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1.GİRİŞ 

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 2010 yılının Dünya Mimarlık Günü 

teması olarak “Daha Ġyi Kent, Daha Ġyi YaĢam ve Tasarım Yoluyla Sürdürülebilirlik” 

baĢlığıyla belirlenmesinden yola çıkarak, yeniden yapılması planlanan ġiĢli Lisesi 

projelerinin sağlanması için bir mimari proje yarıĢması açılmıĢtır. Mevcut lise 

binasının yerine düĢünülen yeni ġiĢli Lisesi Projesi’nin, Ġstanbul Metropoliten Alanı 

içinde önemli yeri olan ġiĢli Ġlçesi’nin kent kimliğine ve geliĢimine katkıda bulunması 

beklenmektedir. Bunun yanı sıra, genç kuĢakların çağdaĢ eğitim sistemi içinde 

yetiĢmesine olanak sağlayacak örnek bir mimari ortamın oluĢturulması 

hedeflenmektedir. 

 

2. YARIŞMANIN AMACI 

 Kentsel yaĢam, çevre, ekonomik ve mekansal kazanımlar, kültürel çeĢitlilik ve bu 

anlamdaki yaratıcılık alanları ile “sürdürülebilir çevre - yaĢam kalitesi - geleceğe 

yönelik herkes için tasarım” kavramları bağlamında,  

 ÇağdaĢ eğitim ve güncel teknoloji anlayıĢına uygun, 

 Tasarımda yaratıcılık, verimlilik, esneklik, eriĢilebilirlik, yerel/bölgesel 

değerlendirmeler, iĢlevsellik, kültürel araĢtırmalar, doğru ve sağlıklı strüktür, 

konstrüksiyon ve ürün seçimi ile enerji etkinliği gibi konuları kapsayan çok boyutlu 

“sürdürülebilirlik” düĢüncesi ile,  

 Eğitimin düzeyini yükseltici önerilerin uygulama alanına yansıtılabilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

3. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ 

YarıĢmanın konusu, yeniden yapılması düĢünülen ġiĢli Lisesi Binası’nın Mimari 

Projesi’nin yarıĢma yoluyla elde edilmesidir.  

YarıĢmanın yeri Ġstanbul Ġli, ġiĢli Ġlçesi, MeĢrutiyet Mahallesi, 131 pafta, 1905 ada, 

156 - 173 sayılı parsellerdir (ġiĢli Etfal Hastanesi karĢısında, Dr. ġevketbey Sokağı 

ile Veteriner Hilmi Sokağı’nın kesiĢtiği köĢe parsel). YarıĢma alanı, onanlı imar 

planında “ORTAÖĞRETĠM ALANI”nda kalmakta, parsel üzerinde “AVAN PROJEYE 

GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR” notu bulunmaktadır. 

 

4. İHTİYAÇ PROGRAMI 

YarıĢma projesi ile ilgili ihtiyaç programı, Ģartnamenin ekinde verilmiĢ olup, gereğinde 

ġiĢli Belediyesi’nin web adresinden(www.sislibelediyesi.com) de sağlanabilir. 

 

5. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 

YarıĢma, “TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, ġehircilik 

ve Kentsel Tasarım Proje YarıĢmaları Yönetmeliği” kapsamında serbest, ulusal ve tek 

aĢamalı olarak düzenlenmiĢ bir mimari tasarım yarıĢmasıdır. 

 

 

http://www.sislibelediyesi.com/
http://www.sislibelediyesi.com/


 

6. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Kurum : ġiĢli Belediyesi 

Adres  : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 P.K: 34394  ġiĢli / ĠSTANBUL 

Telefon : 0 532 4411872 

Fax  : 0 212 2749150 

E-posta : yarismaraportorluk@sislibelediyesi.com 

Web  : www.sislibelediyesi.com  

 

7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

YarıĢmacılar aĢağıdaki koĢullara uymalıdır. Ekip olarak katılan mimarların her birinin, 

bu koĢulların tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, idareyle iliĢkilerin 

yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi 

gerekir. YarıĢmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karĢı ortaklaĢa ve 

zincirleme olarak sorumludur.  

