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BAŞKANDAN 
 

Bulunduğu coğrafyanın 8500 yıllık geçmişine ev sahipliği yapan Bornova, tarihi süreçte oldukça önemli bir 

yerleşim alanı olmuştur. Batı dünyasının en büyük halk ozanı Homeros'un İlyada ve Odyseus destanlarını 

da Bornova'da (Homeros Vadisi'nde bulunan mağaralarda) yazdığı kabul edilmektedir. Yakın tarihi 

geçmişinde İzmir’in bir ticaret merkezi haline gelmesinde önemli rol oynayan Levantenlerin, konut bölgesi 

olarak tercihi olmuş ve bu sayede de günümüz Türkiye’si sınırları içerisinde pek çok ilke ev sahipliği 

yapmıştır. 1877 yılında ilk futbol müsabakasının Bornova'da oynanması, 1895 yılında ilk atletizm 

müsabakalarının ve ilk bisiklet yarışlarının Bornova'da düzenlenmesi, ilk tenis ve golf sahalarının 

Bornova'da kurulması ve bu oyunların Bornova'da oynanmış olması bu ilklerden sadece bazılarıdır. Ege 

Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığının bahçesinde yer alan Atatürk Heykeli ise Türkiye’de dikilen ilk 

Atatürk Heykelidir. 

Bunların dışında ünlü tarihçi Heredot 2500 yıl önce Bornova'nın meşhur “misket” üzümünden 

bahsetmiştir. Ayrıca literatürde “Bornova İnciri” diye bilinen (Bournobat Fig) isimli bir incir türü de 

bulunmaktadır.   

Bornova tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip bir ilçe olmasının yanı sıra bünyesinde üç adet 

üniversitesi, sanayi siteleri, hastaneleri, 12 adet köyü ve kozmopolit nüfus yapısı ile 430.000 yerleşik 

nüfusa (1.000.000 'nun üzerinde hareketli nüfusa)  sahip ve pek çok açıdan İzmir İli'nin ortalamasını veren 

bir ilçedir. Bornova İzmir nüfusuna oranla %7 daha genç bir nüfusa sahiptir.  

Bornova Belediyesi olarak 1881 yılından itibaren yurttaşlarına hizmet veren bir belediye olmanın gururunu 

yaşamakta ve sosyal belediyecilik ilkesiyle gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi yürütürken “Bornova Bizim 

Evimiz” sloganı ile hareket etmekteyiz. 

Bu kapsamda evimizin en değerli varlıkları olan çocuklarımızın eğitimine, ruh sağlığına ve başarısına 

verdiğimiz önemin yanı sıra, çocukların yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik mekânsal çözümleri (çocuk 

müzeleri, çocuk kütüphaneleri, çocuk tiyatroları, gençlik merkezleri, çocuk köyleri, vb.) ilçemize 

kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.  

Bu sebeple, ilçemize kazandırmayı planladığımız “Bornova Çocuk Dünyası”nın çocuklarımızın keşfederek 

öğrenebilecekleri, aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, alternatif bir eğitim ve eğlence mekanı 

olmasını arzulamaktayız.  

“Bornova Çocuk Dünyası”nın tasarlanması sürecine katkı koyan tüm yarışmacı ekiplere, teşekkür eder, 

“Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması” nın kentimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni 

eder, başarılar dilerim. 

   
 
 
 
 
 
 
 
Olgun ATİLA  
Y. Mimar 
Bornova Belediye Başkanı 
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1.YARIŞMANIN ADI 
“Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması" dır. 

2.YARIŞMANIN AMACI 
“Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması"  ile başta Bornova ve İzmir olmak üzere bölgemizdeki 

tüm çocukların yaşamlarını zenginleştirici, çocuklar, okullar ve aileleri için merak, yaratıcılık ve öğrenmeyi 

destekleyen katılımlı programlar ve sergiler sağlayan ve kent için alternatif cazibe noktası olmaya aday bir 

merkez yaratılması hedeflenmektedir.  

“Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması"  konusu, çocuğun ‘dünyayı’ mekan üzerinden 

öğrenmesini mümkün kılan bir keşif ortamının tasarımıdır. Bu yarışmada ‘mekan’,  4-12 yaş grubu çocuğun 

‘bilişsel’, ‘fiziksel/motor’, ‘sosyal’, ‘duygusal’ becerilerinin gelişimini destekleyen, şekillendiren ve 

derinleştiren kurucu öğe olarak düşünülmelidir. Yarışmacı, mekan/mekansal deneyim ile çocuk gelişim 

alanları arasındaki ilişkiyi temel alarak, programı esnek/dönüşebilir ya da özel bir tema üzerinden 

yorumlayabilir. Dolayısıyla programda geçen ‘bilgi ve deneyim alanları’ içinde yer alan ‘kalıcı deneyim 

alanları’ yarışmacının yorumuyla şekillenecektir.  Tasarlanacak mimari senaryo ile oyun aracılığıyla 

bilgilenme, deneyim ve eğlenme olanakları sunan mekan ve donatılar beklenmektedir.  

Bu hedef doğrultusunda, ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin 

öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve 

müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin 

gelişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

3. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 
Bu yarışma Bornova Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden 

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

Eserleri Yarışma Yönetmeliği dâhilinde ‘Serbest Ulusal Tek Kademeli Mimari Proje Yarışması’ olarak 

düzenlenmiştir. 

4. YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU 
Yarışma konusu alan, İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi kuzeyinde 372/17 sokak, güneyinde 

372/15 sokak, doğusunda 372/11 sokak, batısında 372/12 sokakları ile çevrili ve tapunun 30KIc pafta, 

3684 ada, 1 parselinde kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmazın mülkiyeti Bornova Belediyesi'ne aittir ve 4.859 

m² büyüklüğündedir. Alanın yakın çevresinde ticaret, eğlence mekanları ve arkeolojik kazı alanları 

bulunmaktadır.  

Yarışmanın konusu, bu alanda yer alacak olan ”Bornova Çocuk Dünyası” yapısının tasarlanmasıdır.  
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5. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Yarışmayı Açan Kurum: Bornova Belediyesi 

Yarışma Raportörlüğü:  Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Adres:    Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kat: 3 

Bornova / İZMİR 

Telefon:   0 232 999 29 29 – 1314 / 1783 / 1785 / 1786 

E-posta:  bornovayarisma@gmail.com  

6. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her 
birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak 
katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak 
belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsil en 
sorumludurlar. 
 
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; 
 
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten 
men cezalısı durumunda olmamak 
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, 
yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
e) Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak, 
f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir 
kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir), 
g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 
onaylamakla görevli olmamak, 
h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak. 

 
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri 
yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir. 

7. YARIŞMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR 
Yarışmaya katılmak isteyenler, Bornova Belediyesi Vakıfbank Bornova Şubesi TR75 0001 5001 5800 7292 

2934 01 numaralı hesaba veya Bornova Belediyesi Tahsilat Veznelerine  50 (elli) TL olan şartname tutarının 

yatırılması ve alındı makbuzunun, yarışmanın e-posta adresine veya yarışma raportörlüğüne, yarışmacı 

ismi (ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte göndermelidir. Yarışma şartname ve ekleri elden alınabileceği 

gibi yarışmacıların belirteceği e-posta adreslerine de gönderilecektir.  

8. ŞARTNAME TEMİN ADRESİ 
“Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğü 

Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü - Fevzi Çakmak Caddesi No:  38 Bornova / İZMİR 

Telefon:   0 232 999 29 29 – 1314 / 1783 / 1785 / 1786 

E-posta:  bornovayarisma@gmail.com 

mailto:bornovayarisma@gmail.com
mailto:bornovayarisma@gmail.com
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9. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 
Danışman Jüri Üyeleri 

 Olgun ATİLA, Y. Mimar (Bornova Belediye Başkanı) 

 Zerrin GENÇTÜRK, Şehir Plancısı (Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı) 

 Deniz DAYANGAÇ, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü) 

 Eda Şeyda AKSEL, Psikolog (Prof. Dr.)  

