
 BORUSAN NEŞE FABRİKASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI  

SORULAR ve YANITLAR 
 

1. Çamaşırhane + ütü odası, tesisat odası, depo alanları ve ayrıca otopark alanları vb için 

bodrum kat yapabiliyor muyuz?  

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

2. Katılım koşullarınızın d şıkkında: 'd) Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne 

katılmamış olmak,' ibaresi yer alıyor. Şu an bünyesinde mimar olarak çalıştığım özel bir 

şirkette Leed sertifika adayı bir projemiz bulunuyor ve danışman firmamız Altensis firmasıdır. 

Yarışmanızda danışman jüri üyeliğini üstlenen Berkay Somalı ile çalışıyoruz.  Bu durumda ben 

bu yarışmaya katılamıyor muyum? Katılabilmeyi çok isterim, ancak durumum nedeniyle 

şartnamenizdeki d koşuluna zıt düşüyor muyum?  

Şartnamenin 7. Maddesine göre yarışmaya katılmanızda engel yoktur. 

 

3. 0-2 yaş grubu 10 kişilik istenmiş 150 çocuk için her biri ayrı olsa 15 tane grup odası 

gerekecektir. Fakat siz 6 adet yazmışınız ve m2 ile ilgili sorum olacak 30 m2 denilmiş grup 

odası toplamda mı 30 m2 yani emzirme, emekleme, bez değiştirme gibi.  

Şartname ve ihtiyaç programı gerekli ve yeterli bilgiyi vermektedir. 

 

4. OSB Uygulama Yönetmeliği'ne göre parsel içinde bir ring yol düzenlenmesi zorunlu kılınmış 

Bu durum bizim projemiz için de geçerli mi?  

Hayır. 

 

5. OSB Uygulama Yönetmeliği'nde bahçe duvarı için yol cephesi duvarsız, diğer taraflarda 60 

cm duvar ve  150 cm'e kadar korkuluk kullanabilme ibaresi var. Bizim proje konumuz 

korunaklı bir alan ihtiyacı oluşturduğundan bu kurala uymamız gerekiyor mu?  

Alan güvenliği konusu yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

6. İhtiyaç programında "3. çocuklar için gerekli mekanlar" başlığında "kullanıcı sayısına uygun 

olan grup odası sayısı tasarımcı tarafından belirlenecektir" ibaresi varken; 3.1 ve 3.2 de 6'şar 

adet grup odası sayısı ve m2 leri verilmiş.  Bu konuyu "0-2 yaş arası 60 çocuk için toplam 180 

m2" ve "3-6 yaş arası 90 çocuk için 300 m2" olarak mı algılamalıyız? Yoksa "oda sayısı" net 

mi?  

Şartname ve ihtiyaç programı gerekli bilgiyi vermektedir. 

 

7. Gelişebilen ve sabit alanlar arasında fark var mıdır? Örneğin sabit alan olarak müdür, 

sekreter vs gibi mekanları ele alırsak 150 kişilik bir kreş-gündüz bakım evi ile 75 kişilik kreş-

gündüz bakımevi arasında metrekare farkı var mıdır? Sabit mekan olarak alabileceğimiz 

alanları belirleyebilir misiniz yoksa her alan değişken mi?  

Yarışmacının yorumuna bırakılmıştır. Bakınız soru/yanıt 6. 

 

8. Şartnamede bodrum kat ile ilgili bilgiye ulaşamadım acaba bilgilendirir misiniz?  

Yarışmacının yorumuna bırakılmıştır.  



 

9. Tesisat bölümlerini orada çözmek adına Bodrum kat kullanma durumumuz var mıdır?  

Bakınız soru/yanıt 1 

 

10. Borusan neşe fabrikası girişi ile kreş ve bakım evi girişi ayrı yazıyor ihtiyaç programında, 

acaba borusan neşe fabrikası adı altında ayrı bir mekan mı isteniliyor?  

Hayır. Tüm Yarışma alanı Borusan Neşe Fabrikası olarak adlandırılmış olup, Kreş Binası bu 

alanın içinde yer alacaktır.  

  

               Sadece borusana ait sergi, tanıtım alanı vs gibi... Su deposu kalacak mı? Kalacaksa üzerine 

herhangi peyzaj uygulaması yapabilinir mi?  

              Yarışmacıya bırakılmıştır.  

 

Parsel sağındaki park kamusal mı yoksa biz kreşe dahil edip özelleştirebiliyor muyuz?  

Hayır. Yarışma alanı dışında.  

 

3-6 yaş grubu için özellikle 6 yaşındakiler okul çocuklarıdır. Dolayısıyla 6 yaşındakiler 

okuldan sonra mı gelecek ve onlara yönelik farklı çözümler mi olacak?  

Hayır.  

 

Müzik odası ve sanat atölyesi olarak tasarlanacak bölümler için belli minimum kapasite var 

mı?  

Yarışmacının yorumuna bırakılmıştır. 

 

11. İhtiyaç programında grup odalarında çocuk duşlarıyla ilgili bilgi verilmemiş. Grup odalarında 

duş olacak mı?  

Gerekli görülmemiştir. 

 

12. Şartnamede 4.2 başlığı altındaki İhtiyaç Programında 3. numaralı "çocuklar için gerekli 

mekanlar" başlığı altında Adıyaman osb için 6’şar adet 0-2 yaş grubu ve 3-6 yaş grubu için 

mekanlar istenmiştir. 3.1 ve 3.2 alt başlıklarında "grup odası" dışında kalan mekanlar 

(emzirme odası, emekleme alanı, depo, wc, vestiyer,...) her bir grup odasının içinde mi 

olacaktır, yoksa bu mekanları grup odasından bağımsız ama o yaş grubuna hitab edecek 

(yani 0-2 yaş için ayrı bir mekan topluluğu, 3-6 yaş için ayrı) mekanlar topluluğu olarak mı 

düşünmeliyiz?  

Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır. 

 

13. Yapacağımız kreşten faydalanacak olan ebeveynler alan çevresindeki fabrikalardan 

hangilerinde çalışılacağı düşünülüyor veya borusan fabrikaları hangileridir bunu vaziyette 

belirtmeniz gerekmez mi?  

Yarışma ile elde edilecek Fiziksel mekanlar, tüm OSB çalışanlarına hizmet edecektir. 

 

14. Adıyaman için yapılacak kreş için toplamda 150 çocuk için tasarım yapılacak, bunun 60 

çocuğu 0-2 yaş arası 10 kişilik 30 m2 lik 6 adet grup odası 90 çocuğu 3-6 yaş arası 15 kişilik 50 

m2 lik 6 adet grup odası şeklinde midir?  Evet.  



Bu 30 m2’lik ve 50 m2’lik grup  odalarına, emzirme, bekleme vb... alanlar dahil mi? verdiğiniz 

ek bilgilerde her bir çocuk için 3 m2’lik alana ihtiyaç var demişsiniz? Bunun içinde uyku 

bölümü dahil mi?  

Evet. Şartname ve ihtiyaç programı gerekli bilgiyi vermektedir. 

 

15. İhtiyaç Programında bulunan "GRUP ODALARI" için belirtilen "Adıyaman 150 Çocuk için 6" 

ibaresi, 30 m2 ve 50 m2 büyüklüğünde bağımsız 6 adet oda (Toplam 180 m2, ve Toplam 300 

m2) anlamına mı gelmektedir?  

Evet. İhtiyaç programı gerekli bilgiyi vermektedir. 

 

16. Eğer  6'şar adet oda yapılması isteniyorsa her oda ile bağlantılı ayrı ayrı 6'şar  adet 

WC+Lavabo, Depo, Oyun Köşesi, Aktivite Köşeleri... vs., mi istenmektedir, yoksa her 6 oda bu 

alanları ortak mı kullanacaktır (ortak WC, ortak Depo.. vs.,).  

Bu mekanlar, grup odası içinde çözülebileceği gibi, grup odaları ile ilişkili olmak koşulu ile yaş 

gruplarına uygun olarak kümelendirilebilir. 

 

17. Eğer 6'şar adet oda yapılması isteniyorsa emzirme alanı, emzirme odası, oyun 

köşesi, aktivite köşeleri gibi alt başlıkların 30 m2 ve 50 m2’lik alanlar içinde mi yoksa ayrı 

hacimler içinde mi çözülmesi isteniyor.  

Bakınız soru/yanıt 16 

 

18. Bodrum katı yapılması istenmekte midir?  

Bakınız soru/yanıt 1. 

 

19. Yarışma alanına dair tek cad çizimi veri imar planı klasörü içindeki tüm nazım plan, Çevre 

binaların yüksekliklerinin ve diğer gerekli bilgilerin bulunduğu bir plankote cad çizimine nasıl 

ulaşabiliriz?  

Yarışma için gerekli ve yeterli olan tüm veriler şartname ekinde verilmiştir. Bu konuda ilgili 

kurum ile ilişki kurulmuş olup, adı geçen veriler CAD verisi olarak da yarışma web sitesine 

eklenecektir.  

