleyen yeşil alan ile ilişki açısından 

değerlendirilmelidir. Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 



30. İhtiyaç programında belirtilen 250 araçlık kapalı otoparkın müsabaka günleri 

haricinde herhangi bir kuruma (Belediye vb.) bağlı olarak işletilmesi mi 

öngörülmektedir? Yapı ve maliyet yükü getirecek olan bu beklentinin Millet 

Parkı otoparkı ile karşılanması yönünde ihtiyaç programında bir değişiklik söz 

konusu olabilir mi? 

İşletme modeline idare karar verecektir. İhtiyaç programında değişiklik 

yapılmayacaktır.  

 

31. Maket sınırlarına ilişkin ek bir bilgi verilecek mi? 

CAD dosyaları yarışma ve maket sınırları eklenerek güncellenmiştir. 

 

32. Dwg dosyalarında yarışma alanı net olarak belirlenmiş haliyle verilecek mi? 

(Millet bahçesinden kalan alanlar gösterilerek) 

CAD dosyaları yarışma ve maket sınırları eklenerek güncellenmiştir. 

 

33. Yarışmada Gençlik İl Spor Müdürlüğü yıkılmıştır. Bu binanın içindeki alanlar 

yarışma ihtiyaç listesinde var mıdır? 

İhtiyaç Programı dâhilinde değildir. Bknz. Cevap 28. 

 

Tasarım İle İlgili Sorular 

 

34. İhtiyaç programında belirtmiş olduğunuz Yüzme Havuzu fonksiyonlarına ek 

olarak havuz içerisinde farklı branşlara da olanak sağlanması konusu göze 

çarpıyor. Bu branşlar düşünüldüğünde  su altı hokeyi,su topu ve atlama 

branşları ek olarak tasarlanması muhtemel gözüküyor ; fakat atlama branşının 

eklenmesi ile havuz derinliğinden oldukça fazla bir artış gözlenecek ve bu durum 

ekstra bir havuz gereksinimi ortaya çıkaracaktır. Buna ek olarak 5 kulvarlı bir 

havuz ölçüsünün 12.5 x 25 metre olarak hesaplanması standartlara çok uygun 

değildir. Müsabaka yapılan yüzme havuzlarında ilk ve son kulvarlardaki kulvar 

genişlikleri genellikle 3 metre olarak hesaplanır ve bu durum 5 kulvarlı havuzun 

13.5x25 metre olması gereksinimini doğurur. Son olarak paylaşmak istediğim şey 

ise 5 kulvarlı antrenman havuzunun yanında küçük bir eğitim havuzu ek 

olarak  tasarlanabilir mi?  

Yarışmada istenenler ihtiyaç programında belirtilmiştir. Eğitim havuzu 

istenmemektedir.  

 

35. Millet bahçesinin mevcut otopark girişinin konumu spor salonuyla birlikte 

değerlendirilerek değiştirilebilir mi? 

Millet Bahçesi için bir tasarım önerisi beklenmemektedir. Millet Bahçesi’nin yalnızca 

yarışma alanı içerisinde kalan otopark rampası için öneri getirilebilir. 

 



36. Alanın Millet Bahçesi, Reşat Oyal Kültür Parkı ve çevresiyle alan ilişkilerini 

kurarken Millet Bahçesi (Mevcut Tasarımına) - Kültür Park’a  müdahale 

edilebilir mi? Edilecekse müdahale ölçeği ne olmalıdır? (Yok saymak, bir 

bölümünü korumak vb?) 

Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültür Parkı’na müdahale edilmesi beklenmemektedir. 

 

37. Millet Bahçesi altındaki yeraltı otoparkına yeni giriş ve çıkışlar önerilebilir mi? 

Bknz. Cevap 35. 

 

38. Kapalı otoparkın tamamı yer altı otopark olarak mı değerlendirilmesi 

beklenilmektedir? 

Kapalı Otopark ile ilgili beklentiler ihtiyaç programında açıklanmıştır. 

 

39. "Kapalı otopark için Millet bahçesinin otoparkı ile bağlantı kurulması 

önerilebilir" den kasıt, 2 otopark arasında yer altı bağlantısı olarak mı 

düşünülmelidir? Yoksa iki otoparkı bütünleşik çalıştırma önerisi getirilebilir mi? 

İhtiyaç programından bu ifade çıkarılmıştır. Millet Bahçesi’nin yalnızca yarışma alanı 

içerisinde kalan otopark rampası için öneri getirilebilir. 