 Ömer YILMAZ, Mimar 

Asli Jüri Üyeleri 
 Zehra AKDEMİR, Mimar (Doç. Dr.)  

 Deniz ALKAN, Y. İnşaat Mühendisi 

 Halil İbrahim ALPASLAN, Mimar (Yrd. Doç. Dr.) 

 Hikmet GÖKMEN, Mimar (Doç. Dr.) JÜRİ BAŞKANI 

 Semra UYGUR, Y. Mimar 

Yedek Jüri Üyeleri 
 Özgür BİNGÖL, Mimar (Yrd. Doç. Dr.)  

 İlker KAHRAMAN, Mimar (Yrd. Doç. Dr.) 

 Onur KUTLUKAYA, Y. İnşaat Mühendisi 

Raportörler 
 Sevinç EGERCİOĞLU, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü) 

 Halime TAMTÜRK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü) 

 Mehmet YİĞİTSOY, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü) 

 

Raportör Yardımcısı 
 Zerrin KAYRAK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü) 

 

*Asil ve yedek jüri üyeleri ile raportörlerin isimleri soyadlarına göre alfabetik sıra ile yazılmıştır. 

 

10. YARIŞMA DÖKÜMANLARI   
“Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması” dokümanları dijital ortamda yarışmacılara iletilecek ve 

aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir. 

 Yarışma Şartnamesi  

 Kimlik Belgesi (Ek-1) 

 İhtiyaç Programı (Ek-2) 

 Yarışma Alanına İlişkin Bilgi ve Belgeler (Ek-3) 
 

1. Bornova İdari Sınırları Haritası 
2. Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Halihazır Harita ve Kadastral Durum (1/1000, 1/5000) 
3. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası  
4. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası  
5. Yapı Yeri Uygulama ve Kot Krokisi 
6. Elektrik Hattı Güzergahlarını Gösteren Harita ve Belge 
7. Doğalgaz Hattı Güzergahlarını Gösteren Harita ve Belge 
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8. Telekom Hattı Güzergahlarını Gösteren Harita ve Belge 
9. Altyapı Sıhhi Tesisatları Gösteren  Harita ve Belge 
10. Bilgi Teknolojileri Altyapı Belgesi 
11. Zemin Etüt Raporu 
12. Bornova Merkezi Hava Fotoğrafı 
13. Proje Alanı Hava Fotoğrafı 
14. Fotoğraf Yön Paftası  
15. Yarışma Alanına Ait Fotoğraflar 
16. İklim Verileri 
17. Proje Alanı Ulaşım Paftası 
18. 1/500 Maket Sınırını Gösteren Pafta 
19. İmar Durumu Belgesi 
20. Yarışma Alanı Çevresi Kadastral Durumu 
21. Yarışma Alanı Kadastral Durumu 
22. İzmir Deprem Haritası 

11. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 

VAZİYET PLANI; 

- 1/500 ölçekli kuzey yukarıya gelecek şekilde çizilecektir. (Eş yükselti eğrileriyle gösterilecektir.)  

- Arazi genelini kapsayan bina, açık alan ve otopark ilişkilerini gösterecek, aralarındaki mekansal ve 

yapısal ilişkiyi en iyi şekilde aktaracak gerekli sayıda 1/500 ölçeğinde siluet ve/veya kesitler 

verilecektir.  

- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun olarak yapı veya yapı blokları kotlandırılacaktır.  

0.00 kotunun arazinin hangi kotuna denk geldiği belirtilecektir. 

- Otopark alanları gösterilecektir.  

- Peyzaj mimarlığı ile ilgili görüş ve öneriler bu paftada gösterilecektir.  

- Toplam inşaat alanı plan üzerinde gösterilecektir. 

- Sunum tekniği serbesttir.  