 

20. Çocuk Bakım alanı için minimum m2 veya maximum m2 belli midir? Veya  varsayılan bir alan 

var mıdır? Maximum ve minimum istenilen çocuk kapasitesi gibi.  

Yarışmacıların görüşüne bırakılmıştır. 

 

Yemek işi mekanda mı çözülecek yoksa bir cathering firmasıyla mı anlaşılacak? 

Mutfak, hazırlık (ısıtma, bulaşık vb) niteliğinde olup, yemek pişirilmeyecektir.  

 

Toplam bir maliyet, bütçe var mıdır (kullanılacak malzeme seçimleri için)?  

Yoktur.  

 

21. KAKS ile arsa alanını çarptığımızda bize Emsal alanını veriyor. 4857,2 m2 x 0.60 = 2914 m2 

benim sorum toplam inşaat alan değeri de 2914 m2 veriliyor. Emsal alanında bodrum ve 

çatıları eklemiyoruz. Toplam inşaat alanı projenin gidişatına göre  bodrum, teknik hacim ve 

teras alanlarının eklenmesi ile bizim bulduğumuz bir değer değil midir? Bodrum kat 



belirtilmemiş. Toplam kat adedi 2 denmiş. Bu durumda zemin + 1 kat mı yapıyoruz? Eğer 

bodrum kat, balkon, teras, çatı ve iç bahçe varsa bunlardan hangilerini emsale ve toplam 

inşaat alanına katıyoruz? 3-Kat yüksekliği 6,30 metre denmiş. Bodrum varsa, bodrumun 

yüksekliğini katıyor muyuz?  

İhtiyaç proğramında 150 kapasiteli kreş için toplam inşaat alanı 1000 m2 net alan + % 30 

sirkülasyon alanı = 1300 m2 verilmiştir (% 10 eksik ya da fazla olabilir). Bu ölçüler, arsa imar 

koşullarının altında olup, yapı yüksekliği konusu imar koşullarına uymak kaydıyla 

yarışmacıların görüşüne bırakılmıştır. 

 

22. 3.2. maddesi  3-6 Yaş Grubu (15 kişilik) odasına ilişkin; “Çocuklar, burada oynayacak, eğitim 

görecek, yemek yiyecek ve uyuyacaklardır. İlgi köşelerindeki aktiviteler için depolama için 

olanağı, WC ve lavabolar, açık oyun alanı/oyun terasları ile ilişkili”  denmiş, yemek, uyku, 

oyun ve eğitim olduğu tek bir sınıf  yerine yemek ve uyku mekanlarını ayrı yapabilir 

miyiz? Yoksa aynı mekanda yapma zorunluluğu var mı?  

Çözüm konusu, yarışmacılardan beklenmektedir. 

 

23. İhtiyaç programında yer alan otopark programı açık mı, yoksa kapalı mı istenilmektedir?  

              Açık otopark. 

 

Çok amaçlı salon kapalı bir hacim olmak zorunda mıdır, dolaşıma dahil ve farklı zamanlarda 

farklı fonksiyonlara hizmet eden bir alan olarak düşünülebilir mi?  

Çözüm, yarışmacılardan beklenmektedir. 

 

0-2 yaş grubu ile 3-6 yaş grubu çocukların yapı içerisindeki ilişkileri konusunda bilgi verebilir 

misiniz? 

Farklı yaş gruplarına ilişkin fiziksel mekan çözümleri yarışmacılardan beklenmektedir. 

 

"Grup odası" altında verilen  EMZİRME ODASI, EMEKLEME ALANI, BEZ DEĞİŞTİRME 

ALANI, OYUN KÖŞESİ, GÖZLEMCİ ÖĞRETMEN KÖŞESİ, DEPO WC+LAVABOLAR gibi mekanlar 

grup odasına dahil midir, yoksa grup odasından ayrı mekanlar mıdır?  

Bakınız: Soru / yanıt 3, 11, 14, 16 

 

24. Yarışma programında "3. Cocuklar icin Gerekli Mekanlar" baslığı altında önerilen toplam 12 

birimin (6 birim 0-2 yas grubu icin, 6 birim 3-6 yas grubu icin), birim büyüklüğünü artırarak 

daha az sayıda olması mümkün mü? örnek: şu anda 1 birim 30 metrekare ve 6 birim gerekli, 

1 birim 60 metrekare yapilip 3 birim haline getirilebilir mi?  

Hayır.  

 

25. Uyku alanlarıyla ilgili ihtiyaç programında yeterli bilgi verilmemiş. Biraz detaylandırır mısınız?  

Uyku alanları; 0-2 Grup odalarında yaş grubu için sabit yataklı, 3-6 yaş grubu için de yaş 

gruplarına uygun olarak (sabit olmayan yatak düzeneğinde) grup odasında ya da dışında 

düşünülmelidir. 

 

26. Şartname ve ekler kısmında bulunan OSB Nazım planda eğim çizgileri yok. Ancak Halihazır 

harita ve maket sınırları dosyasında eğim çizgileri bulunuyor. Arazinin hava fotoğraflarında 



da belirli bir eğim gözükmüyor. Halihazır haritadaki eğimlerin kot ölçülerini açıklayabilir 

misiniz?  

Kotlar konusunda Plankote bilgilerine uyulacaktır. 

 

27. OSB nazım planında A,B,C,D gibi harflendirilen parsellerin neye göre ayrıldığını açıklayabilir 

misiniz, kreşler her zaman A tipi parsellere mi inşa edilecek, öyle ise bu tip parselin boyutsal 

veya yönsel bir sınırı var mıdır?  

      Adıyaman OSB alanına hizmet edecek olan Borusan Neşe Fabrikası adındaki yarışma 

alanının yeri somut olarak belirlenmiştir. 

 

28. Tüm Nazım planda; ‘’Sanayi parsellerinde yapı yüksekliği yapılacak yapının teknolojisinin        

gerektirdiği yüksekliğe göre belirlenecektir’’  plan notu düşülmüş. Verilen imar durumuna 

göre kat yüksekliğimiz 3 metre ve  yapılacak 2 kat ile 6 metreye kadar çıkma şansımız var 

gibi görünüyor. Plan notunu referans alıp yapı ve kat yüksekliğini 6 metreden bağımsız 

olarak istediğimiz yüksekliğe çekebiliyor muyuz? 

h=6.50 m kotu esas alınarak, yapı ve mekan yükseklikleri konusu yarışmacılar tarafından   

belirlenecektir. 

 

29. İhtiyaç programına göre verilen toplam kapalı alan yetersiz geliyor. Arttırılması mümkün 

mü?  

Hayır. 

 

30. Otoparkın açık mı kapalı mı istendiği belirtilmemiş. Bu karar yarışmacıya mı bırakıldı?  

       Açık otopark istenmektedir. 

 

31. Verilen grup odaları alanlarına diğer üniteler (emzirme odası, wc, depo vb.) dahil mi?  

        Bakınız: Soru / yanıt 3, 11, 14, 16. 

 

32.    Mühendislik raporu zorunluluğu var mı?  

   Yoktur. 

 

33. 3-6 yaş arası sınıflarda uyuma ve yemek yeme programlarını toplu olarak farklı 

mekanlarda yapabiliyor muyuz? Yoksa eğitim, yeme içme ve uyuma eylemleri bir sınıfta mı 

olmak zorunda mıdır? 

           Bakınız: Soru / yanıt 3, 11, 14, 16. 

 

34. Personel için ayrı bir giriş tanımlanması bekleniyor mu?  

           Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

35. Teras Çatı yapılabiliyor mu?  

            Yapılabilir.  

 

Kırma çatı gibi herhangi bir zorunluluk var mı?  

Yok. 

 



36. Kaç bodrum katına izin veriliyor?  

           Sınırlama yok.  

 

Bodrum katlar toplam inşaat alanına dahil midir?  

Evet. 

 

37. Yapı yaklaşma sınırından yapabileceğimiz kapalı veya açık çıkmaya izin verilmekte midir?   

Veriliyor ise, max. çıkma mesafesi nedir?  

İmar Yönetmeliği koşullarına uyulacaktır. 

 

38. Şartnamede belirtilen otopark açık olarak tasarlanabilir mi?  

Evet.  

 

Kapalı otopark çözümlemesi mi beklenmektedir?  

Hayır. 

 

Yönetmelik 0-2 yaş arası çocukların uyuma ve aktivite alanlarını aynı standartlara göre 

ebatlıyor ancak ayrı alanlar olarak tanımlıyor. 3-6 yaş arası çocuklar için ise bu iki alanı aynı 

hacimde portatif karyolalar kullanmak sureti ile çözümleme imkanını serbest kılıyor. Bu 

bağlamda ihtiyaç programımızda 30 m2 olarak tayin edilen ve bu boyutları ile 0-2 yaş arası 

10 çocuk için hem aktivite hem de uyuma alanlarının toplamı için yeterli gelmeyen 

hacimlerde nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir? 

