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ÖNSÖZ
Ülkemizin eğitim öğretim altyapısı “fiziksel mekan” açısından değerlendirildiğinde tüm iyileştirme
çalışmalarına rağmen henüz yeterli kapasiteye ulaşılamamıştır. OECD ülkelerinde ilköğretimde derslik
başına 22 öğrenci düşmekte iken ülkemizde bu oran özellikle göç alan illerimizde ikili öğretim yapılmasına
rağmen derslik başına yaklaşık olarak ilköğretimde 30 öğrenci, ortaöğretimde 31 öğrenci civarındadır.
Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile çağ nüfusunun, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve
mesleki eğitimde %100 okullaşması hedeflenmektedir. Tüm eğitim birimlerinde tekli öğretim yapılması ve
derslik başına 30 öğrenci hedef alındığında Bakanlığımızın 120.000 dersliğe ihtiyacı bulunmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl genel bütçeden en büyük payı almasına rağmen, yıllık ortalama
15.000 derslik (650 adet okul binası) yapılabildiği, bu sayı içerisinde hayırsever katkıları, İMKB, Milli
Piyango İdaresi gibi diğer kurumların katkılarının da yer aldığı dikkate alındığında, yukarıda belirtilen
hedefin ancak 10 yıl sonra yakalanabileceği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde artan nüfus ve
büyükşehirlere yaşanan göçler dikkate alındığında 10 yıl sonunda yeni ihtiyaçların ortaya çıkacağı da bir
gerçektir.
Yalnızca derslik yapmanın eğitim -öğretim kalitesinin yükseltilmesinde yeterli olamayacağı açıktır.
Aynı zamanda eğitim -öğretim destek alanlarının da (spor salonu, yüzme havuzu, çok amaçlı salon,
yemekhane, kantin-kafeterya, kütüphane, laboratuvar, vb.) okul yapısı içinde planlanması gerekmektedir.
Bütçe imkânlarıyla her okula ait destek alanları yapılamamaktadır. Özellikle büyük şehirlerde eğitim tesisi
yapılacak arsa bulmakta sıkıntı yaşanması, bulunan arsaların ise kamulaştırma maliyetlerinin yüksek
olması arsaların, üzerine yapılan eğitim tesisinden daha değerli hale gelmesine neden olmaktadır.
İngiltere’de uygulanmaya başlanan ve dünyada birçok ülke tarafından da uygulanan Kamu Özel
Ortaklığı (K.Ö.O.) (P.P.P.- Public-Private-Partnership) modeliyle, hastaneler, hapishaneler, yurtlar,
otoyollar, köprüler ve okullar gibi kamunun yapması gereken birçok yatırım yapılmış, Türkiye’de ise
“Yap-Kirala-Devret” (Y.K.D.) olarak hukuki alt yapısı oluşturulan modelle ihalelere çıkılmış birçok
yatırım için sözleşmeler imzalanmıştır.
652 sayılı KHK ile “Eğitim öğretim tesislerinin, kiralama karşılığı yaptırılabilmesi ile mevcut
eğitim öğretim tesislerinin yenilenmesinin; eğitim öğretim tesislerindeki eğitim öğretim hizmet dışı
alanların işletilmesi karşılığında gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılabilmesi” imkânı
getirilmiştir.
K.Ö.O. modelinde, yapım işinin yanı sıra işletme süresi boyunca eğitim öğretim dışındaki hizmet
ve inşaat işletim hakkı yükleniciye bırakılmıştır.
Eğitimde %100 okullaşma hedefine ulaşabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “YapKirala-Devret” olarak hukuki alt yapısı oluşturulan K.Ö.O. finansman modeli ile ihaleye çıkarılacak ve
uygulamada kullanılacak eğitim kampüsleri projelerinin, ülke genelinde ön seçimli yarışmalarla elde
edilmesi planlanmıştır.
K.Ö.O. yatırımlarında idare, ön proje ile yapım ihalesine çıkar, kesin ve uygulama projeleri
yüklenici tarafından hazırlatılarak İdarenin onayına sunulur. Denetim, İdare tarafından veya hizmet satın
alma yoluyla gerçekleştirilir. Kesin ve uygulama projelerini yapmak ve İdare onayına sunma sorumluluğu
yükleniciye aittir.
Bu nedenle İdare, yarışma sonunda, yapım ihalesine esas olacak ön projeleri, anlaşma sağlanması
halinde yarışmayı kazanana yaptıracak ve yapım işi ihalesi şartnamesi ve sözleşmesine “kesin ve
uygulama projeleri ön proje müellifine yaptırılacak, proje ve mesleki kontrollük hizmetleri de proje
müellifince gerçekleştirilecek ve kesin ve uygulama projeleri ve mesleki kontrollük hizmetleri, ön proje
müellifi tarafından yapılacak, bu işlere ait giderler TMMO Mimarlar odası tarafından her yıl
yayınlanan asgari ücret tarifesinden hesaplanan bedelden fazla olmamak üzere Yüklenici tarafından
karşılanacaktır” şeklinde bir madde konulacaktır.