PLANLAR 

- Tüm kat planları 1/200 ölçeğinde ve kuzey yukarıya gelecek şekilde çizilecektir.  

- Her mahal içine mahal ismi yazılacaktır ve işlevine uygun tefriş yapılacaktır. 

- Tüm kot farklılıkları belirtilecektir.  

- Her kat planının altına toplam kat alanı yazılacaktır. 

- Kesit yerleri belirtilecektir. 

KESİTLER 

- Kesitler 1/200 ölçekte çizilecektir.  

- Yapının mimarisini ifade edecek nitelikte en az 3 kesit verilecektir.  

GÖRÜNÜŞLER 

- 1/200 ölçeğinde, mimari tasarımı ve kullanılan malzeme farklılıklarını ifade edecek nitelikte 

çizilecektir. 

DETAYLAR VE SİSTEM KESİTLERİ 

- Yapı niteliğini ifade edecek şekilde, 1/50 ölçekli sistem detayı ( plan, kesit, görünüş ) verilecektir. 
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ÜÇ BOYUTLU (3B) SUNUŞLAR 

- Üç boyutlu görseller, tasarımın genelini, odak noktalarını, kentsel donatı, malzeme ve strüktür 

kararlarını yansıtmalıdır. 

MAKET 

- 1/500 ölçekli olacaktır. Şartname ekinde gösterilen maket sınırına uyulacaktır. Renk ve teknik 

serbesttir. 

PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ 

- Proje pafta boyutları A0 (841 mm x 1189 mm) olacak, dikey olarak asılacakları düşünülerek 

tasarlanacaklardır.  

- Toplam pafta sayısı maksimum üç  (3) adedi geçmeyecektir. 

- Çizim tekniği serbesttir.  

- Projeler üzerinde kimlik belirleyici herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. 

- Tüm paftalar sert zemine yapıştırılmış olarak teslim edilecektir. 

- Tüm paftaların sağ alt köşesinde pafta numarası ve pafta asılma şeması yer alacaktır. 

- Yarışma paftaları, ayrıca A3 formatına küçültülerek 1 takım dosya halinde teslim edilecektir. 

- Yarışmacılar, sunacakları tüm verileri dijital olarak da teslim edeceklerdir. Paftalar 300 dpi ve pdf 

formatında olmalıdır. 

RAPORLAR 

Mimari Proje Raporu: Bornova Belediyesi tarafından verilen kesin ihtiyaç programı ve arsa verilerinin 

tasarım yaklaşımı açısından ele alınışı ve değerlendirilişi anlatılmalıdır. Anlatım şemalarla desteklenebilir. 

Ayrıca, binanın yaşam süreci boyunca sürdürebilirlik ve enerji kullanımı açısından önerdiği çözümler metin 

ve şemalarla ifade edilecektir. 

İnşaat Mühendisliği Raporu: Yapının inşaat mühendisliği yönünden tanımı yapılmalıdır. Taşıyıcı sistemi ile 

kullanılacak malzemenin mühendislik özellikleri verilmeli, mimarlık ve ekonomi faktörleri belirtilmelidir. 

Taşıyıcı sistemin düşey ve yatay elemanları açık olarak belirtilmeli, yük dağılım şemaları ve sistem şemaları 

verilmek suretiyle gösterilmelidir. Rapora, tipik ve özellik gösteren kat kalıp plan şemaları eklenmelidir. 

Temel sistemi belirlenmelidir.  

Makine Tesisat Raporu: Makine mühendislik hizmetleri ile ilgili önerilen tüm sistemler sürdürülebilirlikle 

ilgili bilgiler şemalarla desteklenerek max. 3 adet A4 olarak teslim edilecektir. 

Elektrik Tesisat Raporu: Elektrik Mühendisliği hizmetleri ile ilgili raporda önerilen tüm tesisat sistemleri ile 

sürdürülebilirlikle ilgili bilgiler şemalarla desteklenerek max. 3 adet A4 olarak teslim edilecektir. 

