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İZTUZU KUMSALI DENİZ KAPLUMBAĞALARI BAKIM İSTASYONU VE 

GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK TASARIMI 

FİKİR YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

1- YARIŞMANIN AMACI  

 

Dünyanın ender özellikli alanlarından biri olarak kabul edilen İztuzu Kumsalı ve 

Dalyan sulak ekosistemini geleceğe taşımak amacı ile mevcut DEKAMER (Deniz 

Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) yerleşkesinin ve çevresel 

kullanımların negatif karbon ayak izi üretecek bir bilinç ve düzeyde uygulamaya da esas 

olacak özellikli bir projenin elde edilmesi hedeflenmektedir.  

 

İztuzu Kumsalı ve çevresindeki doğal ve kültürel peyzaj öğelerinin oluşturduğu 

değişken peyzaj özellikleri, koruma açısından ele alınması gerekli unsurları oluşturmaktadır. 

Bu kaynakların döngüsel sürekliliğinin sağlanması ana hedef olup, koruma bazlı kullanım 

olanaklarına yönelik çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Çevreye duyarlı tüm tasarımların 

yerin sesine kulak vermesi, son derece hassas ve nitelikli kararlar üretmesi ve seçkin bir dilde 

ve yaklaşım geliştirmesi yarışmaya katılacak fikir projelerinden önemli bir beklentidir. 

 

Alanın biyolojik ve ekolojik karakterini oluşturan önemli unsurlar (habitatlar, türler ve 

süreçler) tasarım süreci açısından odak oluşturmalıdır. Yaklaşımların kullanım ve yaşantı 

ölçeklerini doğanın lehine öncelemeleri yarışmanın ana motivasyonudur. Yeni Dekamer 

istasyonunun tüm ziyaretçileri ve özellikle yerel halkı bilinçlendiren, motive eden ve 

araştırmacı ve doğa gönüllülerini teşvik edecek olması göz önünde bulundurulması gereken 

diğer bir husustur. 

 

Bu yarışması kapsamında İztuzu kumsalı ve ekosisteminin bütüncül bir yaklaşımla 

korunması ve yönetilebilmesi için, hem rehabilitasyon merkezinin daha sağlıklı, modern ve 

işlevsel şartlara kavuşması hem de ziyaretçilerin alandaki ihtiyaçlarına ekolojik hassasiyetle 

çözüm bulunması hedeflenmektedir. 

 

2- YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 üncü maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj 

Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 

Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest ve tek aşamalı, ulusal fikir yarışması 

olarak düzenlenmiştir. 

 

3- YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ  

Dalyan İztuzu Kumsalı, Akdeniz’de nadir bulunan, çam ormanlarıyla örtülü bir dağ ve 

bir nehir deltasıyla sarılı 4,5 km’lik altın kumdan oluşan bir yaydır.  

Köyceğiz Gölünün dalyan ağzıyla denize açıldığı alanın doğusunda yer alan İztuzu 

Kumsalı ve batısında yer alan Dalyan Kumsalı, Caretta caretta türü deniz kaplumbağasının 

Akdenizdeki en önemli üreme alanlarından biri olarak bilinmektedir. Dalyan Östarini ve 

kanalları bu ekosistemin diğer önemli bir parçası olan geniş sazlıklarla kaplıdır ve ayrıca 

kanallarda nesli tehlike altında olan Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası da bu alanda 

yaşamaktadır. 
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Meteorolojik ve iklimsel özellikler itibariyle, İztuzu Kumsalı ve içinde bulunduğu 

