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BAŞKAN’DAN 
 
Bugün tüm dünya ülkeleri hizmet ve üretimde teknoloji ve yazılım girişimlerini teşvik etmek 

üzere politikalar geliştirmeye çalışmaktadır. Girişimciliği ve inovasyonu ekonomi politikalarının 

merkezine yerleştiren ülkelerde, kişi başına düşen milli gelir artmakta, işsizlik oranı azalmakta, 

toplumun refah düzeyi artarken herkes daha iyi şartlarda yaşama imkânına sahip olmaktadır. 

İnovasyon aynı zamanda ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin 

girişimcilik, ar-ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi öncelikli hedefimiz olmalıdır. Ancak 

artık ülkelerin değil, kentlerin de birbirleriyle yarıştığı bir dönem yaşanmaktadır.  

İzmir için bugüne kadar ortaya konan kimlikler, marka kent, fuarlar kenti, kongreler kenti, 

turizm cenneti, sanayi kentidir. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak, 2018 yılı Nisan 

ayında göreve geldiğimizden beri İzmir’de inovasyon ve girişimciliğin önünü açmak önem 

verdiğimiz en büyük projelerimizden biri oldu. Ülkemizin girişimcilik ve inovasyon gücünü 

artırmak hedefiyle İzmir’in bu alanlarda lider kent olmasında öncülük yapmayı 

hedeflemekteyiz.  

Bu vizyon ve hedefle İzmir’in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümüne yönelik araç olarak 

gördüğümüz projelerimizden biri Pasaport Bölgesinde Atatürk Cad. No: 126 adresinde yer alan 

ve Odamız mülkiyetinde bulunan mevcut hizmet binamızın yenilenerek İnovasyon Merkezi’ne 

dönüştürülmesidir. Proje sadece Odamız projesi değil, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ve İzmir’in başlıca önemli Sivil Toplum Kuruluşları paydaşlığında yürütülen bir “İzmir 

Projesi” dir. 

Odamızca yapılan değerlendirmeler sonucu İzmir’in potansiyelinden beslenerek gelişecek 
İnovasyon Merkezimizin mimari tasarımının da İzmir’in mimari tasarım potansiyelinden 
beslenmesi gerektiği inancıyla Odamıza kayıtlı mimar üyelerimizin katılacağı çağrılı bir yarışma 
ile elde etmeye karar verdik.   
 
Amacımız; dünya örneklerinden hareketle sürekli vakit geçirme odaklı yenilikçi teknolojileri 
barındıran, İzmir’e yenilikçi, paylaşan, üreten girişimciler, firmalar, büyük şirketler, 
üniversiteler, ekosistem paydaşları olan herkese açık yaşam ve çalışma alanları 
sunabileceğimiz bir inovasyon merkezi kazandırarak Türkiye’de bir ilk olmanın gururunu 
yaşatmaktır.  
 
İnovasyon Merkezi binamızın akıllı ve sürdürülebilir teknolojili olması beklentilerimiz 
arasındadır.  
 
İzmir’in bilgi, tasarım ve üretimdeki potansiyelini ortaya çıkaracak “İZMİR TİCARET ODASI 
BİNASI YENİLEME FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” na tüm mimar üyelerimizin katılması dileğiyle…. 
 
Saygılarımızla,    
 
Mahmut ÖZGENER 
İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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YARIŞMANIN TANIMI VE YARIŞMAYA İLİŞKİN GENEL KURALLAR 

 

1) YARIŞMANIN ADI 
 
İZMİR TİCARET ODASI BİNASI YENİLENMESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 
 

2) YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
 

Bölgesel Fikir Projesi Yarışmasıdır.  

3) YARIŞMANIN YERİ KONUSU ve AMACI 
 

İzmir Ticaret Odası mülkiyetinde bulunan ve Atatürk Cad. No:126 Pasaport İzmir adresinde yer 
alan mevcut binanın yenilenmesi ve İZQ İnovasyon Merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesidir.  
 
