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A)YARIŞMANIN AMACI, TÜRÜ VE ŞEKLİ 
 

Mersin Sağlık Platformu (MESAP), Mersin Tabip Odası, Eczacı Odası, Diş Hekimleri Odası ve 
Veteriner Hekimler Odası’nın işbirliği amacıyla oluşturduğu ortak yapıyı tanımlamaktadır. 
Yarışmanın amacı MESAP bileşeni meslek odalarının her birinin ayrı ayrı ve ortak kullanacakları 
mekânları kapsayan  hizmet binasının mimari projesini elde etmektir. Yarışma ile Mersin’de yenilikçi, 
özgün, nitelikli yapı ve mekânlar tasarlanmasının teşvik edilmesi, kentin mimarlığında öncülük 
edilmesi, proje müellifinin rekabet koşulları içinde belirlenmesi hedeflenmektedir.  
 
Mersin Sağlık Platformu bileşeni meslek odaları, ihtiyaç duydukları özel ve ortak mekânları içeren bir 
hizmet binası yapmak amacıyla protokol imzalamış, bu protokole dayanılarak ihtiyaç programı 
belirlenmiştir. Yarışma kapsamında Platform üyesi meslek odalarının ihtiyaçlarını karşılayacak, kente 
mimari niteliğiyle katkıda bulunacak çözümler elde edilmesi beklenmektedir.  
 
Bu bağlamda yarışmacılardan, kente mimari niteliği yüksek, özgün ve yenilikçi olmasının yanı sıra, 

 Kentin iklimini, coğrafi özelliklerini, sosyal yapısını veri olarak kullanabilen ve 
tasarıma yansıtan, 

 MESAP’ın kurumsal niteliğini simgesel olarak ifade eden ve bulunduğu yerde özgün 
bir referans oluşturan, 

 Uygun malzeme ve teknoloji olanaklarından yararlanan, 
 Sadece mevcut ihtiyaçlara değil, gelecekte değişebilecek kullanım ihtiyaçlarına da 

uyum sağlayabilecek,  
 Enerji etkin, sürdürülebilir ve ekolojik değerlere duyarlı,  
 Temel kurgusu ve iç mekân tasarımında kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun konfor, 

güvenlik (yangın vb.),  iklimlendirme çözümleri sunan, 
 Depremsellik ve zemin özelliklerini dikkate alan, 
 Engelli çalışan, üye ve ziyaretçilerin erişimine ve kullanımına uygun,  

 bir yapı kazandırmaları amaçlanmaktadır. 
 

Yarışma, “bölgesel”, “tek aşamalı”, “mimari proje” yarışmasıdır.  
 
B) YARIŞMANIN KONUSU 
 
 “Mersin Sağlık Platformu (MESAP) Hizmet Binası” mimari projesinin elde edilmesi işi Mimarlar 
Odası Mersin Şubesi koordinatörlüğünde yarışmaya çıkarılmıştır. Yarışma, 13/08/2004 tarih ve 25552 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım 
Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” ile  “Mimarlar 
Odası Yarışmalar Yönetmeliği” kuralları gözetilerek düzenlenmiştir.  
 
Yarışma alanı, Mersin Yenişehir İlçesi 50. Yıl Mahallesi, İstemihan Talay Bulvarı ile 3. Çevre Yolu 
arasında, 18. Cadde’nin batı sınırında yer almaktadır. 19.K.I pafta,  7477 Ada, 2 parselde kayıtlı ve 
2073 m2 büyüklüğündedir. Söz konusu parsel İmar Planı’nda  MESAP kullanımına ayrılmıştır. Bu 
alanda E=0.90 yoğunlukta, yükseklik sınırı olmayan, 2073x0,90=1865 m2 emsal alanı ve emsal 
alanına dahil olmayan teknik hacimlerden oluşan bir yapı/yapılar inşa edilecektir. Yarışma konusu 
projelere esas olacak mekân adları, kullanım amaçları ve büyüklükleri EK 1 İhtiyaç Programı’nda 
verilmiştir. Yarışma, söz konusu parsel üzerinde tasarlanması beklenen kapalı, yarı açık ve açık 
mekânları kapsamaktadır.  
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C) JÜRİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASIL VE YEDEK) VE RAPORTÖRLER 
 