Muğla ili ve yöresinde tipik Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bölge iklimi üzerine deniz ve 

yükselti etkilerinin yanı sıra, yer şekillerinin uzanışı da büyük rol oynar. 800m. yüksekliğe 

kadar olan alanlarda “Asıl Akdeniz İklimi” ve daha yüksek alanlarda “Akdeniz Dağ İklimi” 

hissedilmektedir. En yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri, nemlilik, yağış miktarı ve hâkim 

rüzgâr yönleri yerel coğrafi koşullara göre değişmektedir. Akdeniz iklimi ve enlem etkisine 

bağlı olarak yazları artan sıcaklık değerleri, kışları deniz etkisine ve yüksekliğe bağlı olarak 

kıyılarda ılık, dağlık kesimlerde düşüktür. Bölgede en yüksek ortalama sıcaklık Temmuz, en 

düşük ortalama sıcaklık ise Ocak ayında yaşanmaktadır. Sıcaklık farklılığının kıyı kesimlerde 

az, yüksek ve denize uzak kesimlerde fazla olduğu görülmektedir. Akdeniz iklimine özgü 

yağış rejiminin gözlendiği Muğla ilinde kışlar bol yağışlı geçmektedir. Muğla İli yıllık toplam 

ortalama yağış miktarı bakımından ülkemizde dördüncü sırada yer almaktadır. 

    

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi  

(DEKAMER), Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan 

Dalyan-İztuzu Kumsalı’nda Hassas B Zonu1 ve Orman Alanı olarak tanımlı olan alanda 

bulunmakta olup,  mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,  Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü, Dalyan Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi arasında 01.01.2009 

tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi 

sınırları içerisinde kalan Dalyan-İztuzu Kumsalı’nda faaliyet göstermektedir.  

 

Ulusal mevzuatımız ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler (Barselona 

Sözleşmesi, Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitlilik Protokolü Eylem planları) 

kapsamında; Antalya (Belek, Patara), Muğla (Fethiye, Dalyan), Mersin (Göksu Deltası) ÖÇK 

Bölgesi kumsal alanlarında her yıl (Mayıs-Ekim ayları) Deniz Kaplumbağaları ve Nil 

Kaplumbağası popülasyonunun koruma ve izleme çalışmaları bilimsel yöntemlerle 

yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla, yerel halk, ziyaretçi ve turizm çalışanlarının eğitim ve 

bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine katılımı sağlanmaktadır. 

 

DEKAMER kapsamında; resepsiyon ve acil, ameliyathane, radyoloji bölümü, dolap 

odası ve malzeme saklama odası, mutfak, nekahet dönemi havuzları; 10 büyük havuz (en az 

1000 litre), 20 orta boy havuz (en az 500 litre), 20 küçük boy havuz (en az 200 litre), tedavi 

havuzları, yoğun bakım odası, laboratuar, otopsi (nekropsi) odası, müdüriyet ve yönetim odası 

ile çalışma ofisi bulunmaktadır.   

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 7.11.2017 tarihinde onaylanarak 49 yıllığına 

Pamukkale Üniversitesi’ne tahsis edilen alanda yapılması gereken binalar ve faaliyetlerle için 

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nün Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma 

                                                 
1  Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine göre, 

Hassas B Zonu; bir veya daha fazla ekosistemin birleştiği ekolojik koruma alanlarıdır. Bu alanlar mutlak koruma 

alanlarına geçiş alanlarıdır. Çevre koruma amaçlarına uygun olmak kaydıyla rehberli ve belirlenecek rotalar 

üzerinde olmak üzere yörenin ekolojisini tanıtıcı turistik geziler (kuş gözleme, şnorkel ile dalma) ile ekolojiye 

uygun önlemler alınarak ve geliştirilerek geleneksel balıkçılık gibi bazı yöresel faaliyetlere Ö.Ç.K.K.’ca (güncel 

olarak TVKGM) belirlenen kurallara uymak koşuluyla izin verilebilir. Ayrıca bu alanlarda eğitim, ayrıca bu 

alanlarda eğitim, bilimsel ve koruma amaçlı faaliyetler, kuşların gözlenmesi amacıyla gözlem kuleleri, gözlem 

evleri ile su kuşlarının ve su kuşlarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan taşınabilir yapılar (bekçi 

klübesi, wc, teşhir salonu gibi) ile seyir ve rekreatif amaçlı yaya yolları yapılabilir. Bu alanlarda bulunan 

mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar kesinlikle satışa, tahsise ve takasa konu edilmez. 