 

40. Millet bahçesiyle sınırı oluşturan duvar yıkılabilir mi? ve yarışma alanı 

bahçesiyle bağlanabilir mi? 

Yarışmacılara bırakılmıştır. Yarışmacılardan beklentiler yarışma şartnamesinin 6. 

sayfasında “1 - Yarışmanın Amacı” bölümünde açıkça ifade edilmiştir. 

 

41. Millet Bahçesi projesine müdahale edilebilir mi? 

Millet Bahçesi tasarımına müdahale beklenmemektedir. 

 

42. Millet Bahçesinin spor salonuna bakan tarafındaki duvarı (reklam, afiş panosu) 

kaldırabiliyor muyuz? 

 

Millet bahçesi ve sınırları içinde kalan öğeler için bir tasarım beklenmemektedir. 



 

43. İhtiyaç programında belirtilen mekanlara ek olarak ekstra bir program dahil 

edebilir miyiz? 

Bknz. Cevap 34. 

 

44. Yarışma alanındaki tüm yapılar kaldırılmış olacak mı? 

Evet. 

 

45. Yarışma alanı içerisindeki ağaçlarda taşıma yapabilir miyiz? 

Yarışma alanı içinde taşınması mümkün olmayan, sağlıklı ve yetişkin 10 adet ağaç 

bulunmaktadır. Bu ağaçların türleri ve konumları AĞAÇ RÖLÖVESİ.dwg dosyasında 

bulunmaktadır.  

 

46. Millet bahçesine yeni fonksiyonlar eklenebilir mi? 

Millet Bahçesi’ne yeni bir tasarım önerisi beklenmemektedir. 

 

47. Spor yapıları halk kullanımına açık olacak mı? Sadece profesyonel kullanıcılar 

için mi düşünülecek? 

Halkın kullanımına açık olacaktır. 

 

48. Spor salonu tribün kapasitesi 1000 kişi olması şart mıdır. Daha fazlası yapılabilir 

mi 1500-2000 kişilik gibi v.s. 

Bknz. Cevap 34. 

 

49. 25*12.5 havuzun yanına çocuklar için küçük bir havuz yapabilir miyiz  

Bknz. Cevap 34. 

 

50. Spor salonu ve yüzme havuzunun öncelikli kullanım hedefi profesyonel-amatör 

yarışma/müsabaka/antrenman mı yoksa rekreatif kullanım mıdır? Spor alanları 

ve arazinin halkın rekreatif kullanımına açık olması öngörülmekte midir? 

Bknz. Cevap 47. 

 

51. Arazinin kuzey komşusu olan Atatürk Anadolu Lisesi'nin geleceği ve onun da 

kuzeyinde yer alan atıl alan için herhangi bir öngörü/ planlama çalışması 

bulunmakta mıdır? 

Bulunmamaktadır. 

 

52. Komşu parsellerle sınırlara ve arazinin görsel/ fiziksel bağlantısını kesen 

engellere müdahale edilebilir mi? Örneğin arazinin güneyinde yer alan ve Millet 

Bahçesi sınırları içinde yer alan Bursaspor anı duvarının taşınması önerilebilir 

mi? 

Yarışma sınırı alanı dışarısında kalan öğelerle ilgili bir müdahale beklenmemektedir. 

 



53. Yarışma alanından yaya yolu ile millet bahçesine bağlanmamız bir sorun 

oluşturur mu? 

Yarışmacılara bırakılmıştır. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun tasarımında Millet 

Bahçesi ve Reşat Oyal Kültür Parkı ile oluşturulan açık alan kurgusunun yarışma 

parselinde kesintiye uğratılmadan ele alınması yarışmanın amaçlarından biridir. 

 

54. Havuzda ayrı engelli tribünü tasarlanacak mıdır? 

Engelli kullanımı dikkate alınmalıdır.  

 

55. Millet Bahçesinin kapalı otoparkında hangi duvarlar yıkılmak için uygundur? 

Millet Bahçesi otoparkına müdahale edilmesi beklenmemektedir. 

 

56. Yarışma alanının kuzey batısındaki binaların ( 2 tane K.1, 1 tane K.2) hepsini 

yıkabilir miyiz? 

Bknz. Cevap 29.  

 

57. Millet Bahçesi yürüyüş yolunun tamamı korunmak zorunda mıdır, yarışma 

alanının sınırları tam olarak nerededir? 

Bknz. Cevap-41.  

CAD dosyaları yarışma ve maket sınırları eklenerek güncellenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


