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YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI ve KONUSU: 

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, tarafından ortaklaşa 
düzenlenmekte  olan  “KAYSERİ  BEL-SİN  SEMT  PAZARI  ve  YAKIN  ÇEVRESİ  ULUSAL 
ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” kapsamında; Mimarlık öğrencilerinin kent, 
kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında bu mekânların yeniden değerlendirilmesine 
yönelik fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla, yarışma konusu olarak verilen alanın, kamusal kullanım potansiyeli dikkate alınarak;

• Yarışma alanının yanında yer alan park ile ilişkisinin güçlendirilmesi,
• Bölgenin rekreasyon talebini karşılayacak işlevsel öneriler getirilmesi,
• Semt halkı için karşılaşma ve buluşmalara olanak sağlaması,
• Sosyal ve kültürel bir toplanma noktası olması,
• Açık  alan  spor  etkinliklerine  (kaykay,  paten,  vb.  ile  yürüyüş  yolları,  çocuk  oyun 

alanları..vb..gibi) olanak sağlanması,
• Haftanın bir  günü kurulan Semt Pazarı  işlevinin alanın kamusal  kullanımı  ile  birlikte  

yeniden değerlendirilmesi,
• Bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak, Pazar alanının örtü konusunun geliştirilmesi,

konularında fikir üretmeleri beklenmektedir.

Semt  Pazarı  için  yaklaşık  3000-3500  m2 alan  ayrılması  önerilmektedir.  Alanda  gerek  Pazar 
günleri  servis  ihtiyaçlarını  karşılamak,  gerekse  diğer  günler  alanı  kullanacak  çevre  halkı  için 
yaklaşık 150-200 araçlık bir otopark sağlanması gerekmektedir.   

Ayrıca planlama içinde kısa süreli dinlenme amaçlı bir kahve ile kamusal bir WC planlanması  
önerilmektedir. 

Alanın karakteri:
Yarışma konusu alan,  yer  yer küçük set ve basamaklarla  düzenlenmiş,  hafif  eğimli,  sert  bir  
zemine (asfalt ve beton) sahiptir. Bugünkü kullanımda alanın büyük bölümüne araç ile düzensiz 
erişim sağlanabilmektedir. Araç için ayrılan planlı park alanları, alanı doğu yönünde sınırlayan 
cadde üzerinde düzenlenmiştir.  Alanın doğu yönü yüksek konut blokları  ile  kuzey yönü ise 
alışveriş merkezi ve ofis fonksiyonu içeren çok katlı karma kullanımlı bir yapı ile sınırlıdır. Alanın 
batı sınırı Büyükelçi Hasan Esat Bulvarına yaslanmakta ve bulvarın karşı tarafında yüksek katlı  
konut  blokları  yer  almaktadır.  Alanın  güney  sınırı  ise  semtin  en büyük  yeşil  parkı  birleşme 
olanağına sahiptir.

Alanda iki kamusal bina yer almaktadır. Bunlardan kuzey yönünde haritada girişi işaretli olan  
bina Semt Kütüphanesi, dikdörtgen planlı ve mevcut park (yeşil alan) yönünde yer alan bina ise  
Belediye Düğün Salonu olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca alan içinde kooperatif yöntemi ile inşa edilmiş, iki katlı sıra bloklardan oluşan küçük bir 
çarşı mevcuttur. 

2. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ
Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık, Mühendislik, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje 
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Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci 
mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. 

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

• Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencilerine 
açıktır.  Öğrenciler  yarışmaya  bireysel  olarak  katılabilecekleri  gibi  ekip  halinde  de 
katılabilirler.  Yarışma  sürecinde,  birlikte  çalışmanın  önemli  olduğu,  disiplinler  arası 
ilişkiyi  güçlendirecek  bir  deneyim  yaratacağı  öngörüsüyle,  yarışmaya  ekip  olarak 
girilmesi önerilmektedir. Ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur. 