Pasaport bölgesindeki İzmir Ticaret Odası binasının inovasyon merkezi olarak yeniden 
projelendirilirken yarışma yoluyla ekonomik, özgün ve nitelikli önerilerin öne çıkarılması, 
yaratıcı ve yenilikçi önerilerin desteklenmesi, ilgili mesleklerin rekabet yoluyla geliştirilmesi, 
etik değerlerin yerleşmesi amaçlanmaktadır. 
 

4) TAŞINMAZA İLİŞKİN BİLGİLER 
 

Mevcut Yapı Bilgileri 

Mevcut 
Bina Yapı 
Durumu  

Adres Parsel 
Büyüklüğü 

Brüt Alan Bina Bilgileri 

Betonarme 
Karkas 

İki girişli  
 
Atatürk Cad. No:126 
Pasaport/İzmir 
 
Cumhuriyet Bulvarı No:89 
Pasaport / İzmir 

572,84 m2 5.137.11 m2 Bodrum+zemin+7 kat 
Yapı Yüksekliği: 24,80 m 
Yapı Kullanma: 
16.07.1987 

 
Bina, iki girişli olup bir cephesi 1. Kordon’a, diğer cephesi Cumhuriyet Bulvarına bakmaktadır 
ve içinde çalışma ofisleri, toplantı salonları, fuaye alanları, kafeterya alanı bulunmaktadır. 
Bodrum kat ve giriş katı dâhil toplam 9 kattır.  
 

5) YARIŞMACIDAN BEKLENENLER 
 
Yarışma konusu olan bina; Tarihi Pasaport kıyısında yer alan ve kent siluetinde önemli bir yer 
tutan yapılardan biridir. 1987 Yılında İZTO’nun ihtiyaçlarına uygun olarak inşa edilen yapının 
mimarı Mimar Mustafa Kavadarlı’dır. Yapıya muhtelif zamanlarda iç mekan düzenlemeleri 
yapılmış ve yapı 2017 yılına kadar İZTO tarafından hizmet binası olarak kullanılmıştır.  
 
Yarışmacıların;  
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 İzmir Ticaret Odası’nın hafızasında yer etmiş olan yapının geçmişe dönük izlerini 
değerlendirerek ve kentsel kimliği göz önünde bulundurarak, yapının özgün 
karakterine ve yeni kullanım amacına uygun bir bina kabuğu tasarlamaları,  

 Esnek, yenilikçi, kolektif düşünmeyi teşvik eden yaratıcı mekanlar ve tasarımlar ortaya 
koymaları,  

 Mevcut binanın İZQ İnovasyon Merkezi’ne dönüşümü kapsamında; motive edici 
alanlarda “beraber üretmek ve öğrenmek” teşvik etmek amacıyla ortak çalışma 
kültürünü geliştiren, 7/24 yenilikçi teknolojileri barındıran mekân ve tasarım önerileri 
sunmaları,   

 Akıllı ve sürdürülebilir yapı teknolojilerini göz önünde bulundurmaları,  

 Tasarımlarında “İzQ İnovasyon Merkezi” kurumsal kimliği ile örtüşen mimari kimlik 
önermeleri, 

 Mevcut binanın gabarisini korumaları,  

 Yapının 01.12.2020 tarihinde hizmete girmesi planlandığından tasarımın hızlı yapım 
tekniklerine uygun, üretim ve maliyet odaklı olmasını sağlamaları, 

 Yürürlükte bulunan yönetmelik standart vb. gibi tüm resmi mevzuatlara uyulması,  

beklenmektedir.  

 
Ayrıca yarışmacıların dünyadaki inovasyon merkezlerinin küresel kimliklerini de araştırarak 
güncel eğilimleri özümsemeleri tavsiye edilmektedir. İZQ İnovasyon Merkezi’nin bu anlamda, 
mevcut örneklerin plan ve cephe şemalarını tekrar etmeyen, özgün bir anlayış ile tasarlanması 
beklenmektedir. 
 

6) YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
 

Yarışmaya katılabilmek için aşağıda yer verilen koşullar aranmaktadır; 
  

 İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı, mimarlık büro tescil belgesine sahip mimarlık firmaları 
katılabilir.   