Peyzaj Mimarlığı Raporu: Yapı çevresinde yer alan açık alanların, yakın çevre ile nasıl bütünleştiğinin 

açıklanması, bitkisel ve yapısal peyzaja dair tasarım önerileri ile desteklenmesi beklenmektedir. 

Maliyet Raporu: Yarışmacılardan ekonomik çözümler üretmeleri, yatırım ve işletme maliyetleri dengesini 

gözeten öneriler geliştirmeleri beklenmektedir. Tasarımda kullanılan malzeme ve teknikler göz önüne 

alındığında ortaya çıkan yaklaşık maliyetin disiplinler bazında belirtilmesi beklenmektedir. 
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12. YER GÖRME 
Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir ancak jüri yer görmeyi tavsiye eder.  

13. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR ve 
YARIŞMADAN ÇIKARMA 
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan 

çıkarılır:  

1. Kimlik zarfı veya zarfın içinde bulunması gerekli belgeleri bulunmayanlar.  

2. Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılma Koşulları" maddesine uymayanlar. 

3. Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan eserler. 

4. Son teslim tarihi ve saatinden geç teslim edilen projeler. 

14. KİMLİK ZARFI 
Yarışmacılara ait kimlik bilgi ve belgelerinin yer alacağı kimlik zarfı üzerinde proje rumuzu ve yarışmanın 

adı yer alacaktır.  

Zarfın içinde:  

 Ekip Listesi 

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

diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı belge. Ekip 

olarak katılım halinde, bu belge müellif ekip üyelerinin her biri tarafından verilecektir. (Şartname 

ekinde verilen Ek-1 Kimlik Belgesi kullanılabilir).  

 Mimarlar Odası tarafından bu yarışma adına düzenlenmiş olan üye tanıtım belgesi bu zarfın içine 

konulur. 

 Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ilişkin rapor yazanlara ait (İnşaat Mühendisi, 

Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Peyzaj mimarı), ilgili oda tarafından düzenlenmiş üye 

tanıtım belgesi de bu zarfın içine konulur. 

15. YARIŞMA TAKVİMİ 
 Yarışmanın ilanı:      17 Şubat                                            

 Soru sormak için son tarih:      08 Mart     

 Cevapların ilanı:       11 Mart    

 Projelerin son teslim tarihi:     04 Mayıs    

 Postayla gönderimin son teslim alınma tarihi :   06 Mayıs  

 Jüri çalışması başlangıcı:      14 Mayıs    

 Kolokyum ve ödül töreni:    28 Mayıs    

16. SORU VE YANITLAR 
Yarışmacılar sorularını en geç yarışma takviminde belirtilen tarihte, resmi yazışma e-posta adresine 

göndereceklerdir.  

Soruların yanıtları yarışma takviminde belirtilen tarihte soru soran yarışmacılara e-posta ile 

gönderilecektir. 
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17. PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI  
Projeler şartnamede belirtilen yarışma raportörlüğüne elden teslim edilebilir ya da kargo yolu ile 

gönderilebilir.  

Yarışma takviminde “postayla gönderimin son teslim alınma tarihi” olarak belirtilen günde en geç saat 

17:00’ye kadar elden teslim edilecek ya da belirtilen günde en geç saat 17:00’ye kadar kargoya 

verilecektir. Kargo ile teslim edilen projelerin kargo teslim edildi makbuzlarının en geç aynı gün saat 

19:00’a kadar yarışma raportörlüğüne taranmış kopyasının e-posta ile gönderilmesi şarttır.  

En geç yarışma takviminde “postayla gönderimin son teslim alınma tarihi” olarak belirtilen günde saat 

17.00’ye kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan projelerden idare sorumlu değildir.  

18. PROJELERİN SERGİLENME YERİ ve ZAMANI 
Yarışmaya katılan projeler sergilenecektir. Serginin yeri ve sergi takvimi sonuçların ilanı ile birlikte idare 

tarafından açıklanacaktır.  

19. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ 
Ödül, mansiyon alan projeler teslim edilmeyecektir. Derece alamayan tasarım sahipleri,  projelerini 

serginin bitimine müteakip 1 ay içerisinde, yarışmayı hazırlayan idareden, bizzat veya vekilleri aracılığıyla 

teslim alabilirler. İdare bu süre içerisinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 

20. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI 
Yarışma projeleri, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde raportörlüğe teslim edilecek; her paftanın, 

kimlik zarfının ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) rakamlı (1×4 cm ebadında), Maket , CD, DVD ve 

/veya USB belleğin üzerine de rumuz yazılacaktır.  Aynı rumuz, raporların sadece KAPAK sayfasında yer 

alacak, diğer sayfalarda rumuz yazılmayacaktır. Raporlar ciltlenmiş şekilde teslim edilecektir. 

21. YARIŞMA SONUCUNUN İLANI 
Yarışmanın sonucu www.bornova.bel.tr  web adresinde ilan edilecektir.  

22. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 
 1. Ödül: 40.000 TL 

 2. Ödül:  30.000 TL 

 3. Ödül:  20.000 TL 

 1. Mansiyon: 10.000 TL  

 2. Mansiyon:  10.000 TL  

 3. Mansiyon:  10.000 TL 

 4. Mansiyon: 10.000 TL 

 5. Mansiyon: 10.000 TL  

Ödül ve mansiyonlar, sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

29. Maddesine göre net olarak ödenir. 

23. KOLOKYUM YERİ 
Kolokyumun yeri sonuçların ilanı ile birlikte www.bornova.bel.tr  web adresinde duyurulacaktır.  

http://www.bornova.bel.tr/
http://www.bornova.bel.tr/
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24. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ  
Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına dek geçecek süre içinde idare ile yarışmacı 

arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İzmir 

mahkemelerinde çözümlenecektir. Ödül alan projelere ait her türlü fikri haklarda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır.  

25. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA İŞİN VERİLME BİÇİMİ 
İdare; mimarlık, mühendislik, peyzaj, proje ve ihale dosyası düzenlenmesi (PİD) 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 hizmetlerinin (PİD ve mesleki kontrollük) niteliği ve karşılığında ödenecek 

ücretlerin hesabı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi” 

hükümlerine göre belirlenir ve bulunur. Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında, sözleşme 

yılına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin toplam yapı inşaat alanı hesaba 

esas alınır.  

Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin (Proje ve İhale Dosyası-PİD) ücretinin hesabında kullanılacak Yapı 

Yaklaşık Birim Maliyet değeri;  

 Çocuk Dünyası Binası:  IV-C 

Açık alan düzenlemelerinde; Ücret hesabına esas alan, yarışma alanının toplamından, kazanan projedeki 

yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır. 

Mimarlık, mühendislik, peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik 

şartnameler hazırlanması dâhildir. 

 Gerekli görülmesi halinde, Geoteknik proje hizmeti (PİD) ücretleri takdiren belirlenecek, idare tarafından 

diğer hizmet bedellerine eklenecektir. İdare ve mimar tarafından gerekli görülmesi durumunda, tespit 

edilecek gerekli mahaller için aydınlatma tasarımcısı, mimara danışmanlık yapacaktır.  İhtiyaç duyulan 

mahaller için akustik danışmanlık hizmeti alınacaktır. Aydınlatma ve akustik danışmanlık hizmet bedeli 

takdiren belirlenecek ve idare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenecektir. İç düzenleme işleri 

(tanzim- teşhir) gerekli görülmesi durumunda idare ve mimar ile birlikte düzenlenecektir. 

 

26. PROJELENDİRMEDE UYULACAK YÖNETMELİKLER 
Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan ilgili yönetmeliklere uyulacaktır. 
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EK 1 KİMLİK BELGESİ 
 

BORNOVA ÇOCUK DÜNYASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI KİMLİK BELGESİ 

 

 

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

Yönetmeliği” kapsamında düzenlenen “Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması” 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: 

BANKA ADI, ŞUBE KODU, HESAP NO, IBAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 


