İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

1- Yarışmanın Amacı
“İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi
amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının,
günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş̧ bir
çevre ve tasarım anlayışı geliştiren proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili
mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü̈
kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

2- Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimari proje yarışmasıdır.

3- Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul ili Beşiktaş ilçesi sınırları içinde Vişnezade Mahallesi 703 ada 25 numaralı
parseldedir. Yarışma alanının mülkiyeti İTÜ’ye aittir.
Yarışmanın konusu, bu alanda İTÜ İşletme Fakültesi için yeni bina tasarımı yapılmasıdır.

4- İdarenin İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Adres:

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yapı İşleri Koordinatörlüğü Kat 2 Oda:205
Reşitpaşa, 34467 Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 285 34 00

E-posta:

yarisma@itu.edu.tr

Web adresi:

yarisma.itu.edu.tr

Banka hesap bilgisi:

IBAN: TR06 0001 5001 5800 7296 1554 37
Vakıflar Bankası Maslak Şubesi
İTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yarışma bedeli yatırılırken açıklama kısmına mutlaka ‘’ yarışma şartname bedeli ‘’ yazılmalıdır.

5- Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her
birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin
yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip
olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:




TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları,
yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
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Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak
katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında
olmamak.
4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici
ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Yarışma bedeli “İTÜ İşletme Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont,
isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt
için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri
yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

6- Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları
Danışman Jüri Üyeleri






Mehmet Karaca, İTÜ Rektörü
Lütfihak Alpkan, İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı
Murat Gül, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Sis Alkan, İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri






Melike Altınışık, Mimar
Hüseyin Bütüner, Mimar
Yasin Çağatay Seçkin, Mimar
Özcan Uygur, Mimar
Günkut Barka, İnşaat mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri




Sezer Bahtiyar, Mimar
Derya Ekim Öztepe, Mimar
Esra Ece Bayat, İnşaat mühendisi

Raportörler



Denizhan Sarıhan, Mimar
Cansu Çekli, Peyzaj mimarı

Raportör Yardımcıları




Ali Bilgehan, Mimar
Ece Yurtaçan, Mimar
İlayda Büyükgaga, Mimar
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7- Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler
Yarışma dokümanları internet üzerinde yarışmacılara teslim edilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve
belgeleri içerecektir:
1. Yarışma Şartnamesi (pdf)
2. İhtiyaç Programı (pdf)
3. Yarışma Alanı’na İlişkin Bilgi ve Belgeler:
3.1. İTÜ İşletme Fakültesi hakkında bilgiler (pdf)
3.2. Maçka Karakolhanesi (İTÜ İşletme Fakültesi) Koruma Projesi (yüksek lisans tezi, pdf)
3.3. Maçka Karakolhanesi Hakkında Sunum (pdf)
3.4. Maçka Karakolhanesi Çizimleri (dwg)
3.5. Halihazır harita (dwg)
3.6. İTÜ Maçka Kampüsü Yerleşim Planı (jpg)
3.7. Zemin etüt raporu (örnek amaçlı olarak komşu parselden, pdf)
3.8. Mülkiyet bilgileri (pdf)
3.9. Fotoğraflar
3.10.
Yarışma alanının hava çekimi videosu
4. Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım belgesi
Tüm veriler yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak mevcut olacaktır.

8- Yarışmacılardan İstenenler
Çizimler
Kavramsal Şemalar
Yerleşkenin kentle ve yakın çevresi ile olan bütüncül ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel strateji ve
fikirleri gösteren, ölçek ve anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği şemalardır.

Vaziyet Planı ve Silüet (Ölçek: 1/500)
Vaziyet planında, eğitim yapısının yakın çevre ile ilişkisi ele alınacaktır.
Süleyman Seba Caddesi’nden yapıya bakan, yapıyı yakın çevresiyle ve Tarihi Karakol Binası ile birlikte
alan bir adet siluet çizilecektir.
Vaziyet planının sol alt köşesine binanın toplam alanı yazılacaktır.

Kat Planları (Ölçek: 1/200)
Otopark ve teknik alan kat planları 1/500 ölçekte çizilebilir.
Tüm mekânların tefrişli olarak çizilmesi beklenmektedir. Her kat planının altına toplam alanı
yazılacaktır.

Kesit ve Görünüşler (Ölçek: 1/200)
Projeyi anlatan en az iki kesit ve tüm bina yönlerini betimleyecek düzey ve yetecek sayıda görünüşler
çizilecektir.

Sistem Detayı (Ölçek: 1/50)
Öngörülen yapı sistemine ilişkin, bitmiş yüzey malzemesi, detay öngörüsü ve ebat bilgilerini vermek
üzere plan, kesit ve görünüşten oluşan prensip sistem detayı hazırlanacaktır.
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Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli
Paftalar A1 boyutunda olmalıdır. Sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim
edilecek paftalar dikey olarak kullanılacaktır. Pafta sayısı en fazla 10 adettir. Bütün paftalarda paftanın
sağ alt köşesinde asılma şemasındaki yeri gösterilecektir. Tüm paftaların A3’e küçültülmüş formatta
teslimi yapılacaktır.

3 Boyutlu Görseller

Maket (Ölçek: 1/500)
Verilen sınırlar içerisinde yapılacaktır.
bkz: İTÜ Maçka Kampüsü Halihazır Haritası.dwg

Proje Raporları
Raporlar, A4 boyutunda dosya olarak sunulmalıdır. Mimari açıklama raporu pafta üzerinde de yer
alacaktır.

Mimari Açıklama Raporu
Bu raporda verilen kesin 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, malzeme ve genel mimari planlama ile çözüm hakkında geniş bilgi verilir.