 Ekip olarak katılım durumunda; ekip başı İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı, mimarlık büro 
tescil belgesine sahip mimarlık firma olma zorunluluğu vardır. Bu durumda diğer ekip 
üyelerinin (mimar, içmimar) İZTO’ya kayıtlı olma zorunluluğu aranmaz. 

 Yarışmacıların, şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş 
olmaları gerekmektedir. Ekip adına İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı mimarın bu şartı 
yerine getirmesi gerekmektedir. 

 Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,  

 Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan 
danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları 
arasında olmamak, 

 Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak, 

 Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,  
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 İzmir Ticaret Odası 70. Mimarlık Grubu Meslek Komitesinden asil ve yedek üye 
statüsünde olmamak 

 
Yukarıda anılan şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya 
katılmamış sayılacaktır. 
 

7) JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ 
 

a. Danışman Jüri Üyeleri 
 

Emre Kızılgüneşler  İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı 

Prof. Dr. Mustafa Tanyeri  İzmir Ticaret Odası Genel Sekreter  

Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu İnş. Müh. İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü 

Tuba Kesen Umar İZQ Girişimcilik ve İnovasyon merkezi 
Direktörü 

 

b. Asli Jüri Üyeleri 
 

ADI MESLEK 

Özlem Erdoğdu Erkaslan Mimar – Jüri Başkanı 

Celal Abdi Güzer Mimar 

Ferhat Hacıalibeyoğlu Mimar 

Mustafa Kavadarlı Mevcut Binanın Mimarı 

Seçkin Kutucu Mimar 

Aslı Ceylan Öner Mimar 

Michael Edward Young Mimar 

 

c. Yedek Jüri Üyeleri 
 

ADI MESLEK 

Tülin Gazi İç Mimar 

Altuğ Kasalı Mimar 

 

d. Raportörler 
 

Dr. Hitay BARAN İzmir Ticaret Odası Danışman 

Ümit ÇİÇEK İzmir Ticaret Odası Teknik ve İdari 
İşler Müdürü 
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8) YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

Adı İZMİR TİCARET ODASI 

Adresi Atatürk Cad. No: 190 Alsancak-İZMİR 

İrtibat Telefon 
Numarası 

0-232-498 46 82  
0-232-498 42 34  
0-232-498 46 83 

Faks Numarası 0-232-498 46 95 

Web Adresi http://www.izto.org.tr 

Elektronik Posta Adresi yarisma@izto.org.tr 

9) ŞARTNAME VE EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ 
 

Yarışmacılar, şartname ve eklerini İzmir Ticaret Odası web portalı (www.izto.org.tr) üzerinden 
indirebilirler. 
 
Yarışmaya katılmak için şartname almak zorunludur. Şartname bedeli 100,00 TL’dir.  
 
Yarışmacılar; Vakıfbank Kordon Şubesi TR46 0001 5001 5800 7290 3705 10 IBAN nolu İZMİR 
TİCARET ODASI (TL) hesabına 100 TL (YüzTürkLirası) yatırdığına dair dekontun ve katılımcının 
iletişim bilgilerinin (AD Soyad, Telefon, e-posta adresi)  yer aldığı e-postanın 
yarisma@izto.org.tr adresine yollanması karşılığında kayıt yaptıracaktır.   

 

10) YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
 

a) Yarışma Şartnamesi (PDF) 

b) İhtiyaç Programı (PDF) 

c) Uydu Görüntüsü (JPG) 

d) Fotoğraf Albümü (JPG) 

e) Mevcut Bina Bilgisi (PDF) 

f) Mevcut Bina Mimari Proje (DWG) 

g) Mevcut Bina Statik Proje (TIFF) 

h) İZQ İnovasyon Merkezi Sunumu (PDF) 

i) 1/1000 ölçekli halihazır harita (DWG) 

  

http://www.izto.org.tr/
mailto:yarisma@izto.org.tr
http://www.izto.org.tr/
mailto:yarisma@izto.org.tr


8 
 

 

11) YARIŞMACILARDAN PROJE TESLİMİNDE İSTENİLENLER 
 

a. Kavramsal Şemalar 

 

 Mevcut binanın kent bütünlüğü içindeki konum, önem ve ilişkilerini gösterir, tasarım 
yönlendiricilerini ve yaklaşımını, kullanım senaryolarını anlatan açıklayıcı şemalar.   