Bu zon içerisinde Ö.Ç.K.K.’ca (güncel olarak TVKGM) belirlenecek kurallara uyulması ve kontrol altında 

uygulanması şartıyla alanlarda geleneksel olmayan bazı insan faaliyetlerine de Ö.Ç.K.K.’ca (güncel olarak 

TVKGM) izin verilebilir. 
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Bölgesi, Dalyan Mahallesi, İztuzu Mevkiinde O21a-23b paftasında Orman sahası sınırları 

içerisinde bulunan alana ilişkin “Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve 

Rehabilitasyon Merkezi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı hazırlanmış olup, Ek 1’de verilmiştir.  

 

 

4- İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASI  

 

Yarışmayı Açan Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

 

Adres: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Eskişehir 

Devlet Yolu 9. Km (Tepe Prime Yanı)  

 

Telefon: (0312) 586 42 18 

     (0312) 586 43 92 

 

Fax     :  (0312) 586 26 61 

 

E-posta: info@ iztuzuekolojiktasarim.com 

 

İnternet sayfası: https://iztuzuekolojiktasarim.com/ 

 

Banka bilgisi: T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki IBAN: TR08 0000 1001 0000 

0350 1540 24 no.lu hesaba “İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve 

Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Yarışması Şartname Bedeli ” notuyla şartname 

bedeli yatırılacaktır. 

 

 

 

5-YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 

  

    Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.  

    Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi (mimar, şehir plancısı, peyzaj 

mimarı),  en az bir mimar bulundurmak koşulu ile peyzaj mimarı ve/veya şehir plancısı ve 

diğer üyelerden oluşan ekipler katılabilir. İdare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak 

üzere ekip üyelerinden birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

    Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, 

ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, mühendislik, 

ilahiyat, sosyoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi vb.) bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler ekipte 

ancak “yardımcı” olarak yer alabilirler. 

 

 Fikir yarışmasına katılacak yarışmacıların;  

Herhangi bir meslek odasına kaydının bulunması zorunlu olmamakla birlikte meslekten men 

cezalısı durumunda olmamak zorunludur.  

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,  
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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.  

Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).  

 

       Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “İZTUZU KUMSALI DENİZ 

KAPLUMBAĞALARI BAKIM İSTASYONU VE GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK 

TASARIMI FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAME BEDELİ ” açıklaması ile 100 TL (Yüz 

Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim bilgisi ile yatıracaklardır. 

Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış 

kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma 

raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri 

iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma 

şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen 

gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış 

sayılır. 

 

 

 

6- JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 

 

Danışman Jüri Üyeleri  

Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR (Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı) 

Mehmet Ali Kahraman (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü- Genel Müdür) 

Mustafa KOLÇAK  (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü- Genel Müdür Yrd. V.)  

 

Asli Jüri Üyeleri  

Prof. Dr. Orhan İNCE (İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi- Çevre Müh.) 

Prof. Dr. Yakup KASKA (Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi –Biyolog /Herpetolog) 

Doç. Dr. Deniz ASLAN (İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Özel Sektör, 

Y.Mimar /Peyzaj Tasarımcısı) 

Bünyamin DERMAN (Mimar- Özel Sektör) 

Dr. Beyhan OKTAR (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü – Çevre Müh., Proje 

Şube Md.) 

 

Yedek Jüri Üyeleri 

Mehtap ALDEMİR (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü-Mimar) 

Mehmet Nazım ÖZER (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü- Şehir ve Bölge Plancısı) 

 

Raportörler 

Özlem AKSOY (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü-Biyolog) 

Dilek DELİÇAY (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü-Çevre Müh.) 

Alperen KERKÜKLÜ (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü-(Uzm.İnş. Müh. ve 

Mimar) 
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7- YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER 

 

- Yarışma alanı ve çevresi genel bilgilerini de içeren Yarışma Şartnamesi. 

