İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DUVAR YÜZEYİ UYGULAMALARI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ
İzmir Metro istasyonları, hem yoğun yolcu iniş-biniş-aktarma noktaları olması, hem de
mekansal yapısı ile sanat eserleri sergileyip izleyiciyle buluşturmak açısından önemli kamusal
iç mekanlardır. Binlerce İzmirlinin uğrak yeri olan bu geçiş alanlarına sanat eseri yerleştirmek
kentin kültürel dokusunu zenginleştirecek, sanatsal üretimler gündelik hayatımızın içine
sızacaktır. Seçilen duvar yüzeyleri mekansal ve ölçüsel uygunluk, görüş ve algılama kolaylığı
açısından uygulama yapmayı tercih ettiğimiz yüzeylerdir.
2-YARIŞMA ŞEKLİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube
Müdürlüğü tarafından açılmış tek aşamalı ulusal bir yarışma olarak düzenlenmiştir.
Yarışma proje tasarımı ve uygulamasını kapsar.
3-YARIŞMANIN YERİ
*Basmane İstasyonu'nda 1,
*Çankaya Metro İstasyonu'nda 2,
(Bu istasyonda toplam 4 çıkış bulunmaktadır. Bu çıkışlardaki İkişerli karşılıklı duvarlar tek
bir proje olarak değerlendirilecektir dolayısı ile bu istasyonda 2 ayrı sanatçının uygulama
yapması beklenmektedir)
*Konak Metro İstasyonu'nda 3,
*Fahrettin Altay Metro istasyonunda 2 uygulama yüzeyi bulunmaktadır.
Toplam 8 adet uygulama yüzeyi ölçüleri ile birlikte şartnamenin ekinde sunulmuştur.
İstasyonlardaki uygulama duvarları niteliksel olarak birbirinden farklıdır. Sanatçılar birden
fazla duvar için proje sunabilirler.
4-MALZEME VE TEKNİK
Bu konuda bir kısıt yoktur. Geleneksel malzeme tekniklerin yanında yenilikçi uygulamalar da
teşvik edilmektedir. Malzeme ve yerleştirmeler kamusal alan kullanımına uygun ve dayanıklı
olmalıdır.
Eser sahibi uygulamayı eksiksiz, montaja uygun imal etmekle yükümlüdür. Eserlerin yüzeye
uygulanma süresi, montaj sırasında kullanılacak malzemeler ve teknikler başvuru dosyasında
belirtilmelidir. Montaj, yolcu akışını ve güvenliğini engellemeyecek şeklide yapılacaktır.
5- YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı
: 10 Ağustos 2021
Teslim için son gün
: 27 Eylül 2021
Jüri değerlendirme çalışması : 7-8 Ekim 2021
Sonuçların ilan edilmesi
: 9 Ekim 2021

6-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER:
Yarış katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak Başvuru Dosyası aşağıdaki
maddeleri içerecektir:
6-1. İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Duvar Yüzeyi Uygulamaları' Proje Yarışması Başvuru
Formunun doldurulması.
Başvuru formunu www.izmirworkshop.org adresinden bulabilirsiniz
6-2. Sanatçının bir A4 sayfasını aşmayan, fotoğraflı, özgeçmişi.
6-3. Sanatçının gerçekleştirdiği 6 çalışmayı tanıtan görsel doküman (görseller 72 dpi
olmalıdır).
6-4. Sanatçının Yarışma sonunda gerçekleştireceği eser tasarımın uygulanacak yüzeye
giydirilmiş görselinin farklı açılardan sunumu.
6-5. Eserin 4x zoom detayının 3 farklı alandan sunumu.
6-6. Sanatçının kullanacağı malzemenin detaylı dökümü ve uygulama tekniğinin açıklaması.
6-7. Sanatçının projesini uygulama suresi.
6-8. Sanatçı gerekli gördüğü takdirde eser hakkında kısa açıklama.
Yukarıdaki belgeleri içeren ve toplam 1,5 MB aşmayan sunum dosyası sadece PDF
formatında, proje görselleri ise jpeg formatında olacak biçimde, en geç 27 Eylül 2021 saat
17.00’ye kadar info@izmirworkshop.org adresine e-posta ile iletilmelidir. Sadece e-posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
8-SEÇİLEN TASARIM SAHİBİNE İŞİN NASIL VERİLECEĞİ
8-1. Yarışmada kazanan ve uygulanması öngörülen projenin sahibi (sanatçı), idare ile
ortaklaşa bir değerlendirme sürecine uyacağına taahhüt eder.
8-2 İdare, projenin sahibi (sanatçı) ile teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşerek, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca doğrudan temin yolu ile sağlayabilir. Yapılan
görüşme sonucunda anlaşma sağlanamaması halinde, aynı yüzey için ikinci seçilen tasarımın
uygulama projesi aynı usulle yaptırılabilir. Anlaşma sağlanamaması halinde İdare işi yaptırıp
yaptırmamakta serbest kalır.
İstasyonlar için düşünülen sanatsal yüzey uygulamalarının; imal edilmiş olarak elde edilip,
seramik kaplı yüzeye montajının yapılması öngörülmüştür. İşaretli yüzlerdeki reklam
panolarının yerleri değişecektir.
Ancak seçilen tasarımların uygulanıp uygulanmayacağına İdare tarafından karar verilecektir
Yapılan görüşme sonucunda anlaşma sağlanamaması halinde, ikinci seçilen tasarımın
uygulama projesi aynı usulle yaptırılabilir
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