
                                                                                                                                                                                                                                                          

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması 

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

"TEVFİK SIRRI GÜR STADYUMU İLE ÇAMLIBEL LİMANI ARASI KIYI VE REKREASYON 

DÜZENLEMESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” 

SORU VE CEVAPLAR 

19.04.2018 

Açıklama: Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiş olup yazı tipine müdahale edilmiştir. 

SAYI TARİH SORU  CEVAP 
1 27.03.2018 İhale dokumanlarını mail olarak alabilir miyiz? Yarışma şartnamesi ve ekleri web adresinden indirilebilmektedir. Bkz Madde 6 

 

2 28.03.2018 alanı gezip alan analizini tamamladıktan sonra orada 
bulunduğumuza dair nasıl bir yol izlemeliyiz.  

Hafta içi mesai saatleri içerisinde yarışma Şartnamesinin 3. Maddesinde 
belirtilen adreste Yarışma Raportörlüğüne başvurarak Yer Görme Belgesini 
teslim alabilirsiniz. 

3 28.03.2018 tek başımıza projeyi yürütemiyor muyuz? peyzaj 
mimarlığı disipliniyle. yani kesinlikle proje grup ve farklı 
branşlarda mı olmalı?  

Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olmak 
koşulu ile ekipler katılabilir. Ekip içerisinde 3 meslek dalından da üye olması 
gereklidir. Sadece tek bir disiplinle katılım mümkün değildir. Ekip üyelerinin aynı 
şehirden olma şartı bulunmamaktadır. Bkz Madde 4 

4 28.03.2018 eğer oyleyse nasıl bir yol izlemeliyiz. farklı şehirler olsa 
da grup yapabiliyor muyuz? 

Evet, yapabilirsiniz. 

5 28.03.2018 yarışma projesine kaç pafta ile çıkabiliyoruz. 
sunumlarda bulunma zorunluluğu var mı? 

Yarışmacılardan istenenler madde 8 de açıklanmıştır. Yarışmacı herhangi bir 
sunum yapmayacaktır. 

6 28.03.2018 projelerde 3d program kullanmak zorunda mıyız? Yarışmacılardan istenenler madde 8 de açıklanmıştır.  
 

7 28.03.2018 detay projeleri kesinlikle yapılmalı mı? Yarışmacılardan istenenler madde 8 de açıklanmıştır.  
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8 29.03.2018 Yarışma ile alakalı dwg dosyaları yüklendi mi? 
Yüklenmediyse, yüklenecek mi? 

Yarışma şartnamesi ve ekleri web adresinden indirilebilmektedir. Web 
sayfasından indirilen Ek 2 b)Halihazır Harita klasörü içerisinde dwg, ncz ve jpeg 
harita bulunmaktadır. Bkz Madde 6 
 

9 29.03.2018 Mesai saatlerimiz hafta içi olduğu için yer görme 
belgesini Cumartesi-Pazar günleri de alabilir miyiz? 

Hafta içi mesai saatleri içerisinde yarışma Şartnamesinin 3. Maddesinde belirtilen 
adreste Yarışma Raportörlüğüne başvurarak Yer Görme Belgesini teslim 
alabilirsiniz. 

10 03.04.2018 Yeni dolgu alanları eklenerek ve ya mevcut dolgu 
alanları kaldırılarak kıyı hattı değiştirilebiliyor mu? 

 
Yarışmacıya bırakılmıştır. Ancak kıyı hattına yönelik müdahalelerin yarışma 
beklentilerini aşan ölçeklerde olmasından kaçınılmalıdır. 

11 03.04.2018 Denizde hafif strüktür kullanımı serbest mi? Yarışmacıya bırakılmıştır. Ancak kıyı hattına yönelik müdahalelerin yarışma 
beklentilerini aşan ölçeklerde olmasından kaçınılmalıdır.  

12 03.04.2018 İkinci Derece Doğal Sit Alanı’nın kuzeydoğusunda yer 
alan Askeri Lojmanlar taşınacak mı? Eğer 
taşınmayacaksa mimari düzenleme mi isteniyor yoksa 
işlev değişikliği mi yapılacak? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 3.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, Askeri lojmanların taşınacağı varsayılmalıdır. 

13 03.04.2018 Arazinin sınırları içerisinde yer alan Çamlıbel 
Yerleşimindeki özel mülkiyetli apartmanlar yıkılabiliyor 
mu? İstenen mimari bir düzenleme mi yoksa sadece 
işlev değişikliği mi? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 4.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, üretilecek çözümler /düzenlemeler yarışmacının karar ve yaklaşımına 
bırakılmıştır. 

14 03.04.2018 Arazinin sınırları içerisinde yer alan Tevfik Sırrı Gür 
Stadyumunun kuzeyindeki özel mülkiyetli apartman 
yıkılabiliyor mu? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

15 04.04.2018 İyi günler, ben Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel 
Limanı Arası Kıyı Ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir 
Projesi Yarışması için başvuru yapacam ama şartlarınız 
bana uymuyor ben mersin üniversitesi bilgisayar 
programcılığı okuyorum. Mühendislikle ilgili bilgim yok. 
Benim tek yeteneğim hayal gücüm ve yenilikçi zekam. 
Bana yardımcı olma şansınız var mı ? 