İhtiyaç Programındaki veriler esas alınacaktır.  

 

39. 3-6 yaş grubu çocuklar için uyku ihtiyacını net olarak tanımlar mısınız? Bu yaş grubundaki          

çocukların tümünün gün içinde uyku ihtiyacı oluyor mu? 3-6 yaş grup için her grup odasına 

ait bir uyku odası planlanabilir mi?  

Bakınız: Soru / yanıt 3, 11, 14, 16. Fiziksel mekan çözümleri yarışmacılardan beklenmektedir. 

 

0-2 yaş grubu çocuklar için "bebek emzirme mekânı" 6 grup için ortak olarak planlanabilir 

mi?  

Hayır.  

 

Mutfak mekânı yemek pişirme amaçlı mı yoksa sadece hazır olarak gelecek yemekleri, 

ısıtma amaçlı mı tasarlanmalıdır? 

Servis (ısıtma, bulaşık, hazırlık vb) mutfağı. 

 

Binanın ısıtma kaynağı doğalgaz olarak mı düşünülecektir?  

Evet. 

 

Yönetim mekânlarının haricinde 150 çocuk kapasiteli bir kreş için çalışacak personel 

tanımını net olarak yapar mısınız?  

15 kişi tam gün + 5 kişi yardımcı (part time). 

 

10 çocuk kapasiteli 0-2 yaş grubu için bir sınıfta ihtiyaç olan uzman sayısı ve tanımı nedir?  



1 uzman ve 1 yardımcı. 

 

15 çocuk kapasiteli 3-6 yaş grup için bir sınıfta ihtiyaç olan uzman sayısı ve tanımı nedir?  

1 uzman ve 2 gözetmen. 

 

Teklif edilecek tasarımda, bina kotu kitle önü olarak mı kabul edilecek yoksa yol kotu olarak 

mı kabul edilecektir?  

Kreş binasının arsaya konumlandığı köşe kotlarının ortalamasından itibaren saçak kotu en 

fazla h=6.50 m alınacaktır. 

 

Verili alan üzerinde yapılacak tesfiye çalışmasında belirli bir sınır var mıdır?  

Yoktur. 

 

Sirkülasyonlar hariç 1000 metrekare kapalı alan da kabul edilen % 30 luk sirkülasyon payı, 

bina içi sirkülasyon olarak mı kabul edilmektedir?  

Evet. 

 

%10 luk esneklik payı 1000 metrekarelik alan üzerinden mi hasaplanacaktır, yoksa toplam 

brüt metrekare üzerinden mi hesaplanacaktır?  

Sirkülasyon dahil toplam inşaat alanı üzerinden hesaplanacaktır. 

 

Öğrenciler yemek ihtiyaçlarını grup odalarında mı karşılıyacaklardır? Çok amaçlı salon 

yemekhane olarak da kabul edilmeli midir?  

Tasarımcıya bırakılmıştır. 

 

0-2 yaş arası öğrenciler yemek ihtiyaçlarını grup odalarında mı karşılayacak?  

Evet. 

 

Grup odaları sosyal hizmetler kurumunun belirlemiş olduğu standartlar altında, verilen oda 

sayısında ve boyutlarında değişiklik yapılması mümkün müdür?  

İhtiyaç Programına uyulacaktır. 

 

40. Öncelikle, jüriye şartname bedeli istenmediği ve kargo ile teslim kolaylığı getirdiği için 

teşekkürlerimi sunarım. Odamızın, 1979 yılında yayınlanmış Yarışmalar Kılavuzu'nda 

"Şartnamelerde projelerin sunuş biçimi saptanırken bunun yarışmacılara zaman ve maliyet 

açısından getireceği yükün göz önünde tutulması gerekir. Yarışmaların amacına 

ulaşılabilmesi, en yaygın katılımın sağlanması ve mesleğin gelişebilmesi için jüri yarışma 

konusunun özelliğine göre en az zaman alacak, en ekonomik, en yalın sunuş tekniğini ve 

ölçeğini saptayarak şartnamede belirtecektir. Maket ve benzeri pahalı sunuş öğelerini 

istenmesinden kaçınılabilir" denmektedir. 

Bu yarışmaya, 200 ün üstünde proje gelecektir, bu 200X4=800 pafta (en az) demektir. 

Jürinin, 3 günde "18-20 Nisan" bu kadar paftayı incelemesi olası değildir! Önerim;  

a) 1/100 yerine 1/200 projelerin, 

b) 1/20 sistem detayı yerine 1/50 Grup odasının plan-kesit olarak, 

c) 1/200 yerine 1/500 ölçekli maket istenmesi. 



Bu şekilde, istenenler iki paftaya sığabilmektedir. 

Lütfen, şartnameye uyulacaktır yanıtı vermeden yarışmacı olduğunuzu düşünüp karar 

veriniz.  

Şartnamede pafta sayısı en fazla 4 olarak istenmektedir. Bu yarışmanın konusu ve içeriği 

açısından yarışmacılardan istenilen hususlar özenle saptanmış olup, yarışmacıların da 

şartname koşullarına özenle uyması beklenmektedir. 

 

Grup odası saçaklarının, yapı yaklaşma sınırını ne kadar geçebilecekleri konusunda bir 

sınırlama var mıdır?  

İmar koşullarına uyulacaktır. 

 

41. Verilen proje arazisinin çeperinin tamamı veya bir kısmı kontrol sağlamak adına fiziksel 

olarak sınırlandırılabilir mi? 

Yarışma alanının güvenliği sağlanmalıdır. Öneriler yarışmacılardan beklenmektedir. 

 

42. Tasarımın farklı arazilere uygulanabilirliğinden kast edilen, önerinin temel kararlarının göz 

önüne alınarak yeniden düzenlenebilmesi mi yoksa tasarlanan yapının farklı arazilere tip 

proje mantığı ile uygulanabilmesi midir?  

               Şartnamenin giriş ve amaç bölümünde de belirtildiği gibi; bu yarışmada, tip proje elde 

edilmesi amaçlanmamaktadır. Yarışmacılar tarafından geliştirilecek özgün öneri modelde, 

değişen ihtiyaç programı ile farklı kentlerdeki fiziksel koşullara uyarlanabilme özelliği 

aranmaktadır. 

 

43. İhtiyaç programında 0-2 yaş grubu için gerekli mekanlar arasında ayrı uyuma odasından söz 

edilmemiş. Yönetmeliklere göre bu yaş grubu için sabit karyola zorunluluğu vardır . 

          Uyuma odalarında çocuk başına 2 metrekare alan istenmektedir. Bu alanın ihtiyaç 

programına eklenmesi düşünülebilir mi?  

           İhtiyaç programına uyulacaktır. Bakınız: Soru / yanıt 3, 11, 14, 16. 

 

44. Her iki yaş grubu için verilen grup odaları metrajlarının tüm gereksinimleri karşılaması mı 

istenmektedir?  

Evet. 

 

45. Arka bahçe için çekme mesafesi imar planında 25 metre plankote de 20 metre olarak 

tanımlanmıstır. Hangisi esas alınacaktır?  

           Onanlı İmar planı esas alınacaktır (25 m). Bu durum, Plankote CAD çizimde düzeltilmiştir.  

 

46. Adıyaman örneğinde 0-2 yaş ve 3-6 yaş grubu çocuklar için oluşturulacak mekân sayısı 

*altışar adet+ sabit midir? 

            Bakınız: Soru / yanıt 3, 11, 14, 16. 

 

47.  Yeni eğitim sistemine göre 60 aylıktan sonraki çocukların ilkokula dâhil olacağı düşünülürse, 

programda yaş sınırlaması *0-5 Yaş/0-60 aylık+ olarak mı öngörülecektir. Eğer bu şekilde 

olursa grup odaları sayıları dağılımı nasıldır?  

            Şartnameye ve ihtiyaç programına göre yapılacaktır.  



Adıyaman OSB de bulunacak çocuk sayısı 150 mi olacaktır?  

Evet.  

 

Çok amaçlı salon, yemek salonu olarak mı kullanılacaktır? Yoksa grup odaları bu amaç 

*yemek+ içinde mi kullanılacaktır?  

Grup odalarında yemek yenebildiği gibi, çok amaçlı salon gereğinde yemek işlevini de 

karşılayacaktır. 

 

48.      Şartname 4.2 İhtiyaç programında belirtilen Giriş planlanırken,  ihtiyacı doğru 

belirleyebilmek açısından 150 çocuğun kreşe giriş ve çıkışının aynı zaman diliminde olacağı 

mı düşünülmelidir? (ebeveynlerinin organize sanayi bölgesinde çalıştığı  göz önünde 

bulundurulursa- örn: mesai başlangıcı öncesi yarım saat, mesai  bitimi sonrası yarım saat 

gibi ). 

            OSB de çalışan annelerin çalışma saatlerine göre, giriş ve çıkışların yaklaşık aynı zaman 

diliminde olacağı varsayılmalıdır. 

