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1. YARIŞMANIN AMACI, TÜRÜ, ŞEKLİ VE KONUSU 

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ekte verilen belgelerde sınırları tanımlanan alanda; 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca 
serbest, ulusal ve tek kademeli olarak “Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel 
Tasarım Yarışması” açılmıştır. 

 

Mersin kentinin merkezinde, kuzeydoğudan güneybatıya uzanan Atatürk Caddesi üzerinde 
konumlanan Cumhuriyet Meydanı ve Çamlıbel bölgesinde kentsel kamusal alanların tasarımı 
yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan Çamlıbel 
Mahallesi’nin geçmişte yoğun bir biçimde kullanılan, canlı bir yerleşim bölgesi konumundayken, kentin 
batıya ve kuzeye doğru gelişim göstermesiyle birlikte son dönemde bu özelliğini kaybettiği 
izlenmektedir. Bu bağlamda Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım 
Yarışması’nın amacı: 

 Alanın kendine özgü karakterini koruyarak geliştirecek,  

 Bölgedeki yaşam kalitesine katkı sağlayacak,  

 Atatürk Caddesi ve Çamlıbel’in kentin kültür yaşamıyla bütünleşen bir kentsel odak ve 
yeniden çekim merkezi haline gelmesini sağlayacak,   

 Mersin kentinin en önemli meydanı olan Cumhuriyet Meydanı’nın, tören alanı olması 
yanı sıra, kentliler tarafından sürekli ve etkin bir biçimde kullanılan bir kent meydanı 
olmasına katkı sağlayacak,  

 Tüm toplumsal grupların kamusal mekânları kullanımını gözeten, çevresel koşullarla ve 
iklimle uyumlu, uygulanabilir, ekonomik, sürdürülebilir, erişilebilir, nitelikli ve özgün 
kentsel tasarım projelerinin elde edilmesidir. 

2. YARIŞMANIN YERİ VE ALAN BİLGİLERİ 

Yarışma alanı, Mersin İli Akdeniz İlçesi Kültür Mahallesi içerisinde yer almaktadır. Eklerde 
sunulan hâlihazır harita dosyalarında sınırları verilen yarışma alanı, Cumhuriyet Meydanı’nı ve Çamlıbel 
semti içerisinde Atatürk Caddesi’nin güneybatı bölümünü kapsamaktadır. Çamlıbel semtinin sınırlarını, 
güneyde Akdeniz, batıda Müftü Deresi, kuzeyde Silifke Caddesi, doğuda ise Ortodoks Kilisesi 
oluşturmaktadır. Yarışma odak alanı, Mersin’in simgesel merkezi olan Cumhuriyet Meydanı ile Kültür 
Merkezi, Ortodoks Kilisesi ve Müftü Deresi arasında uzanan Atatürk Caddesi’nin güneybatı bölümünü 
oluşturan ve İsmet İnönü Bulvarı’na (sahil yoluna) paralel uzanan kamusal mekânlar dizisinden 
oluşmaktadır. Batıda Müftü Deresi, kuzeyde Silifke Caddesi, güneyde İnönü Caddesi ve doğuda Sakarya 
Caddesi ile tanımlanan kentsel alan ise kentsel tasarım etkileşim alanı olarak belirlenmiştir. 
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- - - - - Mavi ile belirlenen alan Yarışma Etkileşim Alanı,  
- - - - - Kırmızı ile belirlenen alan Yarışma(Odak) Alanı  

3.  ALANA İLİŞKİN BİLGİLER  

3.1. Yarışma Alanının Tarihsel Gelişimi  
 
Bir liman ve ticaret kenti olarak 19. yüzyılda kurulmuş ve bu niteliğini günümüze kadar korumuş 

olan Mersin kent merkezi, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan hızlı kentleşme süreçleri 
sonucunda yapı yoğunluklarının artmasıyla önemli ölçüde dönüşmüştür. Bununla birlikte, kentin ilk 
gelişme dönemlerine tanıklık etmiş olan kimi tarihi yapılar bugüne dek varlıklarını sürdürmüşlerdir. 
Doğuda Aziz Antuan Latin Katolik Kilisesi, batıda Tomris Nadir Mutri Kilisesi Vakfı Mersin Ortodoks 
Kilisesi, kuzeyde İstiklal Caddesi ve güneyde Atatürk Parkı ile sınırlanan alan Mersin’in tarihi kent 
merkezini oluşturmaktadır. Doğuda demiryolu istasyonundan, deniz kıyısını izleyerek batıya doğru 
gelişmiş olan bu tarihi merkezin ana omurgasını Cumhuriyet sonrası adıyla Uray Caddesi oluşturur. Aziz 
Antuan Latin Katolik Kilisesi, Azak Han, Sursok Han, Taşhan bu cadde ve yakın çevresinde konumlanmış 
olan tarihi yapılardır. Atatürk Caddesi, Uray Caddesi’nin batı yönünde devamını oluşturmaktadır. 
Silifke, Kışla, Çakmak ve Hastane Caddeleri tarihi merkezden çeperlere doğru kentin diğer gelişme 
akslarını oluşturmuştur. Cami-i Şerif ve Kiremithane mahalleleri, 19. yüzyıl sonlarından başlayarak 
kentin çok kültürlü toplumsal yapısını yansıtan tarihi konut mahalleleri olarak gelişmiştir. (Ünlü ve Ünlü, 
2009) 

 
Kentin batısında 19. yüzyıl ortalarında inşa edilmiş olan askeri kışla yapısı ile Müftü Deresi’nin 

öte yakasında konumlandırılmış olan deniz feneri kentin batı yönünde en son noktasını 
oluşturmaktaydı. Uray Caddesi’nin devamında Tomris Nadir Mutri Kilisesi Vakfı Mersin Ortodoks 
Kilisesi’nin batısında uzanan Kışla Caddesi (bugünkü adıyla Atatürk Caddesi) üzerinde Çamlıbel 
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Mahallesi, 20. yüzyıl başlarında yeni bir konut yerleşimi olarak gelişmeye başlamış; Cumhuriyet dönemi 
başlarında tarihi kent merkezi dışında konumlanan bu konut yerleşim alanı sonraki yıllarda gelişimini 
sürdürmüştür. Uray Caddesi üzerinde İstasyon ile iskeleler arasında inşa edilmiş olan dekovil hattının 
1920’lerde bir tramvay hattı olarak batıda Çamlıbel Mahallesi’ne kadar uzatıldığı ve bu mahallenin 
merkezinde son durağının düzenlendiği dönemin haritalarından izlenmektedir (Ünlü ve Selvi Ünlü, 
2012). 