Yarışmaya katılım koşulları madde 4 te açıklanmıştır. Ancak bu koşulları sağlayan 
bir ekipte yer alabilirsiniz. 
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16 05.04.2018 Yer görme işlemini Cumartesi günü yapmayı 
planlıyoruz. Bu durumda; 
1)  Gerekli "yer görme" belgesini Belediye'de hangi 
birim ve adresten ve kimden temin etmemiz 
gerekecek? 
2) Belgeyi içine koyacağımız, üzerinde rumuz ve "yer 
görme belgesi zarfı" yazan zarfı, tekrar o gün teslim 
etmek gerekiyor mu?  

Hafta içi mesai saatleri içerisinde yarışma Şartnamesinin 3. Maddesinde belirtilen 
adreste Yarışma Raportörlüğüne başvurarak Yer Görme Belgesini teslim 
alabilirsiniz. Ayrıca "Yer Görme Belgesi Zarfı" Proje teslimi ile şartnamede 
belirtildiği şekilde teslim edilmelidir. 

17 08.04.2018 Katılımcılarla ilgili bir sorum olacaktı. Lisans öğrencisi 
olarak (Peyzaj Mimarlığı Bölümü) katılım mümkün 
müdür? 

Yarışmaya katılım koşulları madde 4 te açıklanmıştır. Bu şartlara göre öğrencilerin 
katılımı mümkün değildir.  Ancak bu koşulları sağlayan bir ekipte yer alabilirsiniz. 

18 09.04.2018 KRUVAZİYER LİMANI İŞLEV OLARAK KORUNACAK MI? Evet 

19 10.04.2018 yarışmaya katılımda şehir plancısı olmak zorunda mı 
yoksa 2 mimar katılabilir miyiz? 

Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olmak 
koşulu ile ekipler katılabilir. Ekip içerisinde 3 meslek dalından da üye olması 
gereklidir. Sadece tek bir disiplinle katılım mümkün değildir. Bkz Madde 4 

20 12.04.2018 sehirici karayolu dere veya baska bir yapinin ustu veya 
alti gecitler hangi yonetmeliklere gore tanzim olur. 
Mevcut yapilarda kismi yikim veya ilave hangi 
yonetmelige gore tanzim edilir, (renehabilitasyon). 
arazi kotlari tamamen istege gore degistirilirmi, tas 
veya beton duvar tanzimi olurmu, Sartnamede denize 
girilmiyecektir denmiyor, demekki isteyen 
girebilir.1/500 olcek itibari ile iki ayri belirlenmis 
noktada hangi yapilarin tanzim edilecegi kesin lisan ile 
ifade edilebilirmi, bazilari iptal edilecek, bazilari yer 
degistirecek bazilarida belirlenen bolgelerde yeniden 
projelendirilecek,   gibi. Sanirim bu husus tanzimin 
odak noktasi. Proje tanziminde kot sinirlamalarina biraz 
daha aciklik getilmesi  
 
 

İlgili yönetmeliklerden yararlanmak yarışmacının sorumluluğu içindedir. Diğer 
sorularınızın yanıtı ise şartnameye uygun bir biçimde yarışmacının kararları ve 
projesi ile birlikte kesinlik kazanacaktır. 
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21 14.04.2018 Beklenenker kısmında 1. madde'den 
Tevfik Sırrı Gür Stad'ının yıkılacığını ve bizim yıkımdan 
sonraki alana önerilerde bulunacağımız anlaşılıyor. 
Doğru mu? 
 

Konu yarışmacılara bırakılmıştır. 

22 14.04.2018 Beklenenler 4. madde de geçen Tarihi Kent Merkezi'nin 
daha detaylı tanımlanması ve kastedilen yerin lokasyan 
olarak tariflenmesini talep ediyorum. 

Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. Diğer ayrıntı araştırmalar yarışmacılara bırakılmıştır. 

23 14.04.2018 Beklenenler 8. madde de geçen Çamlıbel Limanı ve 
Balıkçı Barınağı alanlarının lokasyan olarak 
tariflenmesini talep ediyorum. 

Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. Diğer ayrıntı araştırmalar yarışmacılara bırakılmıştır. 

24 15.04.2018 Arazide belediye tarafından verilen  halihazır haritada 
izohips eğrileri yoktur. Konuyla ilgili izohips eğrileri 
verilmiş detaylı bir harita verilmesi mümkün müdür? 
Sağlıklı tasarım için alanın yakın çevresinin(yollarının) 
kotlarının verilmesi mümkün müdür? 

Arazi kotları ek belgelerde verilmiştir. (Y_KOT_NOKTASI katmanı açık konuma 
getirilmelidir). 

25 15.04.2018 Alan içinde imar düzenlemesi değişikliği yapılabilir 
mi? Mevcut imar planlarının gönderilmesi plan 
uyumluluğu açısından mümkün müdür? 

Beklenenler bölümünün girişinde açıklandığı üzere, alana ilişkin yeni bir imar 
planına esas oluşturabilecek fikirler üretilebilmesi için mevcut imar planına uyum 
aranmamaktadır. 