 

 Esnek çözüm önerileri çerçevesinde alternatif kullanım biçimlerini gösteren kavramsal 
şemalar. 

 

 01.12.2020 hedefli üretim aşamalarını anlatan şema ve tablolar. 
 

b. 1/ 200 Vaziyet Planı ve Siluet 

 

c. Kat Planları, Kesitler, Görünüşler (1/100) 

Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanların farklı biçimde ifade edildiği, ihtiyaç programında 

belirtilen kullanımları gösteren tefrişlerin işlendiği ve tüm kat planları en az 3 kesit ve 2 

görünüş.  

d. Sistem Detayları (1/50) 

Kısmi olarak birbiri ile ilişkili plan kesit ve görünüşten oluşan 1/50 ölçekli malzeme ve boyutsal 
ilişkilerin yer aldığı sistem detayı. 

 
e. Üç Boyutlu Görseller 

Tasarımı ifade eden, yeterli sayıda üç boyutlu görsel. Teknik serbesttir.  

f. Açıklayıcı Rapor 

“Yerleşim düzeni”, “kullanım senaryoları”, “maliyet öngörüleri”, “yapısal öneriler ve 
değişiklikler" alt başlıklarını içeren toplamda 500 kelimeyi geçmeyen açıklama raporu 
hazırlayacaklardır. Yapısal öneriler ve değişiklikler alt başlığı statik ve mekanik tüm önemli 
müdahalelerin kısa bir özetini kapsayacak, esaslı müdahale bulunmuyorsa, bu raporda 
mutlaka belirtilecektir. 
 

12) PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ 
 

a. Tüm paftalar A0 boyutunda olacak ve paftalar düşey olarak kullanılacaktır. Ayrıca 

paftaların A3 boyutunda basılı bir takım kopyası da teslim edilecektir. 

b. En fazla 5 pafta kullanılacaktır. Mimari açıklama raporu paftaların üzerinde olacaktır. 

c. Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir (paftalar üzerinde kimlik belirleyici herhangi 

bir işaret ve yazı bulunmayacaktır). 

d. Bütün paftalar sert bir zemin üzerinde sunulacak ve ayrıca tüm paftalar PDF formatında 

ve ana görseller 300 dpi ve en kısa kenarı 20 cm, JPEG formatında CD olarak teslim 

edilecektir.  

e. Rumuzlar 5 (beş) rakamlı olacak; projelerin ve eklerin sağ üst köşelerine 1x4cm 

ebadında kapatılmasına imkân sağlayacak boşluk bırakılarak bilgisayar ile yazılacaktır. 
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f. Tüm paftaların sağ alt köşesinde asılma düzenini gösteren bir şema yer alacaktır.  

       

13) YARIŞMA TAKVİMİ 
 

Yarışmanın İlanı 08.01.2020 

Yarışmaya kayıt için son tarih 09.03.2020 

Son Soru Sorma Tarihi 24.01.2020 

Yanıtlar İçin Son Tarih 27.01.2020 

Projelerin Son Teslim Tarihi 09.03.2020 

Jürinin Toplanacağı Tarih 11.03.2020 

Yarışma Sonuçları İlan Tarihi Jüri değerlendirme sonuçlarının bitiminde 

Sergi Açılışı, Kolokyum, Ödül Töreni 
Tarih ve Yeri 

15.03.2020 

 

a. Yarışmanın İlanı 
 
Yarışma 08.01.2020 tarihinde İzmir Ticaret Odası web portalında ilan edilerek duyurulacaktır.  
 

b. Soru – Cevap Son Verme Süresi  
 

Yarışmacılar sorularını 24.01.2020 günü saat 17.30’a kadar yarışma raportörlüğüne elektronik 
posta yolu ile iletebilirler. 
 