İnşaat Mühendisliği Açıklama Raporu
Bu raporda, yapının inşaat mühendisliği yönünden tanımı yapılır. Taşıyıcı sistemi ile kullanılacak
malzemenin mühendislik özellikleri verilir. Taşıyıcı sistemin düşey ve yatay elemanları açık olarak
belirtilmek ve sistem şemaları verilmek suretiyle gösterilir. Temel yükleri hesaplanarak zemin
bilgilerine göre temel sistemi (Münferit, mütemadi, radye, kazık ve benzeri) belirlenir. Saha tanzimi ile
yol, su, kanalizasyon ve drenaj projeleri söz konusu ise bu hususta yarışmacıya idarece verilecek
bilgilere göre rapor tanzim edilir. Bu raporda su ihtiyacının ne şekilde sağlanacağı, kanalizasyon tipi,
deşarj imkânları, drenajın gerekli olup olmadığı ve ne şekilde yapılacağı belirtilir ve yol tipi hakkında
bilgi verilir. Gerekli hallerde rapora krokiler eklenir.

Dijital Teslim
Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir CD içinde dijital olarak da teslim edilmelidir. Sunum
paftaları raster olarak kendi ölçülerinde, minimum 150 DPI nokta yoğunluğu ile hazırlanmış ve kayıpsız
sıkıştırılmış JPEG veya sıkıştırılmamış TIFF formatlarında verilmelidir. Teslim edilecek dijital materyalin
ölçü ve nokta yoğunluğu (çözünürlük) ayarlarının sonradan değiştirilmemesi ve gönderileceği ölçü ve
yoğunlukla hazırlanması tavsiye edilir.

9- Yer Görme
Yarışmada yer görmek zorunlu değildir.
Yarışma alanını ve ilgili binaları görmek isteyenler için kolaylık sağlamak amacıyla İTÜ İşletme
Fakültesi’nin mevcut binasındaki güvenlik görevlilerine bilgi verilmiştir.

10- Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:



Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.
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Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

11- Kimlik Zarfı
Kimlik Zarfı aşağıda tanımlanan şekilde teslim edilecektir.

Kimlik Zarfı
Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde
yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

Ekip Listesi


Katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir bir liste. (Bu liste
imzalanmayacaktır.)

Yarışma Şartları Kabul Belgesi



Tüm müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge. (Eklerde örneği
verilen belge kullanılabilir.)
Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Üye Tanıtım Belgeleri



TMMOB Mimarlar Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım
belgesi.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye
tanıtım belgesi.

12- Yarışma Takvimi








Yarışmanın İlanı:
Son Soru Sorma Tarihi:
Soruların Yanıtlarının İlanı:
Projelerin Son Teslim Tarihi:
Kargo ile Teslim Alım için Son Gün
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi:
Kolokyum ve Ödül Töreni:

19 Ağustos 2019, Pazartesi
18 Eylül 2019, Çarşamba
23 Eylül 2019, Pazartesi
26 Kasım 2019, Salı
28 Kasım 2019, Perşembe
5 Aralık 2019, Perşembe
21 Aralık 2019, Cumartesi

13- Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları
Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir.



Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma adresine elden
imza karşılığı teslim edilebilir.
Proje ve ekleri posta veya kargo ile de teslim edilebilir.
Posta veya kargo ile gönderilen projelerin alındı makbuzu (proje ve eklerinin son teslim tarihi
ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren) en geç yarışma takviminde “Projelerin Son
Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 19:00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta
adresine gönderilecektir.

En geç kargoyla gönderimin son teslim alım tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan
katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.
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14- Sergi Yeri ve Zamanı
Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi yarışmaya
katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını
önceden kabul etmiş sayılır.

15- Projelerin Geri Verilme Şekli
Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. Ödül ve
mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır.
Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 30
gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan
projelerden sorumlu değildir.

16- Rumuz ve Ambalaj Esasları
Rumuz





Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.
Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
Tüm paftalarda, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve CD üzerinde rumuz bulunacaktır.
Her raporun sadece ilk sayfasında rumuz bulunacaktır.

Ambalaj



Proje paftaları ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden
zarar görmeyecek şekilde, kıvrılmadan ambalaj içinde teslim edilecektir.
Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ve adres ile yarışmanın adı yazılacak, bunun dışında hiçbir
yazı ve işaret konulmayacaktır.

17- Yarışma Sonuçlarının İlanı
Yarışma sonuçları yarışma web adresinde yayınlanacaktır.

18- Ödüller ve Ödeme Şekli









1. Ödül:
2. Ödül:
3. Ödül:
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
4. Mansiyon
5. Mansiyon

100.000 TL
75.000 TL
50.000 TL
30.000 TL
30.000 TL
30.000 TL
30.000 TL
30.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak
ödenecektir.

19- Kolokyumun Yeri
Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

6

İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

20- Anlaşmazlıkların Çözümü
Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile
yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde
İstanbul Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

21- Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları
İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri
hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.
Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında VA yapı sınıfı dikkate alınacaktır:
Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne
göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü
kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır. Mimarlık, mühendislik, peyzaj, alt yapı (proje ve ihale
dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dâhildir. Hizmet alım esasları
gereği, sonradan proje için ihtiyaç duyulacak tüm danışmanlıkların bedelleri proje bedeli içinde
tanımlanacaktır ve idare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenecektir. Gerekli görülmesi halinde
geoteknik proje hizmeti İdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli belirlenir.
Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir
ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca,
yarışmanın sonucunda birinci ödülü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin
müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.
Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri
Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları
üzerinden hesaplanacaktır.

22- Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar
Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar
yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.
Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve
tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname
alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca İdare’nin resmi internet sitesinde
açıklanacaktır.
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