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BAŞKANDAN

Günümüzde navigasyon gibi teknolojik olanaklar sayesinde konum bulmak kolaylaşmış olsa da, insanlar yine 
geçmişten gelen geleneklerimiz doğrultusunda, bilinen noktaları tanımlayarak buluşma noktası seçmişlerdir. 
Geçmişte bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış ilçe merkezimizde, Kayseri halkının buluşma noktası olarak atfettiği 
birçok mekân vardır: Sur kapısı, Hunat Medresesi, Sahabiye Medresesi, Kapalı çarşı gibi tarihi yapıların önü buluşma 
noktalarına örnektir. 

Melikgazi ilçesinde belirlenen noktalarda halkımızın bu geleneksel tanımlama metodunu kullanarak konum tespiti 
yapmalarının yanı sıra, teknolojik imkanlar ile birlikte beklerken zaman geçirmeleri sağlanacaktır. Buluşma noktalarının 
kullanımında  kültürel ve sanatsal etkinlik ilan panoları, basılı doküman dağıtım noktaları, dinlenme alanları, 
etkinlik hareket durağı, ücretsiz wifi hizmeti gibi bir çok olanağın yer almasını planlanmaktayız. Bu bağlamda, şehir 
merkezinde kolay ulaşılabilir bir noktada olan Yoğunburç önünü yarışma alanımız olarak belirledik. Kent bütününe 
seslenen, alana üç boyutlu dikkat çekicilik katan, çağdaş bir kent buluşma noktası oluşturmayı hedeflemekteyiz. 

Açtığımız “MELİKGAZİ BELEDİYESİ BULUŞMA NOKTASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” konulu ulusal tek kademeli 
tasarım yarışmasıyla, sizlerin de önerilerinizi bekliyoruz.

Yarışmamızın hayata geçmesinde katkı sunan Mimarlar Odası Kayseri Şubesine ve jüri üyelerimize teşekkür eder, 
tüm katılımcılara başarılar dilerim.

Dr. Mustafa PALANCIOĞLU
Melikgazi Belediye Başkanı
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1.YARIŞMANIN AMACI

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi kolektif katılımıyla duyuruya açılan “KAYSERİ 
MELİKGAZİ BULUŞMA NOKTASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” ile, kentte yaşayanların yarışma alanı olarak belirlenmiş 
bölgede buluşmalarına olanak sağlayan, yerin özellikleri üzerinden geliştirilmiş, şu anda atıl olan alanın kullanımına 
farklı işlevler getirecek çağdaş ve yenilikçi tasarımlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Yarışma konusu çerçevesinde, güzel 
sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi ve ilgili mesleklerin gelişmesi 
için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

 
Resim 1. Yarışma alanı ve yakın çevresi

2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında, Mimar-
lık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması 
Yönetmeliği uyarınca; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari fikir proje yarışması olarak belirlenmiştir.



7Kayseri Melikgazi “Buluşma Noktası“  Ulusal Fikir Yarışması

3. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi İlçe Belediyesi sınırları içinde olan yarışma alanı, Seyyid Burhaneddin 
Bulvarı ile Kayseri dış kale surları arasında kalan, surlara paralel uzanan alandır. Diğer bir anlatımla, Seyyid Burhaneddin 
Bulvarının güneybatısında, Yoğunburç Caddesinin kuzeybatısında, Seyyid Burhaneddin Bulvarının ve Yoğunburç 
Caddesinin kesiştiği noktada yer alan Yoğunburç Kavşağı ve Alaca Kümbet karşısında, dış kale surlarına ve Seyyid 
Burhaneddin Bulvarına paralel uzanan kapalı otopark alanının üzerinde kalan kısım yarışma alanı olarak belirlenmiştir. 
Bu alan, şartname eki, ‘’5. Uydu Fotoğrafları ve Yarışma Alanı’’ dosyası üzerinde işaretlenmiştir. 

Resim 2. Yarışma alanına ait uydu fotoğrafı (yeşil renk ile taralı alan yarışma alanı sınırlarını göstermektedir.)