Danışman Jüri Üyeleri 
 

Sinan Tütüncü                                   Mimarlar Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Yrd.Doç.Dr.Fikret Zorlu                     Mersin Üniv. Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Galip Kırıcı                                     Mersin Tabip Odası, Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Şimşek                              Mersin Eczacı Odası, Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdurrahman Doğulu                     Mersin Diş Hekimleri Odası, Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Kemal İlcay                              Mersin Veteriner Hekimler Odası, Yönetim Kurulu Başkanı 

 
Asıl Jüri Üyeleri 
 

Yakup Hazan  Y. Mimar ve Restorasyon Uzmanı, ODTÜ, (Jüri Başkanı) 
Alişan Çırakoğlu Y. Mimar, ODTÜ 

İlker Özdel Y. Mimar, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Devrim Çimen Dr. Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı, ODTÜ 

  Yrd.Doç.Dr.Esra Şahin Burat                    Y. Mimar, ODTÜ, Mimarlar Odası Mersin Şubesi 2. Başkanı 
 
Yedek Jüri Üyeleri 
 

Rahmi Uysalkan  Y. Mimar, ODTÜ 
Yrd.Doç.Dr.Meltem Uçar Mimar Sinan Üniversitesi, Mersin Üniv.  Mimarlık Bölüm Başkanı 

 
 
Raportörler 
 

Abdurrahman Öztürk  Mimar, Mersin Üniversitesi 
Zeynep Aykın  Mimar,Mimar Sinan Üniversitesi 

 
Ç) İDARENİN ADINA SEKRETERYA GÖREVİNİ ÜSTLENEN RAPORTÖRLÜĞÜN 
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
 
Mimarlar Odası Mersin Şubesi: 
 
Limonluk Mah. 2413 Sk. Mimarlar Odası Binası 33120 – MERSİN 
 
Telefon: (324) 327 99 33  - (533) 231 45 90 
 
Fax: (324) 328 92 47 
 
Web sitesi: www.mersinmimod.org.tr 
 
E-posta:  mesapyarisma@mo.org.tr 
 
D) YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
 
(1)Yarışmaya katılacak olanların; 

 Bireysel katılım halinde TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi üyesi olmaları 
gerekmektedir.  

 Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisinin Mimarlar Odası Mersin Şubesi’ne kayıtlı 
olması gerekmektedir. 
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 Katılımcıların Yarışma Şartnamesi ve eklerini alarak, isim ve adreslerini raportörlüğe 
kaydettirmeleri gerekmektedir (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşula uyması 
yeterlidir). Yarışma Şartnamesi ve ekleri Mimarlar Odası Mersin Şubesi’ne ait aşağıdaki 
hesaba şartname bedeli olan 100 TL yatırılarak, makbuz ibraz etmek suretiyle Mimarlar Odası 
Mersin Şubesi’nden elden alınabileceği gibi, Mersin dışından katılım halinde makbuz 
raportörlüğe faks veya e-posta yoluyla iletildikten sonra adrese postalanabilir.    
 

GARANTİ BANKASI POZCU ŞUBESİ 
 
ŞUBE KODU : 428 
HESAP NO : 6298364 
IBAN   : TR15 0006 2000 4280 0006 2983 64 
HESAP ADI : TMMOB MİMARLAR ODASI MERSİN ŞUBESİ 

 
(2) Yarışmaya katılamayacaklar şunlardır:  

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları 
arasında olanlar, 

b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, 
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, 

c) Meslekten men cezası bulunanlar, 
d) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar, 
e) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve 

çalışanları arasında olanlar,  
f) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar. 