Cevaplar, 27.01.2020 tarihinde şartname alan yarışmacıların mail adreslerine gönderilecek 
ayrıca İZTO’nun yarışma ile ilgili web sitesinde yayınlanacaktır. 
 

c. Yer Görme Tarihi 
 

Yer görme zorunluluğu vardır. Yer görme hafta içi 09:00-16:30 saatleri arasında yapılabilir. Yer 
görüldükten sonra bina güvenliğindeki “yer görme belgesi” imzalanarak yarışma dosyasının 
içine konmak zorundadır.  
 
Binanın teknik yapısı ile ilgili sorular için İzmir Ticaret Odası Teknik Destek Yönetmeni Sn. Kadir 
Kocatürk ile iletişime geçilebilir. 
 
0232 498 41 34 - 0546 476 84 32 
 

d. Projelerin Teslim Tarihi, Yeri ve Şartları 
 

Yarışmacılar projeleri en geç 09.03.2020 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar olmak şartıyla, 
hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında, İZTO Atatürk Cad. No: 190 Alsancak-İZMİR adresine 
elden teslim edeceklerdir.  
 
Belirtilen zamanda Yarışma Raportörlüğüne ulaşmamış çalışmalar yarışma dışı bırakılacaktır.  
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Projeler bir paket olarak kapalı bir şekilde teslim edilecek, üzerinde yalnız “rumuz” ve “İZMİR 
TİCARET ODASI BİNASI YENİLEME FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” ifadesi yer alacak, bunun dışında 
bir yazı ve işaret konulmayacaktır. 
 

e. Jüri Toplantı Tarihi 
 

Jüri, 11.03.2020 tarihinde gün içinde toplanarak değerlendirme çalışmalarını başlatacaktır. 
 

f. Yarışma Sonucu ve İlân Şekli 
 

Jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, yarışmanın sonucu, İzmir Ticaret Odası web 
portalında (www.izto.org.tr) yayınlanacaktır. 

 

g. Projelerin Sergilenmesi ve Kolokyum Yeri ve Tarihi 
 

Yarışmaya katılanlar, eserlerinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında 
eserlerinin yer almasını kabul ederler.  
 
Yarışmaya katılan tüm projeler, 15.03.2020 tarihinden itibaren 7 gün süre ile sergilenecektir. 
Sergide yarışma şartnamesi ve jüri raporundan örnekler bulundurulacaktır.  
 
Kolokyum 15.03.2020 tarihinde düzenlenecektir.  
 
Sergi ve kolokyum yeri, yarışma sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır. 
 

h. Projelerin Geri Verilmesi  
 

Ödül ve mansiyona layık görülen projeler ve ekleri İZTO’nun malıdır. Bunların dışında kalan 
projeler sergi ve kolokyum bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde yarışma raportörlüğünden 
geri alınabilecektir. Bu süre içinde teslim alınmayan projelerden İZTO sorumlu değildir. 
 

14) RUMUZLAR VE AMBALAJ ESASLARI 
 

 Her paftanın, raporların her sayfasının, ambalajın, zarfların ve CD’nin sağ üst 

köşesine, beş (5) rakamlı, 1x4 cm ebadında bir rumuz yazılacaktır.  

 Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.  

 
Taşınma esnasında doğabilecek yıpranmaları engellemek amacıyla teslim edilecek tüm 
paftalar, rapor, CD ve zarflar sert ve korunaklı bir ambalaj içerisinde teslim edilmelidir. Bu 
ambalajın dışına “İZMİR TİCARET ODASI BİNASI YENİLEME FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” ibaresi 
yazılacaktır. Yarışmacılardan istenilen çalışmaların tümünün teslimi (paftalar, zarflar ve CD vb.) 
tek ambalaj içinde yapılmalıdır.  
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15) YARIŞMACILARIN KİMLİK ZARFLARI 
 

a. Yazışma Adresi Zarfı 
 

Yarışmacılar projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde 
büyük harfler ile “İZMİR TİCARET ODASI BİNASI YENİLEME FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” ve 
“YAZIŞMA ADRESİ” ibareleri yazılı zarfın içine kişi ya da firma adı belirtmeksizin, yalnızca 
yarışmacılara ait adresi koyacaklardır. 
 