26 15.04.2018 Mevcut spor sahasının alana entegre edilmesi adına 
mevcut durumla kotlarla ve yüksekliklerle ilgili bir 
açıklayıcı yeterli bilgi bulunmamaktadır. Mevcut 
stadyumun mimari projelerinin(plan, kesit, detay vb.) 
ve görsellerinin detaylı bir şekilde paylaşılması 
mümkün müdür?  

Beklenenler bölümünün 1. Maddesinde belirtildiği gibi stadyumun simgesel 
öneminin ve bellek değerinin öne çıkarılması beklenmektedir. 

27 15.04.2018 Stadyum ve çevresinin alanda 1/500 çalışma istenen 
bölge olduğu için detaylı harita kotlarının ve bilgilerinin 
paylaşılması mümkün müdür? 

Arazi kotları ek belgelerde verilmiştir. (Y_KOT_NOKTASI katmanı açık konuma 
getirilmelidir). 

28 15.04.2018 Stadyumun yanında bulunan futbol sahasının 
korunması gerekli midir? 
 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
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29 15.04.2018 Tarihi ve 2. Derece Doğal Sit Alanı üzerinde yer alan 
yapıların planları ve görselleri hakkında bilgi 
paylaşılabilir mi? 2. Derece doğal sit alanı nedeniyle 
Askeri lojmanların bir kısmı sit alanı içerisine dahil 
olmaktadır. Hangi yapıların korunması gereklidir? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 3.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, Askeri lojmanların taşınılacağı varsayılmalıdır. 

30 15.04.2018 Çamlıbel yerleşimine ilişkin kültürel ve demografik 
verilerin paylaşılması mümkün müdür? Yapıların 
mevcut durumlarını, yapılaşma tarihlerini ve mevcut 
durumlarını gösteren görsellerin paylaşılması mümkün 
müdür? Alan içerisinde yapıların kullanım özelliklerine 
ilişkin değişiklik yapılabilir mi? 

Detay araştırmalar istenildiği takdirde yarışmacılar tarafından yapılabilir. Diğer 
konu ise beklenenler bölümünün 4.maddesinde açıklanmıştır. 

31 15.04.2018 Mevcut liman'a (iskele) ilişkin olarak fizibilite 
çalışmaları sonucu herhangi bir genişletme talebi 
mevcut mudur? Mevcut hali olduğu şekilde yeterli 
olup korunacak mıdır? 

Mevcut sınırların ve işlevin sürdürülmesi öngörülmekte olup, bu alana ilişkin 
beklenenler madde 8’de açıklanmıştır. 

32 15.04.2018 Merkez Komutanlığı, orduevi, deniz kuvvetleri 
dinlenme tesisleri üzerindeki mevcut yapıların 
özellikleri ve görselleri hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Yapım tarihleri korunması gerekli olan tarihi yapılar 
içerisinde yer alıp almadıkları konularında bilgi 
vermeniz mümkün müdür? 

Şartnamede ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. Diğer ayrıntı araştırmalar yarışmacılara bırakılmıştır. 

33 15.04.2018 Paylaşılmış dosyalarda proje alanına dair kot bilgileri 
bulunmamaktadır. Kot bilgilerini paylaşabilir misiniz? 

Arazi kotları ek belgelerde verilmiştir. (Y_KOT_NOKTASI katmanı açık konuma 
getirilmelidir). 

34 15.04.2018 Yarışma alanı içerisindeki kavşaklara trafiği 
etkilemeyecek şekilde müdahaleler yapılabilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

35 15.04.2018 Bölgede daha önce çalışılmış ağaç rölövesi var mıdır, 
var ise paylaşabilir misiniz? 

Ağaç rölöveleri bulunmamakla birlikte alandaki mevcut ağaçları olabildiğince 
gözeten bir tasarım jüri tarafından tavsiye edilmektedir. 
 

36 15.04.2018 Yarışma alanı içerisinde herhangi bir raylı sistem projesi 
var mıdır, varsa paylaşabilir misiniz?  Yok ise biz 
önerebilir miyiz? 

Yarışma alanı içinde herhangi bir raylı sistem projesi yoktur. Öneri konusu 
yarışmacıya bırakılmıştır. 
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37 15.04.2018 Gönderilen Mevcut Arazi Şemasında İskele ile 
Kruvaziyer Liman arasında yaya köprüsü yazdığı 
görülmektedir. Mevcutta yer almayan bu köprünün 
yapılması mı beklenmektedir? 

Yaya köprüsü Kruvaziyer Liman Projesi içinde yer almaktadır. Bu alana ilişkin 
beklenenler 10. maddede açıklanmıştır. 

38 15.04.2018 Deniz üzerine -dolgu olmamak kaydı ile- ayaklar 
üzerinde ek platform/iskele/yürüyüş alanları yapmaya 
izin var mıdır? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

39 15.04.2018 Yarışma Alanı Sınırının 1/1000 ölçekte vaziyet planının 
2 adet A0 birleştirildiğinde dahi paftalara sığmadığı 
tespit edilmiştir. Önerilen farklı bir ölçek veya bir pafta 
düzeni var mıdır?  

