
 
 
 

 

 
 

KARAPINAR GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ SCADA BİNASI  
MİMARİ PROJE YARIŞMASI  

  
 
İnsan topluluklarının oluşturduğu aşırı yoğunluklar, tüketim ölçeğinin kontrolsüz 
büyümesi, bunları besleyen Antroposen çılgınlıklar ve dünyanın geri dönüşü mümkün 
olmayan  değişimi ve tabii ki bu büyüklüklerin tükettiği enerji. 

60’lı yıllardan bu yana özellikle güneş enerjisi, insanlığın günah çıkartması için bir fırsat 
olarak önerildi. Fosil enerji kaynaklarının yarattığı yüksek karbon ayak izi büyümenin 
sürdürülebilmesi için olanaklı gözükmüyor. Bu kaynaklara sahip olan az sayıda ülkenin 
diğerlerinin yanında aşırı zenginleşmesi, petrol entrikaları, savaşlar, sosyal dünya 
politikaları açısından içinden çıkılması gereken bir pozisyon olarak algılanıyor. Tüm 
motor teknolojilerinin önümüzdeki 20 yıl içinde değişecek olması fosil ve nükleer enerji 
bağımlılığının yerini sürdürülebilir enerji kaynaklarının alacak olması çok önemli bir 
değişimin başlangıcı. 

Birçok yeni normalleri yaşayan dünya ile eş değerlerin yakalamasını bir fırsat olarak 
algılayan Kalyon Holding’in Konya’da kurduğu “Konya Karapınar Güneş Santrali 
“dünyanın en önemli güneş enerjisi dönüşüm projelerinden birini uzun süredir 
sürdürdüğü fotovoltaik panel teknolojilerinin bir çıktısı olarak hayata geçiriyor.  

Bu yarışmanın konusu dünyanın en önemli fotovoltaik teknolojileri araştırmalarına da ev 
sahipliği yapacak olan bir veri bankasının fiziksel mekanının tasarlanmasıdır. Dünya ile 
eş zamanlı tüm teknolojik gelişmelerin izlendiği bununla birlikte araştırmacılara kültür 
insanlarına, meraklılara, her yaştan insana bilgi kaynaklarını paylaşıma sunan bu vizyon 
projesinin kurumsal arayüzü olacak SCADA binası yeni enerji kaynakları ile gelecek 
dünyanın inşasına bugünden katılmanın da bir deneyimsel ortamıdır.  

Bu nedenlerden SCADA Binası salt yönetimsel toplumsal buluşmaların adresi değil 
enerjinin yeni hallerinin varlığı ile insanlığın geleceğine yönelik bir algı ve deneyim 
merkezidir.  

 

Doç.Dr.Deniz Aslan  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

1. YARIŞMA HAKKINDA 

 
Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali projesi Konya’nın Karapınar ilçesinde 
gerçekleştiriliyor. Türkiye’de çöl niteliği taşıyan tek bölge olan Karapınar yenilenebilir 
enerji konusunda önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte mevcut proje sayesinde 
Türkiye’deki en önemli sürdürülebilir enerji çalışmalarına ev sahipliği yapacaktır. 
Yarışma kapsamında yapılması beklenen SCADA* merkezi binası projenin yönetim 
birimi niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, SCADA merkezi binası oldukça geniş bir alana 
yayılan güneş enerjisi santrali projesinin çekirdeğini oluşturacaktır. 
 
*SCADA terimi İngilizce  "Supervisory Control and Data Acquisition" kelimelerinin ilk 
harflerinin okunması ile  oluşturulan bir kısaltmadır. Kapsamlı ve entegre bir veri tabanlı 
kontrol ve izleme sistemi olan SCADA ile bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların 
kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere 
kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü, gözetlenmesi ve sonuçların raporlanması 
sağlanır. Temel olarak SCADA yazılımından izleme, kontrol, veri toplama, verilerin kaydı 
ve saklanması işlevlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir.  
 
YARIŞMANIN AMACI 
 
“Karapınar GES SCADA Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması“ ile öncelikli olarak 
Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali projesi için yapılacak yönetim binası ile 
yenilenebilir enerjinin önemine ve geleceğine vurgu yapılması hedeflenmektedir. Bunu 
yaparken ekonomik, özgün, nitelikli ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarının, günümüz 
mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş ̧
bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren proje ve müelliflerin saptanması; yenilenebilir 
enerjinin teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerler göz önüne 
alınarak ekiplerin uluslararası rekabet gücü̈ kazanmalarına uygun ortamın sağlanması 
amaçlanmaktadır.  
 