 
Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır, her biri idareye karşı 
müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.  
 
(3) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılır. Ekip olarak 
katılanlar  idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak 
belirteceklerdir. 
 
E) YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR 
 
Şartname alarak yarışmaya katılacakların projelerini Yarışma Şartnamesi’ne uygun biçimde teslim 
etmeleri gerekir.  
 
F) YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
 
Katılımcılara Yarışma Şartnamesi elden veya posta ile teslim edilir. Yarışma şartnamesinin ekleri 
şunlardır: 
 
1- İhtiyaç programı; 

Yarışmanın konusu, yapı veya mekânın işlevsel amacı, kullanış ve işletme özelliklerinin neler 
olduğu,  
Çözümlenmesi istenilen teknik ve işlevsel sorunlar, 
İhtiyaç programının çeşitli birimlerinin ya da yarışmaya konu olan mekânda yer alacak 
kullanım birimlerinin alan ve gereken durumlarda hacim büyüklükleri, özellikleri ve 
birbirleriyle ilişkileri, 
Yarışmacıların ihtiyaç programının yorumunda uymaya zorunlu olduğu hususlar, 
 

2-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
 
3-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
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4-İmar Durumu 
 
5-Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 
 
6-1/1000 ölçekli Halihazır Harita  
 
7-Yarışma Alanına İlişkin Plankote  
 
8-Yarışma Alanına Ait Fotoğraflar 
 
9-Sözleşme Örneği 
 
10-Meteoroloji Verileri  
 
11-Zemin Etüd Raporu 
 
 
G) YARIŞMACILARDAN İSTENENLER (ÖLÇEKLERİ, MİKTARLARI VE SUNUŞ 
BİÇİMLERİ 
 
1-1/500 ölçekli Vaziyet Planı (kütle/kütlelerin yerleşimi ve yükseklikleri, açık mekânlara yönelik 
çözümler, arazi kotları ile otopark giriş ve çözümleri gösterilecektir) 
 
2-1/200 ölçekli Zemin Kat Planı (arsa ve çevresindeki yolların tamamını kapsayacaktır)  
 
3-1/100 ölçekli Kat Planları (Mekân adları, büyüklükleri, ölçüleri ve tefrişler gösterilecektir) 
 
4-1/100 ölçekli Kesitler (en az iki adet) (Taşıyıcı sistem, mekân adları ve yükseklikleri gösterilecektir) 
 
5- 1/100 ölçekli Görünüşler (en az 4 adet) 
  
6- Üç Boyutlu Görseller 
 
7- Mimari Açıklama Raporu (Mimari tasarım yaklaşımı, kurgu, işlevsel ilişkiler, malzeme seçimi, 
taşıyıcı sistem vb. hakkında açıklamalar yer alacaktır)  
 
Yarışmacılar, yukarıda istenilen çalışmaların dışında kavramsal şemalar, açıklamalar sunabilir. Bu tür 
çalışmalar zorunlu olmayıp yarışmacılara bırakılmıştır.  
 
Projelerin Sunum Biçimi: Projelerin çiziminde kullanılacak kâğıdın cinsi, çizim tekniği ve renk 
kullanımı serbesttir. Sergileme kolaylığı bakımından tüm paftalar aynı boyutta olacaktır. Yarışmacılar, 
sunumlarını en fazla 2 adet dikey olarak kullanılmış A0 paftada düzenlemelidirler. Bu paftaların sert 
bir malzeme üzerine aplike edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Proje ile ilgili gerekli açıklamalar, 
paftaların üzerinde yazılacak ve Mimari Açıklama Raporunda yer alacaktır. Mimari Açıklama Raporu 
ayrıca en fazla 2 adet A4 boyutunda basılı olarak teslim edilecektir. Yarışmacılar, hazırlanan bütün 
paftaları DOC, PDF, JPEG veya TIFF formatında (en az 300 dpi çözünürlükte) kaydederek CD 
ortamında da teslim edeceklerdir. 
 