Kayseri kentinin iklimsel verilerle biçimlenmiş kentsel yaşantısı, yaz ayları dışında özel alanlara ve sınırlı saatlere 
sıkışmış olmakla birlikte; kış aylarında tercih edilen buluşma mekânları genellikle, iklimlendirilen yarı-kamusal nitelikteki 
alışveriş merkezleri ile sınırlıdır. Yarışmanın konusu, bu bağlamda, belirtilen yere özgü, günlük yaşamda kentlilerin ihtiyaç 
duyduğu; sadece ticari fonksiyonlarla sınırlanmamış, buluşma, bekleme, bir araya gelme gibi eylemleri karşılayacak 
tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Yarışmacılardan, Kayseri’nin çağdaş kent yaşamını zenginleştirecek yeni bir buluşma noktası tarifleyen ve üreten, özgün 
bir öneri geliştirmeleri istenmektedir. Üretilecek tasarımların, içinde bulunduğu kentsel boşlukla ilişkilen(diril)mesi, 
mekânsal ve toplumsal iletişimi arttırabilecek özellikleri taşıması istenmektedir. Bunlarla birlikte, yarışma alanında yeni 
tür kamusallıklar üretilmesi, mekânsal pratiklerin sorgulanması ve bu kavramların kentin değişen kamusal yaşantısına 
yön verebilecek mekânsal üretimleri içermesi de beklenmektedir. 

Yarışma alanının altında bir otopark olduğu göz önünde bulundurularak, önerilen buluşma noktasının kent hayatına 
pozitif katkı yapması, alandaki kamusal kullanımı arttırması ve tanımlı boşluğu dönüştürmesi beklentiler arasında yer 
almaktadır. Önerinin, mimari tasarım etkinliğini kentsel dinamikler üzerinden yeniden irdelemesi ve kentin fiziki olduğu 
kadar kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamını da tasarım sürecinin içine katması beklenmektedir.
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Resim 3. Yarışma alanına ait drone fotoğrafı

4. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
  
 Kayseri Melikgazi Belediyesi 
 Adres: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. Melikgazi / KAYSERİ 
 Telefon:  (0352) 252 13 33 
 E-posta: yarisma@melikgazi.bel.tr 
 Web Adresi: www.melikgazi.bel.tr/yarisma  
 Banka Hesap Numarası : HALK BANKASI KAYSERİ ŞUBESİ  TR02 0001 2009 4870 0007 0000 66

5. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışma, TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odalarına kayıtlı mimar, şehir 
plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. İçinde en az bir mimar olmak koşuluyla ekip olarak ya da bireysel 
olarak yarışmaya katılım mümkündür.  Bireysel olarak katılım; sadece aşağıda belirtilen koşullara uyan mimarlar için 
mümkündür. Yarışmaya ekip halinde katılım durumunda ekip içerisinde en az bir mimar bulundurma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Jüri, yarışmanın ölçeği, konumu ve konusunu gözeterek bu disiplinlerden oluşmuş ekiplerle yarışmaya 
katılmayı tavsiye etmektedir.

Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden 
bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı 
müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki belirtilen maddelere uygun 
olması ve belirlenen istekleri yerine getirmesi gerekmektedir.

• İlgili meslek odasına kayıtlı ve meslekten men cezası almamış olmak,
• Yasal bir engeli bulunmamak, Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak, 
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve 

çalışanları arasında olmamak,
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• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek (Ekip olarak katılanlardan ekip başının bu 

şartı yerine getirmesi yeterlidir.),
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla 

görevli olmamak,
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak, 

Bu şartlara uymayanlar tasarımlarını yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da tasarımları yarışmaya 
katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanağa işlenir.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını ‘‘Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması’’ açıklaması 
ile 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) idari iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına yada elden Melikgazi Belediyesi tahsilat 
veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin 
taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü 
e-posta adresine (yarisma@melikgazi.bel.tr) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim 
bilgileri bölümünden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir.  Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma 
takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri 
yarışmaya katılmamış sayılır.