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 
 

Yarışma ulusal ve ön seçimli olarak düzenlenen bir mimari proje yarışmasıdır. 
Yarışmanın ilk aşamasında yarışmacılardan bir portfolyo, projeye dair yaklaşımlarını 
içeren bir niyet dosyası hazırlamaları beklenmektedir. Yapılan teslimlerin ardından 
yarışmanın ikinci aşaması için jüri üyeleri tarafından 10 ekip seçilecektir. Bir sonraki 
aşamada ise ön seçimi geçmeyi başaran ekiplerden odak konunun daha ayrıntılı bir 
çözümlemesi, mimari ve teknik detayların ele alındığı bütünsel ve somut bir kurguyu 
jüriye sunmaları istenmektedir. 

Yarışmacıların kimlikleri süreç boyunca açık olup; rumuz kullanılmayacaktır. Ön seçim 
aşamasının ardından ilk 10’a girmeyi başaran ekipler detaylı proje önerilerini teslim 



 
 
 

 

 
 

ettikten sonra jürilere sunacaktır. Proje sunumlarının ardından yapılacak jüri 
değerlendirmesi sonucunda dereceye giren yarışmacılar açıklanacaktır. 

 
YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU 
 
Yarışmanın yeri; Konya iline bağlı Karapınar ilçesidir. İl merkezinin 94 km doğusundadır. 
Türkiye'nin tek çöl toprağı sayılabilir. Meke Tuzlası bu ilçede yer almaktadır. Karapınar 
toprakları %60'lara varan oranda kireçli bir yapıya sahiptir. İlçede birçok obruk 
mevcuttur.   
 
Yarışmanın konusu; Kalyon Güneş Enerjisi Üretim A.Ş.’nın üstlendiği Karapınar GES 
projesine ait SCADA Merkezi binasının mimari projesinin elde edilmesidir. Karapınar 
Güneş Enerjisi Santrali projesinde SCADA sisteminin yerleştirileceği bina aynı zamanda 
yönetim merkezi niteliği taşıyacaktır. Binanın nitelik bakımından taşıyacağı merkezi 
konumu desteklemek adına etkileşime açık bir sistem olarak tasarlanması 
istenmektedir. Mevcut projenin taşıdığı önem itibariyle iletişim gücünü destekleyen 
deneyimler sunacak bir yapı kurgusu tercih edilmektedir. 
 
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
 

Bu yarışmaya ön seçimi geçen ekipler katılabilir. 

 

KURUMUN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

Yarışmayı Açan Kurum: Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 

Adres: Malıköy, Şaditürk Blv., 06909 Malıköy Başkent Osb/Sincan/Ankara 

E-posta: info@kalyonpv.com   

Web adresi: https://kalyonpv.com 

 
İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ 
 
Proje içinde Merkezi Kontrol Binası için ayrılan kullanım alanı yaklaşık 1500 m² 
büyüklüğündedir.  
 
Merkezi Yönetim Binası en fazla 3 katlı olarak inşa edilecektir. Bina içinde yer alacak 
başlıca kullanımlar şu şekildedir: 
 

https://kalyonpv.com/


 
 
 

 

 
 

Kontrol (SCADA) odası başta olmak üzere çeşitli teknik alanlar, idari ofisler ve yönetim 
birimleri, konferans salonu ve ortak alanlar, servis alanları. 
 
Bu aşamada büyüklükler yaklaşık olarak verilmiştir. Ön seçim aşamasının 
tamamlanmasını takiben yarışmacılara verilecek detaylı ihtiyaç programında alanlar 
ayrıntılı olarak belirtilecektir. Yarışma şartnamesinde, toplam alanlarda değişiklikler 
yapılabilir. 
 
 
YARIŞMA TAKVİMİ 
 

● Yarışmanın İlanı: 8 Ekim 2020, Perşembe  

● Ön Seçime Başvuru için Son Tarih: 2 Kasım 2020, Pazartesi (23:59’a kadar) 

● Ön Seçim için Jüri Değerlendirme Toplantısı: 6-7-8 Kasım 2020 

● İkinci Aşamaya Geçen Başvuruların Bilgilendirilmesi: 9 Kasım 2020, Pazartesi 

● Son Soru Sorma Tarihi: 20 Kasım 2020, Cuma  

● Soruların Yanıtlarının İlanı: 27 Kasım 2020, Cuma 

● Projelerin Son Teslim Tarihi: 19 Ocak 2021, Salı (23:59’a kadar) 

● Proje Sunum Tarihi: 22 Ocak 2021, Cuma 

● Jüri Değerlendirmesi için Başlangıç Tarihi: 22-23-24 Ocak 2021 

● Sonuçların İlan Edilmesi: 25 Ocak 2021, Pazartesi 

● Kolokyum ve Ödül Töreni: Daha sonra ilan edilecektir. 