Ğ) YER GÖRME ZORUNLULUĞU 
 
Yer görme zorunluluğu yoktur. Ancak yarışma alanının görülmesi jüri tarafından tavsiye edilmektedir. 
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H) YARIŞMAYA KATILACAKLARIN KİMLİK BELGELERİNİN VE EKLERİNİN NASIL 
DÜZENLENECEĞİ VE NASIL SUNULACAĞI 
 
Yarışmacıların projeleri ile birlikte iki adet zarf teslim etmeleri gerekir. Bu zarfların üzerinde isim vb. 
herhangi bir ibare olmayacak, sadece rumuz yer alacaktır.  
 
1-KİMLİK ZARFI: 
Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde 
yazıcı ile “Mersin Sağlık Platformu (MESAP) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı” 
ibaresi yazılmış bir zarfın içine yine aynı rumuzlu aşağıdaki bilgileri içeren imzalı bir belge 
koyacaklardır. 

Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirtilerek imzalanacak olan bu belgede: 

 Yarışmaya, ekip olarak katılım durumunda tüm  ekip üyelerinin adı ve soyadı, 
adresleri, mezun oldukları okul ve diploma numaraları ile üyesi oldukları oda sicil 
numaraları verilecektir.  

 Yarışmacıların Mimarlar Odası Mersin Şubesi’nden alacakları, yarışmanın ilan 
edildiği tarihten sonra düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin “Oda Üye Tanıtma 
Belgesi”,  

 Ekipte “yardımcı” veya “danışman” olarak katılacaklardan Oda üyelik belgesi 
aranmaz, 

 Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan veya zarf içinde istenen belgeleri eksik veya 
belgede istenen bilgileri eksik veya imzasız olanlar jüri kararıyla ve tutanağa 
kaydedilerek yarışma dışı bırakılır.  

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin 
açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "açılabilir" ibaresini yazarlar. Üzerinde 
"açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından 
açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir. 

Yardımcı elemanların isimlerine de bu belgede yer verilebilir.  

2-YAZIŞMA ADRESİ ZARFI 
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Mersin Sağlık Platformu (MESAP) Hizmet Binası 
Mimari Proje Yarışması Yazışma Adresi Zarfı” yazılacaktır.  

Zarfın içine koyacakları aynı rumuzu taşıyan bir belgede iletişim adresine ve alıcı olarak kimlik 
belgesinde isimleri olanlar dışında başka bir isme yer verilmeyecektir. 

I) YARIŞMA TAKVİMİ 
 

Yarışmanın başlama tarihi: 27 Ağustos 2012 
 
Son soru sorma tarihi: 21 Eylül 2012 (saat 17:00) 
 
Yanıtların gönderilme tarihİ: 27 Eylül 2012 
 
Projelerin son teslim tarihi: 26 Kasım 2012 (saat: 17:00) 
 
Jüri değerlendirme toplantı tarihi: 01 Aralık 2012 
 
Yarışma sonucunun ilan tarihi: 05 Aralık 2012 
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Sergi ve kolokyum tarihi: 08 Aralık 2012 
 
İ) SORULAR VE CEVAPLAR 
 
Katılımcılar konu ile ilgili sorularını 21/09/2012 günü saat 17:00’ye kadar raportörlüğe ulaşacak 
şekilde (mesapyarisma@mo.org.tr) elektronik posta adresine gönderebilirler. Sorulacak sorular 
yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır. Bunun dışına çıkan sorular jüri tarafından 
yanıtlanmayacaktır. Cevaplar 27/09/2012 tarihinde www.mersinmimod.org.tr web adresinde 
yayınlanacaktır. 
 
J) RUMUZLAR VE AMBALAJ ESASLARI 
 
Proje ve ekleri raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Proje veya eserin 
tüm paftalarının, raporların her sayfasının sağ üst köşesine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) 
rakamlı bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. 
 
K) PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 
 
Projeler en geç 26.11.2012 Pazartesi Saat 17:00’ye dek Mimarlar Odası Mersin Şubesi adresine 
elden teslim edilebileceği gibi posta, aps, kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde 
gönderilen projelerin ptt, aps, kargo makbuzu (proje ve eklerinin en son teslim tarihi ve saatinden önce 
postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) 26.11.2012 Pazartesi Saat 19:00’dan önce yarışma 
raportörlüğüne ait faksa veya e-posta adresine gönderilecektir. 30.11.2012 Saat 17:00’ye dek belirtilen 
adrese ulaşmayan proje ve eklerinden kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Mimarlar Odası 
Mersin Şubesi sorumlu değildir.   
 
L) PROJELERİN SERGİLENME YERİ 
 
Projeler Mimarlar Odası Mersin Şubesi Sergi Salonu’nda sergilenecektir. 
Yarışma şartnamesini alan yarışmacılar, yarışma sonuçları ile ilgili yazılı, görsel dokümanların 
05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen yayın ve umuma arz 
haklarını ilgili idarenin yanı sıra TMMOB Mimarlar Odası’na devrettiğini kabul etmiş sayılır. Bu hak, 
bir başkası tarafından kullanılamaz. 
 
M)  PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ 
 
Yarışmadan sonra derece almayan proje sahipleri, serginin bitimine müteakip bir (1) ay içerisinde 
yarışmayı açan idareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri aracılığıyla alırlar. İdare, bu süre 
içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 
 
N) YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ 
 
Yarışmanın sonucu MESAP bileşeni meslek odalarının internet siteleri ve Mimarlar Odası Mersin 
Şubesi’nin internet sitesinde ilan edilecektir. 
 
Jüri raporu çoğaltılarak şartname alarak kayıt yaptıranların tümüne gönderilecek, aynı zamanda 
Mimarlar Odası Mersin Şubesi’nin internet sitesinde yayınlanacaktır. 
 
www.mersineo.org.tr 
www.mersinvho.org.tr 
www.mersintabipodasi.org.tr 
www.mersindishekimleriodasi.org.tr 
www.mersinmimod.org.tr 
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O) ÖDÜLLERİN SAYISI, TUTARI, NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEĞİ 
 
Ödüller: 
 
Birincilik Ödülü: 12.000 TL 
 
İkincilik Ödülü : 9.000 TL 
 
Üçüncülük Ödülü: 6.000 TL 
 
Birinci Mansiyon: 3.000 TL 
 
İkinci Mansiyon: 3.000 TL 
 
Üçüncü Mansiyon: 3.000 TL 
 
Yukarıda belirtilen ödüller ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını 
izleyen 30 gün içerisinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak 
ödenecektir. 
 
Ö) BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIM İŞİNİN NASIL 
VERİLECEĞİ 
 
MESAP, yarışma konusu işin uygulama projelerini ve ihale dosyasının hazırlanması hizmetlerini 
“TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi” üzerinden 
bulunacak bedelle birinciliği kazanan proje sahibine yaptırır. 
 
P) ŞARTNAMENİN DOĞAL EKLERİ 
 
1-İhtiyaç programı 
 
2-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
 
3-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
 
4-İmar Durumu 
 
5- Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 
 
6-1/1000 Ölçekli Halihazır Harita  
 
7-Yarışma Alanına İlişkin Plankote  
 
8-Yarışma Alanına Ait Fotoğraflar 
 
9-Sözleşme Örneği 
 
10-Meteoroloji Verileri  
 
11-Zemin Etüd Raporu 
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R) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ 
 
Yarışmanın sonucunun ilanından sözleşmenin imzasına kadar geçecek sürede MESAP ile yarışmacı 
arasında doğacak anlaşmazlıkların çözümünde önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı 
takdirde anlaşmazlıklarda, Mimarlar Odası Mersin Şubesi Uzlaştırma ve Soruşturma Kurulu’na 
başvurulur.  
 