 

Kreşe girişte 0-2 yaş grubu ve 3-6 yaş grubu çocuk ve ebeveynlerini  tek bir personelin 

karşılayacağı mı öngörülmeli dir ? Yoksa  0-2 yaş ve 3-6 yaş  girişlerinin ayrı noktalardan 

yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde, işletmenin girişe iki personel tahsis etme şansı 

var mıdır? 

Tek giriş düşünülmelidir. 

 

2.4 maddesi altında açıklanan "Sekreterliğin"  idari vs  işlerin takibi  için bir oda olarak 

planlanması mı  talep edilmektedir yoksa sekreterlik tanımı ile,  girişte  danışma ve 

yönlendirme için danışma bankosunda görev alacak personel mi kastedilmektedir? 

İhtiyaç programında olduğu gibi Sekreterlik yönetime hizmet edecektir. 

 

Şartname 4.2 İhtiyaç programında 3 nolu maddede 0-2 yaş grup odasının 30 m2 olması 

gerektiği belirtilmiştir. Hemen altında maddeler halinde emzirme odası, emekleme alanı, 

bez değiştirme alanı oyun köşesi, gözlemci öğretmen köşesi, depo gibi ihtiyaçlar 

sıralanmıştır. Bu mekanlardan hangileri 30 m2’lik oyun odası içinde çözülmesi beklenmekte, 

hangileri için ayrı bir oda tasarlanması talep edilmektedir?  

Bknz. Soru/yanıt: 3, 11, 14, 16. 

 

0-2 yaş grubu çocuklarda bez kullanıldığı için, ayrıca wc planlanması ihtiyacı var mıdır? 

Eğitim amaçlı olarak ihtiyaç vardır.  

 

Şartname  4.2 İhtiyaç programında 6 nolu servis mekanları  altında açıklanan, mutfak/ 

ısıtma mutfağı  planlanırken, mutfağın sadece fabrikaların  personel yemekhanesinde   

çıkarılan yemeğin  sadece ısıtılıp ,servis edilmesi için kullanılacağı mı düşünülmelidir? 

Çocuklara sabah kahvaltısı ve ikindi kahvaltısı verilecek midir? Verilecekse bunlar kreş 

mutfağında mı hazırlanacaktır, dışardan mı gelecektir? 

Servis (hazırlık, ısıtma, bulaşık vb) mutfağı olacaktır.  

 



a) Şartname  İhtiyaç programında  sirkulasyon alanları hariç toplam alan 1000 m2 olarak 

belirtilmiştir. Sirkülasyon alanı (%30) 300m2 hesaplanırsa net alan 1300 m2 olmaktadır.  

(Ref.:Şartname) 

b)'Toplam inşaat alanı % 10 esnekliğe sahiptir'  ifadesinden brüt inşaat alanının   

(2914*0,9:2884 , 2914*1,1:3205m2) 2884-3205 arasına olacağı anlaşılmaktadır. (Referans: 

Şartname) 

c)Toplam inşaat alanı:  4857,16/0,6(kaks)=2914 m2, Kat : 2    (Referans: İmar Çapı) 

d) Max .Brüt oturum alanı  1937,5 m2dir.  (Referans: tüm nazım plan' adlı autocad  

dosyası) 

Yukarıdaki bilgiler ışığında, şartnamede belirtilen "1000 m2 toplam kapalı alan" ifadesi kafa        

karıştırmaktadır. 1000 m2 net alan mıdır?  

Evet. 

 

İhtiyaç programında sadece öngörü olabilmesi açısından mı  1000 m2 yazılmıştır? Yoksa 

yaklaşık 1300 m2 net alan mertebesi (inşaat bütçesi vb sebeplerle) bağlayıcı ya da karar 

aşamasında tercih sebebi midir? Net 1300 m2 nin üzerine çıkmanın bir sakıncası var mıdır? 

İhtiyaç programında belirtildiği gibi, Toplam inşaat alanı 1300 m2 olup (+/-) %10 esnekliğe 

sahiptir. 

 

İhtiyaç programında çocukların grup odalarında uyuyacakları öngörülmüştür. Fakat özellikle 

3-6 yaş grubunda çocukların bir kısmı uyurken diğerleri bazı günler uyuyup, bazı günler 

uyumamaktadır. Çocukların bir kısmı uyurken, diğerlerin bir aktivite ile uğraşıyor olması 

mümkün olamayacağından, uyku odasının grup odalarından ayrı olması daha doğrudur. 

Ayrıca  50 m2lik grup odasında 15 yatağın tefrişi sıkıntı yaratır. Çocuklara faaliyet alanı 

kalmaz. Yatakların hergün kaldırılıp kurulması ise çok sıkıntılı bir çözüm olacaktır. Her 

çocuğun yatak ve  çarşafının ayrı olacağı öngörülürse 3-6 yaş grubu için 90 yataklık,0-2 yaş 

grubu için 60 yataklık iki ayrı  uyku odası ihtiyacı doğmaktadır. Bu durumda ise İhtiyaç 

programında belirtilen 1000 m2 mertebesinde kalmak mümkün olamamaktadır. Ayrı bir 

uyku odası planlanması  konusunun, -yatak adedi de netleştirilerek- ihtiyaç programına 

dahil edilmesi mümkün müdür. 

Bakınız soru/yanıt 3, 11, 14, 16. 

 

49.   Saçak hizası yapı yapma sınırını aşabilir mi? 

Aşabilir. Onanlı İmar Planına uyulacaktır. 

 

50. Programda belirtilen 15-20 araçlık otoparkın açık ya da kapalı olması önemlidir? Otopark 

alanı inşaat alanına dahil midir? 

Açık otopark istenmekte olup, inşaat alanına dahil değildir. 

 

Yemekler tamamen dışardan mı gelecektir? Sadece Isıtma Mutfağı yeterli midir? 

Sadece ısıtma mutfağı yeterlidir. 

 

Adıyaman Neşe Fabrikası için, 

0-2 yaş grubu için 10’ar kişilik olarak 30 m2 ‘den 6 grup odası, 

3-6 yaş grubu için 15 ‘er kişilik olarak 50 m2’den 6 grup odası istendiği anlaşılmaktadır. 



Yalnız 0-2 yaş grubu için emzirme odası, emekleme alanı, bez değiştirme alanı,oyun köşesi, 

gözlemci öğretmen odası köşesi, depo, lavabolar için ayrıca m2 belirtilmemiştir. Bu hacimler 

30m2’lik grup odasına mı dahil olacaktır? 

Aynı şekilde 3-6 yaş gurubu için aktivite köşeleri, gözlemci öğretmen köşesi, depo,vestiyer, 

oyun terası ,wc+ lavabolar 50m2’lik grup odalarına dahil midir? 

Bakınız: Soru/Cevap: 3, 11, 14, 16. 

 

Adıyaman için programda belirtilen Kapalı alan m2’si (1000 M2 + %30 SİRKÜLASYON ALANI ) 

+- %10 sonucundan çıkan bir inşaat alanı mı istenmektedir?  (1170m2-1430 m2) 

Evet 

 

51. Açık oyun alanı arsadaki açık alana dahil edilebilir mi? 

Programda bulunan açık/yarı açık oyun alanları ve oyun terasları toplam inşaat alanına dahil 

değildir. 

 

52. Kat ve yükseklik sınırı nedir? 

Onanlı İmar Planı koşullarına uyulacaktır (Hmax.=6.50 m). 

 

53.   En az kaç yarışmacı ?  

Soru anlaşılamamıştır! 

 

Ekipte öğrenci olabilir mi ? 

Şartnamenin 7.maddesinde yer alan ‘yarışmaya katılma koşulları’ çerçevesinde yer alabilir. 

 

Subasman Kotu plankote'den neye göre 0 kabul edilecek?  

0  Kotu yapıya giriş kotu kabul edilebilir. 

 

Komşu bina nitelikleri, yükseklikleri nedir?  

Şartname ekindeki görsel belgelere bakınız. 

 

İmarda asma kat yapılamaz yazıyor, Galeri serbest mi? 

Bu yarışma kapsamında bir sınırlama yoktur. 

 

Durum Haritası İle Rölöve Krokisi Arasında fark yok, iletilmesinde özel bir sebep var mı?  

Yoktur. 

 

Başvuru ve teslim aynı gün mü?  

Evet. 

 

Önceden başvuru yapmak gerekli mi?  

Evet. 

 

Kabuk Dış Duvar vs 6.50 m kotunu geçebilir mi? 

Hayır. 

 



Cad dosyasındaki plan notlarında emsal:0.40 yazıyor ve imar çapında Kaks:0.6 hangisini 

dikkate almalıyız ? 

Onanlı imar planı esas alınacaktır. 

 

Plan notlarını okunabilir iletir misiniz ? 

Verilen dosyalar yeterlidir. 

 

Elektrik, Atık su, Doğalgaz, İçme Suyu, Yağmur Suyu, Zemin Raporu verilerini dikkate alırsak 

diğer disiplinlerden kişiler ekipte olmak zorunda mı, yoksa proje uygulanacağı safhada 

sıkıntı olmasın diye sadece yerleşimde dikkate alsak yeterli mi? 

