MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
‘Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması’

SORU VE CEVAPLAR
SAYI

TARİH

SORULAR

1

03.03.2021

Yarışmaya bireysel olarak başvurulabilir mi? Ekipçe
başvurduğumuzda, Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj
Mimarı olarak 3 meslek temsilcisinin de bulunması
zorunlu mudur yoksa bir meslek temsilcisi de yeterli
midir?

2

05.03.2021

Düzenlemiş olduğunuz Kentsel Tasarım yarışması
hakkına katılım koşulları ve proje detayları hakkında
bilgi almak istemiştim.

3

4

09.03.2021

Yarışmaya bireysel olarak ekipte peyzaj mimarı ve
şehir ve bölge planlama uzmanı olmadan Mimarlar
Odası’na kayıtlı bir mimar olarak katılabiliyor
muyuz?

11.03.2021

Yarışmaya katılabilmek için ekipte, şehir bölge
planlamacı ve peyzaj mimarı olma şartı var mı?

CEVAPLAR
Şartnamenin 5. Maddesi k bendinde belirtildiği gibi yarışma
ekibinde en az bir mimarlık, bir şehir ve bölge planlama ve bir
peyzaj mimarlığı bölümünden mezun TMMOB’ye kayıtlı meslek
gruplarından olması gerekmektedir. Diğer meslek alanlarından
lisans diplomasına sahip kişiler ekip içerisinde danışman veya
yardımcı üye olarak görev alabilir.
22.02.2021 tarihinde Mersin Belediyesi Web sayfasında ilan
edilen Yarışma Şartnamesinde gerekli bilgiler verilmiştir.
Şartnamenin 5. Maddesi k bendinde belirtildiği gibi Yarışma
ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge planlama ve bir
Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun TMMOB’ye kayıtlı meslek
gruplarından olması gerekmektedir. Diğer meslek alanlarından
lisans diplomasına sahip kişiler ekip içerisinde danışman veya
yardımcı üye olarak görev alabilir.
Şartnamenin 5. Maddesi k bendinde belirtildiği gibi Yarışma
ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge planlama ve bir
Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun TMMOB’ye kayıtlı meslek
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Yoksa grubun sadece mimarlardan oluşması yeterli
midir?
5

17.03.2021

Öğrenciler bir ekibin içerisinde yardımcı
kategorisinde katılım sağlayabilirler mi?

6

17.03.2021

Danışmanlık aldığımız meslek insanlarının oda
kayıtlarının bulunması gerekli midir?

7

17.03.2021

İyi günler yarışma başvuru formlarını nereye
göndermemiz gerekiyor?

8

18.03.2021

Karaduvar sahilinde gel-git gözlemlenmekte midir?

9

18.03.2021

10

18.03.2021

11

18.03.2021

12

18.03.2021

13

18.03.2021

gruplarından olması gerekmektedir. Diğer meslek alanlarından
lisans diplomasına sahip kişiler ekip içerisinde danışman veya
yardımcı üye olarak görev alabilir.
Öğrenciler yarışmaya yardımcı ekip üyesi olarak katılabilir.
Herhangi bir meslek odası örgütlenmesi olmayan meslek grubu
üyelerinden danışmanlık alınması durumunda, danışmanlık
alınan meslek insanlarının lisans diploma numaralarını vermesi
yeterlidir.
22.02.2021 tarihinde Mersin Belediyesi Web sayfasında ilan
edilen Yarışma Şartnamesinde gerekli bilgiler verilmiştir.
İmar planında belirtilmiş olan kıyı-kenar çizgisi yarışmacılara
verilmiştir. Bunu gözeterek tasarım yapmanız yeterlidir.