YarıĢmaya katılacaklarda aranacak koĢullar:  

a) TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar olmak ve meslekten men cezalısı 

durumunda bulunmamak, 

b) Seçici Kurul üyelerini ve raportörleri atayanlar arasında olmamak,  

c) Seçici Kurul üyeleri (danıĢman, asıl, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden 

akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,  

d) Seçici Kurul çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamıĢ olmak, 

e) YarıĢmayı açan idarede, bu yarıĢmayla ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, 

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,  

f) ġartname almıĢ olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kiĢinin bu koĢulu yerine 

getirmesi yeterlidir),  

YarıĢmaya katılmak isteyen yarıĢmacıların Ģartname bedeli olan 200TL’yi Vakıflar 

Bankası – Esentepe ġubesi “TR 2900 0150 0158 0072 9326 3550” iban numaralı 

hesaba 01.07.2011 tarihine kadar, isim belirterek yatırmaları gerekmektedir. Banka  

dekontunun, üzerinde yarıĢmacının adı-soyadı, telefon, e-posta ve adres bilgileri 

yazılı olarak, yarıĢma raportörlüğüne iletilmesinden (faks veya elden) sonra Ģartname 

ve ekleri yarıĢmacılara ulaĢtırılacaktır. 

Bu koĢullara uymayanlar, proje teslim etseler bile yarıĢmaya katılmamıĢ sayılırlar. 

 

8. DANIŞMANLAR, SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 

Danışman Üyeler 

 Mustafa Sarıgül ġiĢli Belediyesi BaĢkanı 

  Osman Korkmaz ġiĢli Belediyesi BaĢkan Yardımcısı 

 

        

 Gürbüz Akbulut  ġiĢli Ġlçesi Milli Eğitim Müdürü 

  Mehmet Mutlu ĠnĢaat Mühendisi (Y.T.Ü.) 

 Sinan Çakır ġiĢli Lisesi Müdürü 

 

http://www.sislibelediyesi.com/


Asıl Seçici Kurul Üyeleri  

 Doğan Hasol (Jüri BaĢkanı)  Mimar (Ġ.T.Ü.) 

 Çelen Birkan   Mimar (Ġ.T.Ü.) 

 Erhan ĠĢözen    Mimar (D.G.S.A.) 

 Hakkı Önel  Mimar (Y.T.Ü.) 

 Hasan ġener  Mimar (Ġ.T.Ü.) 

 

Yedek Seçici Kurul Üyeleri  

1. Emre Aysu  Mimar (Y.T.Ü.) 

2. Hakan Dalokay     Mimar (M.S.Ü.) 

 

Raportörler 

 Gürsel Akkoyunlu  ĠnĢaat Mühendisi (O.D.T.Ü.) 

 Z.Güler Özdemir  Mimar (D.G.S.A.) 

 Ceren Özilhan Özkurt  Mimar (Ġ.T.Ü.) 

 

9. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 

a) YarıĢma ġartnamesi 

b) Ġhtiyaç Programı 

c) Halihazır Harita 

d) Plankote ve Kot-kesit 

e) Onanlı Ġmar Planı ve Plan Notları 

f) ĠnĢaat Ġstikamet Rölövesi 

g) Aplikasyon Krokisi 

h) Arsa ve Yakın Çevresine ĠliĢkin Görseller ve Hava Fotoğrafı 

Not: YarıĢma Ģartnamesi, ihtiyaç programı gibi yarıĢma alanı ve yakın çevresine 

iliĢkin, tasarımda kullanılacak verilere www.sislibelediyesi.com adresinden; yarıĢma 

projesi ile ilgili Ġmar Hukuku konusundaki gerekli bilgi ve hükümlere (3194 sayılı Ġmar 

Kanunu, Ġstanbul Ġmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği vb.) 

www.mo.org.tr adresinden (mevzuat konu baĢlığından); mekan standartları 

konusundaki örnek bilgilere ise (Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Özel Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi vb.) 

www.meb.gov.tr adresinden eriĢilebilir. 