Zorunlu değildir. 

 

54. İmar planında ve çapta arka bahçe çekme mesafesi 20 ve 25 metre olarak verilmiştir. Hangi 

çekme mesafesi doğrudur? 

Onanlı İmar Planı esas olup, çekme mesafesi 25 metre alınacaktır. 

 

55. Yarışma alanının yanındaki park alanı kullanımı için bir sınırlama var mıdır? park alanı için 

öneri getirilebilinir mi?  

Yarışma sınırı dışındadır. Öneri getirilebilir. 

 

56. Diğer bölgelerde yapılacak Neşe Fabrikaları için alan belirli midir? Örneğin o alanlarda böyle 

bir park ile ilişkili midir? 

Bu aşamada belirgin değildir. 

       

Toplam metrekare hesabı için 1000m2 + % 30 sirkulasyon gibi düşünülüp, bu hesaba +-%10 

esneklik gibi düşünülmeli midir? 

Evet 

 

57. 0-2 yaş grup odalarında, emzirme, alt değiştirme, ıslak hacim ve uyku için gereken alanların 

şartnamede belirtilen 30 m2'lik alan içerisinde çözülmesi mi beklenmektedir?  

Bakınız: soru/yanıt 3, 11, 14, 16. 

 

İmar durumunda parsele ait maksimum inşaat alanı 2914 m2 olarak verilmiştir. 

Anaokulunun inşaat alanında bu alan sınırına uyulması mı beklenmektedir? 

İhtiyaç Programına uyulacaktır. 

 

Tamamen toprak altında kalan bodrum kat ve çatıda yer alan mahaller için kullanılacak 

alanlar, şartnamede belirtilen inşaat alanına dahil midir? 

Evet 

 

Anaokulu alanının belirlenmesinde, şartnamede belirtilen toplam inşaat alanı 1000 m2, 

sirkülasyon 300 m2 ve tanınan 100 m2'lik esneklik ile birlikte ulaşılan maksimum inşaat 

alanının 1430 m2 olduğu mu, yoksa imar durumunda verilen 2914 m2'lik veri ışığında bazı 

esnekliklerin yapılabileceği mi kabul edilmelidir? 

İhtiyaç Programına uyulacaktır. 



Pilot bölge Adıyaman için geliştirilecek olan projenin, diğer 9 parsele (parsellerin farklı 

boyut, geometri, eğim ve büyüklerde olabileceği dikkate alınarak) hangi şekillerde 

uyarlanabilir olması beklenmektedir? Diğer 9 parsel elde edilecek prototip proje 

çerçevesinde mi seçilecektir? 

Şartnamedeki tanım yeterlidir. 

 

Anaokulu için ayrılan parsele komşu olan yeşil alanın, okul alanına ait bir bahçe olarak 

kullanılması olanaklı mıdır?  

Hayır. 

 

15-20 araçlık otopark parsel sınır dışında çözülebilir mi? 

Hayır. 

 

Anaokulu bölümünde, genele uyarak,  3-4, 4- 5 ve 5-6 yaş aralığındaki çocuklardan yalnızca  

3-4 yaş grubu için uyku olanağı sağlanması beklenmektedir?  Uykunun aktivite odası içinde 

mi istenildiğinde dönüşen mi, yoksa sabit olarak ayrı bir oda şeklinde mi çözülmesi 

istenmektedir? 

Bakınız: soru/cevap 3, 11, 14, 16. 

 

Maket sınırı 40/50 olarak verilmiş olup, maksimum  50/70 boyutu kullanıldığında yakın 

çevrenin istenilen kısmının maket sınırına dahil edilmesi mümkün müdür?  

Maket sınırlarına uyulacaktır. 

 

58. Çekme mesafesinde  otopark düzenlenmesinde sakınca var mı?  

Yoktur. 

 

            Mutfakta yemek pişirilecek mi? yoksa dışardan hazır mı gelecek?  

            Pişirilmeyecek. 

 

Arazinin yan tarafındaki park da projeyle bağlantılı olarak düzenlenebilir mi? 

Bu alan yarışma kapsamı dışındadır. 

Bakınız: www.anneminisi.org 

 

59. 0-2 yaş grup odası sayısı ile ilgili; grup odası sayısı tasarımcı tarafından belirlenecektir 

denmekte, aynı şartnamede 30m² lik 6 oda istenmektedir.hangisi doğrudur? 

Bakınız: soru/cevap 3, 11, 14, 16. 

 

0-2 yaş grup odası içerisinde alt başlıklarda verilen mekanlar ( emzirme, emekleme alanı,alt 

değiştirme..vs)30 m² lik grup odasındamı tasarlanacaktır yoksa hepsi için ayrı mahal mi 

istenmektedir? veya tasarımcıya mı bırakılmıştır? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

 

Her iki yaş grubu için uyuma mekanları grup odası içinde mi isteniyor yoksa ayrı bir alan 

olarakmı düşünülüyor? 

Bakınız: soru/yanıt 3, 11, 14, 16. 
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Çocukların yemekleri kreş mutfağında mı  hazırlanacak yoksa  burada sadece ısıtılıp servis 

mi edilecek? 

Bakınız: Pişirme değil, servis mutfağı. 

  

60. Lütfen ‘satın alma’ ödül kategorisinin tam olarak ne içerdiğini açıklayabilir misiniz? 

Gerekli görüldüğü takdirde jüri kullanımına ayrılmıştır. 

 

Yarışma için yapılan tasarım sadece 1 adet prototip mi yapılacaktır, yoksa ileride ek 

tasarimlar da istenecek midir?. 

Şartnamenin 1. ve 2. maddelerinde açıklanmıştır.  

 

Müşteri okulların tasarım uygulamasında herhangi bir ödül kazananla (veya digerleriyle) 

müzakerede bulunacak midir?  

Bakınız Şartname 21.madde. 

 

Kreşler için öngörülen bütçe ne kadardir? 

Bu aşamada bütçe öngörülmemiştir. 

 

Teslim edilen projeler ve/veya kazanan projeler aynı zamanda yayımlanacak mıdır? 

Evet. Yayımlanması düşünülmektedir. 

 

Okulların inşa edileceği 10 şehir için hangi şehirler öngörülmektedir? 

Henüz tamamı belirlenmemiştir. Bakınız: www.anneminisi.org 

 

Mimarlar Odasına kayit olma şartı Türk Mimarlar Odası için mi gereklidir yoksa yabancı 

kişiler için  kendi ülkelerinde/veya herhangi bir mimarlar odası birliğine kayıtlı olması yeterli 

midir? 

Bakınız: Şartnamenin 7. Maddesi. 

 

Türk Mimarlar Odasına kayıtlı olma şartı yarışmaya katılmak için gerekli bir şart midir yoksa 

sadece ödül kazanmak ve/veya sözleşme imzalama aşaması için gereken bir şart mıdır? 

Yarışmaya katılmak için bir şarttır. Bakınız şartname 7. madde. 

 

61. Bahse konu proje programının esnekliği, 10 ayrı San. Bölgesinde uygulanma düşüncesi, 

projenin de çoklu tekrara uygun prensiplere uygun düşünülmesi sonucunu getirmektedir. 

(Diğer bir deyişle küçük değişmelerle çoklu uygulanabilirlik özelliği )  

Bu konu hakkındaki öngörülerin daha açılmasının yararlı olacağı kanısındayım. 

Bakınız şartnamenin 1 ve 2. Maddesi. 

 

62. Hali hazır harita ve plankote paftalarındaki kot değerlerinde farklılıklar vardır. Plankotedeki 

kotlar doğru kot verileri midir? Hangi belgedeki kot değerleri kullanılacaktır?  

Plankoteye uyulacaktır. 

 

63. Mutfak sadece ısıtma mutfağı mı hazırlama mutfağı mı? Yemek dışarıdan mı gelecek? 

Yemek dışarıdan gelecektir.  
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Yemekhane olarak her grup kendi salonunu mu kullanacak? 

Evet. Çok amaçlı salonda da yemek işlevi düşünülmelidir.  

 

64. 0-2 yaş grubu için verilen 30 m2 ve 3-6 yaş için verilen 50 m2’lik oda metrajlarına diğer 

alanlar (vestiyer, wc, oyun alan v.s.) dahil mi? dahil edilse alan yetmiyor, hariç tutulsa genel 

alanlarin metrakaresi büyüdüğünden istenilen alanların üstüne çıkılmış olunuyor. 

Metrekareleri belirtilen alanlar (0-2 yaş grubu 30 m2, 3-6 yaş grubu 50 m2) belirtilen 

metrekarelerden büyük olabilir mi? 

İhtiyaç programında belirtilen büyüklüklere uyulacaktır. 

 

0-2 yaş grubu için yapılacak olan dersliklerdeki wc'ler kime ait olacak? 

Eğitim amaçlı olarak bu yaş grubuna ait olacaktır.  