 
Cumhuriyet döneminde Mersin kentinin ilk imar planı Alman şehirci-mimar Hermann Jansen 

tarafından 1938 yılında hazırlanmıştır (Beyhan, Uğuz, 2012). Jansen’in Mersin tarihi kent merkezinde 
ulaşımı sağlama dışında en az düzeyde müdahale öngördüğü söylenebilir. Buna karşılık sonraki 
dönemlerde planlama kararları mevcut kentsel alanda yapı ve nüfus yoğunluğunun önemli ölçüde 
artmasına yol açmıştır. Bu dönemde hız kazanan kentleşme süreçleri Mersin kentinin fiziksel, ekonomik 
ve toplumsal yapısında önemli değişimlere neden olmuştur.  

 
Mersin’in eski kent merkezinde konumlanan ve belleğinin bir parçası olan Çamlıbel, 20. yüzyıl 

başlarında kentin tarihi merkezi dışında konut alanı olarak gelişmiş, Erken Cumhuriyet döneminde de 
nitelikli bir konut çevresi olarak gelişimini sürdürmüştür. Zamanla kentin merkezi iş alanı içerisinde 
kalan Çamlıbel, konut ve nitelikli ticaret kullanımlarının bir arada canlı bir kent yaşamı ürettiği bir kent 
odağı olarak gelişmiştir.  Ancak günümüzde geçmişten gelen mekânsal kurgusu ve kimi kullanımları 
sürdürse de, bölgenin eski kullanım yoğunluğunu yitirmeye başladığı, nitelikli kullanımların alandan 
taşındığı gözlemlenmektedir. 

 

3.2. Yarışma Odak Alanları 

3.2.1. Cumhuriyet Meydanı 

 
Erken Cumhuriyet döneminin toplumsal modernleşme hedefleri doğrultusunda Halkevi binası 

1940’larda, Atatürk Evi ile Ortodoks Kilisesi arasında inşa edilmiştir. Mersin'in simge yapılarından biri 
olan bu yapı, kentin kültür yaşamının yeni odağını oluşturmuştur. Bu yapının hemen güneyinde, deniz 
kıyısında yer alan Millet Bahçesi, Mersinlilerin bu dönemde buluşma yeri olmuştur (Ünlü ve Selvi Ünlü, 
2009). 

 
Günümüzde eski Halkevi binası, Kültür Merkezi olarak işlevini sürdürmekte ve Mersin Devlet 

Opera ve Balesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Özgün kompozisyonuyla Atatürk Heykeli, Kültür Merkezi 
ile Cumhuriyet Meydanı arasında eşik oluşturmaktadır. Cumhuriyet Meydanı, Mersin kentinin 
kimliğinde ve kentlilerin kolektif belleğinde güçlü bir yeri olan bir kamusal mekân ve tören alanıdır. 
Ortodoks Kilisesi, Kültür Merkezi (eski Halkevi) binası ve Vali Konağı meydanı kuzeyden 
çevrelemektedir. Atatürk Evi, Atatürk Caddesi’nin yayalaştırılmış olan ve doğu yönünde uzanan bölümü 
ile Sakarya Caddesi’nin köşesinde, meydanı görsel olarak bütünleyen yapılardan biridir. 

 
Atatürk Heykeli’nin güneyinde deniz kıyısında bulunan eski Millet Bahçesi, denizin 

doldurulması sonrasında kaldırılarak sahil yolu açılmıştır. 1980’li yılların başlarında sahil yolu ile deniz 
arasındaki dolgu alan üzerinde Atatürk Parkı oluşturulmuş; 1990’lı yıllar Cumhuriyet Meydanı Atatürk 
Parkı ile birlikte yeniden düzenlenmiştir. Cumhuriyet Meydanı, bu alanda düzenlenen törenler ile 
festivaller, açık hava konserleri vb. kimi etkinlikler dışında yeterince kullanılamamaktadır. Geniş sert 
zemin kaplaması, iklime uygun, gölgelikli oturma alanlarının sınırlı olması vb. nedenlerle, meydan gün 
içerisinde kullanılamamakta, alandaki ağaç varlığının bu noktalar gözetilerek iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Vali Konağı önünde yer alan ve üzerlerindeki bitki varlığı ile gölgelikli bir yürüyüş alanı 
sağlayan betonarme pergolalar, alandaki karakteristik yapısal ögelerdendir. 
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Meydanın belirli zamanlarda Devlet Opera ve Balesi’nin otoparkı olarak kullanıma açılması ise 
çözülmesi gereken bir diğer sorundur. Yarışmacıların Cumhuriyet Meydanı’nda yapacakları 
düzenlemelerde, Halkevi binasının inşaatı sırasında bu alanda arkeolojik yapı kalıntılarının bulunmuş 
olduğunu da dikkate almaları beklenmektedir. Cumhuriyet Meydanı’ndan deniz kıyısına ve kıyıda 
uzanan Atatürk Parkı’na yaya erişimi, üzerinde yoğun araç trafiğinin bulunduğu İsmet İnönü Bulvarı 
(sahil yolu) ile kesilmektedir. Cumhuriyet Meydanı ile deniz kıyısı arasında yaya bağlantısının 
kolaylaştırılması beklenmektedir. 

 

3.2.2. Atatürk Caddesi 
 

Mersin tarihi kent merkezinde Uray Caddesi’nin güneybatı yönünde devamını oluşturan 
Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı’nın batısında, bu meydandan Müftü Deresi’ne doğru 
uzanmaktadır. Burada bulunan eski kışla nedeniyle önceden Kışla Caddesi olarak adlandırılan Atatürk 
Caddesi, 20. Yüzyıl başında bir konut alanı olarak oluşmaya başlayan Çamlıbel Semti’nin ana omurgasını 
oluşturmuştur. Bu döneme tanıklık etmiş olan ve tarihi ve mimari değerleriyle koruma altına alınmış 
olan üç adet konut yapısı Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır.  