 

10. YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER 

a) Öneri Tasarım 

 Vaziyet planı, kesitler, siluetler 

 Ölçek:1/500 (Vaziyet planı ve kesitlerde arsa ve yakın çevresiyle ilgili yerleĢme ve 

ulaĢım kararları, yapısal/mekansal kullanımlar gibi hususlar ve kotlar belirtilecektir) 

 1/200 ölçeğinde yapı ya da yapı grubunu tanıtıcı yeterli sayıda plan, kesit ve 

görünüĢler ile tasarımın bütününü anlatan çizimler 

 Yapının taĢıyıcı sistemi, yapım yöntemi ve ürün / gereç seçimine iliĢkin sistem 

ayrıntısı (1/50 ölçeğinde plan, kesit ve görünüĢ olarak)  

http://www.sislibelediyesi.com/
http://www.mo.org.tr/
http://www.meb.gov.tr/


 

 Mimarlık ve mühendislik açısından tasarımda ele alınan özgün yaklaĢımlara 

yönelik Açıklama Raporu (Bu raporda, verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin 

tasarımda nasıl ele alındığı ve değerlendirildiği belirtilecektir. Ayrıca projenin yapı 

ekonomisi ve geleceğe dönük sürdürülebilirliği açısından iĢlevine uygun yapım 

yöntemi, malzeme ve genel mimari planlama verileri açıklanacaktır) 

 1/500 ölçekli maket (Halihazır harita üzerinde belirtilen maket sınırları kapsamında 

olmak üzere, arsa yakın çevresi ile birlikte ele alınacaktır) 

 YarıĢmacının gerekli gördüğü diğer çizimler (Perspektifler, görseller vb.) 

b) Projelerin Sunuş Biçimi 

Pafta boyutu A0 (düĢey) olmak üzere sunum biçimi ve pafta sayısı serbesttir. Paftalar 

sert bir malzeme üzerine yapıĢtırılmıĢ olacaktır. Her paftanın sağ alt köĢesinde pafta 

asılma Ģeması yer alacak, sol alt köĢesinde ise o paftadaki katlara iliĢkin toplam 

inĢaat alanları belirtilmiĢ olacaktır.Ayrıca, bir takım kopya ve tüm dokümanların 

sayısal kopyalarını içeren bir CD teslim edilecektir. 

c) Kimlik Zarfı 

YarıĢmaya teslim edilen panolar, CD Rom, proje ambalajı, kimlik zarfı vb. tüm 

belgelerde kimlik gizli olacaktır.  

Ġçi görünmeyen cinsten ve mühürlenerek kapatılmıĢ bir zarf üzerine, daktilo ya da 

yazıcı ile “T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ŞİŞLİ LİSESİ ULUSAL MİMARİ PROJE 

YARIŞMASI” yazılacaktır. Zarfın üzerinde rumuz bulunacaktır. 

Zarfın içine: 

 Ekip üyelerinin yarıĢma koĢullarını aynen kabul ettiklerini belirten, ad ve soyadlarını, 

bitirmiĢ oldukları okulları, diploma numaralarını, oda sicil numaralarını ve adreslerini 

bildirir imzalı bir belgeyi koymaları gereklidir. 

 Ekip baĢı ile müellif yarıĢmacıların ad ve soyadlarının belirtilmesi gereklidir. 