Resim 4. Yarışma alanı ve yakın çevresi
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Danışman Jüri Üyeleri
Dr. Mustafa PALANCIOĞLU    Harita Mühendisi, Melikgazi Belediye Başkanı      
Halil ÇEVİK      Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı  
Gökhan KÖMÜRCÜ     Mimar, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı  
Furkan ERGÜNEŞ     Şehir Plancısı, Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü  

Asli Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER   Mimar (Jüri Başkanı ) (YTÜ) 
Dr. Öğr. Üyesi Murat Çağlar BAYDOĞAN  Mimar (ERÜ)
Melike ALTINIŞIK    Yüksek Mimar (İTÜ)
Ramazan AVCI     Mimar (DEÜ)
Dr. Öğr. Üyesi Sevince BAYRAK   Mimar (İTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri
Alper Aksoy     Yüksek Mimar (ERÜ)
Fatih Boydak     Mimar (ERÜ)
Hakan Mahiroğlu    Mimar (İTÜ)

Raportörler
Canan FARAŞOĞLU     Mimar (YTÜ)
Kaan ZONTUL      Mimar (ERÜ)
Yasemin YAĞMUR     Yüksek Mimar (GÜ)

Raportör Yardımcıları
Eda TAVACIGİL      Yüksek Mimar  (GÜ)
Ezgi ŞAHİN     Mimar (BAÜN)
Musa KÖSE     Mimar (ERÜ)
Yaşar Gürkan SEHAR     İnşaat Yüksek Mühendisi (ERÜ)

6. JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER
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7. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
Yarışma için gerekli tüm bilgi ve belgeler www.melikgazi.bel.tr/yarisma sitesi üzerinden temin edilebilecektir.

Yarışma Alanına İlişkin Bilgi ve Belgeler:

1. Yarışma Şartnamesi (PDF)
2. 1_5000 Nazım İmar Planı- Lejant
3. 1_1000 Uygulama İmar Planı
4. Halihazır Harita (yarışma sınırını içeren)
5. Uydu Fotoğrafları ve Yarışma Alanı
6. Mülkiyet Durumu
7. Yarışma Alanındaki Yapıların Projeleri
8. Fotoğraflar ve Çekim Yönü Krokisi
9. Hava Çekim Görüntüleri
10. Okuma Listesi
11. Tescilli Yapı ve Kültür Yolu Haritası
12. Kimlik Dosyası

8. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Yarışmacılar, çizimlerini ve tasarım fikirlerinin anlatıldığı en çok 500 kelimelik bir raporu yatay olarak düzenlenmiş en 
fazla 3 adet A1 pafta üzerinde sunacaklardır. Yarışmacılar, sundukları kurgu ve fikre bağlı olarak tasarlanan buluşma 
noktası için bir isim önerebilir. 

Yarışmacılar paftalarını, 150 dpi çözünürlükte jpeg formatında, www.melikgazi.bel.tr/yarisma adresi 
üzerinden sisteme projelerin son teslim tarihi olan 23 Ekim 2020 Cuma 17:00’ye kadar çevrimiçi yüklemeleri 
gerekmektedir. Tüm paftalar ve kimlik dosyası klasörü, isminin seçilen rumuzla tanımlandığı bir klasörde 
bir araya getirilmeli ve 150 MB’ı geçmeyecek tek bir sıkıştırılmış (zip) dosya ile sisteme yüklenmelidir. 
 
Paftalarda yarışmacılardan istenenler aşağıdadır:

• Alan içerisinde önerilen buluşma noktasının, konum seçimini, boyutlarını ve etki alanını nedenleriyle açıklayan 
görsel ve kavramsal ifadeler sunulmalıdır.

• Önerilen buluşma noktasının kent hayatına nasıl bir katkı yapacağı, alandaki kamusal kullanımı nasıl arttıracağı 
ve halihazırdaki boşluğu nasıl dönüştüreceği aktarılmalı, mekânsal senaryolar düşünülmeli ve görsel olarak 
ifadelendirilmelidir. 