- Yarışma alanı ve çevresine ilişkin İmar Planları ve Raporları (sayısal olarak) (Ek-1). 

- Yarışma şartlarının aynen kabul edildiği Katılım Taahhütnamesi (Ek-2). 

- Yarışma alanı ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Hâlihazır Harita (sayısal olarak)(Ek-3). 

- Yarışma alanını gösterir fotoğraflar (sayısal olarak) (Ek-4). 

- Yarışma alanı genel vaziyet planı (sayısal olarak, 1/1000 ölçekli) (Ek-5). 

 

 

8- YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 

 

Ek-5’ de yer alan yarışma alanı sınırlarına göre; 

 

a. Kavramsal Proje (Ölçek: Serbest)   

 

Kavramsal proje; İztuzu Kumsalı ve etrafında yer alan yarışma alanının Köyceğiz-

Dalyan ÖÇKB içindeki konumu, doğal ve kültürel değerlerle kurduğu ilişkileri kurgulayan, 

tasarımı yönlendirici ve yaklaşımı anlatan, koruma kriterlerini açıklayan çözümleri 

içermelidir. 

 

b. Genel yaklaşım (1/2000) 

 

1/2000 üst ölçek kararlarını da içeren bu bölümde İztuzu Kumsalına (yarışma alanına) 

ilişkin tasarımın genel politika, ilke ve stratejileri ortaya konulmalıdır. Günübirlik alan ve 

DEKAMER’in yakın çevreyle ilişkilerini, İztuzu Kumsalı bütünü içinde konumu, önem ve 

ilişkilerini, doğal peyzaj yaklaşımlarını, üst ölçek planlama kararları ve tasarımları, bu ölçeğin 

gerektirdiği şekilde gösterilecektir. Alana su ve karayolu ulaşım ilişkileri, alan içerisinde yaya 

hareketliliği ve bunların ekolojik çözüm önerileri de beklenmektedir. Yarışma alanıyla ilgili 

şema konsept ve uygun gördükleri senaryolar ile yazılı açıklamaları bu paftada vereceklerdir.  

 

c. 1/500 Ölçekli Peyzaj Tasarım Projesi: 
 

Yarışmacılar, projelerini yarışma alanı sınırları çerçevesinde önerilen tüm alan 

kullanımlarını ve ulaşım-dolaşım düzenini gösteren tasarımlar olarak hazırlayacaklardır. 

Bu ölçekte yarışmacılar, öncelikle mevcut doğal yapının korunması esas alınarak, “Deniz 

Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi” (DEKAMER)’in çevreye 

duyarlı bir bina tasarım projesini ve günübirlik kullanım alanlarının ayrıntılı tasarım 

kararlarını, yeterli sayıda otoparkları, var olan kotlar ve projedeki kot değişikliklerini, yapısal 

donatı elemanlarının tip ve yerlerini çevre ilişkileriyle birlikte göstereceklerdir.  

Bu çalışmalar,  1 adet paftada yer alacaktır. 

 

d. 1/200 Ölçekli Proje: 

 

     Yarışmacılar, ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda, alanın doğal yapıyla uyumlu malzemeler 

kullanılarak; “Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi” 

(DEKAMER)’in ve günübirlik alanda yer alan her bir yapıya ilişkin tasarımlarını (tefrişli),  en 

az iki adet kesit ve tüm yönlerden görünüşlerini,  kent mobilyalarına vb. ilişkin önerilerini 

sunacaklardır.  
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Ek Sunumlar 

 

        Yarışma alanın bütününden en az birer adet enine ve boyuna kesit ve görünüş 

verilecektir (Ölçek serbesttir). Yarışmacılar isterlerse plan sunum paftaları üzerinde 

perspektif, maket fotoğrafı, fotokolaj vb. gibi diğer gösterim teknikleri ve açıklayıcı sunumlar 

da yapabilirler. Ek sunumlar için ayrıca pafta verilmeyecektir. 

 

Yarışmacıların, pafta üretiminde aynı projeyi farklı ölçeklerde tekrar etmemeleri, ölçeğin 

gerektirdiği kriterlere göre sunmaları jüri tavsiyesidir. 