 Mimarlar Odası ilgili Ģubesince 2011 yılı içinde düzenlenmiĢ, yarıĢmacıya iliĢkin üye 

tanıtım belgesi konulmalıdır. YarıĢmaya katılan proje sahiplerinden yarıĢmada 

derece, mansiyon ya da satın alma kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını 

dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "açılabilir" ibaresini yazarlar. Üzerinde 

"açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece, mansiyon ve satın alma 

kazanmamıĢ olsalar dahi seçici kurul tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta 

belirtilir.  

d) Rumuz ve Ambalaj Esasları 

Projeler raportörlüğe dıĢ etkenlerden zarar görmeyecek Ģekilde teslim edilir. Tüm 

proje paftalarının ve raporların her sayfasının sağ üst köĢesine, maket ve benzeri 

nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köĢesine 1cmx5cm büyüklüğünde 

beĢ rakamlı bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı 

olmamalıdır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde ayrıca “T.C. MİLLİ EĞİTİM 

BAKANLIĞI ŞİŞLİ LİSESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI” ibaresi yer 

almalıdır. 

 

 

 



 

11. YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ESASLAR 

a) Her yarıĢmacı, yarıĢmaya sadece bir öneri ile katılabilir. 

b) Tüm yarıĢma projeleri, Ģartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek 

Ģekilde teslim edilmelidir(Bkz. Madde 15). 

c) Proje paftalarının ya da maketin üzerinde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare 

ya da iĢaret olmamalıdır. 

d) Her yarıĢma projesi için bir kimlik zarfı bulunması ve zarf içindekilerin eksiksiz 

olması gereklidir.  

e) YarıĢmacılar, Ģartname alıp isim ve adreslerini bildirmiĢ olmalıdır. (Ekip olarak 

katılanlardan bir kiĢinin bu koĢulu yerine getirmesi yeterlidir) 

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa 

geçirilerek yarıĢma dıĢı bırakılır. 

 

12. ÖDÜLLER 

Birinci Ödül      : 70.000TL 

Ġkinci Ödül        : 50.000TL 

Üçüncü Ödül    : 30.000TL 

Mansiyonlar (BeĢ adet)  : 10.000TL 

Satınalma (Jüri kullanımı için) : 20.000TL 

YarıĢmacılara ödenecek ödül, mansiyon ve satın alma bedelleri, yarıĢma sonucunun 

duyurulmasını  izleyen otuz (30) gün içinde, yarıĢmacılara ya da yasal vekillerine 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir. 

 

13. YARIŞMA TAKVİMİ 

YarıĢmanın ilanı : 18.04.2011 

Sorular için son gün : 20.05.2011 

Cevapların duyurulması : 25.05.2011 

Projelerin teslim tarihi : 18.07.2011 

YarıĢma sonuçlarının ilanı : 27.07.2011 

Kolokyum ve Ödül Töreni : 29.07.2011 (Saat:18.00) 

Sergi : 29.07.2011 – 13.08.2011 

 

14. SORU VE CEVAPLAR 

YarıĢmacılar 20.05.2011 Cuma günü saat 17.00’ye kadar, yarıĢmaya iliĢkin sorularını 

ġiĢli Belediyesi’nin belirtilmiĢ adresine posta, e-posta ya da faks yolu ile iletebilirler. 

Soru dokümanlarının üzerine “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ġiĢli Lisesi Ulusal Mimari 

Proje YarıĢması - Sorular” baĢlığı konacaktır. 

Cevaplar yarıĢma Ģartnamesi alarak kaydını yaptırmıĢ tüm yarıĢmacılara e-posta ile 

bildirilecek, ayrıca ġiĢli Belediyesi web adresinde (www.sislibelediyesi.com) 

yayımlanacaktır. 

 

 

http://www.sislibelediyesi.com/


 

15. PROJELERİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI 

Projeler en geç 18.07.2011 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar ġiĢli Belediyesi 

Çevre Etki Değerlendirme Kurulu’na (Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 Kat:10 

P.K: 34394  ġiĢli / ĠSTANBUL) elden teslim edilebileceği gibi, aynı gün ve saate 

kadar posta, APS ya da kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu Ģekilde 

gönderilen projelerin PTT, APS, KARGO makbuzu (proje ve eklerinin en son teslim 

tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) 

18.07.2011 Pazartesi günü saat 17.00’den önce yarıĢma raportörlüğüne ait faksa 

(0212 2749150) gönderilecektir. 