Günümüz beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak, teknolojideki gelişmelerin kullanılmasına imkân
veren, işletme, bakım ve onarım maliyetlerini en ekonomik çözen akıllı bina yaklaşımıyla, açık ve kapalı
spor tesisleri, yemekhane, kantin-kafeterya, kütüphane, otopark, laboratuvar, gözlem evi gibi eğitim destek
alanlarının ortak olarak kullanıldığı,
1- Taşımacılık ve trafik yükünü azaltan ve eğitim destek alanlarının en ekonomik şekilde
kullanılması ve işletilmesine imkân sağlayan “ESNEK DERS SAATLERİ”
2- Enerji tasarrufuna yönelik tek bir enerji ve ısı merkezinin oluşturulması ve kampüs ihtiyaçları ile
personel giderleri, sarf malzemesi, binalara ait küçük veya büyük onarım giderleri gibi harcamaların tek bir
merkezden yapılmasına izin veren “MERKEZİ BÜTÇE”
3- Tüm öğretmenlerin ve çalışanların kampüsün personeli anlayışına izin veren “ESNEK
PERSONEL”
4- Kampüs bünyesindeki eğitim yapılarının ve yurt binalarının doluluk oranına veya kapasitesine
göre ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına yönelik rezerv alanlara sahip, küçük müdahalelerle
fonksiyonları değiştirmesine izin veren, büyüyebilen, “MODÜLER VE ESNEK BİNA”
özelliklerine sahip tasarımlarla, ülkemizin yerel kültüre değin, özgün mimarisinin çağdaşlaştırılarak
izlerini bugüne taşıyan, plan şeması ve çizgileri ile eğitim yapısı kimliğini ifade eden, günümüz
mimarisine ve gelişmekte olan ülkelere model olabilecek işlevsel ve yenilikçi bir mimari anlayışın ortaya
çıkmasını sağlayacak, projelerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

M. Mustafa MURAT
Bakan a.
İnşaat ve Emlak Grup Başkanı

ŞARTNAME
YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
Yarışmanın amacı, “M.E.B. Eğitim Kampüsleri ” konulu tasarım gerçekleştirilirken, kültür, sanat,
bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, özgün ve
nitelikli mimari yaklaşımların öne çıkarılmasına, kültürel geleneğin çağdaşlaştırılarak
günümüze
aktarılabildiği eğitim yapıları ile günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin
seçilmesine, gelişmekte olan ülkelere model olabilecek bir mimari anlayışın ortaya çıkmasını sağlayacak
proje ve müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine, ayrıca ilgili mesleklerin, gelişmesine,
etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.
Yarışma şartnamesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı,
Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları
Yönetmeliği” ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş olmakla birlikte, 08.09.2012 tarihli ve 2012/3682 sayılı
“Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama karşılığı yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet
Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik“ esas
alınacaktır.

1.