Konuya ilişkin öneri cevap ekinde verilmiştir. 
 

40 15.04.2018 Kıyıda yer alan eski Askeri Alanlar için yapılaşma 
koşulları nelerdir? Yükseklik sınırı var mıdır?  

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

41 15.04.2018 Verilenler arasında yer alan Kent Merkezi Ulaşım Planı 
Ana Kararlarındaki trafik yönlerini gösteren oklar net 
okunamamaktadır. Daha açıklayıcı bir pdf in 
gönderilmesi mümkün müdür? 

Şartnamede ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. 

42 16.04.2018 Yarışma alanı ve çevresinde, yarışma alanındaki ulaşım 
ilişkilerini ve trafiği etkileyebilecek herhangi bir ulaşım 
projesi veya düzenlemesi (raylı sistem, yeni yol projesi, 
herhangi bir yolun kademesini yükseltme veya 
düşürme, yeni otobüs hatları uygulaması, deniz 
yolunun kullanımı vb.) gerçekleştirilmesi düşünülmekte 
midir? 

Şartnamede ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. 

43 16.04.2018 Yarışma alanında bulunan stadyumun mutlak olarak 
korunma altına alınması gereken yapısal unsurları, 
tescilli bölümleri bulunmakta mıdır? 

Bulunmamaktadır. Ancak Beklenenler bölümünün 1. Maddesinde belirtildiği gibi 
stadyumun simgesel öneminin ve bellek değerinin öne çıkarılması 
beklenmektedir. 
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44 16.04.2018 Yarışma alanına içinde bulunan Çamlıbel yerleşiminin 
bir bölümüne (4 no’lu alan) ilişkin, nazım imar planı ve 
uygulama imar planı kararları nelerdir? Bu yerleşimin 
aynen korunması mı ya da plan değişikliği yapılacağı mı 
öngörülmektedir? 
 

Konu beklenenler bölümünün giriş kısmı ve 4.maddesinde açıklanmıştır. 

45 16.04.2018 Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mersin’in tarihi kent 
merkezinin yeniden canlandırılmasına yönelik yarışma 
alanını etkileyecek herhangi bir politikası, projesi, planı 
veya programı bulunmakta mıdır? 

Şartnamede ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. 

46 16.04.2018 Yarışma alanının içinde bulunan kruvaziyer limanı yıl 
içinde kaç gemiye, kişiye hizmet vermektedir? 
Ayriyeten Mersin Limanında işlev değişikliği, limanın 
taşınması veya genişletilmesi, taşımacılık faaliyetlerinin 
azaltılması, kruvaziyer işlevinin genişletilmesi vb. bir 
düzenleme öngörülmekte midir? 

Kruvaziyer Liman plan ve projesi henüz onay aşamasındadır. Bu nedenle 
yarışmacılardan bekleneler bölümü 10.maddede açıklandığı şekli ile bir müdahale 
beklenmektedir. Mersin Limanı kruvaziyer işleve sahip olmayıp, yarışma alanı 
sınırlarının oldukça dışında yer almaktadır. 

47 16.04.2018 Proje alanı içerisinde tasarlanacak kapalı otopark için 
kaç araçlık tasarım yapılmalıdır? Mevcut zemin 
kotunun ne kadarlık altında projelendirme yapabiliriz? 
Eksi kot sınırlaması var mıdır? 

Eksi kot sınırlaması bulunmamaktadır. Diğer konular yarışmacıya bırakılmıştır. 

48 16.04.2018 Kapalı otopark çözümlerinde çizimler kaç ölçekte olmalı 
ve ne kadar detayda veri istenmektedir? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

49 16.04.2018 Yarışma alanı içerisindeki Askerlik şubesi ve askeri 
alanların mevcutu ve işlevi korunacak mı? Yarışmacılar 
binalara müdahale edebilir mi? Tamamen kaldırabilir 
mi? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 3.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, Askeri lojmanların taşınacağı varsayılmalıdır. 

50 16.04.2018 Limanın işlevi kruvaziyer gemileri için ve hala öyle 
kalması mı gerekiyor? 

Kruvaziyer Liman plan ve projesi henüz onay aşamasındadır. Bu nedenle 
yarışmacılardan bekleneler bölümü 10.maddede açıklandığı şekli ile bir müdahale 
beklenmektedir. 
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51 16.04.2018 Yarışma alanı içerisindeki halihazırda bulunan konut 
alanlarının işlevi korunacak mı? Yarışmacılar binalara 
müdahale edebilir mi? Tamamen kaldırabilir mi? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 4.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, üretilecek çözümler /düzenlemeler yarışmacının karar ve yaklaşımına 
bırakılmıştır. 

52 16.04.2018 Müftü deresi ve kıyı ile bütünleşik meydan tasarımında 
önerilecek yapılaşmanın büyüklüğünde kısıtlama var 
mıdır? Kaç ölçekte ve ne kadar detayda veri 
istenmektedir? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

53 16.04.2018 Balıkçı barınağına alternatif yapı önerisi getirebilir mi? Yarışmacıya bırakılmıştır. 