22.07.2011 PerĢembe günü saat 17.00’ye dek belirtilen adrese ulaĢmayan proje ve 

eklerinden ve kargoda oluĢabilecek hasar ya da kayıplardan ġiĢli Belediyesi sorumlu 

değildir. 

 

16. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI 

YarıĢmanın sonucu, 27.07.2011 ÇarĢamba günü, ġiĢli Belediyesi’nin web adresinde 

ve günlük bir gazetede duyurulacaktır. Seçici kurul raporu bütün yarıĢmacılara 

gönderilecektir. 

 

17. PROJELERİN SERGİLENMESİ, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ 

Eser sahibi yarıĢmaya katılmakla, eserinin sergide ve yarıĢma ile ilgili olarak 

hazırlanacak yayınlarda yer almasını kabul etmiĢ sayılır. YarıĢmanın sonuçlarının 

ilanından sonra, seçici kurulca yarıĢma dıĢı bırakılan projeler de dahil bütün projeler, 

imzalı seçici kurul raporunun bir kopyası ile birlikte 29.07.2011 Cuma gününden 

itibaren 15 gün süre ile ġiĢli Belediyesi Sergi Salonu’nda sergilenecektir. Sergi, 

ücretsiz olarak halka açık olacaktır. 29.07.2011 Cuma günü saat 18.00’da aynı 

adreste kolokyum ve ödül töreni yapılacaktır. 

 

18. PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ 

Ödül, mansiyon kazanan ya da satın alınanlar dıĢında kalan projeler, serginin 

bitiminden sonra otuz (30) gün içinde sahipleri tarafından ġiĢli Belediyesi’nden teslim 

tutanağı karĢılığında geri alınabilir. Bu süre içinde alınmayan projelerden ġiĢli 

Belediyesi sorumlu değildir. 

Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınanlar ve ekleri ġiĢli 

Belediyesine ait olacaktır. Belediye bu eserleri yayımlama hakkına sahiptir. 

 

19. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ  

YarıĢma sonuçlarının duyurulmasından sözleĢmenin imzalanmasına dek geçecek 

süre içinde ġiĢli Belediyesi’yle yarıĢmacı arasında doğabilecek anlaĢmazlıklar, önce 

Seçici Kurul hakemliğinde, anlaĢma sağlanamaması durumunda Ġstanbul 

Mahkemeleri’nde çözülecektir. 

 

 



 

20. BİRİNCİ ÖDÜLÜ KAZANANA İŞİN NASIL VERİLECEĞİ 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuyla belirlenen haklar saklı kalmak 

koĢuluyla, ödül, mansiyon kazanan ve varsa satın alınan projelerin tanıtım ve 

kullanım hakları ġiĢli Belediyesi’nin olacaktır. ġartname alarak yarıĢmaya katılan 

proje sahipleri bu hükmü kabul etmiĢ sayılırlar. 

Uygulama projelerine baĢlanılması, Belediye’nin bütçeden proje ödeneği ayırabilmesi 

halinde mümkündür. Proje ödeneği ayrıldıktan sonra ġiĢli Belediyesi, uygulama 

projelerini ve mimari mesleki kontrollük hizmetini, yarıĢmada birinci ödülü kazanan 

proje sahibine TMMOB Mimarlar Odası “Mimarlık Hizmetleri ġartnamesi Ve En Az 

Bedel Tarifesi” uyarınca yaptıracaktır. Mimarlık iĢlerinin ücreti, sözleĢmenin yapıldığı 

yıldaki birim maliyetlere göre ve yapı grubu 4A kabul edilmek üzere ödenecektir. 

Mühendislik ve diğer uzmanlık hizmetleri ile mühendislik uygulama projeleri bu 

hizmetin dıĢındadır. 

Uygulamayı üstlenen müellif, uygulamada ġiĢli Belediyesi’nin ve seçici kurul 

üyelerinin öneri ve tavsiyelerin dikkate almayı kabul etmiĢ sayılır. 