 

0-2 yaş grubu her çocuk için yatak düşünülecek mi? Düşünülürse belirtilen mekan 

metrekaresinin yetmesi mümkün olmuyor. 

Bakınız: soru/yanıt 22, 25. 

 

Galeri boşluğu, atrium gibi binayı güzelleştirici ve rahatlatici unsurların katılması koridor 

alanlarını da arttırdığından toplam inşaat alanında artışlar oluyor. Çocuklar için düşünülen 

yaşanabilir alanları konforlu bir şekilde oluşturabilmek için metrakarelerde daha esnek 

olunamaz mı? 

Toplam inşaat alanı 1300 m2, (+/-) %10 kuralına uyulacaktır. 

 

Genel olarak incelemeler neticesinde m2’lerde belirtilen miktardan daha fazla alana ihtiyaç 

olduğu görülmüştür. M2’lerde getirilen sınırlamalar keyifli mekanların oluşturulmasını 

güçleştirecektir. 

Bu konudaki yorumunuz ne olur? 

Toplam inşaat alanı 1300 m2, (+/-) %10 kuralına uyulacaktır. 

 

65. Bodrum Kat Yapılabilir mi? 

Evet. 

 

66. PROJEDE BODRUM KAT YAPILABİLİR Mİ?  

Evet. 

 

0-2 YAŞ VE 3-6 YAŞ ÇOCUK GRUPLARININ DAĞILIMI NASIL OLACKTIR. %50  0-2 YAŞ, %50 3-6 

YAŞ ARALIĞI MI KABUL EDİLECEKTİR? 

İhtiyaç programında açıklanmıştır. 

 

AÇIK  OYUN ALANLARININ M2'SİNDE BİR KISITLAMA VAR MIDIR?  

Herhangi bir kısıtlama yoktur. 

 

67. Grup odaları için verilmiş ( örneğin 0-2 yaş için 30 metre karelik alana ) Emzirme odası, Depo 

ve WC-Lavabolar dahil midir ?  Evet. 



Emzirme odası, Depo ve WC-Lavabolar, her grup odası için ayrı ayrımı, yoksa ayni yaş 

grupları için toplu olarak mı düşünülecektir?  

Bakınız: soru/yanıt 3, 11, 14, 16. 

 

1000 metrekare alan, ( % 30 sirkülasyon alanı hariç ) net inşaat alanımıdır,  brüt inşaat alanı 

mıdır ?  

Net inşaat alanıdır. 

 

Servis mekanları içindeki deponun işlevi nedir?  

Yapının işlevine uygun depolama amaçlı kullanılacaktır. 

                                                                            

68. Organize Sanayi Bölgelerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal Mimari Proje Yarışması 

kapsamında, yarışma alanı ile ilgili verilmiş olan imar durumunu incelediğimizde, bina 

yüksekliği 6.50 m, kat yüksekliği ise 3.00 m olarak belirtilmiştir. Proje tek katlı 

uygulandığında, oturum alanının tümüne uygulanmasa da, yarışmaya özel iç mekan 

zenginliği adına bazı mekanlarda  6.50 m maximum kat yüksekliği kabul edilebilir mi? 

Evet. 

  

6.50 m kat yüksekliği kabul edilebilirse, yine de imar durumundaki asma kat yapılamaz 

kuralına uyulup  galeri boşluğu yapılmayacak mıdır? 

Bu yarışma için bir sınırlama yoktur. 

 

      69.      Görevlilerin (öğretmen, hizmetli v.s.) sayısını  biz kendimiz mi öngöreceğiz? 

Bakınız: soru/yanıt 39. 

 

Kuzey yönündeki bahçeden geri çekme mesafesi Plankotede 20 m İmar Çapı föyünde 25 m 

görünüyor. Hangisini dikkate alacağız? 

Onanlı İmar Planı esas alınacaktır (25 m). 

 

Görevli duş+soyunma için bay ve bayan ayırımı olacak mı? Daha doğrusu bay çalışanlar 

düşünülecek mi? 

Evet düşünülecektir. 

 

70.     Şartnamede yer alan 'otopark' açık mı yoksa kapalı olarak mı tasarlanmalıdır? Yoksa tercih         

yarışmacılara mı aittir ? 

Açık otopark olarak tasarlanacaktır. 

 

  71.    Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve  

İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik'te yer alan 

Madde 14- Gruplardaki çocuk ve personel sayısı aşağıda belirtilen  

esaslar çerçevesinde düzenlenir; 

a) 0-2 yaş grubunda en çok 10 çocuk bir grup oluşturulur. 

b) 2-6 yaş grubunda ise en çok 20 çocuk bir grup oluşturur. 

ve 

Madde 19- Kuruluşların kapasite tespiti aşağıdaki şekilde yapılır: 



a)Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde; 

1- Sabit karyola kullanılması durumunda; kapasite çocuklar için ayrılan  

uyku odalarının büyüklüğüne göre hesaplanır. Uyku odalarında her bir  

çocuğa en az 2 M2 alan ve 6 M3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak,  

kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Ancak kuruluşta uyku odalarına  

denk, yaklaşık büyüklükte oyun odalarının bulunması gerekmektedir. Oyun  

odaları kapasiteye dahil edilemez. 

maddeleri ve yarışma şartnamesinde yer alan 4.22 ihtiyaç programında  

belirlenen 0-2 yaş grubu için belirlenen 150 çocuk için 6 adet grup  

odası koşulu şartname ve yönetmelik arasında bir tutarsızlık  

oluşturmaktadır. Ayrıca  bir grup odasında 10 çocuk varsa 6 adet grup  

odasında 60 çocuk öngörülmektedir fakat şartnamede "150 çocuk için  

6adet" grup odası bu koşulu sağlamamaktadır. 

Buna göre 150 çocuk 6 adet grup odasında barındırılamayacak kadar çoktur  

ve ikilem yaratmaktadır. Lütfen gereken kriterin açıklamasını yapmanızı  

arz ederiz.  

Bakınız: soru/yanıt 3, 11, 14, 16.  

 

NOT* DAHA ÖNCEKİ SORULARDA DA YANITLANDIĞI GİBİ; ŞARTNAMEDEKİ İHTİYAÇ 

PROĞRAMI, ADIYAMAN OSB İÇİN OLUP, 150 ÇOCUK KAPASİTESİ ÜZERİNDEN VE 0-2 YAŞ 

GRUPLARI İÇİN 30 M2’LİK 6 GRUP ODASI, 3-6 YAŞ GRUBU İÇİN DE 50 M2’LİK 6 GRUP ODASI 

DÜZENLENECEKTİR. 

 

72.   Projede belli bir metrekare alanı ve kat yüksekliği sınırı var mıdır?  

         Evet.    Bakınız: soru/yanıt 21. 

         Yarışmaya katılmak için belli bir ücret ödemek gerekir mi? 

         Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

73.   Yarışma hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim? 

Yarışma için gerekli bilgiler ilgili web sitesinde şartname ve ekleri içinde yer almaktadır. 

 

74. Borusan Neşe Fabrikası konulu mimari proje yarışmasına katılmak istiyorum, fakat ben 

Almanyada yaşıyorum ve yüksek lisans mimarlık okuyorum. Yurt dışında olmam ve öğrenci 

olmam acaba yarışmaya katılmama engel midir?  

TMMOB Mimarlar Odası’na Kayıtlı olmanız ve Mimarlık lisansına sahip olmanız durumunda 

yarışmaya katılabilirsiniz. 

 

75. Düzenlediğiniz bu yarışma projesine sadece fikir projesi tarzında mı katılıyoruz. Yoksa mimari 

bir proje için gerekli olan her şeyin çözülmesi mi isteniyor? Yani istedikleriniz dışında plan, 

kesit, görünüş çözümleri de dahil edilecek mi? Diğer sorum ise proje arazisi ile ilgili olacak. 

Arazi Adıyaman da olacak ama ben arazinin konumunu anlayamadım tam olarak araziyle ilgili 

bilgileri nereden öğrenebilirim? 



Yarışmada yapılacak olan teslimlerden beklenilenler şartnamede YARIŞMACILARDAN 

İSTENİLENLER başlığında detaylanmış biçimde yer almaktadır.  

Yarışma alanına ilişkin gerekli tüm bilgiler şartname ile birlikte EKLER olarak yarışmanın web 

sitesinde verilmiştir. 

 

76. YARIŞMAYA KATILIM KONUSUNDA RAPORTÖRLÜĞE GELEN SORULAR ve YANITLARI  

 Yarışma başvurusu nasıl yapılıyor. Katılım için bilgilerimizi nereye gönderebiliriz.  

 Neşe fabrikası yarışma şartnamesi internet sitenizde açılamıyor. Başka şekilde nasıl 

ulaşabiliriz  şartnameye?  

 Mimari proje yarışması ile ilgili arsa ve şartname gibi bilgilerle başvuru adresine nasıl 

ulaşabilirim? 

 Proje detayları ile ilgili dosyayı nasıl alabiliriz? 