Atatürk Caddesi üzerindeki bir genişleme, bugün halk arasında Âşıklar Parkı olarak adlandırılan, 
küçük semt meydanını oluşturmaktadır. Kısmen yeşil alan olarak düzenlenmiş olan bu alanın önemli 
bir bölümü de otopark olarak kullanılmaktadır. Meydan üzerinde dikilmiş olan narenciye ağaçları, bu 
mekâna karakterini kazandıran ögelerden biridir. Güneybatı yönünde eski kışla hizasında Atatürk 
Caddesi’nin iki yanında dikilmiş bulunan boylu palmiye ağaçları, caddenin perspektifinde ve siluette 
hâkim ögelerdir. Uzun zaman önce yıkılmış olan askeri kışlanın arazisinde, özellikle okaliptüs ağaçlarının 
çoğalmasıyla oluşmuş olan yoğun koruluk, II. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı’dır. Müftü Deresi’nin karşı 
kıyısında Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun yerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle gerçekleştirilen 
Millet Bahçesi projesi halen uygulama aşamasındadır. (Bu projenin devamında II. Derece Doğal ve 
Tarihi Sit Alanının da Millet Bahçesi projesinin sonraki uygulama etaplarına dâhil edildiği bilinmektedir.) 
Müftü Deresi’nin karşı yakası, dere üzerinde inşa edilmekte olan bir yaya köprüsüyle Atatürk 
Caddesi’ne bağlanacaktır. 

 

Atatürk Caddesi’nin bu bölümünde, özellikle Âşıklar Parkı’nda zaman zaman şenlikler ve 
festivaller, kent merkezini canlandıran aktiviteler düzenlenmiştir. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 
ve diğer şenliklerde bu alanda klasik ve pop müzik dinletileri, sokak çalgıcıları ve dans gösterileri, seyyar 
resim sergileri ve panayırlar gibi etkinlikler organize edilmiştir. Bu tür etkinliklerin gelecekte de 
düzenleneceği dikkate alınarak, kamusal mekân tasarımında bu etkinlikleri dikkate alan düzenlemeler 
yapılması istenmektedir. 

 

Önceki şenlik ve panayır etkinliklerinde, elektrik altyapısı ve seyyar tuvaletlerin bağlanabileceği 
temiz su ve kanalizasyon altyapılarının bulunmaması eksiklik olarak saptanmıştır. Gelecekte bu tür 
sanat ve kültür etkinliklerinin, şenlik ve panayırların düzenli olarak gerçekleştirilebilmesi için bu 
altyapının oluşturulması gerekmektedir. Şenlik ve festivaller süresince kullanılacak seyyar tuvaletlerin 
bağlanacağı düzenekler dışında, kamusal mekânda sürekli olacak tuvalet ve bebek bakım odası vb. 
birimleri tasarlanmalı ve yerleri belirlenmelidir.  

 

Kaynakça: 

Beyhan, B. & Uğuz, S. (2012). Türkiye’de Bir Modernleşme Aracı Olarak Planlama: Hermann 
Jansen’in Mersin Planı Örneği. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-34 
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4. BEKLENENLER 

Yarışmacılardan aşağıda tanımlanan sorun, sınır ve eşikleri de kapsar bir biçimde açıklanan 
talepler doğrultusunda tasarım fikirleri ve çözüm önerileri beklenmektedir: 

 

4.1. Sosyal, Kültürel Bir Odak Olarak Çamlıbel’in Canlandırılması 
 
Yarışma Odak Alanında önerilecek olan kentsel tasarım düzenlemeleriyle, alanın yeniden bir 

çekim merkezi olarak canlandırılmasına yönelik kullanım önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir. 
Mersin Opera ve Balesi’nin yer aldığı Kültür Merkezi’nin ve Mersin Müzik Festivali’ni düzenleyen sivil 
toplum kuruluşunun bu alanda konumlanmış olması vb. etkenler, Çamlıbel’in gelecekte de bir kültürel 
yaşam odağı olarak gelişme potansiyelini ortaya koymaktadır. Alanda geçmişten günümüze varlığını 
sürdüren tarihi yapıların ve/veya kullanım dışı kalmış olan yapıların bu amaçla yeniden işlevlendirilmesi 
önerilebilir. 

 
Çamlıbel’in ana eksenini oluşturan Atatürk Caddesi’nde, kentin çok kültürlü yapısını yansıtan 

bir arada yaşama kültürü yarışmacılar tarafından dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede sadece mekânsal 
olarak değil aynı zamanda üretilen mekânların destekleyeceği, geliştireceği sosyal ilişkiler, kentsel 
adalet, eşit erişim ve kapsayıcılık ilkeleri jüri tarafından özellikle önemsenmektedir. Bu anlamda 
yarışmacılardan beklenti, farklı kullanım alanları yaratılarak bölgenin yeniden canlandırılması ve 
içindeki hayatın insanlarla çoğalabileceği bir program ve ilişkiler ağının geliştirilmesidir. Atatürk Caddesi 
üzerinde bulunan tescilli yapılar için yarışmacılar tarafından alanın canlanmasına katkı sağlayacak 
yeniden işlevlendirmeler önerilebilir. 

 

4.2. Yarışma Etkileşim Alanı ile Yarışma Odak Alan İlişkisi 
 
Yarışma Etkileşim Alanı olarak belirlenen bölge, yapı yoğunluklarının artması ve nitelikli kentsel 

kullanımların yer değiştirmesiyle ortaya çıkan dönüşümlerle oldukça verimsiz kullanılırken, yarışma 
odak alanı olarak belirlediğimiz alanın eski cazibesini yitirmesine etki etmektedir. 