• Üretilecek tasarımlar için; farklı hava koşullarına, yoğun ve özensiz kullanımlara karşı dayanıklı, bakımı ve 
onarımı kolay olan, halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek malzeme ve detayları ifadelendiren çizimler,

• Önerilen buluşma noktasının kavramsal altyapısını, kentle ve bulunduğu alanla ilişkisini, kullanıcılar için 
sunacağı olanakları anlatan çizim, diyagram, kolaj vb. istenilen temsil yöntemi ile üretilmiş ifadeler,

• Buluşma noktasının yakın çevresi ile ilişkilerini anlatan 1/500 Vaziyet Planı ve en az bir silüet, 
• Buluşma noktası tasarımını aktarabilmek için yarışmacının gerekli gördüğü ölçeklerde plan, kesit ve 

görünüşler,
• Buluşma noktası önerisini günlük hayat içerisinde anlatan (tekniği yarışmacıya bırakılmış) iki ve üç boyutlu 

görseller yarışmacılardan beklenmektedir.
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9. YER GÖRME BİLGİLERİ
Bu yarışmada yer görme idare tarafından tavsiye edilmekte olup, zorunluluğu yoktur.

Resim 5. Yarışma alanı 

10. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan eserler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:

11. KİMLİK DOSYASI

Yarışmacılar, belirledikleri rumuz adı ile kaydedilmiş bir sıkıştırılmış klasör içine aşağıda belirtilen “yarisma_sartlari_
kabul.pdf”, “ekip_listesi.pdf”, “uye_tanitim.pdf”, “iletişim.pdf” olmak üzere dört adet pdf dosyasını teslim edecektir. 
Yarışmacı ödül alamaması durumunda kimliğinin açılmasına izin veriyor ise dosya adı uzantısına “acilabilir” ibaresini 
(örneğin 12345_acilabilir) ekleyecektir. İstenilen belge örneklerine, yarışma şartnamesi ekleri klasörü içinde yer alan 
“12. Kimlik Dosyasi” isimli klasörden ulaşılabilir.  
 
Yarışma şartları kabul belgesi: 
Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten imzalı belgedir. Yarışmacının adı ve soyadı, mezun oldukları okul 
ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini de içeren bu belgenin ekip ortakları 
tarafından her biri için verilmesi gerekmektedir. 
 

• Kimlik dosyası veya dosyanın içinde yer alması gereken belgeleri bulunmayanlar.
• Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar.
• Teslim edilen materyalin herhangi bir yerinde yarışmacının kimliğini belli eden işaret bulunan eserler.
• Son teslim tarihi ve saatinden geç teslim edilen eserler.
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Ekip listesi: 
Ekip üyesinin yarışmadaki rolünü, adını, soyadını ve mesleğini bildirir listedir (bu liste imzalanmayacaktır.). 
 
Üye tanıtım belgesi: 
İlgili meslek odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş yarışmacıya ilişkin oda belgesidir. Bu belgenin 
ekip ortaklarının her biri tarafından verilmesi gerekmektedir. 
 
İletişim: 
Yarışma Ekip üyelerinin İletişim adresi, e posta ve telefon numaralarını bildirir belgedir. 
 
Dijital yüklemede kimlik dosyası bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır. 
Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliğinin açıklanmasını 
dileyenler, kimlik dosyalarının yanına ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik 
dosyaları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.

12. RUMUZ

Tüm paftaların, sağ üst köşesinde, beş (5) rakamlı (1×4 cm ebadında) rumuz yer alacaktır. Rumuzda kullanılan rakamlar 
tekrarlı ve sıralı olmamalıdır. Ayrıca dijital dosyaların isimlerinde (Örnek: XXXXX_01.pdf; XXXXX_02.pdf gibi) rumuz 
bulunmalıdır. A4 formatında pdf olarak teslim edilecek raporun (XXXXX_Rapor.pdf) ise sadece KAPAK sayfasında 
rumuz yer alacak, diğer sayfalara rumuz yazılmayacaktır. Paftalar ayrı ayrı sisteme isimlerinde rumuz ve pafta sıra 
numarası bulunacak şekilde yüklenecektir. (rumuz_01-RGB.jpeg)

13. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma ilanı:      14 Ağustos 2020

Soru sormak için son gün:    28 Ağustos 2020 

Soruların yanıtlarının ilanı:    04 Eylül 2020 

Projelerin son teslim tarihi:    23 Ekim 2020

Jüri değerlendirmesi başlangıcı tarihi:   30 Ekim 2020

Sonuçların ilanı:     09 Kasım 2020

Kolokyum ve ödül töreni:    Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.
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14. TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, www.melikgazi.bel.tr/yarisma web adresi üzerinden 
yüklenecektir.

Yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihi olan 23.10.2020 saat 17:00’ye kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan 
( www.melikgazi.bel.tr/yarisma ) dijital katılımlardan idare sorumlu değildir.

15. TASARIMLARIN SERGİLENME YERİ VE ZAMANI

Projelerin sergileneceği yer ve zaman yarışma sonuçlarının ilanıyla yarışma web sitesinde (www.melikgazi.bel.tr/yarisma) 
ve Melikgazi Belediyesi web sitesi duyurular kısmında açıklanacaktır. 

16. TASARIMLARIN GERİ VERİLME ŞEKLİ 

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler idarenin sorumluluğu altındadır. Ödül ve 

mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri Melikgazi Belediyesi’ne ait olacaktır. 

 17. YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI

Yarışma sonuçları, jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, Melikgazi Belediyesi 
(www.melikgazi.bel.tr/yarisma ) internet sayfasında ilan edilecektir.

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara 
ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.  Yarışmada, bir kişi 
bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. Yarışmayı açan kurum, 

kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı“ olarak katılımcı tarafından belirlelen isme ödeyecektir.

19. KOLOKYUMUN YERİ VE ZAMANI

Kolokyumun yeri ve zamanı yarışma sonuçlarının ilanıyla yarışma ve Melikgazi Belediyesi web sitesinde açıklanacaktır. 

18. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
Eşdeğer Ödül :  30.000 TL  

Eşdeğer Ödül :  30.000 TL  

Eşdeğer Ödül :  30.000 TL  

1. Mansiyon :  10.000 TL  

2. Mansiyon :  10.000 TL  

3. Mansiyon :  10.000 TL  
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20. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

Anlaşmazlıkların çözümü için öncelikle Yarışma Jürisi hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Mimarlar Odası 
Uzlaştırma ve Soruşturma Kuruluna başvurulur. Bu aşamada da uzlaşma sağlanamaması halinde, doğabilecek tüm 
uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Mahkemeleri yetkilidir. 

21. SORU SORMA VE YANITLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Yarışmacılar sorularını en geç yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar, resmi yazışma e-posta  
(yarisma@melikgazi.bel.tr) adresine göndereceklerdir. Soruların yanıtları yarışma takviminde belirtilen tarihte yarışma 
web adresinde yayınlanacaktır

22. HAK VE SORUMLULUKLAR 

• Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecektir.
• Sorular, 28 Ağustos 2020 tarihine kadar “Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması’’ 

Raportörlüğü’ne hitaben yarisma@melikgazi.bel.tr adresine elektronik posta ile gönderilecektir.
• Her soru için ilgili olduğu şartname madde numarası belirtilecektir.

• Melikgazi Belediyesi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması kapsamında hazırlanan şartnamenin eksik 
noktalarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 
Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği 
geçerli olacaktır.

• Derece, mansiyon ve satın alma kazanan tasarım ve projelere ait her türlü tanıtım ve yayım hakları, 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca Melikgazi Belediyesi’ ne ait olacaktır. “Yarışma Şartları Kabul 
Belgesi” doldurarak yarışmaya katılan tüm proje sahipleri bu hükmü kabul etmiş sayılır. 

• Yarışmacılar, projelerinin Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından sergilenmesini ve yayınlarda 
yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. 
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