 

YER GÖRME  

 

Yer görme etkinliği, yarışmanın ikinci aşamasına geçen 10 ekip için düzenlenecektir. Ön 
seçim aşamasında yarışmacıların yer görme zorunluluğu yoktur. İkinci aşamada 
gerçekleştirilecek yer görme etkinliğinin detayları daha sonra duyurulacaktır. 

 

 

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ 

 

Danışman Jüri Üyeleri 

 

Murtaza Ata – İcra Kurulu Üyesi, Kalyon Enerji 

Gürler Duman - Proje Müdürü, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali 

Fırat Es - AR-GE Müdürü, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 

 



 
 
 

 

 
 

Jüri Üyeleri 
 
David Green - Kentsel Tasarım Uzmanı, Perkins and Will 
Deniz Aslan - Mimar & Peyzaj Mimarı, DS Mimarlık 
İmdat As - Mimar & Akademisyen, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kübra Kalyoncu Şeherli - İç Mimar, Kalyon Enerji 
Melike Altınışık - Mimar, Melike Altınışık Architects (Jüri Başkanı) 
Murat Tabanlıoğlu - Mimar, Tabanlıoğlu Architects 
Refik Anadol - Yeni Medya Sanatçısı, Refik Anadol Studio 
 
Yedek Jüri Üyeleri 
 
Mehmet Fehmi Bilge - Mimar 
Bünyamin Atan - Mimar 
 
Raportörler 
 
Ayça Yazıcı - Mimar 
Yeşim Alpaydın - Şehir Plancısı 
 
YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
 
Yarışmacılara ön seçim aşamasında aşağıdaki bilgi ve belgeler verilecektir. 

 
A. Alanın Uydu Görüntüsü  

B. Fotoğraf Albümü  

C. Güneş Enerjisi Santrali Proje Sunumu  

D. Güneş Enerjisi Santrali Proje Tanıtım Videosu 

 
Yarışma ile ilgili detaylı dosyalar ön elemeyi geçmeye hak kazanan ekiplerle ilk 
aşamanın ardından paylaşılacaktır.  
 
ÖN SEÇİME BAŞVURU İÇİN SON TARİH 
 
Ön seçim için başvurular dijital olarak en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön Seçime 
Başvuru için Son Tarih” olarak belirtilen günde (2 Kasım 2020, Pazartesi), saat 23:59’a 
kadar https://kalyonpv.com/scada/ adresi üzerinden yarışmayı açan kuruma 
gönderilmelidir. Mesaj kısmına “Karapınar SCADA Yarışması Ön Seçim Başvurusu” 
yazılmalıdır. Geç gönderilen başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 



 
 
 

 

 
 

 
Ön aşamayı geçmeyi başaran ekipler 15.000 TRY ile ödüllendirilecektir. Ardından bu 10 
ekip tarafından ikinci aşama için hazırlanan projeler değerlendirilecek ve ilk 3 
belirlenecektir. Dereceye giren ekipler için belirlenen ödül miktarları (ön elemeyi geçme 
miktarı dahil olmak üzere) ödenecek toplam tutarı ifade etmektedir.  

● 1. Ödül: 70.000 TL  

● 2. Ödül: 50.000 TL  

● 3. Ödül: 30.000 TL 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı derece ödülleri ve ön 
elemeyi geçmeye hak kazanan ve final teslimlerini yapan ekiplere verilecek 15.000 TRY 
değerindeki tutar; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, 
yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ön elemenin ardından final 
teslimini gerçekleştirmeyen yarışmacılara ödeme yapılmayacaktır. 

 

 
ÖN SEÇİME BAŞVURACAKLARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR 
 

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan başvurular jüri kararı ile tutanağa geçirilmek 
şartıyla yarışmadan çıkarılır: 

● Kimlik dosyası bulunmayan başvurular. 