  
•  “KAYSERİ BEL-SİN SEMT PAZARI ve YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ 

FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” yarışma raportörlüğüne semtpazariyarisma@gmail.com 
e-posta adresi aracılığı ile TMMOB Mimarlar Odası öğrenci üye sicil no.su, isim, adres ve 
okulunu bildirerek kaydettirmeleri gerekmektedir. (ekip olarak katılanlardan bir kişinin  
bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

• Yarışmaya  ekip  içinde  yer  alacak  diğer  disiplinlerden  katılacak  yarışmacıların  lisans 
öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları,

• Katılımcı  mimarlık  öğrencilerinin,  Mimarlar  Odası’na  öğrenci  üyeliklerini  yaptırmış 
olmaları gerekmektedir.(Bkz. Ek.1)

4. SEÇİCİ  KURUL ÜYELERİ 

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:
Memduh BÜYÜKKILIÇ            Uzm.Dr (Melikgazi Belediyesi Başkanı)
Eda VELİBAŞOĞLU               Y.  Mimar  (TMMOB  Mimarlar  Odası  Kayseri  Şubesi  Yönetim 

Kurulu Başkanı)
Gökhan KÖMÜRCÜ                    Mimar (Fen İşleri Müdürü)

Asıl Seçici Kurul Üyeleri:
Feride ÖNAL                             (Doç.Dr.Mimar/ MSÜ)
Nezih AYSEL                             (Yrd.Doç.Dr./MSGSU)
Mehmet YEREBASAR             (Mimar/DGSA)
Güntülü GÜNDOĞ                    (Y.Mimar/ERU)
Murat KÖMÜRCÜ                     (Dr.İnşaat Mühendisi/ODTÜ)

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
Sema SERİM                                      (Yrd.Doç.Dr./YTU)
Hakan MENEVİŞ (Mimar/KATU)

Raportörler: 
Makbule ERSOY            (Mimar/ERU)
Ahmet ÇETİNKARA                  (Mimar/DOU)
Burcu İMAMOĞLU (Mimar/OGU)
Raportörlük Adresi:
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“KAYSERİ BEL-SİN SEMT PAZARI ve YAKIN ÇEVRESİ  ULUSAL  ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR 
PROJESİ YARIŞMASI” 
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan/Kayseri
e-posta adresi: semtpazariyarisma@gmail.com 

5. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
• Yarışma Şartnamesi
• Bel-sin ve yakın çevresi ile ilgili genel bilgiler.
• 1/1000 ve 1/500 ölçekli haritalar (Sayısal - CD ile)
• Yarışma alanının fotoğrafları

6.YARIŞMACILARDAN İSTENENLER:
• 1/500 Vaziyet Planı(genel yerleşim kararları gösterilecektir),2 adet siluet
• 1/200 plan, kesit ve görünüşler (Yarışmacılar belirledikleri alana ait tasarım önerilerini  

sunabilecekleri ölçek aşamasıdır.).
• Yarışmacılar  tasarım  yaklaşımlarını  açıklayan  mimari  rapor  niteliğindeki  metni  (ayrı  

olarak  değil)  paftalar  üzerinde,  çizimlerle  bir  bütün  oluşturacak  biçimde  ifade 
edeceklerdir. 

• İstenirse 3 boyutlu çizimler sunulabilir.

Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk)  
serbesttir.  Tüm  sunuşlar  A1  (59,4x84)  boyutlarında  ve  dikey  olarak  sunulacaktır. 
(maksimum 3 pafta) 

Teslim edilecek projeye ait bütün panolarda sağ üst köseye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir  
kutuya  5  rakamdan  oluşan  bir  kimlik  kodu yazılacaktır.  Sergileme  kolaylığı  bakımından  
paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.

Projeler  JPEG  ve  tif  uzantılı  dosya  halinde  internet  ortamında  sunulacaktır.  
(2500x3500pixel 300 dpi çözünürlükte) 

Katılan tüm projeler yarışma kitabında yer alacaktır.

7.YER GÖRME
Yarışmada,  yer  görme  zorunluluğu  yoktur  ama  Jüri  yarışmacılara  yer  görmelerini 
önermektedir. 

8.YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR
• Mimarlık öğrencileri Mimarlar Odası öğrenci statüsünde üye olduğunu mimarlar Odası 

biriminden alacağı bir belge ile belgelemek zorundadır.
• Yarışmacıların,  Mimarlar  Odası  Öğrenci  Üyeler  dışında  ekipte  yer  alan  farklı 

disiplinlerden  lisans  öğrencileri  Oda  üyeliği  olmayan  disiplinlerden  öğrenciler  
Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin lisans öğrencisi olduklarına ait öğrenim 
belgesi sunmaları gerekmektedir.

• Her yarışmacı, yarışmaya tek öneri ile katılabilir. 
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• Projenin veya raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini  belirten işaret bulunması,  
istenenlerin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje  
yarışmadan çıkarılır.