 
Yarışmacılardan istenilen, Çamlıbel’in tarihi ve güncel durumunu değerlendirerek, alanı yakın 

ve uzak çevre bağlamında kent ve kentliler ile güçlü ilişkiler kuracak biçimde dönüştürmeleri, 
iyileştirmeleridir. Bununla beraber yarışmacıların Yarışma Odak Alanı olarak belirlenen kamusal 
mekânlar dizisine ilişkin, ulaşım, dolaşım, peyzaj karakteri gibi üst ve alt ölçekli konulara dair bütüncül 
bir bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir. 

 
Yarışmacıların Etkileşim Alanı ve Odak Alan arasındaki ilişkiyi senaryoları doğrultusunda 

kurarken jüri tarafından belirlenmiş olan odak alan sınırını senaryoları ile ilişkili bir biçimde 
yorumlamaları, Atatürk Caddesi’nden kuzeye ve güneye yönelen sokak ve caddelere ilişkin karar 
üretmeleri istenmektedir. Bu bağlamda alanın hemen güneyinde bulunan Balıkçı Barınağı ve deniz 
kıyısı ile ilişkilerinin de ne şekilde kurulacağı, yarışmacılar tarafından yorumlanmalıdır. Eski Marina 
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olarak da adlandırılan Balıkçı Barınağı, kentliler tarafından yoğun olarak kullanılan bir çekim odağı 
oluşturmaktadır. 

 

4.3. Ulaşım, Erişim 
 
Kent merkezlerinin birçok yerinde olduğu gibi yarışma alanının sınırları içindeki bölgede 

muhtelif seviyelerde ulaşım, erişim sorunları bulunmaktadır. Motorlu taşıt-yaya ilişkisi yaya öncelikli 
bir yaklaşımla geliştirilerek motorlu taşıt trafiğinin belirli düzeylerde yönetilmesi gereklidir. Odak 
alanda otopark ve erişim sorunlarının çözülebilmesi, etkileşim alanının odak alan ile bir arada 
değerlendirilmesi ve bu alanda buna yönelik çözüm önerileri geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

 
Yarışmacılara verilen eklerde sunulmuş olan halihazır harita üzerinde belirtilen, Mersin 

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Valiliği ve diğer yerel yönetimler tarafından yapılmış olan ya da yapılması 
planlanan metro hattı ve bisiklet yolu gibi ulaşım projeleri ile yarışmacıların tasarımları bir bütün olarak 
ele alınmalı ve ulaşım- erişim konuları ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu çerçevede yarışmacılar, alanın 
konumuna, odak işlevine ve niteliğine dair fikirler geliştirebilir; bu fikirler ışığında ulaşım, erişim 
katmanlarına dair önerilerde bulunabilir. Yarışma alanının batısından geçen Müftü Deresi’nin diğer 
yakasında bulunan ve Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun yerinde düzenlenmekte olan yeni Millet Bahçesi 
ile Atatürk Caddesi’ni birbirine bağlayan bir köprünün yarışmacılar tarafından göz önünde 
bulundurulması beklenmektedir. 

 
Kentsel tasarım yarışmasına katkı sağlamak üzere, alandaki mekânsal ihtiyaçların katılımcı bir 

süreç ile belirlenebilmesi için, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Caddesi Kamuoyu 
Araştırması yürütülmüştür (Bkz. Ek4). Bu araştırmada otopark sorunu, alanın kullanıcıları tarafından 
alandaki en önemli sorun olarak işaret edilmiştir. Yapılması planlanan metro hattı ve bisiklet yolu 
projelerinin alandaki otopark ihtiyacını azaltacağı öngörülmektedir. Kamusal mekânların yoğun olarak 
otopark amaçlı işgal edilmesinin bu mekânların yayalar tarafından kullanımını büyük ölçüde sınırladığı 
dikkate alınmalıdır. Denize yakın olan bu bölgede yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu dikkate 
alınarak farklı otopark çözümlerinin yer üstünde geliştirilmesi beklenmektedir. Alanın farklı noktalarına 
erişimi sağlayacak, alanın bütününe dengeli bir biçimde hizmet edecek otopark düzenlemeleri 
düşünülmelidir. Ayrıca alana araç ve yaya erişimi tasarlanırken Atatürk Caddesi’nde bulunan tıp 
merkezi vb. kullanımlar özellikle göz önünde bulundurulmalıdır. 

 
Yarışmacılardan beklenti, tüm alanın kapasitesi düşünülerek alanda yaya, bisiklet ve motorlu 

taşıt dolaşımının düzenlenmesi, etkileşim alanı ile odak alan arasındaki bağlantılarının ve ilişkilerin 
kurgulanmasıdır. Yaya dolaşımının düzenlenmesinde özellikle yaşlı ve engellilerin erişim ve hareket 
kolaylığının gözetilmesi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri gereği olduğu kadar, alanın 
kullanıcılarının en önemli beklentilerinden biridir. (Bkz. Ek 4)  

 

4.4. Sürdürülebilirlik, Esneklik 

 
Tasarım önerileri, Cumhuriyet Meydanı’nın ve Çamlıbel’in kent ile olan tarihi bağı 

koparılmadan her iki alanın kendine özgü karakterini sürdürecek biçimde olmalıdır. Bölgenin iklim 
koşulları ve bitki örtüsü dikkate alınarak sürdürülebilirlik kavramı tüm boyutlarıyla göz önünde 
bulundurularak tasarımların geliştirilmesi beklenmektedir. 

 

Yarışmacıların, bölgenin toplumsal ve kültürel yapısının sürdürülebilirliğinin, alan ve çevresinde 
ilişkiler bütünü gözetilmesi gerekir. Çamlıbel ve çevresinde akan hayatın ürettiği mekânsal nitelik ve 
çevresel ilişkiler üzerine düşünmeleri de önerilmektedir. Ayrıca tasarım yapılacak alanlarda, önerilecek 
program ve ilişkiler ağına, seçilecek malzeme ve uygulama ilkelerine kadar farklı katmanlarda 
sürdürülebilirlik, devamlılık, dayanıklılığının dikkate alınması istenmektedir. 
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Cumhuriyet Meydanı’nın kentin simgesel kamusal mekânı olması yanında kentin gündelik 
yaşamına daha etkin bir biçimde katılması, açık havada gerçekleştirilen şenlik ve festivallere, kamusal 
alan kullanımlarına uygun biçimde düzenlenmesi beklenmektedir. Bu alanda sürdürülebilirlik ve 
erişilebilirlik ilkelerini gözeten düzenlemeler geliştirilmelidir. 