 Yarışmaya katılım koşulları nelerdi acaba...tam olarak neler isteniyor ve vaziyat planını 

nereden temin edebilirim. 

 Şartnamenin en sonunda birincilik kazanana işin nasıl verileceğinden bahsedilmiş. 

Bunu bir firma yüklenmeyecek mi, çizim yapan mimar mı üstleniyor inşaatı. 

 Yarışma şartnamesini okurken dikkatimi çekti; şartnamenin 10.5 maddesindeki 

"Yarışmanın web sitesi üzerinden doldurulan kayıt formunun internet üzerinden 

raportörlüğe ulaştırılmasının ardından yine raportörlük tarafınca internet ortamında 

gönderilecek onay yazısı ve teyit numarası alınması" şeklinde bir ibare bulunmakta. 

Ben internet üzerindeki bu formu yaklaşık 3 gün önce doldurdum, fakat bana herhangi 

bir e-mail gelmedi. 

 Yarışmaya katılım sağlamak için size mail atmak yeterli mi? 

 Yarışmaya katılacak bir ekibin üyelerinden birden fazla kişinin kayıt formu doldurmuş 

ve mail adreslerine kayıt onay maili ulaşmış olması durumunda ne olmakta, bu 

yapılacak teslimi ne şekilde etkilemektedir? 

 Doldurup gönderdiğim Başvuru kayıt formunun onay mesajı mailime gelmedi. 

Başvurumun onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek isterim. 

 Yarışmaya yurt dışından katılacağım (Türkiye'de odaya kayıtlı mimarım) bu sebeple 

kargoyu da yurt dışından vereceğim. Türkiye saatiyle 17.00 den önce teslim edeceğim. 

Projenin kargo fişi buradan düzenleneceği için, hem dili Türkçe olmayacak hem de 

gözüken saat buranın saati olacak. Bir sorun oluşturur mu, yoksa fişi size e-mail olarak 

attığım saat mi esas alınır? Bir sorun oluşturacaksa ne yapmam gerekiyor? 

 Başvuru formunu doldurdum, ancak teyit numarasını henüz alamadım. Bu arada 

soruları sorabileceğimi YEM’den öğrendim. Alanın fotoğrafları,  yol, manzara vb 

alabilir miyiz. Haritacının hazırlamış olduğu halihazır ve imar durumu, arazinin kodları, 

otopark ihtiyacı var mı, yükseklik sınırı var mı, mini gösteri salonu ihtiyaç olabilir mi? 

 Teslimde posterlere ek olarak şartname sonundaki kimlik formunu da vermek zorunda 

mıyız? 

 Yarışma başvurumu yaptım, ancak sorularıma cevap alamadım. Arsanın halihazırı ve 

imar durumu (osb bölgelerinde varsa özel plan notu) gerekli. 

 

 

 



YUKARIDAKİ SORULARA ORTAK YANIT:  

 Yarışma katılım başvurusu www.anneminisi.org web sitesinden yapacağınız kayıt ve 

yarışma şartnamesi ile eklerini indirmeniz biçiminde olmaktadır. Yarışmaya ilişkin 

gerekli tüm açıklama, bilgi ve belgeler bu adresteki şartname ve ekler başlığında 

bulunmaktadır.  

 

 TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği Madde 17-c) esasına göre 

katılımınızın geçerli olması için kayıt şartı aranmaktadır. Yapacağınız kaydın teyidine 

yönelik e-posta adresinize raportörlük tarafından iletilecek olan kayıt kodu ile 

onaylanır. Kayıt yaptırmanız sonrasında, raportörlük tarafından gönderilecek kayıt 

kodunuzu, üzerinde yalnızca rumuzun yazılı olduğu kimlik zarfı içinde yer alacak kimlik 

formunda belirtiniz. Bir ekip içinde birden fazla kişi kayıt yaptırdı ise yalnızca bir kayıt 

kodunun belirtilmesi yeterlidir. 

 

 Yapılan kayıtlar raportörlük tarafından listelenmektedir. Bu listeye göre en kısa sürede 

kayıt teyid kodunuz e-posta adresinize iletilecektir.  

 

 Teslim süresini gösterir kargo fişleri, fax ile ya da taranmış olarak mail aracılığı ile 

raportörlüğe gönderilmelidir.  Şartnameye göre gönderilen kargoların 3 iş günü 

içerisinde raportörlüğe ulaşması gerekmektedir. Bu süre zarfında ulaşmayan projeler 

yarışma dışı bırakılır.  

 

 

77. 1/200  ölçekli maketin kendini de A1 paftalarla yollamak gerekiyor mu? Yoksa maketin 

görselleri paftalarda mı yer alacak? 

Maket, paftalarda olduğu gibi üstünde rumuzu ile birlikte paftalar ile birlikte teslim edilecektir. 

 

78. 1/200 maket de mi kargoyla gönderilecek, yoksa cd ortamındakiler mi kargoya verilecek? 

 Maket ve cd ortamındaki teslimler birlikte teslim edilecektir. 

 

Projenin teslimi başka bir yakınımız tarafından elden yapılabilir mi? 

Evet, yapılabilir.  

 

 

79. KATILIM KOŞULLARI İLE İLGİLİ SORULAR 

 

 Mimarlık öğrencileri de yarışmaya katılabilir mi? Mimarlar odasına kayıtlı 

olmamız yeterli mi? 

 

 Mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. “Annemin İşi Benim Geleceğim” adlı yarışmaya 

katılmayı düşünüyorum. Yarışmaya sadece mezunlar mı katılabiliyor? Yoksa 

öğrencilere de açık bir yarışma mıdır? 

 

 İç mimarlık bölümü yeni mezunu 22 yaşında bir bayanım. Açılan yarışmanın adı 

'annemin işi benim geleceğim' olduğu için  anne olmak şartı olabilir mi, emin 



olamadım. Bir de iç mimar olduğum için sadece dış mimari mi isteniyor, yoksa 

hem dış hem iç midir acaba? 

 

 Annemin İşi Benim Geleceğim yarışması sadece mimarlar için mi acaba? Alaylı 

olarak katılabilme şansımız var mı? 

 

 Yarışmaya mimarlık öğrencileri katılabiliyor mu? 

 

 Yarışmaya sadece mimarlık bölümünden mezunlar mı katılabiliyor? Yani mimar 

ve yardımcı olarak mimarlık öğrencileri de katılabiliyor mu? 

 

 “Borusan Neşe Fabrikası Mimari Proje” yarışmasına  Türk Vatandaşı olmayan 

eşimin ön kaydı http://www.anneminisi.org/tr internet sitesi aracılığıyla 

yapıldı. Fakat söz konusu yarışmaya katılabilesi için mimarlar odasına kayıtlı 

olması gerekli mi? Değil ise katılım için ön kayıt yeterli mi?  

 

 Ben Türkiye mimarlar odasına kayıtlı mimarım, ama mimar olan eşim yabancı 

ve Türkiye mimarlar odasına kayıtlı değil. O ekipte yer alabilir mi, yoksa 

"yardımcı" olarak mı yer alabilir? 

 

 Biz iki mimar katılmak istiyoruz ancak şartnamede ekip başı belirlenmesi 

gerekiyor yazıyor. Bu durum 2 kişilik ekip için de geçerli midir? 

 

 Annemin İşi Benim Geleceğim adlı yarışmanıza katılmak istiyorum, fakat 

mimarlar odasına henüz üyeliğimi yaptırmış değilim. Kayıt formunuzu 

inceledim, kayıt esnasında üyeliği kanıtlamaya dair herhangi bir şey 

istemiyorsunuz. Ben bu aşamada kayıt formunu doldursam, mimarlar odasına 

kaydımı ise projeyi teslim etmeden önce yaptırsam  sorun yaşar mıyım? Yani 

demek istediğim kayıt formunu doldurduğunuzda her halikarda odaya 

üyeliğinizin olmuş olması gerekiyor mu, yoksa ilk önce kayıt formunu doldurup 

mesela 1 ay sonrasında odaya üyeliğimi yaptırdığım takdirde sorun olur mu 

bunu merak ediyorum.Bir de yarışmaya kayıt için son tarih proje teslim için 

olan son tarih midir? 

 

 Teslim edilecek kimlik zarfı içeriğinde,  ekip olarak katılımcılar için şematik bir 

ek var, peki bireysel katılımcıların tam olarak nasıl bir prosedur uygulaması 

gerekir?  Şartnamede açıklaması var, ancak net değil. 

 

 Ben devlette çalışıyorum ve yarışmaya katılmak istiyorum. Katılmam mümkün 

mü? Ödül kazandığım takdirde devlette çalışıyor olmam problem olur mu? 

 

 Yarışmanın açıklanma tarihinde mimarlar odası üyesi olma şartı var mı? Yani 

katılacak olan lisans mezunu mimar yarışma açıklandıktan sonraki süreç içinde 

de mimarlar odasına kayıt yaptırabilir mi? 