S)TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI 
 
(1)Derece ve mansiyon kazanan tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca sahiplerine aittir.  

 
(2) MESAP ve TMMOB Mimarlar Odası yarışmacıların, ayrıca projelerini yayınlamalarına müdahale 
edemez. 
 
(3) MESAP, yarışma konusu işin uygulama projelerini ve ihale dosyasının hazırlanması hizmetlerini 
“TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi” üzerinden 
bulunacak bedelle birinciliği kazanan proje sahibine yaptırır. 
 
(4) Birinciliği kazanan projenin sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini mücbir bir neden 
olmaksızın yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve idare işi, yasal hakları saklı kalmak 
kaydı ile, ikinciliği kazanan proje sahibi/sahiplerine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan proje sahibi 
de işi yapmaktan kaçınırsa, idare işi yaptırıp yaptırmamakta veya istediğine yaptırmakta serbest kalır. 
 
(5) MESAP sözleşme imzalanmadan yarışmayı kazanan müellif/müelliflerden bedeli ödenmeksizin 
herhangi bir hizmet isteyemez. 
 
(6) Proje sözleşmesinin imzalanmasından sonra müellifin ölümü, iflası veya bu gibi beklenmedik 
sebeplerle projenin bitirilme olanağının kalmadığı hallerde iş, usulüne uygun olarak tasfiye edilir ve 
MESAP dilediği şekilde harekette serbest kalır. 
 
(7) Yarışmalara ekip olarak katılım halinde, tarafların her biri idareye karşı müştereken ve 
müteselsilen sorumludurlar. 
 
 (8) Uygulanacak projenin mesleki kontrollük hizmetleri müellife verilecektir. Müellif mesleki 
kontrollük hizmetlerini yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve idare bu hizmetlerin 
alınmasında müellifin hukuki haklarını ihlal etmeksizin serbest kalır.  
 
(9) MESAP, yarışmanın sonuçlanmasından en geç 6 ay içinde birinciliğe seçilen proje müellifini, 
sözleşme imzalamaya çağırmamışsa, kendisine birincilik ödülü kadar tazminat öder. Ancak bu ödeme 
idareye işi başkasına yaptırma hakkını vermez.  
 
(10) MESAP’ın iradesi dışında mücbir sebeplerle ya da arsanın, imar verilerinin ve/veya programın 
özünün değişmesi sonuncunda idare projeyi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır. Bu koşullar aynı 
zamanda bu maddenin 9 uncu fıkrasında belirtilen tazminatın ödenmesi yükümlülüğünü ortadan 
kaldırır. 
 
 
 
 
 



 11

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

Kimlik zarfı bulunmayan projeler, 
Kimlik zarflarının açılması aşamasında ödül veya mansiyon (varsa satın alma) kazanmış 
olsalar bile kimlik zarfından çıkan belgeler eksik veya geçersiz olan projeler, 
Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlara uymayan projeler,  
Herhangi bir yerinde sahibini tanıtan imza, logo vb. işaret bulunan projeler. (Yazanın kimliğini 
belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları da bu işaretlerden sayılır.) 
 

ŞARTNAME EKLERİ (CD ORTAMINDA) 
 
EK 1:  İhtiyaç Programı 
 
EK 2:  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
 
EK 3:  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
 
EK 4:  İmar Durumu 
 
EK 5: Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 
 
EK 6:  1/1000 Ölçekli Halihazır Harita  
 
EK 7:  Yarışma Alanına İlişkin Plankote  
 
EK 8:  Yarışma Alanına Ait Fotoğraflar  
 
EK 9:  Sözleşme Örneği 
 
EK 10: Meteoroloji Verileri   
 
EK 11: Zemin Etüd Raporu 
 

 

 

 

 

 