9. KİMLİK BİLGİLERİ:
Yarışmaya  teslim  edilen  projelerde  KİMLİKLER  GİZLİ  olacaktır.  Yarışmacılar;  proje  ile  aynı  
rumuzu taşıyan ve üzerine ““KAYSERİ BEL-SİN SEMT PAZARI ve YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL 
ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI KİMLİK BİLGİLERİ” ibaresi ve rumuz yazılı ayrı 
bir dosya içine aşağıdaki belgeleri koyarak  :

• Tüm ekip elemanlarının adı, soyadı, açık adresi, telefon numaraları ve e-posta adresi; 
• Yarışmaya  ekip  içinde  yer  alacak  diğer  disiplinlerden  katılacak  yarışmacıların  lisans 

öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları,
• Katılımcı  mimarlık  öğrencilerinin,  Mimarlar  Odası’na  öğrenci  üyeliklerini  yaptırmış 

olmaları gerekmektedir.(Bkz. Ek.1)

iadeli  taahhütlü olarak en geç 30 Eylül Salı  saat 17.00'da ulaşmak kaydıyla yarışma adresine 
gönderilecektir.
10.YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması......................................................24 Temmuz.2014

Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih .......................................13 Ağustos.2014

Soruların cevaplanması................................................................................15 Ağustos.2014

Projelerin teslimi ..............................................................................................30.Eylül.2014

Jüri Değerlendirmesi.........................................................................................10.Ekim.2014

Sonuçların açıklanması .....................................................................................15. Ekim.2014

Kolokyum ve ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir

11. SORU VE CEVAPLAR:
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 13 Ağustos 2014 çarşamba günü saat 17.00’e kadar ele  
geçecek şekilde faks veya e-posta ile  KAYSERİ BEL-SİN SEMT PAZARI ve YAKIN ÇEVRESİ 
ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI Sorular’ başlığı altında Mimarlar Odası 
Kayseri Şubesi’ ne İletebilirler.

Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 2 gün içerisinde, tüm yarışmacılara, e-
posta ve web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

Posta Adresi: 
KAYSERİ  BEL-SİN  SEMT  PAZARI  ve  YAKIN  ÇEVRESİ  ULUSAL  ÖĞRENCİ  MİMARİ  FİKİR 
PROJESİ YARIŞMASI
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan/Kayseri

tel: 0352 232 61 49
faks: 0352 222 86 95
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e-posta adresi: semtpazariyarisma@gmail.com  

12.RUMUZ  
Projenin tüm paftalarının ve kimlik bilgileri dosyasının sağ üst köşesine 1x4cm ebadında beş (5)  
karakterli  bir  rumuz  yazılır.  Rumuzda  kullanılan  karakterler  tekrarlanmamalı  ve  sıralı  
olmamalıdır.

13. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, TESLİM ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
Yarışmacılardan istenen dokümanlar 24-30 Eylül 2014 tarihleri arasında internet aracılığıyla 
TMMOB Kayseri Şubesine gönderilecektir. Yarışmacılar www.kaymimod.org.tr adresinden 
sağ üst köşede yer alan  ‘Dosya Gönder’ bölümüne tıklayarak açılan pencerede ‘Kayıt Ol’ 
butonunu işaretleyeceklerdir.  Açılan pencerede kullanıcı,  şifre,  şifre  tekrar,ad,soyad,mail  
adresi bölümleri doldurulacaktır. Firma kısmına ise yarışmacının beş(5) karakterli  rumuzu 
yazılacaktır.  Telefon,  il,  adres  bilgileri  doldurularak kaydın tamamlanması  için  ‘Kayıt  Ol’  
butonu tıklanacaktır.’Kayıt işlemi tamamlandı, giriş yapabilirsiniz’ uyarısı görüldükten sonra 
tekrar  giriş  yapılarak  yükleme  işlemine  başlanacaktır.  Yarışmacılar  proje  paftaları  
(2500x3500pixel  300  dpi  çözünürlükte)  kayıt  girişi  yapıldıktan  sonra  açılan  pencerede 
‘Dosya Gönder’ butonuna tıklayarak yükleme yapacaklardır.

14.JÜRİNİN TOPLANTI GÜNÜ VE SONUÇLARIN İLANI
Yarışmanın  sonuçları  http://www.melikgazi-bld.gov.tr/  ,  www.mimarlarodasi.org.tr  ve 
www.kaymimod.org.tr adreslerinde aynı anda yayınlanacaktır. 