 

Getirilen önerilerin, bir kıyı kenti olan Mersin’e özgü iklimsel ve çevresel koşulları gözetmesi 
önemlidir. Oluşturulacak tasarımların, küresel iklim krizine bağlı olarak etkileri artmakta olan kentsel 
ısı adası, kuraklık, aşırı hava olayları, taşkın, yer altı sularının tuzlanması gibi çevresel tehditleri dikkate 
alması gerekmektedir. Buna bağlı olarak enerji ve kaynak israfını önlerken aynı zamanda kamusal 
mekânları kullanan kişilerin gereksinimlerine yönelik kent mobilyaları (otobüs durakları, taksi durağı 
düzenlemesi, oturma üniteleri, çöp kutuları, aydınlatma elemanları, ağaç çevresi elemanları vb.) 
tasarlanması istenmektedir. Bu elemanların sürdürülebilir ve dayanıklı malzemeden yapılmış olması 
beklenmektedir. Özellikle engellileri, yaşlıları, bebek arabası vb. kullanıcıları bir arada kapsayıcı 
çözümler düşünülmelidir. Ayrıca alandaki mevcut ağaçların korunduğu bir tasarım beklenmektedir. 

5. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 

 

1- 1/5000 Ölçekli Plan ve Kavramsal Diyagramlar: 
 

1/5000 ölçekte yarışma alanının kent bütünü içinde değerlendiren, alanın kentsel çevresi ile ilişkilerini 
kuran, toplu taşıma, araç ve otopark, yaya ve bisiklet yolu çözümlerini gösteren yakın ve uzak çevre 
ilişkilerini kurgulayan, mevcut yapı ve dokulara ilişkin yeşil dokuyu da içeren iyileştirme önerileri 
getiren üst ölçekli bir plan ile istenilen ölçekte tasarım yaklaşımını ortaya koyan ve bu bağlamda 
kavramsal ve ilkesel yaklaşımları ve peyzaj kararlarını gösteren şemalar, kavramsal diyagramlar 
verilmelidir.  

 
2- 1/1000 Ölçekli Plan: 
 

Yarışma Odak Alanı ve Etkileşim Alanını kapsayan, kamusal mekânlarda yapısal ve peyzaj düzenlemeleri 
ile yakın çevre ile ilişkilerinin kurulduğu, tüm tasarım kararlarının gösterildiği, tüm açık ve yarı açık alan 
düzenlemelerinin, ulaşım (otopark, otopark cebi, bisiklet yolu vb.) kurgusunun ve üst ölçek tasarım 
yaklaşımlarının ifade edildiği 1/1000 ölçekli plan beklenmektedir. 

 

3- 1/500 Ölçekte Plan-Kesit-Görünüşler: 
 

Yarışma Odak Alanında vaziyet planındaki önerilerin, dükkân cephe düzenlemesi, dükkân-sokak ilişkisi, 
tabela, kent mobilyaları, gölgelendirme elemanları, ulaşım düzenlemesi, zemin kaplaması, yaya 
alanları, peyzaj düzenlemeleri, etkinlik ve oturma alanlarının tasarlanması mimari dili ortaya koyan, 
peyzaj kararlarını içeren kentsel tasarım çalışması 1/500 ölçekte olmalıdır. 

1/500 ölçekte Cumhuriyet Meydanı’na ilişkin, kamusal mekânların düzenlemesi, peyzaj düzenlemeleri 
ve etkinlik alanları tasarım(lar)ı 1/500 ölçekli plan, kesit ve görünüşler ile ve kent mobilyaları önerileri 
(uygun ölçeklerde) istenmektedir. 
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4- 1/200 Ölçekli Plan-Kesit-Görünüş Çizimleri: 

 

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve halk arasında “Âşıklar Parkı” olarak bilinen meydan ve 
yarışmacının uygun gördüğü yerlerde 1/200 ölçekte kısmi plan, kesit, görünüş ve üç boyutlu 
anlatımları istenmektedir.  

 

5- Detay Çizimleri: 
 

1/50, 1/20 vb. ölçeklerde tasarım detaylarının ve üç boyutlu çizimlerinin verileceği kent mobilyaları 
(aydınlatma elemanı tasarımları, otobüs durağı, bisiklet bağlama elemanları, oturma elemanları, 
bilgilendirme panoları, çöp kutuları) tasarımlarında, çevresel sürdürülebilirlik ve evrensel tasarım 
ilkeleri (engellilerin rahat kullanımını) gözetilmesi, dayanıklı ve sürdürülebilir yer kaplaması detayları 
geliştirmesi beklenmektedir.  

 
6- Üç Boyutlu Görsel Anlatımlar: 

 

Özellikle odak alanlarda önerilen tasarımları ve yaratılmak istenen kentsel ortamı (atmosferi) gösteren 
üç boyutlu çizimler ve/veya canlandırmalar verilmesi beklenmektedir.  

 
7- Açıklama Raporu: 

 
Yarışmacıların alana ilişkin vizyon ve özgün yaklaşımlarını anlatan, problem tanımlarını ve tasarım 
ilkelerini ifade eden, kullanım kararları, ulaşım şeması, açık ve yeşil alan kullanım kararları; uygulama 
etaplarını içeren ve şemalarla desteklenen açıklama raporu pafta üzerinde yer alacaktır. 

 

8- Sunum Formatı: 

 

Sunumda kullanılacak kâğıdın cinsi ve çizim tekniği serbesttir. Tüm paftalar dikey ve A0 boyutunda ve 
6 paftayı geçmeyecek şekilde sert zemin (kalın karton, fotoblok vb.) üzerinde sunulacaktır. Asılma 
şeması her paftanın sağ üst köşesinde belirtilecektir. 