Dumlupınar caddesinin genişletilmesi ve bununla
Projenin uygulanabilir olması için mevcut mülkiyet desenine
beraber mevcuttaki bazı yapıların yıkılması mümkün
olabildiğince uyulması yerinde olacaktır.
müdür?
Balık hali için Mersin ve yakın çevresinin ihtiyacını karşılayacak
Balık Hali için öngörülen bir kapasite (satış birimi
büyüklükte bir öneri beklenmektedir (Bkz. yarışma
sayısı) var mıdır?
şartnamesinin 8.3. maddesi). Balık pazarı için yarışma
şartnamesinin 8.2. maddesi dikkate alınmalıdır.
Sanayi alanlarına ve demir yollarına yönelik kısmi
Sanayi alanlarına ve demir yollarına yönelik öneri
öneri getirilebilir mi?
istenmemektedir.
İşlev ve işletim açısından iki farklı tesistir. Yakın ilişkili olmaları
Balık pazarı ile balık halinin birbirine göre konumları bir zorunluluk değildir ve balık hali ve balık pazarının birbirine
nasıl olmalıdır?
göre konumları yarışmacılara bırakılmıştır.
(Bkz. Yarışma şartnamesi 8.2. ve 8.3. maddeler)
Gıda pazarının yanı sıra sebze - meyve hali de
Hayır istenmemektedir.
istenmekte midir?
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14

18.03.2021

Mevcut hali sanayi sebebiyle kirlenmiş olan kıyının
ve denizin, getirilecek olan öneriler kapsamında
temiz olduğu mu kabul edilmelidir?

Yenileme projesi sonrası denizin kullanılabilir duruma
getirileceği öngörülmelidir.

15

18.03.2021

Öğrenciler ekibe yardımcı olarak dâhil olabilir mi?

Öğrenciler yarışmaya yardımcı ekip üyesi olarak katılabilir.

16

18.03.2021

Yarışma ekinde verilen, 1/5000 nazım imar planında
kısmen görülebilen fakat 1/1000 uygulama imar
planında belirtilmemiş olan serbest bölge 2. etabı
tasarımlarda nasıl ele alınmalıdır?

Serbest bölge 2. etabı tasarım kapsamında
değerlendirilmemelidir.

17

18.03.2021

18

18.03.2021

19

18.03.2021

20

19.03.2021

21

19.03.2021

22

19.03.2021

Şartnamede istenen "etaplama" uygulamasında
istenilen detay seviyesi nedir?
1997 tarihli Karaduvar İmar Planı'nı paylaşmanız
mümkün müdür?
Mevcut 1/1000 ve 1/5000 imar planlarındaki eksik
alanlar ve bilgilerden dolayı, bu imar planlarının da
güncel ve tam hallerini paylaşır mısınız?
Alana ait yüksek çözünürlüklü hava
fotoğrafı/ortofoto şartname eklerine katılabilir mi?
Hâlihazır DWG haritasında "O_SINIR" katmanı neyi
ifade ediyor?
Üst ölçek alanı içerisindeki büyük sanayi yapılarının
tam mülkiyet sınırlarını gösteren bir belge
paylaşılabilir mi?

Yarışma şartnamesinin 9. Maddesi b bendinde belirtilen
çerçevede yarışmacıya bırakılmıştır.
Yarışma şartnamesinin ekinde verilen belgelerin yeterli olduğu
düşünülmektedir.
Yarışma şartnamesinin ekinde verilen belgeler günceldir.
Web sitemizde yayınlanan EK-3 dosyasına eklenmiştir.
Herhangi bir lejantı ifade etmemektedir, dikkate alınmamalıdır.
Yarışma şartnamesinin ekinde verilen belgeler yeterlidir.
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23

19.03.2021

24

19.03.2021

Şartnamenin 5. Maddesi k bendinde belirtildiği gibi Yarışma
ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge planlama ve bir
Yarışmaya 2 mimar katılmak istiyoruz. Planlamacı ve
Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun TMMOB’ye kayıtlı meslek
peyzaj mimarı kesinlikle olmalı mı? Olmalıysa her
gruplarından olması gerekmektedir. Diğer meslek alanlarından
bir ekip üyesi için Mimarlar Odası üyeliği şart mı?
lisans diplomasına sahip kişiler ekip içerisinde danışman veya
yardımcı üye olarak görev alabilir.
Şartnamenin 5. Maddesi k bendinde belirtildiği gibi Yarışma
Merhabalar. Mimarlar Odasına kayıtlı Mimarım.
ekibinde en az bir Mimarlık, bir Şehir ve Bölge planlama ve bir
Proje müellifi olarak yarışmaya tek başıma katılmam Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun TMMOB’ye kayıtlı meslek
mümkün müdür? Danışmanların da Mimarlar
gruplarından olması gerekmektedir. Diğer meslek alanlarından
Odasına kayıtlı olması şartı var mıdır?
lisans diplomasına sahip kişiler ekip içerisinde danışman veya
yardımcı üye olarak görev alabilir.
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