b. Kimlik Zarfı 
 

Yarışmacılar projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde 
büyük harf İZMİR TİCARET ODASI BİNASI YENİLEME FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” ve “KİMLİK 
ZARFI” ibareleri yazılı bir zarfın içine: 
 

 Mezun oldukları okulun adı ve diploma numaralarını, 

 İzmir Ticaret Odası Faaliyet Belgesini, 

 TMMOB’a bağlı ilgili meslek odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl için düzenlenmiş, 
yarışmacıya ait oda sicil belgesi ve büro tescil belgesi, 

 Adreslerini ve yarışma şartlarını kabul ettiklerini belirten tüm katılımcıların imzalarını 
taşıyan belgeyi kimlik zarfının içinde teslim edeceklerdir. Belgede ayrıca ekip başı 
belirtilmelidir. Ekip başı, İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı mimar olacaktır.  
 

Yarışmaya katılan proje sahipleri dereceye giremedikleri takdirde kimliklerini saklı tutma 
hakkına sahiptirler. Kimliklerinin açıklanmasını isteyenler kimlik zarfının üzerine “AÇILABİLİR” 
kaydını koydukları takdirde bu zarflar jüri tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır. Bu işlemler 
tutanakta belirtilir. 
 

16) ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 
 

Birincilik Ödülü:  45.000 TL (Kırkbeşbin Türk Lirası) 
İkincilik Ödülü:  30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası) 
Üçüncülük Ödülü:   20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 
Eşdeğer mansiyon 3 adet olmak üzere her biri 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) 
 
Jüri Değerlendirme Sonuçlarının ilanından sonra 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödül ve 
mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden net olarak 
ödenecektir. 
 

17) HAK VE SORUMLULUKLAR 
 

Eser sahibi katılmakla eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin 
yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. 
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18) İŞİN VERİLME BİÇİMİ  
 

Hizmet bedeli ilgili meslek odası tarifesi üzerinden (4B sınıfı) hesaplanmak suretiyle İş hizmet 

bedelinde karşılıklı anlaşmaya varılması şartıyla birincilik ödülü kazanan yarışmacıya 

verilecektir. Birincilik ödülü kazanan yarışmacı ile anlaşma sağlanamaması durumunda idare 

ödül sırasına göre diğer projelerden bir tanesini tercih edebilecektir. 

Tercih edilen ekipten binanın mimari uygulama projesi, uygulama detayları ve teknik 

şartnamesini hazırlaması beklenecektir. Ayrıca hazırladığı mimari projeye göre elektrik, 

mekanik, statik, binaların gürültüye karşı korunması yönetmeliği kapsamındaki akustik 

projelerini koordine etmesi beklenecektir.  

Deneyim Merkezi ile ilgili İdarece danışmanlık hizmeti alınması halinde seçilen ekipten 

uygulama projelerinin hazırlanması sırasında bu danışmanlık firması ile birlikte çalışması 

beklenebilir.  

İdare, işi etaplar halinde yaptırabilir. 

 

19) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  
 

Yarışmayı kazanan yarışmacı ile İZTO arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda öncelikle yarışma 
asli jüri üyelerinin hakemliğine başvurulacaktır. Bu yolla sonuç alınamaz ise anlaşmazlıklar 
İzmir Mahkemeleri’nde çözüme bağlanacaktır.  
 

20) YARIŞMADAN ÇIKARMA  
 

Aşağıda belirtilen durumlarda jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartı ile proje yarışmadan 
çıkartılır; 
 

 Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler. 

 Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar. 

 Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler. 

 Şartnamede belirtilen teslim şartlarına uymayan ve teslim tarihinden geç teslim edilen 
projeler. 