● Ön seçim şartnamesinin “Ön Seçime Katılacaklarda Aranacak Koşullar” 

başlığında tanımlanan gereklilikleri sağlamayan başvurular. 

 

2. ÖN SEÇİM KOŞULLARI 

 

Ön seçime katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır.  
 
 
ÖN SEÇİME KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

● TMMOB Mimarlar Odasına üye olmak ve meslekten men cezalı 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. 



 
 
 

 

 
 

● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 

● Yarışmayı açan kurumda, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, 

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 

● Yarışmayı açan kurum adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları 

arasında olmamak. 

● Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar ön seçime başvurmuş olsalar dahi 

yarışmaya kabul edilmezler. 

Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip 
olarak katılanların kurumla ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini 
ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekmektedir. Ekip olarak katılım halinde, ekipte 
mutlaka bir mimar olmak şartı ile ekip temsilcisi herhangi bir disiplinden olabilir. 
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri kuruma karşı müştereken ve 
müteselsilen sorumludurlar. 

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. 

 

3. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER 

 
KİMLİK DOSYASI 

● TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmelidir (Ekip 

olarak katılım olması halinde müellif ekip ortaklarının tamamı kayıtlı olduğuna dair 

belgeyi sunacaktır). 

● Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir. 

● Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın (Ek 1) imzalı kopyası kimlik 

dosyasının içerisine eklenecektir. 

● Ekip içinde farklı meslek disiplinlerinin yer alması jüri tarafından 

desteklenmektedir. Ekip olarak katılım halinde, ekipte mutlaka bir mimar olmak 

şartı ile ekip temsilcisi herhangi bir disiplinden olabilir. 

 
PORTFOLYO (A3 kitapçık) 

● En fazla 4 (dört) referans projenin yer alacağı portfolyonun kapak sayfasında 

Yarışmanın Adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı, soyadı yer 

alacaktır. 



 
 
 

 

 
 

● Portfolyo dosyası kapak sayfası dahil olmak üzere en fazla 20 sayfa olmalıdır. 

● Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, 

proje yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işveren adını içerecektir) yer 

alacaktır. Aşağıdaki bilgiler her proje için eksiksiz şekilde doldurulmalıdır: 

● Projenin adı 

● Projenin yeri 

● Proje yılı ve durumu 

● Tasarımın içeriği 

● Fonksiyonları 

● İşveren adı 

PROJE YAKLAŞIMLARINI İÇEREN ÇALIŞMA 
 
Yarışmacılardan, yarışmaya neden katılmak istediklerini ve alana dair 
düşüncelerini/yaklaşımlarını anlatan; proje özelindeki görüşlerini ve niyetlerini 
tarifledikleri 2 adet A3 boyutlarında, serbest anlatım teknikleri ile oluşturulmuş bir 
çalışma beklenmektedir. 

 
ÖN ELEME SONRASI YARIŞMACILARDAN İSTENECEK BELGELER 
 

A. 1 Adet Proje Sunum Dosyası: En fazla 10 sayfadan oluşan, A3 büyüklüğünde, 

PDF ve PPTX formatında bir sunum dosyası hazırlanacaktır. Proje dosyası aynı 

zamanda jüri değerlendirme aşamasında jüri üyelerine sunulacaktır. Teslim 

yapıldıktan sonra sunum için dosyada herhangi değişiklik yapılmayacaktır. Proje 

sunum dosyası yarışmacıların yapıya ilişkin, özgün yaklaşımlarını anlatan, 

vizyonunu açıklayan, tasarım kriterlerini en doğru şekilde ifade eden, yapıya 

ilişkin kararlar, kullanım alanı kararları, uygulama etaplarını içeren bir çalışma 

olmalıdır.  

B. 1 Adet Poster: Önerilen yapıyı anlatan bir poster hazırlanmalıdır. 

C. Proje Animasyonu: En fazla 1 dakika uzunluğunda, tasarlanan binanın 3 boyutlu 

tasvirini en iyi şekilde anlatan bir animasyon beklenmektedir. 

 
 
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 

Jüri, bu tasarım problemini çözmeleri için farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan, 
yarışma kapsamında yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, yenilenebilir enerji konusuna 



 
 
 

 

 
 

mimari heyecanla bakacak ve/veya profesyonel mimarlık ölçeğinde meslek pratiği 
yürüten, tanımlanan tasarım problemini çözümlerken, mimarlık ortamına teşvik edici 
katkı sunabilecek 10 tasarımcı ekibi seçecektir. Nitekim jüri ilk aşamada tasarımcıların 
mimarlık alandaki yeteneklerini, isteklerini ve heveslerini yansıtan etkileyici portfolyolar 
aramaktadır. Ön seçimin ardından yarışmaya katılmaya hak kazanan yarışmacılardan 
aşağıdaki kriterlere uygun çalışmalar beklenmektedir. 