 

 

Açıklama Raporu  

 
       İhtiyaç duyulması halinde; tüm disiplinleri içerecek bir şekilde yarışmacıların yarışma 

paftaları ile birlikte değerlendirilmek üzere; özgün yaklaşımlarını anlatan, tasarım kriterleri ile 

problem çözümlerini özetleyen A4 boyutlarında, 12 font en fazla 5 sayfa açıklama raporu 

hazırlamaları beklenmektedir. 

 

USB Flash Bellek  
 

        Yukarıda istenen tüm bilgi ve belgeler (tüm görseller, metinler vs.) ayrıca dijital olarak 

uygun boyutlu tek bir USB Flash Bellek içerisinde; üzerine yapıştırılacak düz beyaz etikete 

sadece rumuz yazılmış şekilde proje ile birlikte İdareye teslim edilecektir. (Paftalarda yer alan tüm 

görseller ayrı ayrı 300 dpi çözünürlükte ve tiff formatında “görsel klasörü” adı altında, tüm 

metinler ve açıklama raporu Word dokümanı olarak “metinler klasörü” adı altında USB Flash 

Bellek içerisine kaydedilecektir.)  

 

Animasyon  

 

       Yarışmanın sonuçlanmasını müteakip kolokyumda gösterilmek üzere; ödül ve mansiyon 

ödülü alan proje sahiplerinden tasarımı en iyi ifade edecek şekilde, yüksek çözünürlükte (en az 

720p) AVI, MOV, MP4 formatlarından birinde, en az 1 dakika en fazla 3 dakika uzunluğunda 

animasyon filmi hazırlaması istenecektir.  

 

 

9- SUNUŞ 
 

       Yarışmacılar, proje tesliminde istenenleri aşağıda belirtilen proje paftası formatlarına uygun 

olarak basılı şekilde idareye teslim edecektir.  

 

1) Paftalar A1 boyutunda ve en fazla 4 adet olacak, yatay olarak asılacakları düşünülerek 

tasarlanacaklardır. Ayrıca teslim edilen paftaların A3 boyutunda küçültülmüş renkli iki takım 
basılı kopyası teslim edilecektir.  

2) Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. (Projeler üzerinde kimlik belirleyici herhangi bir 
işaret ve yazı bulunmayacaktır.)  

3) Bütün paftalar 50x70 boyutlarında fotoblok şeklinde teslim edilecektir.  

4) Proje sahibinin belirleyeceği 5 rakamdan oluşacak rumuz, tüm paftaların sağ üst köşesinde 1x4 
cm ebadında boşluk bırakılarak yazılacaktır.  

5) Tüm paftaların sağ alt köşesinde pafta numarası ve pafta asılma şeması yer alacaktır.  
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10- YER GÖRME  
 

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir. 
 

 

11- KİMLİK ZARFI  

 

Yarışmaya katılanlar, üzerinde “KİMLİK ZARFI” yazısı ve sadece “Rumuz” bulunan (el 

yazısı olmamak şartı ile) ve içi görünmeyen cinsten kapatılan bir zarfın içerisine; 

 

Yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde; daktilo veya yazıcı ile ".“İZTUZU KUMSALI DENİZ KAPLUMBAĞALARI 

BAKIM İSTASYONU VE GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK TASARIMI FİKİR 

YARIŞMASI KİMLİK ZARFI”  ibaresi yazılmış bir zarfın içine, 

 

Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve 

diploma numaralarını, bir meslek odasına üye iseler üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve 

adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi, 

 

İstenmiş ise, niteliği şartnamede belirtilen iş deneyim belgesini koymaları gereklidir. 

 

Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. 

 

Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ilişkin rapor, hesap ve çizimleri yapanlara 

ait, yukarıda belirtilen belgeler de bu zarfın içine konulur. 

 

Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek 

yarışmaya kabul edilmez. 

 

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde 

kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "açılabilir" ibaresini 

yazarlar.  