2. YARIŞMANIN ŞEKLİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada, yeterlik için yapılan ön başvurulardan İdare
yetkilileri tarafından, yarışmalar dizisi için aday olarak seçilen ekipler hakkında jürilere açıklama
yapılmayacak, bu ekiplerden hangilerinin, hangi aşamalarda, hangi bölgeler için yarışmacı olarak proje
sunacakları kesinlikle ilgili jüriler tarafından bilinmeyecektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen
yarışma, ilk etapta yarışmaya açılan 8 adet alanda (arazide), ulusal ve tek aşamalı olarak
gerçekleştirilecektir.
3. YARIŞMAYI AÇAN KURUM
a) Adı:
Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı
b) Adresi: Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı
B Blok 06500 Beşevler / ANKARA
c) Telefon numarası: (312) 213 20 75
d) Faks numarası: (312) 213 83 46
e) Elektronik posta adresi: iegb@meb.gov.tr
4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmeleri şarttır. Ekip olarak
katılanların her birinin de aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların,
İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi
gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men
cezalısı durumunda olmamak,
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları,
ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
e) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak,
f) Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında
olmamak.
Yarışmaya katılmak isteyenler, ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma
şartnamesini yarışma raportörlüğünden ücretsiz olarak alabileceklerdir.

5. ÖN SEÇİM KRİTERLERİ VE İSTENEN BELGELER
ÖN SEÇİM KRİTERLERİ:
Aday yarışmacılardan, aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlaması beklenmektedir:
- En az 10.000 m² kapalı alana sahip Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin
Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de
belirlenen 4 ve daha üst sınıfta bir yapının mimari uygulama projesini gerçekleştirmiş
olmaları,
- Eğitim amaçlı bir yapının uygulama projesini tamamlamış olması,
- Ulusal veya Uluslararası Mimari Proje Yarışmalarında ödül, mansiyon veya satın alma almış
olması,
- Eğitim tesisleri konusunda yayınlanmış akademik çalışmasının bulunması.
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER VE ÖN SEÇİM PROSEDÜRÜ:
Aday yarışmacılardan istenen belgeler:
- Yukarıdaki kriterleri sağladığını gösterir belgeler (ilk iki kriter için ilgili idaresinden alınmış “iş
bitirme belgesi” veya Mimarlar Odasından alınmış sonuç yazısını beyan etmek yeterli olacaktır)
- Tüm ekip üyelerinin mesleki özgeçmişleri,
- Proje ekibinin, tüm alt birimlerini (statik, elektrik, mekanik vb.) içerecek şekilde tanıtımı,
- Referans listesi veya proje ve tasarımlarını anlatan görsel belge ve dokümanların A3 boyutunda
bir kitapçık olarak sunulması.
Yarışmaya katılmak isteyenler, yukarıdaki belgeleri içeren dosyalarını M.E.B. İnşaat ve Emlak Grup
Başkanlığı’na, “M.E.B. Eğitim Kampüsleri Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması” başlığı ile şartnamede
belirtilen gün ve saate kadar, elden veya posta ile teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak başvuruların son
teslim saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.
İdare tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, başvuran adaylar arasından uygun görülecek ekipler
yarışmaya davet edilecektir. Ön seçim sonrası, 8 ayrı arazi ve ihtiyaç programı için yarışma
düzenlenecektir. Her bir arazi için 6 ekip seçilerek toplamda 48 ekip belirlenecektir. Seçilen ekiplerin hangi
arazi ve ihtiyaç programında yer alacağına İdare karar verecektir.

6. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
M. Emin ZARARSIZ
(M.E.B. Müsteşarı)
M. Mustafa MURAT
Hasan ÖZBAY
Bedri EMİNSOY

(M.E.B. İnşaat ve Emlak Grup Başkanı – İnş. Mühendisi)
(Y. Mimar -DMMA)
(M.E.B. Eğitimci)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
Haydar KARABEY
Dürrin SÜER
Erdal SORGUCU
Kaan ÖZER
Atilla ESER

(Prof. Dr. Mimar – M.S.Ü. – Jüri Başkanı)
(Dr. Mimar – D.E.Ü.)
(Mimar – İ.T.Ü.)
(Mimar - Gazi Ü.)
(İnş. Y. Mühendisi – İ.T.Ü.)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Sabri KUŞCU
Deniz GÜNER
Ramazan AVCI

(İnş. Mühendisi)
(Doç. Dr. Mimar – Y.T.Ü.)
(Mimar – D.E.Ü.)

RAPORTÖRLER
Aynur ÇINAR
Saniye KÖLEMENOĞLU
Seden CİNASAL AVCI

(M.E.B.-Mimar – K.T.Ü.)
(M.E.B.-Mimar – K.T.Ü.)
(Mimar – Gazi Ü.)

7. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
1. Yarışma şartnamesi,
2. İhtiyaç programı,
3. Sözleşme tasarısı,
4. 1/5000 ölçekli imar planı,
5. 1/1000 ölçekli imar planı,
6. Halihazır Plankote,
7. Zemin etüd raporu,
8. Fotoğraflar,
9. Uydu görüntüsü,
10. Meteoroloji verileri.
8. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
a. 1/1000 ölçekli vaziyet planı: Ana kararları açıklayan şemalar ve kavramsal çözümlemeler bu planla
birlikte verilebilir. Vaziyet planının sol alt köşesine tüm yapı alanlarının toplam m² si yazılacaktır.
b. 1/500 ölçekli kat planları: Gerekli bölümleri tefrişli olarak çizilecektir. Kat planlarının altına toplam
m² yazılacaktır. Tekrar eden katlar 1/1000 ölçekli olarak verilebilir.
c. 1/500 ölçekli kesit ve görünüşler: Projeyi tanıtmaya yetecek sayıda çizilecektir.
d. Mimari açıklama raporu: MEB tarafından verilecek olan imar koşulları, okul türleri, kapasite
bilgileri, çerçeve ihtiyaç programı esas alınarak ihtiyaç programı yarışmacı tarafından geliştirilecektir.
Bu ihtiyaç programı mimari rapor ekinde verilecektir. Mimari raporda ihtiyaç programı ve arsa
verilerinin, konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir. Yapı ekonomisi,
işletme ve geleceğe dönük devamlılığı açısından işlevine en uygun inşaat sistemi, işletme modeli,
büyüme modeli, farklı kullanım senaryoları, malzeme ve genel mimari planlama ile çözüm hakkında
geniş bilgi, gerekirse şemalar eşliğinde verilir. Mimari açıklama raporu A3 boyutunda hazırlanacak
kitapçık içinde verilecektir.
9. PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ
a. Sergileme kolaylığı bakımından tüm paftalar aynı boyutta tutulacaktır. A0 boyutunu geçmeyecek
şekilde en çok 4 adet pafta, tercihen sert bir malzeme üzerine aplike edilmiş olacak ve paftalar dikine
kullanılacaktır. “Asılma Şeması” nda her paftanın yeri belirtilecektir.
b. Bütün paftalarda, kat planlarının altına toplam m², vaziyet planının sol alt köşesine ise tüm alanların
toplam m² si yazılacaktır.
c. Paftalar ayrıca A3 boyutunda mimari rapor ile birlikte kitapçık şeklinde teslim edilecektir.
d. Projeler ayrıca CD ortamında teslim edilecektir.
10. KİMLİK ZARFI
a. Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “MEB Eğitim Kampüsü Ön Seçimli Mimari Proje
Yarışması Kimlik Zarfı” yazılacaktır.
b. Zarfın içine:
i.
Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve
diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını, ekip başının adını ve adreslerini
ve telefon numaralarını bildirir imzalı bir belgeyi koymaları gereklidir.
ii.
Yarışmanın yılı içinde Mimarlar Odasınca düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin oda belgesini
koymaları gereklidir.
iii.
Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortağı mimarların her biri tarafından verilecektir.
11. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Yarışma projeleri, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde yarışma raportörlüğüne teslim edilecek,
her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine 5 (beş) rakamlı bir
rumuz yazılacaktır.

