
Denizli İli Merkezefendi Belediye Başkanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

27 Nisan 2020 tarih ve 31111 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
“Meserret Sokak Ulusal Fikir Proje Yarışması” ilanımız aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

1- Jüri, soru-cevap toplantısı öncesinde bir araya gelerek jüri başkanı seçimi yapmıştır. 
Jüri başkanı olarak oybirliği ile Doç.Dr. Burak Altınışık seçilmiştir. 

2- Yarışma Şartnamesi'nin 11. ve 13.maddeleri aşağıdaki gibi güncellenmiştir: 
11. KİMLİK ZARFI
Üye Belgeleri 
KİK Yarışmalar Yönetmeliği’nin 15.Maddesi ve a bendindeki “Fikir yarışmalarına 

katılacaklarda meslek odası üyesi olma koşulu aranmayabilir” ifadesine dayanarak ekip yapısına 
göre aşağıda belirtilen gerekli olan belgeler eklenecektir: 

İlgili meslek alanında meslek unvanını gösteren belge: 
• E-devletten ulaşılabilen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı / Yüksek Öğretim Mezun

Belgesi linkinden indirilmiş barkot numaralı ve QR kodlu belge, 
veya 
• Bu yarışma için hazırlanmış “Meslek Odası Üyelik Belgesi”dir.
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde kayıtlı öğrenci olduğunu gösteren belge: 
• E-devletten ulaşılabilen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı / Öğrenci Belgesi

Sorgulama linkinden indirilmiş barkot numaralı ve QR kodlu belge 
veya 
• Üniversiteden alınan öğrenci belgesidir.
13. TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI
Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde 

“Son Teslim Tarihi” (26.06.2020, saat 23:59 (GMT +3) ) olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi 
teslim edilecektir: 

• Proje ve ekleri dijital olarak teslim edilecektir.
• “Yarışmacılardan İstenenler” başlığında tanımlanan özelliklerde hazırlanan tüm içerikler

PDF formatında olacaktır. 
• İçerisinde tasarımlara ilişkin istenenler, kimlik zarfı ve yazışma zarfı alt klasörlerinin yer

alacağı dijital teslim klasörü proje rumuzu ile aynı ismi taşıyacaktır. (RUMUZ_KİMLİK ZARFI; 
RUMUZ_YAZIŞMA ZARFI; RUMUZ_PROJE) 

• Paftalara ait dosya isimleri proje rumuzu ile aynı adı taşıyacak ve devamında pafta sıra
numarası yer alacaktır. (RUMUZ_pafta no) 

• Dijital teslim klasörü tek paket halinde http://yarisma.merkezefendi.bel.tr/ adresinde
bulunan SENDGB servisi aracılığıyla sisteme yüklenecektir. 

Yazışma Zarfı 
Bu klasörde ekip temsilcisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri bulunacaktır. 
Rumuz 
Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Profesyonel kategorisi 

katılımı için rumuz başına “A” harfi, öğrenci kategorisi katılımı için rumuz başına “B” harfi 
getirilmelidir. 

Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Tüm paftalarda, 
raporda, klasör ve alt-klasörlerde rumuz tarif edildiği şekliyle bulunmalıdır. 
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