MURAT GÜNDÜZ - 2 TEMMUZ CANLAR ANITPARK
ULUSAL PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.

Yarışmanın Amacı

:

Bu yarışmanın amacı:
• Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında, yüreği insanlık sevgisi, dostluk ve barıştan yana olan şair, yazar, sanatçı
33 kişinin yakılarak öldürüldüğü insanlık ayıbının bir daha yaşanmaması,
• Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel ve Yunus Emre gibi değerlerimizin yetiştiği bu
topraklarda, ülkemiz insanının en önemli hasletlerinden olan, barış, dostluk, hoşgörü, ve kardeşlik
duygularının pekiştirilmesi,
• Olaylarda yaşamını yitiren Murat Gündüz’ün doğup büyüdüğü Ortaköy’de, Kızılırmak Vadisine hakim
tepede O’nun ve yitirilen tüm canların anısını sonsuza dek yaşatmak,
• Ve güzel sanatları teşvik etmektir.

2.

Yarışmanın Konusu

:

Sivas Madımak Otel’de 2 Temmuz 1993 yılında yaşamlarını yitiren aydınların anısını yaşatmak için olayda
yaşamını yitiren Murat Gündüz’ün doğup büyüdüğü Sivas’ın Şarkışla İlçesi Ortaköy’ünde bir anıt niteliği
taşıyan Ataşlı Dağı’nda gerçekleştirilecek olan Anıtpark projesinin yarışma yolu ile temin edilmesi işidir.
Yarışmacılardan, bu Şartnamenin 1. maddesinde özetlenen amaca uygun olarak yapılacak bir anıt ve çevre
düzenlemesine ait tasarım ve tasarımın yaşama geçirilmesi için gerekli proje ve detay çalışmalarının üstlenilmesi
beklenmektedir.
Anıtpark, günlük yaşamda ve özel günlerde ziyaret edileceği gibi, sürekli olarak kamu tarafından da sosyal
aktiviteler yapılabilmesine olanak verecek biçimde projelendirilmelidir.
Bu çevrenin canlı kalabilmesi için nitelik ve niceliği sanatçılar tarafından saptanacak su, ışık, sergi alanları vb.
ögeler kullanılabilir.

3.

Yarışmanın Amacı ve Biçimi

:

Yarışma Ulusal ve tek kademelidir.

4.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum ve Hukuksal Dayanak

:

Yarışma:
• ORVAK (Ortaköylüler Sosyal Yardımlaşma, Kültür, Eğitim ve Sağlık Vakfı) ve TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi tarafından ;
• “TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği” ile bu
yönetmeliğin tanımlamadığı alanlar için KİK“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel tasarım
Projeleri ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kurallarına göre açılmıştır.

5.

Yarışmaya Katılım Koşulları

:

Yarışmaya, bu şartnamenin 9. maddesinde öngörülen şekilde kayıt yaptırmak şartıyla;
• TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılacaktır, yarışmaya katılacak ekiplerde, branşlarıyla ilgili meslek
odalarının üyeleri olmak kaydı ile diğer disiplin mensupları ile ressam, heykeltraş ve katkı koyabilecek diğer
sanat dallarından kişiler yer alabilirler.
• Yarışmaya katılacakların meslekten men cezalısı durumunda olmamaları gerekir.
• Yarışmaya, Jüri üyeleri ile 1.dereceden akrabalık bağı veya iş ortaklığı olanlar ile hazırlık ve jüri
çalışmalarının herhangi bir aşamasına katılmış olanlar katılamazlar.
• Ekip olarak katılacak olanlardan ekipte bulunan her birey için de bu koşullara uyulması zorunludur.
• Bu koşullara uymaksızın yarışmaya eser gönderenler Jüri kararı ile yarışmadan çıkarılırlar, ödül kazanmış
olanların ödülleri iptal edilir.
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1.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Kimlikleri:

Danışman Jüri Üyeleri:
Bülent Tuna TMMOB Mimarlar Odası Başkanı
Bülent Tanık Çankaya Belediye Başkanı
Hüseyin Özcan ORVAK Başkanı
Rahmi Yıldırım Yazar, Gazeteci
Mehmet Gündüz

Murat Gündüz’ün babası

Behzat Türkyılmaz ORVAK Den. Krl. Bşk.
Ali Hakkan, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şube Sekreter Üyesi

Asli Jüri Üyeleri:
Jale Erzen

Prof. Dr. Ressam (Jüri Başkanı)

Meriç Hızal Prof. Dr. Heykeltıraş
Oktan Nalbantoğlu Dr. Peyzaj Mimarı
Bilal Yakut Mimar
Mükremin Barut
Sevilay Miser