12. YARIŞMADAN ÇIKARMA
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa da geçirilmek kaydı ile
yarışmadan çıkarılır.
a. Projenin herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması,
b. Yarışma şartnamesinin dördüncü maddesinde belirtilen yarışmaya katılma koşullarına uyulmaması,
c. Kimlik zarfının ve içindeki belgelerin bulunmaması.
13. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı: 30.11.2012 Cuma
Ön seçim dosyaları için son başvuru tarihi: 26.12.2012 Çarşamba Saat: 17:00
Yeterlilik alan isteklilere yarışma daveti yapılması tarihi : İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Sorular için son gün:
İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Teslim tarihi:
İsteklilere davet mektubunda duyurulacaktır.
Jüri değerlendirme tarihi: İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Sergi tarihi:
İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Kolokyum tarihi:
İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
14. SORU VE CEVAPLAR
Yarışmacılar “iegb@meb.gov.tr” sitesinden ilan edilecek gün ve saate kadar ele geçecek şekilde konu
ile ilgili sorularını, “MEB Eğitim Kampüsü Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü”
yazışma adresine veya “iegb@meb.gov.tr” elektronik posta adresine gönderebilirler. Cevaplar idarenin web
sitesinden ilan edilecek tarihten itibaren http://iegb.meb.gov.tr web adresinde yayınlanacaktır.
15. ÖN SEÇİM ZARFLARININ TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI
Madde 5 te istenen ön seçim zarfı en geç 26.12.2012 Çarşamba Saat: 17:00’ye kadar “M.E.B.
Eğitim Kampüsü Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü” adresine elden teslim
edilebileceği gibi, posta veya kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen ve en
geç 26.12.2012 Çarşamba günü 17:00’ ye kadar belirtilen adrese ulaşmayan zarflar değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
16. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI
İdare tarafından belirlenen her bir proje için 6 adet adayın, projeleri ne zaman ve nereye teslim
edileceği davet mektubunda belirtilir.
17. YARIŞMA SONUCUNUN İLANI
Yarışmanın sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ve günlük ulusal bir gazetede ilan
edilecektir. Jüri raporu http://iegb.meb.gov.tr web sayfasında yayınlanacak, ayrıca e-posta ile katılımcılara
ulaştırılacaktır.
18. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda, 8 arazi için ayrı ayrı olmak üzere, seçilen projelere
aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.
1. Ödül Net:
35.000 TL Otuzbeşbin Türk Lirası
2. Ödül Net:
25.000 TL Yirmibeşbin Türk Lirası
3. Ödül Net:
20.000TL Yirmibin Türk Lirası
3 adet Mansiyon (Herbirine) Net : 15.000 TL Onbeşbin Türk Lirası.
Yukarıda belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun
açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde net olarak ödenecektir. Yarışmacıların ödül veya mansiyon
alabilmesi için proje teslimindeki asgari şartları sağlaması ve ilk elemeyi geçmesi gerekmektedir.
19. SERGİ ve KOLOKYUM YERİ
Sergi ve kolokyum yeri ve günü http://iegb.meb.gov.tr web adresinde yayınlanacaktır.

20. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına dek geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı
arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Ankara
Mahkemelerinde çözümlenecektir. Ödül alan projelere ait her türlü fikri haklarda, 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
21. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANANA İŞİN VERİLME BİÇİMİ
Ödül ve mansiyon kazanan projeler İdarenin malı olacaktır. İdare, anlaşma sağlanması halinde
birinciliği kazanan proje sahibine ön projelerini yaptıracak ve ön proje ile yapım ihalesine çıkılacaktır.
Kamu Özel Ortaklığı modeliyle (K.Ö.O.) inşası yapılacak eğitim kampüsünün kesin ve uygulama projeleri
ve mesleki kontrollük hizmetleri, ön proje müellifi tarafından yapılacak, bu işlere ait giderler T.M.M.O.
Mimarlar Odası tarafından her yıl yayınlanan asgari ücret tarifesinden hesaplanan bedelden fazla olmamak
üzere Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
22. DİĞER HUSUSLAR
Projelerin tasarımında, ülkemizde yürürlükte bulunan tüm güncel yasa ve yönetmeliklere (Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği, Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Tip İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Sığınak
Yönetmeliği, Proje ve İnşaatlarda Özürlülerle İlgili Öngörülen Esaslar, vb) uyulacaktır.
ÖN SEÇİM SONUCUNDA DAVETLİLERE GÖNDERİLECEK EKLER
1. İhtiyaç Programı
(İsteklilere davet mektubunda verilecektir.)
2. 1/5000 Ölçekli İmar Planı
(İsteklilere davet mektubunda verilecektir.)
3. 1/1000 Ölçekli İmar Planı
(İsteklilere davet mektubunda verilecektir.)
4. Halihazır Plankote
(İsteklilere davet mektubunda verilecektir.)
5. Zemin Etüd Raporu
(İsteklilere davet mektubunda verilecektir.)
6. Fotoğraflar
(İsteklilere davet mektubunda verilecektir.)
7. M.E.B. Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Kılavuzu (İsteklilere davet mektubunda verilecektir.)
8. Yöresel Malzeme Bilgileri (Gerekmesi Halinde)
(İsteklilere davet mektubunda verilecektir.)
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