 



 Ben inşaat mühendisiyim. Yarışmaya katılmamda sorun var mı. 

 

 Ekipte herhangi bir mühendis olmadan yarışmaya girmek mümkün mü? 

 

 Yarışmaya katılabilmek için KAYIT FORMU nu doldurup yollayabileceğimiz son 

tarih nedir? 

 

 Endüstriel Tasarım Atölyesi olarak biz de tasarımcıların mekan içi objelerinin 

tasarlanarak üretilmesi şeklinde bu sürece dahil olmaları gerektiğini 

düşünüyoruz. Tasarımcıları ve üreticileri projenizin içine bir şekilde dahil 

ederseniz bitmiş mekanların tefrişinde önemli bir maddi kaynağa sahip 

olabileceğinizi düşünüyoruz. 

 

  Biz yurtdışında eğitim almış ve yurtdışında çalışmakta olan genç mimarlarız ve 

Borusan Neşe Fabrikası mimari proje yarışmasına katılmak istiyoruz. Yarışma 

şartnamesinde katılımcıların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması gerektiği 

yazıyor. Biz sadece yaşadığımız ülkedeki Mimarlar Odasına kayıtlıyız. Acaba bu 

koşullarda yarışmaya katılabilir miyiz? 

 

 Ben tek başıma bu yarışmaya katılıyorum. Yine de mimarlar odasına kayıtlı 

olduğumu belgelemem gerekiyor mu? 

 

 Yarışmaya ekip başı meslek odasına kayıtlı TC vatandaşı mimar olmak kaydıyla, 

yardımcı olarak yabancı uyruklu endüstriyel tasarımcı katılabiliyor mu? 

 

 Yaklaşık 1 senedir mimarım, fakat Mimarlar Odası'na henüz üye olmadım. 

Yarışma açıklandıktan sonra üye olmam sorun yaratır mı? Bir de gene 

yarışmanın açıklandığı tarihten sonra bir yüksek lisans programına kayıt oldum. 

Ekip başı mimar olarak katılmama engel olmaz değil mi? 

 

 Ekip üyeleri arasında yabancı uyruklu (dolayısıyla TMMOB kaydı olmayan 

mimar veya mimarlık öğrencisi yer alabilir mi? 

 

 Son sınıf mimarlık öğrencisiyim. Öğrenci olarak katkıda bulunmak istiyorum. 

Önerileriniz nelerdir? 

 

YUKARIDAKİ SORULARA ORTAK YANIT:  

Şartnamenin 5. maddesinde açıklandığı üzere; daha önce yarışma ekibi içinde yer alma, 

yardımcı olarak katılım ve danışmanlar ile ilgili yanlış algı / anlamalara neden olan hususlar 

aşağıdaki gibidir. 

  

“7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI (Genel Açıklama): 

Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Ekip olarak katılan mimarların her birinin, bu 

koşulların tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile 

ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip başı olarak belirtilmesi 



gerekir. Ekip üyelerinin ve ekip başının TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı mimar olması 

gerekmektedir. Diğer disiplin sahipleri ve mimarlık öğrencileri, yarışmaya yardımcı ya da 

danışman olarak katılabilirler. 

Projelerin son teslim tarihine kadar www.anneminisi.org adresinden kayıt formu doldurmak 

koşuluyla yarışmaya başvurulabilir. 

Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve 

zincirleme olarak sorumludur. 

 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar: 

a) TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar olmak ve meslekten men cezalısı durumunda 

bulunmamak, 

b) Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak, 

c) Seçici Kurul üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden 

akrabaları ya da ortakları arasında olmamak, 

d) Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 

e) Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

f) Kayıt Formu doldurmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi 

yeterlidir). 

Bu koşullara uymayanlar, proje teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.” 

 

80. Cevapların 25 Şubata kadar ertelenmesi , Proje teslimine  46 gün kalmış demektir . Bu 

yarışmacılar için çok büyük bir zaman kaybı .  Projenin yetiştirilmesi açısından bu zamanın öne 

alınmasını talep etmekteyiz . 

Yarışmalar Yönetmeliği ile Şartname hükümlerine göre, Raportörlüğe iletilen soruların JÜRİ 

(seçici kurul) ortak kararı ile yanıtlanması gerektiğinden, sorular 25 Şubat 2013 tarihinde web 

sitesinde yanıtlanması zorunludur.  Yarışma Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanan “Yarışma 

Takvimi”nin değişmesi söz konusu değildir.  

 

81. İhtiyaç programında "Borusan Neşe Fabrikası"na Giriş ile Kreş ve Gündüz Bakımevi Girişi 

olacak şekilde iki giriş tanımlanmış. Neden iki ayrı giriş tanımlanmıştır ve bu iki giriş arasında 

fonksiyonel olarak ne tür farklılıklar beklenmektedir? 

Şartname ve İhtiyaç Proğramında; 

GİRİŞ 

• “BORUSAN NEŞE FABRİKASI”NA GİRİŞ 

• KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ GİRİŞİ (Bekleme olanaklı, rüzgâr ve soğuktan korumalı) 

olarak yer almaktadır. Bunlardan birincisi OSB içinde açık ve kapalı alanları ile "Borusan Neşe 

Fabrikası" olarak tanımlanan alana giriş, ikincisi ise Kreş ve Gündüz Bakımevi için önereceğiniz 

yapı/lara giriştir. 

 

82.  Grup odası tam olarak nedir? 10'ar ve 15'er kişilik odalara grup odası mı diyoruz, yoksa 

bunlardan ayrı oluşturulacak sayısı ve büyüklüğü tasarımcıya bırakılmış mekanlar mıdır?  Her 

10 ve 15 kişilik kısımda grup odası mı istenmektedir? 



              Grup odaları 10 ya da 15 çocuk için, büyüklükleri şartnamede belirtilmiş mekanlardır. 
 

83. Adıyaman örneğinde 0-2 yaş ve 3-6 yaş grubu çocuklar için oluşturulacak mekân sayısı *altışar 

adet+ sabit midir? Yeni eğitim sistemine göre 60 aylıktan sonraki çocukların ilkokula dâhil 

olacağı düşünülürse, programda yaş sınırlaması *0-5 Yaş/0-60 aylık+ olarak mı öngörülecektir. 

Eğer bu şekilde olursa grup odaları sayıları dağılımı nasıldır?Adıyaman OSB de bulunacak 

çocuk sayısı 150 mi olacaktır? Yarışma grubuna mimarlık öğrencileri de dâhil olabilecekler 

midir?Çok amaçlı salon yemek salonu olarak mı kullanılacaktır? Yoksa grup odaları bu 

amaç*yemek+ içinde mi kullanılacaktır? 

Mekan sayısı ve metrekareler yönetmelikler ve uluslararası minimum standartlara göre 
belirlenmiştir. Bunu şartnameye bağlı kalarak yorumlamak değiştirmek mimara 
bırakılmaktadır. 
Bu yarışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Borusan arasındaki protokole göre şu anda 
mevcut eğitim sistemine uygundur. 
Evet. Şartnamenin 4.1. maddesinde açıklandığı ve programda da belirtildiği gibi Adıyaman için 
çocuk sayısı 150 olarak belirlenmiştir. 
Öğrencilerin yardımcı olarak yer alabilirler. 
Her yaş grubunun ihtiyaçları farklı olduğu gözetilerek çözüm yarışmacılara bırakılmıştır. 
 

84. Şartnamede belirtilmiş olan ihtiyaç programında bazı mekanların metrekareleri 

verilmemiştir(çok amaçlı salon, müdür odası vs.). Bu alanları vermeniz mümkün müdür? 

Şartnamede belirtilmeyen alan büyüklükleri yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

85. Grup odası tam olarak nedir? 10'ar ve 15'er kişilik odalara grup odası mı diyoruz yoksa 

bunlardan ayrı oluşturulacak sayısı ve büyüklüğü tasarımcıya bırakılmış mekanlar mıdır? her 

10 ve 15 kişilik kısımda grup odası mı istenmektedir? 

Grup odaları 10 ya da 15 çocuk için, büyüklükleri şartnamede belirtilmiş mekanlardır. 
 

86. Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliğinin 8. maddesinin 2. fıkrasında öğrenci grupları 

minimum 10 maksimum 20 kişilik olarak belirlenmiş.yarışma şartnamesinde ise 10-15 kişilik 

gruplar şeklinde belirlenmiş. Yönetmelik gereği 20 kişiye ulaşmadan yeni bir grup açılmayacağı 

beyan edilmekte. Bu bağlamda kişi sayısı dikkate alınarak şartnameye göre mi yoksa 

yönetmeliğe göre mi grup sayısı belirlenecek. 

Şartnamede belirtilen sayılar geçerlidir. 
 
Yönetmelikte personel çalışma saatlerine göre ve öğrencinin bulunduğu saatlere göre 

şartnamede belirtilen alanlarda değişiklik veya eklenti yapılabilir mi. 

Şartnamede belirtilen koşullar içerisinde kalmak koşulu ile yapılabilir. 
 

 

 