54 16.04.2018 1/500 detaylarda ne kadar veri istenmektedir? Yarışmacıya bırakılmıştır. 

55 16.04.2018 1/1000 detaylarda ne kadar veri istenmektedir? Yarışmacıya bırakılmıştır. 

56 16.04.2018 Çamlıbel yerleşimi (4 numaralı bölüm) 'de Atatürk 
caddesi güneyinde yarışma sınırları içinde bulunan özel 
mülk statüsünde kalan alanda kentsel işlevlere çözüm 
üretebilecek bir çalışma beklenmektedir. Bu kapsamda 
özel mülkler kamu mülkiyeti olarak mı kabul 
edilecektir? Kamu mülkiyeti olarak kabul edilecekse 
eğer 1 ve 8 numaralı alanda olduğu gibi 
yeme,içme,eğlence ve kültürel işlevlere dönük bir 
yapılaşma istenmekte midir? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 4.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, üretilecek çözümler /düzenlemeler yarışmacının karar ve yaklaşımına 
bırakılmıştır. Ayrıca şartnamenin mülkiyet türü ve sahipliliği öngörüsü 
bulunmamaktadır. 

57 16.04.2018 Lunapark/Aquapark alanı(8 numaralı bölüm) 'nda yer 
alan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 
numaralandırılmış ağaçların yerinde sabit kalması 
istenmekte midir yoksa aynı alan içinde taşınmasına 
müsaade gösterilir mi? 

Alandaki mevcut ağaçları olabildiğince gözeten bir tasarım jüri tarafından 
tavsiye edilmektedir. 
 

58 16.04.2018 Şartnamede 3 numaralı alan olarak belirlenen askerlik 
şubesi ve askeri lojmanların bir kısmını içeren alanda 2. 
Derece sit alanına girmeyen fakat yarışma alanında 
gösterilen askeri lojman binalarının yeniden 
islevlendirilmesi mi istenmektedir? Ya da binaların 
yapısal durumuna göre yıkım önerilebilir mi? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 3.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, Askeri lojmanların taşınacağı varsayılmalıdır. 
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59 16.04.2018 Şartnamede kentsel tasarım projesinin sınırları açıkça 
belirtilmiş iken vaziyet planının hangi bölge için 
yapılacağı tanımlanmamıştır. 1/1000 ölçekli Vaziyet 
planı tüm yarışma alanı için mi hazırlanacaktır? 

Yarışma alanı sınırı itibari ile 1/1000 ölçekli vaziyet planı ekli paftada (39. Soru 
Cevabı) belirtilen alanı kapsamaktadır. 

60 16.04.2018 Ayriyeten 1 adet A0 paftaya tek parça halinde 
yerleştirilemeyen 1/1000 ölçekli vaziyet planının, tek 
parça halinde sunulma zorunluluğu var mıdır? 
Parçalanarak sunulabilir mi? 

Evet sunulabilir.  

61 16.04.2018 9 ve 10 nolu alanları birbirine bağlayan bir yaya köprüsü 
öngörülmektemidir. 

Evet öngörülmektedir. Ancak yaya köprüsü Kruvaziyer Liman Projesi içinde yer 
almakta olup, bu alana ilişkin beklenenler 10. maddede açıklanmıştır. 

62 16.04.2018 Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun bulunduğu parselde, 
Müftü Deresi’nin güzergahı değiştirilmeden kıyı 
çizgileri genişletilebilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

63 16.04.2018 Hamidiye Mahallesi ve Çamlıbel Mahallesi’nde 
yapılara yönelik fiziksel müdahale öngörülebilir mi; 
örneğin sokağın genişletilmesi ya da caddeye bakan 
yapıların zemin tipolojisinde değişiklikler, çekme 
mesafelerinin yeninden düzenlenmesi ya da yeninden 
inşası gibi? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 4.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, üretilecek çözümler /düzenlemeler yarışmacının karar ve yaklaşımına 
bırakılmıştır 

64 16.04.2018 Sahil yolundan gelen trafik yükü şehrin içinden geçen 
anayollara dağıtılmak koşuluyla İsmet İnönü 
Bulvarı’nın yarışma alanı içinde kalan kısmı kısmen ya 
da tamamen otomobillere kapatılabilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

65 16.04.2018 Yarışma şartnamesinde 3, 6 ve 9 rakamları ile 
kodlanan bölgelerde bir yapılaşma öngörülebilir mi, 
öngörülebilirse yapılaşma koşulları nelerdir? 

Şartnamede ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. 

66 16.04.2018 İmar planının yarışmacılara bilgi amaçlı olarak 
verilmesinde yarar bulunmaktadır. İmar planı 
sağlanabilir mi? 

Beklenenler bölümünün girişinde açıklandığı üzere, alana ilişkin yeni bir imar 
planına esas oluşturabilecek fikirler üretilebilmesi için mevcut imar planına uyum 
aranmamaktadır. 