15.ÖDÜLLERİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Ödül: 8.000 TL.
2. Ödül: 7.000 TL
3. Ödül:6.000 TL.
Mansiyon (5 adet ):1.500 TL

Uygun görülen sayıda Satın alma verilecektir. 
Ödül kazanan projelere ödeme yarışma sonucu açıklandıktan sonra bir ay içinde yapılır.

16. PROJELERİN SERGİLEME YERİ VE ZAMANI
Yarışmaya  katılan  tüm  projeler,  jüri  değerlendirmesi  yapıldıktan  sonra  belirlenen  tarihler 
arasında sergilenecektir. 

17. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ
Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen Kayseri Melikgazi  
Belediyesi,  müellifin veya müelliflerin isimlerini  belirtmek koşulu ile yayınlama ve sergileme 
hakkına sahip olacaklardır. 

2. GENEL BİLGİLER
505.924 nüfuslu İlçe bir sanayi ve ticaret merkezidir. İlçe ekonomisinin ağırlığı tarım sektöründe 
olup, geçimin özellikle çiftçilik, meyvecilik bağcılık ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Arazi yapısı  
ve iklim özellikleri  tarımsal  üretim verimliliğini  önemli  ölçüde  etkilemektedir.  Üretim büyük 
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ölçüde  doğa  koşullarına  bağlı  olmakla  birlikte  modern  teknolojinin  olanaklarından  da 
yararlanılmaktadır. Tarım ve hayvancılıkta aile tipi küçük işletmeler egemendir. 

İlçede küçük, orta ve ağır  sanayi  kurulmuş olup, kapsamlı organize sanayi  bölgesi  faaliyete  
geçmiştir.  İnşat  sektörü  yıllara  göre  çok  büyük  bir  artış  göstermiştir.  Birçok  resmi  ve  özel  
kuruluşlar  da  bu  sahada  büyük  yatırımlar  yapmaktadır.  Pastırma  ve  sucuk  başlıca  ihraç 
maddesi olup, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere komşu illere gönderilmektedir. 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Melikgazi ilçesi sınırları içerisindedir. Yatırımların yoğunlaştığı 
alanlar tekstil, metal eşya, gıda, kimya, mobilya, kanepe, makine ve diğer sanayi alanlarıdır.  
Ayrıca ilçede bir  de Mimar Sinan Organize Sanayi  Bölgesi  kurulmuştur.  Çevre il,  ilçelerden  
gelen  vatandaşlar  alışverişlerini  ilçeden  yapmaktadırlar.  Bu  da  ticaret  hacminin  artmasını  
sağlamaktadır. 

İlçenin  bir  sanayi  bölgesi  olması  ve  bu  yönde  gelişmesi  çevre  köylerden  ve  illerden  göçü  
hızlandırmış, sonuç olarak imar planında konut alanlarına ayrılan bölümler hızla dolmuştur. Bu 
bölgelerde hızlı gelişme karşısında arsa fiyatları artmış, plan dışı bazı bölgelerde daha önceleri  
kaçak  yapılar  ve  gecekondular  önlenemez  bir  durum  almıştı.  İlçede  yapı  kooperatifçiliği  
konusunda büyük bir gelişme kaydedilmiş ve konutlar genellikle yapı  kooperatifleri  yolu ile 
gerçekleşmektedir.  Bu  nedenle  kaçak  yapılaşma  ve  gecekondu  yapımı  önlenmiş  olmasına 
rağmen bazı semtlerde hala gecekondular vardır. İlçe de betonarme, yığma ve kâgir evlerin  
yoğunlukta olduğu görülmektedir.. Belsin de kooperatifleşme yolu ile gerçekleştirilmiş ilçenin 
en  büyük  konut  yerleşimlerinden  birisidir.  Bölge  halkının  büyük  çoğunluğu  işçi,  memur, 
sanatkar ve ticaretle uğraşanlardan oluşmaktadır. 

2.1. YARIŞMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Bel-sin  (Belediye  Sinan  Yapı  Kooperatifi)  1986  yılında  toplu  konut  alanı  olarak  belediyenin 
öncülüğünde  kurulan bir  konut  kooperatiftir.  Yeni  imara  açılan  bölgede  özellikle  1.organize  
sanayi bölgesinin bitişiğin de 15.500 üyelik dar gelirli  işçi kooperatifi niteliğinde kurulmuştur.  
Daireler tamamı 80 ila 100 m²lik alana sahiptir.
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