 

Sürdürülebilirlik: Minimum enerji tüketimi olan, çevreye minimum zarar veren, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veren ve bulunduğu alandaki enerjiyi etkin 
biçimde kullanan bir bina tasarısı beklenmektedir. Malzeme, enerji, geliştirme alanı ve 
genel olarak ekosistem kullanımında, çevresel etkilerin en aza indirgenmesi 
amaçlanmalıdır. Az enerji tüketen bir bina olması beklenen projede yerel kaynaklı 
malzemelerin kullanımı tercih edilir.  
 
Yarışma içeriğine uygunluk: Önerilen projenin şartnamede belirtilen beklentilere ve 
ihtiyaç programına uyması gerekmektedir. Bu nedenle tasarımın belirlediği hedef 
kitleye ve öngördüğü ihtiyaca cevap verebilmesi beklenmektedir. 
 
Mekansal bütünlük: Tasarım önerisi, çevresini tamamlama ve bunlara duyarlı 
olmanın yanı sıra insanların mekanla etkileşim biçimini de örneklemelidir. Farklı kat 
planları içermesine karşın tasarım bir bütün olmalıdır. Erişim ve sirkülasyon akışında 
entegrasyon sağlanmalıdır. 
 
İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve  
kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. 
 
Yenilik ve özgünlük: Önerilen projenin, sosyal gelişmelere ve ihtiyaçlara ayak 
uydururken aynı zamanda yeni teknolojileri kullanarak ileriye dönük bir çalışma olması 
beklenmektedir. Yeni bir yaklaşım benimseyen veya mevcut uygulamaları geliştiren 
yenilikçi projeler geliştirilmelidir. Yalnızca yüksek teknolojili çözümlerin kullanımı değil, 
aynı zamanda akıllı tasarım fikirlerinin benimsenmesi de projenin yenilikçilik düzeyini 
belirleyecektir.  
 
Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel bütünlük sağlaması ve 
dikkat çekici, ikonik bir yaklaşıma sahip olması beklenmektedir. Görünüm, dokunsallık, 
etkileşim veya diğer duyusal bilgilerle olumlu bir estetik deneyim sunmalıdır. 
 
Uygulanabilirlik: Tasarım önerisinin uygulamaya uygun olması ve projenin işlevine 
uygun malzeme seçimi, sistem kurgusu yapılmalıdır. Gerçekçi maliyet ve üretim 
yöntemi bilgileri içermelidir. Tasarımın mevcut teknoloji ile gerçekleştirilebilirliği veya 



 
 
 

 

 
 

uygulama için öngördüğü teknoloji ve olanaklarının gerçekçi olup olmadığı 
değerlendirilmelidir.  
 
TESLİM KOŞULLARI 
 
Yarışma süresince hazırlanan tüm belgeler dijital olarak teslim edilecektir. 

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Kimlik Dosyası” (pdf 
formatında), “Portfolyo” (pdf formatında), “ Proje Yaklaşım Çalışması” (pdf formatında) 
dosyaları dijital ortamda teslim edilecektir. 

Kimlik Dosyası, Portfolyo ve Proje Yaklaşım Çalışması toplamda 100 MB’ı 
geçmemelidir. 

Ön eleme başvurusunda bulunacak yarışmacılar tüm dosyaları PDF formatında 
https://kalyonpv.com/scada/ adresi üzerinden yarışmayı açan kuruma  göndermelidir. 
Mesaj kısmına “Karapınar SCADA Yarışması Ön Seçim Başvurusu” yazılmalıdır. 
Kimlik dosyası, portfolyo ve proje yaklaşım çalışması tek bir sıkıştırılmış klasör içinde 
ayrı ayrı dosyalar şeklinde yer almalıdır.   

İkinci aşamaya geçen yarışmacılar yine tek seferde tüm dosyaları 
https://kalyonpv.com/scada/ adresi üzerinden yarışmayı açan kuruma  göndermelidir. 
Mesaj kısmına “Karapınar SCADA Yarışması Final Proje Teslimleri” yazılmalıdır. 
Proje Sunumu, Proje Posteri ve Proje Animasyonu tek bir sıkıştırılmış klasör içinde yer 
almalı ve toplamda 100 MB’ı aşmamalıdır. 