                                                                                                                                                                                                                                                          

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması 

67 16.04.2018 Yarışmaya katılmak için mimar, şehir plancısı ve peyzaj 
mimarından oluşan ekip istenmektedir. Mimar kökenli 
şehir plancıları kabul edilmekte midir? 

Şehir Plancıları Odasına üye olması koşulunu yerine getirmesi durumunda ekipte 
yer alabilir. 

68 16.04.2018 Stadyum ile ilgili oneriler yapilabilir mi? Tasarım ve 
içinde bulundurdugu mekanlar ile ilgili? Yenileme ve 
eklentiler yapılabilir mi? Yoksa olduğu sekliyle mi 
kabul edilecek? 1 numaralı alanda tasarlanacak olan 
yeme icme alanları bu alan icerisinde mi tasarlanmak 
zorundadir? Bu alana yakin bir alanda tasarlanmasi 
onerilebilir mi? 
 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 1.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, üretilecek çözümler /düzenlemeler yarışmacının karar ve yaklaşımına 
bırakılmıştır. 

69 16.04.2018 3 numarali alan (sit alani) hangi yonetmelige gore ve 
ne tur bir islev verilerek tasarlanacaktir? 
 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 3.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, üretilecek çözümler /düzenlemeler yarışmacının karar ve yaklaşımına 
bırakılmıştır.  

70 16.04.2018 8 numarali alanda olan balıkçı barinagi yenilenebilir mi? Yarışmacıya bırakılmıştır. 

71 16.04.2018 Eski stadyum alanindaki yapi buyukluk ve yukseklikleri 
yarismacilara birakilmistir dersken taks kaks gibi 
konulari dikkate almayacagimizi mi anlamaliyiz? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 1.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, üretilecek çözümler /düzenlemeler yarışmacının karar ve yaklaşımına 
bırakılmıştır. 

72 16.04.2018 Askeri Lojmanlar ve Askerlik Subesi’ninkentin bir baska 
noktasina tasinacagi  varsayilacagi soylendigi icin bizim 
icin yarisma sinirlari icerisinde mudahalede 
bulunulamayacak askeri vb bolge kalmiyor ve yarisma 
sinirlari icerisinde her noktada oneri gelistirebiliriz 
seklinde bir cikarsama yapiyorum. Dogru mudur? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 3.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, Askeri lojmanların taşınacağı varsayılmalıdır. 
Diğer alanlara ilişkin yaklaşımlardaki müdahaleler için de şartnamenin 
beklenenler bölümündeki diğer maddeleri esastır. 

73 16.04.2018 Bazi noktalarda  yeralti otoparki çözümüne iliskin 
oneriler getirebilecegimiz soylenmis. Arac yollarindan 
da bazilari yer altina alinarak oneriler getirilebilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

74 16.04.2018 Esyukselti egrilerini goremedik. Araziyi duze yakin 
kabul edebilir miyiz? 

Arazi kotları ek belgelerde verilmiştir. (Y_KOT_NOKTASI katmanı açık konuma 
getirilmelidir). 

75 16.04.2018 Dalga kiran formuyla muhendislik destek almak 
kaydiyla oynama sansimiz var mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
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76 16.04.2018 Lunaparkin da aquapark gibi yikilacagini kabul edebilir 
miyiz? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 8.maddesinde konuya açıklık getirilmiştir. 

77 16.04.2018 Proje sonucunda istenen yaklasik kullanici sayisi 
beklentisi var midir? 

Şartnamede ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. 

78 16.04.2018 Proje sonucunda istenen yaklasik beklenen arac sayisi 
var midir? 

Şartnamede ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. 

79 16.04.2018 Proje sunumu, mevcut proje teslim şartlarına ilave 
olarak  animasyon olarak da yapılabilir mi? 

Yarışmacılardan istenenler madde 8 de açıklanmıştır.  

80 16.04.2018 Islaha mutlak gereksinme duyan Müftü deresi için DSİ 
ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa 
yürütülen proje hakkında bilgi alabilir miyiz. 

Şartnamede ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. 

81 16.04.2018 Mevcut ağaçların gözetilmesi istendiğine göre, yarışma 
alanının ağaç rölövesi verilebilir mi? 

Ağaç rölöveleri bulunmamakla birlikte alandaki mevcut ağaçları olabildiğince 
gözeten bir tasarım jüri tarafından tavsiye edilmektedir. 
 

82 16.04.2018 Stadyumun yapısal durumu nedir? Deprem riski 
taşımakta mıdır? 

Stadyuma ilişkin deprem risk analizi bulunmamaktadır. Alana ilişkin beklentiler 
şartnamenin beklenenler 1. Maddesinde açıklanmıştır. 

83 16.04.2018 Kıyı yasasına aykırı yapıların tümü yıkılacak mı? İlgili yasa ve yönetmelikler dikkate alınmalıdır. 

84 16.04.2018 Eşdeğer ödül dağıtımı söz konusu olduğuna göre; 
uygulamada nasıl bir yol izlenecek? Belediye bu 
projeler içinden seçim mi yapacak ya da ödül sahipleri 
ile görüşme - pazarlık mı yapılacak. 

Konu ile ilgili bilgilendirme yarışmanın 1.maddesinde açıklanmıştır. 