 

Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar 

dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir. 

 

Adres ve iletişim bilgileri (Adı, soyadı, detaylı posta adresi, mail adresi, yarışmacıya 

ulaşılabilecek 2 adet telefon numarası) bulunacaktır.  

Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacaktır. Projeden ekip halinde katılanların her 

biri müştereken ve müteselsilen sorumludur. Danışmanlar ve yardımcılar bunun dışındadır. 

 

Zarf kapatılarak proje ambalajı içerisine konulacaktır. 
 

12- YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA 

 

Aşağıda belirtilen şartlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilerek, yarışma dışı 

bırakılacaktır. 

 

a) Yarışma şartnamesinin yarışmaya katılma koşullarında belirtilen şartlara uymayan ve/veya 

şartname satın almayan, 
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b) Kimlik zarfı ve kimlik zarfı içinde olması gereken belgeleri, proje ile birlikte teslim 

etmeyen, 

 

c) Eserin herhangi bir yerinde sahibini belirten bir işaret bulunan projeler. (El yazısı ile 

yazılmış açıklama notları da bu işaretlerden sayılır.) 

 

d) Yarışma şartnamesinin “yarışmaya katılma koşulları” başlığında tanımlanan zorunlulukları 

sağlamayan projeler.  

 

e) Zamanından geç teslim edilen projeler 

 

13- YARIŞMA TAKVİMİ  

 

Yarışmanın ilanı    : 13.05.2019 

Sorular için son gün    : 30.05.2019 

Cevapların açıklaması   : 31.05.2019 

Projelerin teslim başlangıç tarihi  : 13.05.2019  

Projelerin son teslim tarihi   : 16.07.2019 

Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi : 17.07.2019 

Jüri değerlendirme    : 22.07-26.07.2019 

Kolokyum ve ödül töreni  :www.iztuzuekolojiktasarim.com internet 

adresinden ilan edilecektir.    

 

14- SORU SORMA ve CEVAPLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR  

 

Yarışmacılar sorularını en geç yarışma takviminde belirtilen tarihte, resmi yazışma e-posta 

adresine göndereceklerdir.  

Soruların yanıtları yarışma takviminde belirtilen tarihte (30.05.2019) idarenin internet 

adresinde yer alacak, soru soran yarışmacılara e-posta ile cevap gönderilmeyecektir.  

Sorulara verilen cevaplar, yarışma dokümanı niteliğindedir. 

 

15- PROJELERİN TESLİM YERİ ve ŞARTLARI 

 

Teslim edilecek proje, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir.  

 

Proje ve ekleri yarışma takviminde son teslim tarih olarak belirtilen günde (16.07.2019) en 

geç saat 17.00’a kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (TVKGM)’nin Madde 4’de belirtilen 

adresine elden imza karşılığı teslim edilebilir. 

 

Veya 

 

Proje ve ekleri posta veya kargo ile de (en geç 16.07.2019 tarihine kadar) teslim edilebilir. Bu 

şekilde gönderilen projelerin teslim edildi makbuzlarının son teslim tarih olarak belirtilen 

günde (16.07.2019) en geç saat 17.00’a kadar yarışma raportörlüğüne e-posta ile gönderilmesi 

şarttır.  

 

En geç yarışma takviminde belirtilen kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi saat 17.00’a 

kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan 

İdare sorumlu değildir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ambalajların üzerine  

http://www.iztuzuekolojiktasarim.com/
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“Rumuz” ile  “İZTUZU KUMSALI DENİZ KAPLUMBAĞALARI BAKIM 

İSTASYONU VE GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK TASARIMI FİKİR 

YARIŞMASI” başlığı yazılacak, bunun dışında başka bir yazı ya da işaret konmayacaktır. 

 

 

16. PROJELERİN SERGİLENME YERİ ve ZAMANI  

Yarışmaya katılan projeler sergilenecektir. Serginin yeri ve sergi takvimi sonuçların ilanı ile 

birlikte açıklanacaktır. 