 

6. İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 
Adı : Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı 
Adresi : Çankaya Mah. İstiklal Cad. No: 65 Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Kırmızı 
Lacivert İşhanı) B Blok Kat: 7  
Akdeniz/MERSİN  
Tel  : 0324 533 16 01 

Faks  : 0324 233 11 57 

Web  : https://www.mersin.bel.tr 

Elektronik posta adresi: camlibelyarismasi@mersin.bel.tr 

 

mailto:camlibelyarismasi@mersin.bel.tr
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7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

 

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odasının üyesi olmak ve 
meslekten men cezalısı durumunda olmamak, 

b)  Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak, 
c) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
d) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, 

yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 
f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir), 
g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak, 
i) 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak 
j)  Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır 

ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına 
bildirilir. 

k) Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşulunu 
sağlayan ekipler katılabilir. Yarışmacı olmak koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip 
Temsilcisi olabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte 
danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir. 

l) Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi 
Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması” açıklaması ile 
Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası 
Mersin Şubesi hesabına “IBAN:TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36 ” yatırması; alınacak 
dekontu yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında teslim etmesi gerekmektedir. 
Yarışmacıların isim ve adreslerini, yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini 
doldurarak dekont ile birlikte raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. 
Ekip temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin 
son teslim tarihidir. Projelerin son teslim 26.03.2021 Cuma günü saat 17:00’dan önce 
yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri şartname bedeli ödenmiş olsa da 
teslim alınmaz. 
 

8. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 

Danışman Jüri Üyeleri 
1- Vahap SEÇER                                       :Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı  

2- Mine LİMAN                                        :Mimar  

 

Asli Jüri Üyeleri 
1- Prof. Dr. Tamer GÖK                          : Şehir Plancısı /Mersin Üniversitesi 
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2- Prof. Dr. F. Cânâ BİLSEL                     : Mimar/Kentsel Tasarımcı/ Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

3-    Dr. Sinan BURAT                                 : Peyzaj Mimarı/Kentsel Tasarımcı / Mersin Üniversitesi 

4- Doç. Dr. Esra ŞAHİN BURAT              : Mimar/ Mersin Üniversitesi 
5- Kutlu SEZEN                                         : Mimar / Etüt ve Projeler Daire Başkanı  

Yedek Jüri Üyeleri 
1- Dr. Havva Ülgen BEKİŞOĞLU            : Peyzaj Mimarı / Aksaray Üniversitesi 
2- Nihat EYCE                                          : Mimar 
3- Havva ÇAKMAK                                  : Mimar / M.B.B. Kentsel Tasarım Şube Müdürü 

Raportörler 
        1- Aysel Selcan KÜÇÜKALIÇ ERTURHAN        : Mimar /M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı 

        2- Şeyda KAYMAZ                                             : Mimar /M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı 

        3- Derya ÇAĞ                                                     : Mimar /M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı 

Raportör Yardımcıları 
1- Mehmet TOPKARA                        : Büro Personeli/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı 
2- Yücel KURT                                     : Bilgisayar Teknikeri/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı  

   

9.  YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 

Şartname ve ekleri (aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler) web adresinden indirilebilecektir. 

Ek-1:  

a) Kimlik Formu 
b) Katılım Belgesi 

Ek-2 

1. Mülkiyet Paftası 
2. Hâlihazır Harita 
3. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının İlgili Paftaları ve Plan Hükümleri 
4. Yarışma Alanı ve Çevresi Projeler 
5. Sit Alanı Sınırı ve Tescilli Yapılar 
6. İşlev Önerisi Paftası 
7. 1/5000 Nazım İmar Planının İlgili Paftası ve Plan Hükümleri  
8. Jeolojik Etüt Verileri 
9. Kent Merkezi Ulaşım Planı Ana Kararları 
10. Plankote 
11. Altyapı Bilgileri 

 İçme Suyu Haritası 

 Kanalizasyon Haritası 

 Yağmur Suyu Haritası 

 Elektrik Hattı Güzergâhları 

 Doğalgaz Hattı Güzergâhları 

 Telekom Hattı Güzergâhları 
 

Ek3: 

a) Hava Fotoğrafları 

b) Fotoğraf Paftası 
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Ek4: 

a) Atatürk Caddesi(Çamlıbel Bölümü) Kentsel Tasarım Yarışması Projesi  
Kamuoyu Araştırma Raporu 

10.  YER GÖRME 

Bu yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur. Ancak jüri üyeleri yer görme yapılmasını tavsiye 
etmektedir. 

11. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR VE               
YARIŞMADAN ÇIKARMA 

 
Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile ve tutanağa geçirilmek koşulu ile yarışmadan 

çıkarılır: 
a) Yarışma projesi ile projelere eklenecek zarflar ve zarf içindeki belgelerin teslim edilmediği 

projeler, 
b) Şartnamenin 4. Maddesinde belirtilen katılım koşullarına uymayanlar, 
c) Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden işaret bulunan projeler (Yazanın 

kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları ve el yazısı ile hazırlanmış raporlar bu 
işaretlerden sayılır), 

d) Katılım ücretini yatırmamış ve katıldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar, 
e) Şartnamede belirtilen teslim tarihinden geç teslim edilen projeler. 
 

12.  PROJELERE EKLENECEK ZARFLAR 

 

1. Kimlik Zarfı:  

 
Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde 

“Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı ” yazılı olan 
bir zarfın içine şunları koyacaktır:  

 
• Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten ekli “Katılım Tutanağı”,  
•  Yarışmacının/ekip temsilcisinin ve diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve 

diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir 
belge,  

•  Ekibin TMMOB üyeleri için ilgili odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş 
üye tanıtım belgesi,  

•  Yarışma ekibi üyesinin yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir “Ekip Listesi”. (Bu 
liste imzalanmayacaktır.)  
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•  İletişim adres, e-posta ve telefonları, Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının 
her biri tarafından verilecektir.  

• Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler 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 tutanakta belirtilir. 
 

2.Dijital Veri Zarfı:  
 
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi 

Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması Dijital Veri Zarfı” yazılacak, zarf içerisine kişi ve firma adı 
belirtmeden, dijital veriler konulacaktır. Bu verilerde de rumuz kullanılacak, herhangi bir isim ya da 
benzeri bilgi bulunmayacaktır. Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar 300 dpi çözünürlüğünde pdf veya 
jpeg-tiff formatında CD/DVD’ye kayıt edilerek teslim edilecektir. 