85 16.04.2018 İsmet İnönü caddesinin iki yakası arasında yaya 
ilişkisinin kurulması konusunda Belediye veya jürinin ön 
kararları var mı (ilişkinin hemzen sağlanması, oto 
yollarının zemin altına alınmaması yada farklı kotların 
kullanılabilmesi ... gibi) 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

86 16.04.2018 Stadyum yapı olarak korunmalı mı? Beklenenler bölümünün 1. Maddesinde belirtildiği gibi stadyumun simgesel 
öneminin ve bellek değerinin öne çıkarılması beklenmektedir. 

87 16.04.2018 Dere ile ilgili debi v.b gibi sular ve kan DSİ nin çalışması 
var mı  

Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. 
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88 16.04.2018 Balıkçı barınağıyla ilgili üye sayısı tekne sayısı gibi  bir 
veri var mı?  

Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. 

89 16.04.2018 Yollarla ilgili trafik sayımı kavşak sayımı gibi güncel 
veriler var mı? Otopark kapasitesi nedir? Talep analizi 
var mı?  

Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. Diğer ayrıntı araştırmalar yarışmacılara bırakılmıştır. 

90 16.04.2018 Katılımcılar alana ilişkin imar planı teklifi hazırlamak 
zorunda mıdır?  

Hayır. 

91 16.04.2018 Yarışma alanı ve yakın çevresine ilişkin  üst ölçek planlar 
dahil mevcut imar planları katılımcılar ile paylaşılacak 
mıdır?  

Beklenenler bölümünün girişinde açıklandığı üzere, alanı ilişkin yeni bir imar 
planına esas oluşturabilecek fikirler üretilebilmesi için mevcut imar planına uyum 
aranmamaktadır. 

92 16.04.2018 Yarışma alanında, özellikle yeniden islevlendirilmesi 
talep edilen alana iliskin dönüşüm modeli kurgusu talep 
ediliyor mu? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 

93 16.04.2018 kruvaziyer limanın meri imar planı katılımcılar ile 
paylasilacak midir? 
Bu kısımda planlar arası ilişki nasıl tesis edilecektir? 

Kruvaziyer Liman plan ve projesi henüz onay aşamasındadır. Bu nedenle 
yarışmacılardan bekleneler bölümü 10.maddede açıklandığı şekli ile bir müdahale 
beklenmektedir. 

94 16.04.2018 Alana iliskin öngörülen bir nüfus projeksiyonu 
bulunmakta mıdır?  

Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. 

95 16.04.2018 Toki mülkiyetindeki alana ilişkin kararlar üretirken 
yarisma alani icerisinde muadil bir yerleşim alanı 
önerisi getirilmesi bekleniyor mu? 

Hayır beklenmiyor. 

96 16.04.2018 Toki nin mevcut işleyişi dikkate alınmalı mıdır?  Yoksa 
Toki mulkiyetindeki alan herhangi bir kamu alanı gibi mi 
kabul edilecek? 

Kamu alanı olarak kabul edilecektir. 

97 16.04.2018 yarışmacılara eş yükselti eğrilerini gösteren halihazır 
pafta sunulacak mı ? 

Arazi kotları ek belgelerde verilmiştir. (Y_KOT_NOKTASI katmanı açık konuma 
getirilmelidir). 

98 16.04.2018 müftü deresi ile müftü köprüsünün kot farkı nedir? Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. Diğer ayrıntı araştırmalar yarışmacılara bırakılmıştır. 

99 16.04.2018 müftü deresinin akarsu rejimi nedir ? Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. Diğer ayrıntı araştırmalar yarışmacılara bırakılmıştır. 
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100 16.04.2018 müftü deresinin debisi, aylara ve yıllara, göre nedir ? Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. Diğer ayrıntı araştırmalar yarışmacılara bırakılmıştır. 

101 16.04.2018 proje alanın deniz ile buluştuğu noktada, deniz suyu 
kirlilik oranı nedir? su denize girmek için elverişli midir? 

Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. Diğer ayrıntı araştırmalar yarışmacılara bırakılmıştır. 

102 16.04.2018 mevcut arazi kullanım şeması üzerindeki numarataja 
göre 3,6 ve 4 nolu alanların proje alanı içerisinde kalan 
kısımlarında bulunan yapılar korunacak mıdır? 

Şartnamenin beklenenler bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Şartname 
ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi beklenmektedir. 

103 16.04.2018 jeolojik etüd raporlarına göre deniz suyu seviyesi nedir, 
kaç metrededir ? 

Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir. Diğer ayrıntı araştırmalar yarışmacılara bırakılmıştır. 

104 16.04.2018 Mersin Büyükşehir Belediyesinin, ulaşım planı ( hafif 
raylı metro, vapur vb. )çerçevesinde belirlediği 
güzergahlar yada duraklar var mıdır ? varsa 
paylaşılabilir mi? 
 

Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi 
beklenmektedir.  