 

 

17- PROJELERİN GERİ VERİLMESİ 

 

       Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler, İdare’nin sorumluluğu 

altındadır. Ödül ve mansiyon kazanan 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. 

 

18- RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI  

 

Yarışmacılar, 5 (beş) rakamdan oluşacak şekilde rumuz belirleyeceklerdir. Rumuzda 

kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz (1×4 cm boyutlarında) 

kullanılacaktır.  

 

Tüm paftaların, raporların her sayfasının, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve USB 

üzerinde rumuz bulunacaktır.  

 

Proje paftaları, raporlar ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalajın, dış 

etkenlerden zarar görmeyecek şekilde olması gerekmektedir. Ambalaj üzerine 5 rakamlı 

rumuz, adres ile “İZTUZU KUMSALI DENİZ KAPLUMBAĞALARI BAKIM 

İSTASYONU VE GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK TASARIMI FİKİR YARIŞMASI 
” ibaresi yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.  

 

Projeler, raporlar, kimlik ve yazışma zarfları kıvrılmadan, tek bir ambalaj içinde teslim 

edilecektir. 
 
 

19-YARIŞMA SONUCUNUN İLANI  

 

Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde yayınlanacaktır. 
 
 

20- ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ  

 

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve 

mansiyonlar verilecektir.  

 

1.Ödül: 50.000 TL  

2.Ödül: 40.000 TL  

3.Ödül: 30.000 TL  
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5 adet Mansiyon: Her biri 15.000 TL x 5 = 75.000 TL  

 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 

tutarları sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.  

 

Ödemeler banka hesabına yapılacaktır. 
 
 
 

21- KOLOKYUM YERİ  

 

Kolokyumun yeri ve saati, sonuçların ilanı ile birlikte WEB sitesinden duyurulacaktır. 
 
 
 

22-ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ  

 

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına dek geçecek süre içinde idare 

ile birinci ödülün sahibi yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşma 

sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü takdirde ikinciliği kazanan tasarım sahibi ile 

görüşme yapmak suretiyle ikinci seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle 

yaptırabilir.  

 

Ödül alan projelere ait her türlü fikri haklarda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

hükümleri uygulanacaktır. 
 
 
 
 

23-UYGULAMA KARARI VERİLMESİ DURUMU  

 

Yarışma alanının mülkiyet durumu ve bu duruma bağlı olarak elde edilecek fikir 

projesinin uygulanabilme opsiyonu gelişmesi halinde idare, yarışmada birinci ödülü kazanan 

proje sahibine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 

Şartnamesi’ne göre ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları 

gereğince yaptırabilir. 
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TEKNİK ŞARTNAME EKLERİ   

 

EK-1: “Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi” amaçlı 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

 

EK-2: Katılım Taahhütnamesi İçeriği 

 

“İZTUZU KUMSALI DENİZ KAPLUMBAĞALARI BAKIM İSTASYONU VE 

GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK TASARIMI FİKİR YARIŞMASI”  

Katılım Taahhütnamesi 

 

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel 

Sanat Eserleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenen “İZTUZU KUMSALI DENİZ 

KAPLUMBAĞALARI BAKIM İSTASYONU VE GÜNÜBİRLİK ALAN EKOLOJİK 

TASARIMI FİKİR YARIŞMASI” şartnamesini okudum, aynen kabul ediyorum.  

 

TARİH/İMZA:  

 

ADI ve SOYADI:  

 

DOĞUM YERİ ve YILI:  

 

TC KİMLİK NO:  

 

MESLEĞİ:  

 

MEZUN OLUNAN OKUL / DİPLOMA TARİH /NO:  

 

ODA SİCİL NO:  

 

ADRES: TELEFON:  

 

E-POSTA:  

 
EK 3:  Yarışma alanı ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Hâlihazır Harita (sayısal olarak)  

 

EK-4: Yarışma alanını gösterir fotoğraflar (sayısal olarak)  

 

EK-5: Yarışma alanı genel vaziyet planı (sayısal olarak, 1/1000 ölçekli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