 

13.   YARIŞMA TAKVİMİ 

 

• Yarışmanın İlan Tarihi   :  25.12.2020 

• Son Soru Sorma Tarihi   :  29.01.2021 

• Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi  :  08.02.2021 

• Projelerin Son Teslim Tarihi  :  26.03.2021 

• Kargo ile Teslim Alım İçin Son Gün :  30.03.2021 

• Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi :  09.04.2021 

 Jüri Değerlendirme Bitiş Tarihi  :  16.04.2021 

14.   SORU VE CEVAPLAR 

 

Yarışmacılar en geç 29.01.2021 günü saat 17:00’ye kadar ele geçecek şekilde, konu ile ilgili 
sorularını yarışma raportörlüğü kanalı ile jüriye yazılı olarak posta yoluyla ve e-posta yoluyla 
sorabilirler. Posta yoluyla iletilecek sorular için, soruların yazılı olduğu belgenin içine konulacağı zarfın 
üzerine; " Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması Raportörlüğü”  
yazılarak yukarıda verilen adrese gönderilebilir.  

E-posta yolu ile soru sormalarda, iletilecek sorular yukarıda verilen e-posta adresine, 
"Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması” konu başlığı yazılarak 
gönderilebilir. 

 
Cevaplar 08.02.2021 günü saat 17.00’a kadar yukarıda verilen web adresinde yayınlanacak ve 

soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile 
gönderilecektir 
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15.   TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

 
Yarışma 21.12.2020 günü başlayacak, 26.03.2021 saat 17:00 ’da sona erecek ve bu süre kesin 

olarak uzatılmayacaktır. 
 
Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde, üzerine “Cumhuriyet Meydanı ve 

Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması ” yazılarak “Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt 
ve Projeler Dairesi Başkanlığı Çankaya Mah. İstiklal Cad. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 
B Blok Kat:7 Akdeniz/MERSİN” adresine imza karşılığı elden veya 26.03.2021 günü saat 17:00 ’dan 
sonra kargoya teslim edilmemek koşulu ile kargo yoluyla gönderilebilir. Kargo makbuzu 
camlibelyarismasi@mersin.bel.tr e-posta adresine “Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi 
Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması Raportörlüğü Dikkatine” konu başlığı ile 26.03.2021 günü saat 
17:00 ’a kadar ulaştırılacaktır.  

 
Kargoyla gelen projelerden 30.03.2021 günü saat 17:00’den sonra ulaşanlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Projelerin başına kargoda gelebilecek hasarlardan Mersin Büyükşehir Belediyesi 
sorumlu değildir. 

16.   SERGİ - KOLOKYUM YERİ VE ZAMANI 

 
Yarışmaya katılan tüm projeler sonuçların açıklanmasını takiben yarışmanın resmi sitesinde 

yayımlanacaktır. Sergi ile kolokyumun yeri ve tarihi sonuçların ilan edildiği metinde de duyurulacaktır. 
Sergi, ücretsiz olarak halka açık olacak şekilde düzenlenecektir. 

17.   PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ 

 
Ödül kazanan projeler Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Bunların dışında kalan 

projeler kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden 
elden alınabilecektir. Süresi içinde alınmayan projelerden Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumlu 
olmayacaktır. 

18.  RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI 

 
Yarışma projeleri, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde raportörlüğe teslim edilecek; tüm 

paftaların ve açıklama raporunun her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine ve 
CD/DVD’nin üzerine tekrarlanmayan ve sıralı olmayan beş (5) rakamlı (1*4 cm ebadında) bir rumuz 
yazılacaktır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde “Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi 
Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması” ibaresi, rumuzu ve yukarıda belirtilen teslim adresi yer alacaktır. 
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19.  JÜRİNİN DEĞERLENDİRMESİ VE YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI 

 
Jüri 09.04.2021 günü saat 10:00'da toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak 

çalışmalarına başlayacaktır. Değerlendirme çalışmalarının bitiminde tutanak ve raporlar Jüri Başkanı 
tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecek ve yarışmanın sonucu Mersin Büyükşehir 
Belediyesi tarafından resmi internet adresinde yayınlanacaktır. 

 

20.   ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKİLLERİ 

 

3 Eşdeğer mansiyon olmak üzere toplamda altı adet ödül verilecektir. 

● 1. Ödül:  75.000 TL  
● 2. Ödül:  60.000 TL  
● 3. Ödül:  45.000 TL 

● Eşdeğer mansiyon 1: 20.000 TL 
● Eşdeğer mansiyon 2: 20.000 TL 
● Eşdeğer mansiyon 3: 20.000 TL 

 

Yarışmacılara ödenecek ödül tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün 
içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. Ödemeler 
ekip temsilcisinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına yapılacaktır. 

 
TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül ve jüri bedellerinin %5’leri 

tutarındaki kesintiler Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları 
hesabına aktarılacaktır. 

21.  HAK VE SORUMLULUKLAR 

 
Dereceye giren eserlere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 

hükümlerince, idareye ait olur. Şartname alan yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır. Yarışmaya 
ekip olarak katılım halinde, tarafların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. 

 
Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak 

yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. 
 

Uygulaması kararlaştırılan projenin sahibi ile sözleşme bağlantısından sonra proje sahibinin 
ölümü, iflası veya bu gibi beklenmedik sebeplerle projenin uygulama imkânları kalmadığı hallerde iş 
tasfiye edilir ve Belediye dilediği şekilde harekette serbest kalır. 
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22.İŞİN VERİLME BİÇİMİ 

 
İdare, uygulama projelerini yarışmada birincilik ödülünü alan proje müellifine/müelliflerine 

yaptıracaktır. Uygulama projelerine başlanılması, proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve 
bütçede yer alması halinde mümkündür. Belediye, varsa jüri üyelerinin önerilerini de dikkate alarak, 
müelliften uygulama safhalarında bazı değişiklikler talep edebilir ve yaptırabilir. 