Mimar, Ressam

Mimar

Fikret Özkaplan

Fotoğraf Sanatçısı

Yedek Jüri Üyeleri :
Adnan Zeytinci

Mimar

Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu

Peyzaj Mimarı

Veli Öztok İnş. Müh. ORVAK Genel Sekreteri
Erdal Ateş

Ressam, Yerleştirme

Hasan Deniz Mimar

Raportörler :
Müge Gök Eryılmaz Mimar, TMMOB Mim. Od. Ank. Şb. Sek.Yrd..
Atilla Gözen

Mimar

Raportörlük iletişim bilgileri:
Adres :TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Konur Sokak No:4/3, Yenişehir, ANKARA
E-Posta :anitpark@mimarlarodasiankara.org
Telefon :0312 4178665/ 122
Faks :0312 4171804

7.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı
Sorular için son gün
Yanıtların verilmesi
Proje Teslimi
Jüri Değerlendirme
Sonuçların Açıklanması
Sergi
Kolokyum
Ödül Töreni

8.
•
•
•
•

:
: 01.02.2010
: 01.03.2010, saat: 17,00
: 03.03.2010
: 03.05.2010, saat: 17.00
: 08.05.2010, saat: 14.00
: 13.05.2010
: 15.05.2010-25.05.2010
: 15.05.2010
: 15.05.2010

Ödüller

:

1. Ödül
15.000,00 TL (NET)
2. Ödül
10.000,00 TL(NET)
3. Ödül
8.000,00 TL(NET)
Mansiyonlar 3 X 4.000,00 TL(NET)

Yarışmaya katılan tüm katılımcılara ayrıca TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve ORVAK tarafından birer
“Katılım Belgesi” verilecektir.

9.

Şartname Temini

:

Şartnameler, Mimarlar Odası Ankara Şubesinin, Türkiye İş Bankası’nın Meşrutiyet Şubesindeki 4213 0602054
no’lu hesabına yatırılacak 100,00TL karşılığında alınan, ve üzerinde “Murat Gündüz - 2 Temmuz Canlar
Anıtpark Ulusal Proje Yarışması Şartname bedeli” yazılı dekont ile,
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak No:4/3, Kızılay /ANKARA
Adresinde yarışma raportörlüğüne başvurarak isim adres, telefon, faks, e- posta adreslerini verip kayıt yaptırarak
temin edilecektir.

10.

Yarışmacılara Verilecek Belgeler :

Yarışmaya katılacaklara bu şartnamenin ek’inde;
1. Ortaköy'ü tanıtıcı çeşitli görsel doküman,
2. 2 Temmuz 1993 olayları ile ilgili belgesellerin yayınlandığı web-site adresleri,
3. Ortaköy Ataşlı Dağı’nın yakın çevresini ve anıtsal projenin yapılacağı alanı gösterir 1/5000 ölçekli pafta,
4. Sözleşme Taslağı.

11.

Soru Sorma

:

Yarışma ve yarışma şartnamesi ve ekleri ile ilgili konularda soru sormak isteyen yarışmacılar bu sorularını
yazılı olarak 01.03.2010 tarihi, saat 17.00’ ye kadar “Murat Gündüz - 2 Temmuz Canlar Anıtpark Ulusal
Proje Yarışması Şartnamesi Raportörlüğü” iletişim araçlarına iletebilirler.
Jüri’nin sorulara vereceği yanıtlar şartname alan tüm yarışmacı adaylarına 03.03.2010 tarihine kadar kayıt
sırasında verdikleri e-posta adreslerine iletilecektir.
Ayrıca sorular ve yanıtları www.mimarlarodasiankara.org adresinde ilan edilecektir.

12.

Yer Görme

:

Anıtpark’ın yapılacağı yeri ve çevresini görmek isteyenlere, ORVAK tarafından destek verilecektir.Gerekli
organizasyonun yapılabilmesi için Orvak’ın Hürriyet Cad. no:174/A Dikmen-Ankara tel:0 312 483 48 51 veya
www.orvak.org.tr adresine başvurulmalıdır.

13.

Yarışma Süresi

:

Yarışma 03.05.2010 günü saat 17.00’de sona erecektir.
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14.