105 16.04.2018 Cumhuriyet Meydanı’na istenen yer altı otoparkı 
haricinde bir yer altı otoparkı öngörülebilir mi? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

106 16.04.2018 İsmet İnönü Bulvarı’nın kısmi yer altına alınmasına jüri 
ve belediyenin yaklaşımı ne olur ? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

107 16.04.2018 Yarışmanın fikir projesi yarışması olması sebebi ile 
şehir plancı ve peyzaj mimarı danışman olarak 
gösterilebilir mi, ekip üyesi mi olması gerekiyor? 

Yarışmaya katılım koşulları madde 4 te açıklanmıştır. Yarışmaya içinde en az bir 
şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olmak koşulu ile ekipler katılabilir. 
Ekip içerisinde 3 meslek dalından da üye olması gereklidir. 

108 16.04.2018 Stadın kaldırılması ya da korunması hususunda bir 
karar var mı? Yarışmacıya mı bırakılmıştır? 

Konuya açıklık beklenenler bölümü 1.maddede getirilmiş olup, değerlendirme 
yarışmacıya bırakılmıştır. 
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109 16.04.2018 Halihazırda bulunan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yerini 
koruyarak yenilenecek midir (Vodafone Arena / İnönü 
Stadyumu gibi.)  yoksa o alanı meydan-toplanma alanı 
olarak düşünüp, stadyumu kaldırabiliyor muyuz ? Ya 
da var olan stadyumun izleri üzerinden farklı bir 
mimari yapı düşünebilir miyiz ? Mersin'e ait bir futbol 
takımının olası liglere çıkabilme ihtimalini göz önünde 
bulundurmalı mıyız? Kısacası stadyumun durumunun 
ne olacağı ile ilgili açıklamalarınızda bir kesinlik yok.  

Konuya açıklık beklenenler bölümü 1.maddede getirilmiş olup, değerlendirme 
yarışmacıya bırakılmıştır. 

110 16.04.2018 Balıkçı barınakları kullanıcı kitlesi nasıl olacak ?  Profesyonel ve amatör balıkçılar ortaklaşa kullanmaktadır. 

111 16.04.2018 Var olan otoparklar ve helikopter pistleri korunacak mı 
? 

Yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

112 16.04.2018 Yarışma sınırları içerisinde yer alan konutlar hakkında 
ne yapacağız ? Korunacak mı ? Korunurken geliştirme ( 
cephe çalışmaları..vb) bir çalışma bekleniyor mu yoksa 
konut alanları içinde sadece sokakları mı çalışmalıyız ?  

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 4.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, üretilecek çözümler /düzenlemeler yarışmacının karar ve yaklaşımına 
bırakılmıştır. 

113 16.04.2018 2.Derece doğal sit alanı olduğu gibi korunacak mıdır ? 
Neden doğal sit alanı ilan edilmiştir ? Endemik bitki 
türleri gibi özel türleri barındırıyor mu ? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 3.maddesinde konuya açıklık getirilmiş 
olup, üretilecek çözümler /düzenlemeler yarışmacının karar ve yaklaşımına 
bırakılmıştır. 

114 16.04.2018 Verilen halihazır haritada deniz fenerinin yeri bile tam 
olarak görülmemektedir. Komite tarafından yerinde 
belirlenmesi mi beklenmiştir?  

Halihazır haritada bina görünmektedir.  

115 16.04.2018 Kıyı çizgisi ile dolgu alan arası mesafe kıyı kanununa 
uymuyor. Biz tasarım yaparken son kıyı çizgisinin 
dışına çıkabiliyor muyuz yoksa var olan çizgi içerisinde 
mi çalışmalıyız ? 

İlgili yasa ve yönetmelikler dikkate alınmalıdır. 

116 16.04.2018 Dolgu alan üzerine yapılacak mimari ögeleri 
taşıyabilecek mukavemete sahip midir ?  

Böyle varsayılabilir. 



                                                                                                                                                                                                                                                          

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması 

117 16.04.2018 Arazi Kullanım Şeması üzerinde 11 numara ile 
gösterilen MESKİ Arıtma Tesisi'nin ürettiği atığın 
niteliği nedir? Atığın döküldüğü alanın çevre ve insan 
sağılını olumsuz etkileyebileceği düşünülmeli midir? 

Şartnamenin Beklenenler bölümünün 11.maddesinde konuya açıklık getirilmiştir.  

118 16.04.2018 Kruvaziyer Limanı Alanı ve İskele ve Yanaşma Alanı'nı 
birbirine bağlayan yaya köprüsünün yüksekliği İskele'yi 
(Balıkçı Limanı) kullanan teknelerin boyutlarına göre 
mi belirlenmelidir? İskele'yi yelkenli ya da çok katlı 
teknelerin kullanması öngörülmekte midir? 

Kruvaziyer Liman plan ve projesi henüz onay aşamasındadır. Bu nedenle 
yarışmacılardan bekleneler bölümü 10.maddede açıklandığı şekli ile bir müdahale 
beklenmektedir 

119 16.04.2018 Yarışma Alanı'ndan geçecek raylı ulaşım sistemi 
planlanmakta mıdır? 

Yarışma alanı içinde herhangi bir raylı sistem projesi yoktur. Öneri konusu 
yarışmacıya bırakılmıştır. 
 

 

 