 
Uygulaması kararlaştırılan projenin sahibi, uygulama projelerini yapmak istemezse veya 

idarenin davetine müteakip 1 ay içerisinde sözleşme imzalanmadığı takdirde hakkından vazgeçmiş 
sayılır. Bu durumda ikincilik ödülü alan Müellife aynı süreç uygulanır. Bu durumdan da bir sonuç 
alınmadığı takdirde Belediye dilediği gibi harekette serbest kalır. 

 
İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerini etaplar halinde yaptırmakta 

serbesttir. 
Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak 

yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. 
 
Uygulaması kararlaştırılan projenin sahibi ile sözleşme bağlantısından sonra proje sahibinin 

ölümü, iflası veya bu gibi beklenmedik sebeplerle projenin uygulama imkânları kalmadığı hallerde iş 
tasfiye edilir ve Belediye dilediği şekilde harekette serbest kalır. 

 
Bu uygulamada, MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ hükümleri esastır. 
 

23.  ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 

İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma 
sağlanamaması halinde Mersin Mahkemelerinde çözümlenecektir.  
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24.  ŞARTNAME EKLERİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK
- 1 

KİMLİK FORMU VE KATILIM 
BELGESİ



 
 

EK- 1A 
YARIŞMA KİMLİK FORMU 

                                                                                                           
RUMUZ  _  _  _  _  _ 

Aşağıda imzası olan bireyler yarışma şartlarını aynen kabul ediyoruz. 

A) PROJE MÜELLİFLERİ 
EKİP TEMSİLCİSİ 

Adı Soyadı Meslek/Unvan Mezun Olunan Okul Diploma No Oda Sicil No Adres İ
İmza 

       

EKİP ORTAKLARI 

Adı Soyadı Meslek/Unvan Mezun Olunan Okul Diploma No Oda 
Sicil No 

Adres İ
İmza 

       

       

       

       

DANIŞMANLAR 

Adı Soyadı Meslek/Unvan Mezun Olunan Okul Diploma No Oda Sicil No Adres İ
İmza 

       

       

DİĞER  

Adı Soyadı Meslek/Unvan Mezun Olunan Okul Diploma No Oda Sicil No Adres İ
İmza 

       

       



 

 
 

EK- 1B 
YARIŞMA KATILIM BELGESİ 
 
 
 

Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması Katılım Belgesi 
 
 

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yönetmeliği kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım 

Yarışması” şartnamesini okudum, aynen kabul ediyorum.  
 
 
 
 

TARİH/İMZA    :  
ADI ve SOYADI   :  
DOĞUM YERİ ve YILI   :  
TC KİMLİK NO    :  
MESLEĞİ    :  

 
 MEZUN OLUNAN OKUL   :  
DİPLOMA TARİHİ   : 
DİPLOMA NO    :  
ODA SİCİL NO    :  

 
ADRES     : 
TELEFON    :  
E-POSTA    :  

 
BANKA ADI, ŞUBE KODU, HESAP NO :  
IBAN NO    : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 
 

1.Mülkiyet Paftası 

2.Hâlihazır Harita 

3.İmar Planı Harita 

4.Yarışma Alanı ve Çevresi Projeler 

5.Sit Alanı Sınırı ve Tescilli Yapılar 

6.İşlev Önerisi Paftası 

7.1/5000 Nazım İmar Planı 

8.Jeolojik Etüt Verileri 

9.Kent Merkezi Ulaşım Planı Ana Kararları 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

Y
ar

ış
m

a 
A

la
n

ı v
e

 Ç
e

vr
e

si
 P

ro
je

le
r 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

1
/5

0
0

0
 N

az
ım

 İm
ar

 P
la

n
ı 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

KENT MERKEZI ULAŞIM PLANI ANA KARARLARI 

 
Kent merkezindeki dolaşım planları hazırlanırken öncelikle ana kararlar netleştirilmiştir. Bu 

kararlar idare ile yapılan toplantılarda detaylı olarak incelenerek sonuçlandırılmıştır. Ardından daha alt 
nitelikteki yollarda da tek yön kararları verilerek ana dolaşım şemasının desteklenmesi amaçlanmıştır. 
Aşağıdaki şekilde tüm kararlar gösterilmektedir 

Koridorların GMK Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı’na bağlandıkları ilgili kavşaklar da bu kararlarla 
bütünleşik olarak düzenlenmiştir. 

 

 

Raporun bu bölümünde bu kavşaklara ilişkin tasarım yaklaşımı aktarılacaktır. Ayrıca raporun 
koridor ve hemzemin kavşak düzenlemeleri kısımlarında da rapor bütünlüğü açısından aynı kavşaklara 
yeniden değinilecektir. 

Silifke Caddesi, kavram projeler açısından iki bölüme ayrılmıştır. Birinci kesim Sakarya 
Caddesi’nden 1106. Sokak’a kadar, ikinci kesim ise 1106. Sokak’tan Tulumba Kavşağı’na kadar devam 
etmektedir. Raporun bu bölümünde kavram projeler bahsi geçen iki kesim için ayrı başlıklar altında 
anlatılacaktır. Aşağıdaki şekilde kavram proje kararları gösterilmektedir.   

 
 



 

 
 

 

 

 

SAKARYA CADDESI-1106. SK. ARASI 

Kavram proje karalarına göre; Silifke Caddesi’nin tamamının tek yön yapılması planlanmıştır. 
Bu doğrultuda Silifke Caddesi’nin Sakarya Caddesi ile Atatürk Caddesi arasında kalan kısmı batı 
istikametine, Atatürk Caddesi’nin ise doğu istikametine doğru tek yönde trafik sirkülasyonunun 
sağlanmasına karar verilmiştir. Ek olarak, Silifke Caddesi’nin Atatürk Caddesi ve 1106. Sokak kesişimi 
arasındaki kısmının (Efrenk Deresi üzerinden geçişinı sağlayan köprü) çift yönde hizmet verecek şekilde 
iyileştirilmesine karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 3 

a) Hava Fotoğrafları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1948 AVA FOTOĞRAFI 

 

 

 

 



 

 
 

       2020 UYDU FOTOĞRAFI 

 

 