Katılımcılardan İstenenler

14.1 Proje ve Ekleri

:

:

•

Yarışmacılar eserlerinin çizimlerini 1 adet A0 pafta üzerinde sunacaklardır. Çizimler 1/500 ölçekli vaziyet
planı ve 1/100 ölçekli plan kesit ve görünüşleri içerecektir. Pafta olanakları ölçüsünde önerilen projenin
anlatımını destekleyici özelliklerine göre uygun ölçeklerde çizimler, imaj vb. sunumlar verilebilir.
Bu paftaya ek olarak :
• Tasarımın genel konseptine dair açıklama raporu,
• Önerilecek ise, figüratif eleman ya da elemanların 30x30cm boyutlarında karakteristik özelliklerini anlatan
detay modeli,
• Proje hizmetleri ve proje uygulamasına ilişkin yaklaşık maliyeti gösterecek bir maliyet raporu,
• Yapısal elemanların gerekiyorsa taşıyıcı sistemleri, aydınlatma, sulama vb tesisat sistemleri ile bitkilendirme
ve kullanılacak malzeme önerileri hakkında bir teknik rapor,
vereceklerdir.
Proje ve raporlar 2’şer adet basılı ve ikişer adet CD kopyalarıyla birlikte teslim edilecektir.

14.2 Kimlik Zarfı

:

Yarışmaya katılanlar projeleriyle birlikte teslim edecekleri;
Üzerinde “Murat Gündüz - 2 Temmuz Canlar Anıtpark Ulusal Proje Yarışması Kimlik Zarfı” yazısı ve
yalnızca beş rakamlı rumuz bulunan ve içi görünmeyen cinsten kapalı bir zarfın içine;
• Yarışma koşullarını ve sözleşme örneğini aynen kabul ettiklerini,
• Ekip olarak katılanlar, yarışmayı kazanmaları durumunda, ekip başı olacak yarışmacının ad ve soyadını,
• İsim ve adreslerini içeren imzalı bir belgeyi,
• Üyesi oldukları Oda’dan yarışmanın ilanından sonra alacakları üye olduklarına dair bir belgeyi koyacaklar,
(Ekipte yer alanların her biri için geçerlidir.) (Ressam, Heykeltraş vb. sanatçılar hariç, ekipteki diğer
katılımcılar dahil)
Bir ödül almasa da, projesinin, adı açıklanarak sergilenmesini isteyen yarışmacılar, kimlik zarfı üzerinde
rumuzun altına “AÇILABİLİR” sözcüğünü yazacaklardır.

14.3 Yazışma Adresi Zarfı

:

Yarışmaya katılanlar projeleriyle birlikte teslim edecekleri;
Üzerinde “Murat Gündüz -2 Temmuz Canlar Anıtpark Ulusal Proje Yarışması Yazışma Adresi Zarfı” yazısı ve
yalnızca beş rakamlı rumuz bulunan ve içi görünmeyen cinsten kapalı bir zarfın içine kendileriyle iletişim
kurulacak adres ve diğer iletişim bilgileri yazılı bir belge koyacaklardır.

14.4 Rumuz

:

Tasarıma ilişkin ambalaj, çizim ve sunumların üzerine yarışmanın adı ve sağ üst köşelerine 2x5cm
büyüklüğünde beş rakamdan oluşan rumuz yerleştirilecektir. Raporların da sağ üst köşelerine aynı rumuz
yazılacaktır.
Seçilecek rumuzun benzeşme ve karışıklıklara yol açma olasılığına karşı, sıralı/ardışık sayılardan oluşmamasına
dikkat edilmelidir.
Teslim edilecek ambalaj, çizim, sunum ve raporlarda yazanın kimliğini belli edecek tarzda hiçbir el yazısı, yazı,
imza, işaret, logo vb kullanılmayacaktır. (Elle yazılmış mimari yazılar bu kapsamda değildir.)

15.

Proje Teslimi ve Ambalaj Esasları :

Yarışma projeleri teslim süresi sonuna kadar tek ambalaj içinde:
“Murat Gündüz - 2 Temmuz Canlar Anıtpark Ulusal Proje Yarışması Raportörlüğü”,
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak, No:4/3, Kızılay/ANKARA
adresine alındı belgesi karşılığı ile elden teslim edilebileceği gibi, posta veya kargo ile kesin teslim süresini
aşmayacak şekilde teslim edebileceklerdir.
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16.
•
•
•

17.

Jürinin Değerlendirme Çalışması :
Jüri değerlendirme çalışmaları için 08.05.2010 tarihinde, saat 14.00’de TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi, Konur Sokak No: 4/3, Kızılay/ANKARA adresi’nde toplanacak ve çalışmalarına başlayacaktır.
Jüri, değerlendirme çalışmalarını “TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje
Yarışmaları Yönetmeliği”nin 20. ve izleyen maddeleri çerçevesinde yapacaktır.
Jüri, çalışmaları sonunda hazırlayacağı tutanak ve raporları TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Sekreterliği’ne verecektir. Bu tutanak ve raporlar sergi sırasında salonda bulundurulacak,
www.mimarlarodasiankara.org adresinde yayınlanacak ve yarışmaya kaydını yaptıranların e-posta
adreslerine gönderilecektir.