Yarışma takviminde belirtilen “Ön Seçime Başvuru için Son Tarih” ve “Projelerin Son 
Teslim Tarihi” olarak belirtilen günde, saat 23:59’a kadar gönderilmelidir. Her iki aşama 
için de geç gönderilen başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

PROJELERİN SUNUMU, SERGİLEME ve YAYINLANMA ŞARTLARI  

 

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserlerin sergilenmesine ve yarışma dolayısıyla 
yapılacak yayınlarda eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. 

 

İkinci aşama teslimleri yapılan projelerin, katılımcı ekibin en az bir üyesi tarafından jüri 
üyelerine sunumlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Jüri değerlendirmeleri bu 
sunum sonrasında yapılacak ve ödül sahipleri belirlenecektir. Sunumun kapsamı, süresi 
ve sunum araçlarına yönelik açıklamalar ikinci aşama katılımcılarına duyurulacaktır. Jüri 
değerlendirmesinin ardından belirlenen sonuçlar, ödül töreninin yeri ve zamanına 
yönelik detaylar www.kalyonpv.com/scada/ web adresinden ilan edilecektir.  

 



 
 
 

 

 
 

4. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI İŞİNİN 
NASIL VERİLECEĞİ 

 
Ön eleme sonucunda teslim edilen projelere ait telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca 
verilen tüm hakları ile, icatlara (patentler dahil), tescilli ve tescilsiz ticari markalara, 
tescilli ve tescilsiz tasarımlara, coğrafi plana ve gizli bilgilere ilişkin haklar, sınai, bilimsel, 
edebi veya artistik alanlarda fikir faaliyetlerinden kaynaklanan diğer tüm haklar Kalyon 
Güneş Enerjisi Üretim AŞ’ye (“Kalyon PV”) ait olacaktır. Yarışmacılar bu hükmü kabul 
etmiş sayılır. 
 
Kalyon Enerji, proje ödeneğinin bütçede yer alması koşuluyla uygulama projelerini ve 
mesleki kontrollük hizmetlerini birinciliği kazanan proje sahibine yaptıracaktır. Proje 
ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer almaması halinde ise uygulama 
projelerini yaptırmamakta serbest olacaktır. Proje ödeneğinin bütçede yer alması 
halinde ihtiyaç programı projenin yeniden düzenlenmesini gerektirecek ölçüde 
değişmemiş ise işbu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birincilik ödülünü 
kazanan proje sahibine, teknik şartlar ve fiyat hususunda görüşme yapılmak suretiyle 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/b maddesi hükümleri esas alınarak doğrudan temin 
usulüne göre yaptırılacaktır. 

Uygulama projeleri ile mesleki kontrollük ücreti Kalyon Enerji’nin belirlemiş olduğu 
yaklaşık maliyet üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/i bendi dikkate alınarak 
ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması 
yapılarak ihtiyaçların temin edilebileceği bedel göz önünde bulundurularak verilecektir.  

Yapılan görüşme sonucunda anlaşma sağlanamazsa, Kalyon Enerji uygun gördüğü 
takdirde ikinciliği kazanan proje sahibi/sahipleri ile görüşme yapmak suretiyle ikinci 
seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir. Uygulanması 
kararlaştırılan tasarım sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini yapmak istemezse 
veya Kalyon Enerji’de iş sahibinin işi yapmayacağı hususunda kanaat uyanırsa 
hakkından feragat etmiş sayılır ve bu durumda Kalyon Enerji uygulamayı ikinciliği 
kazanan tasarım sahibi/sahiplerine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi de 
işi yapmaktan vazgeçerse veya Kalyon Enerji’de iş sahibinin işi yapmayacağı 
hususunda kanaat uyanırsa Kalyon Enerji işi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır. 

 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ 

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde 
kurum ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, 
anlaşma sağlanamaması halinde Ankara Mahkemeleri’nde çözümlenecektir. 

  



 
 
 

 

 
 

 

Ek 1: Doğruluk Beyanı 

 

 

 

 

 

 

Karapınar GES SCADA Binası Mimari Proje Yarışması’na sunduğum bilgi ve belgelerin 
bana / ekibime ait olduğunu ve bu belgelerin doğruluğunu beyan ederim. 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı  

 

 

 

İmza 

  

 

 

 
 