Yarışmadan çıkarma

:

Aşağıda sıralanan koşullara uymayan projeler Jüri kararıyla tutanakla saptanmak kaydıyla yarışma dışı
bırakılacaklardır. Yarışma koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar ödül veya mansiyon kazanmış olsalar
dahi kazandıkları ödül ve mansiyonlar iptal edilerek yarışma dışı bırakılırlar.
• Bu şartnamenin 5. maddesinde ön görülen katılma koşullarına uymayan projeler,
• Herhangi bir yerinde eserin sahibini belli edecek tarzda el yazısı, (mimari yazılar bu kapsama girmez) imza,
logo vb işaret bulunan projeler,
• Kimlik zarfı bulunmayan projeler veya, zarfın içinde istenen belgeleri eksik olanlar
• Bu Şartnamenin 14.1,2,3,4 maddesinde sayılan yarışmacılardan istenenlerden eksik olanlar,

18.

Projelerin Değerlendirilmesi

:

Jüri sonuç alınana kadar aralıksız çalışarak:
• Şartname koşullarını yerine getiren projeleri Yönetmeliğin 22. maddesinde öngörülen eleme yöntemi ile
değerlendirerek ödül ve mansiyon kazanan projeleri belirleyecektir.
• Tüm ödül ve mansiyonlar için seçim yapılacaktır.
• Ödül ve mansiyon kazanan projeler, müelliflerin 5826 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tanınan
hakları saklı kalmak kaydı ile Mimarlar Odası’nın malı olacaktır.

19.

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

:

Yarışmanın sonuçları 13.05.2010 tarihine kadar www.mimarlarodasiankara.org adresinde ilan edilecektir.
Jüri değerlendirme toplantılarının tüm tutanaklarıyla, jürinin raporları ve üyelerin bireysel raporları da aynı
adreste ilan edileceği gibi yarışma şartnamesi alan herkesi e-posta yoluyla gönderilecektir.

20.

Projelerin Sergilenmesi

:

Yarışmaya katılan tüm projeler 15.05.2010- 25.05.2010 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezinde sergilenecektir.

21.

Kolokyum

:

Kolokyum ve Ödül Töreni 15.05.2010 tarihinde saat:16.00'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde
yapılacaktır.

22.

Projelerin Geri Alınması

:

Ödül kazanamayan projeler ancak sergilerin tamamlanmasından sonra, sahipleri tarafından 30 (otuz) gün içinde
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sok. No:4/3 Kızılay/ANKARA Adresinden teslim tutanağı
karşılığı geri alınacaktır. 30 (otuz) gün içinde alınmayan projelerden TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
sorumlu değildir.

23.

Birincilik Ödülü Kazanana Uygulama Projesinin Yapım İşinin Verilip
Verilmeyeceği, Verilecekse Nasıl Verileceği
:

Yarışma sonucunda biriciliği kazanan yarışmacı bu yarışmanın konusu olan işin uygulama projelerini yapmaya
hak kazanacaktır.
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Projenin uygulanması ORVAK(Ortaköylüler Sosyal Yardımlaşma, Kültür, Eğitim ve Sağlık Vakfı) tarafından
gerçekleştirilecektir.
Uygulanması kararlaştırılan tasarımın sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini mücbir sebep olmaksızın
yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu durumda yasal hakları saklı kalmak kaydıyla ORVAK
uygulamayı ikinciliği kazanan tasarım sahibi/sahiplerine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi de işi
yapmaktan kaçınırsa, Vakıf işi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.
Yarışmalara ekip olarak katılım halinde tarafların her biri Vakfa karşı eşit yükümlülükte sorumludur.

24.

Anlaşmazlıkların Çözümü

:

Yarışma sürecinde doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

25.
•
•

Özel Hükümler

:

Toplam 25 maddeden oluşan bu şartnamede yazılmayan hususlarda bu yarışmanın dayanağı olan “TMMOB
Mimarlar Odası Mimarlık, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği” ile bu
yönetmeliğin tanımlamadığı alanlar için “KİK Yönetmeliği” dikkate alınacaktır.
Yarışmaya katılan projelerin sahipleri, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve ORVAK tarafından, projelerinin
sergilenmesini ve yayın organlarında yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır.
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