
Sıfır-Karbon Kongre Merkezi & Otel, İzmir
Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı Karşısı 35410 Gaziemir / İzmir

Proje alanı, Türkiye'nin en büyük serbest ticaret
bölgelerinden ve ihracat üslerinden biri olan
Ege Serbest Bölgesi'nin yanında yer almaktadır.
Türkiye'nin en büyük fuar merkezi olan
fuarizmir'in hemen karşısında ve havaalanına 6
kilometre, şehir merkezine ise 12 kilometre
uzaklıktadır. Stratejik bir konuma sahip olan
proje alanı; İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından planlanan ve havaalanı, şehir
merkezi ve inşa edilecek Kongre Merkezi & Otel
arasındaki bağlantıyı güçlendirecek
"havalimanından şehir merkezine metro”
projesinin ana duraklarından birisi olacaktır.

Ayrıca alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin
en büyük kentsel dönüşüm alanlarından biri
olan Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nın (122 hektar)
karşısında bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk sıfır
karbonlu kongre merkezi ve oteli olmayı
hedefleyen proje, geleceğin kongre
mekânlarının nasıl olması gerektiğini
göstermelidir. Bu proje, şehirdeki yüksek
sürdürülebilirlik standartlarını öne çıkarmak
için eşsiz bir fırsattır.

 

Proje Alanı:
Proje alanının tümü 40832 m² olup, kapalı ve
açık/yarı-açık dış mekânlar için toplam inşaat
alanı 32666 m² olarak planlanmaktadır.
Mevcut 0,8 Emsal, gerekli görülmesi
durumunda Belediye Meclisi'nin onayı
alınarak artırılabilir.

Beklenen Arazi Kullanımı:
Projenin, modüler ve esnek bir tasarımla inşa
edilmiş kongre merkezi ve otelden oluşması
beklenmektedir. Ayrıca restoranlar, kafeler,
sağlık merkezleri, marketler, araba kiralama,
ofisler ve ekolojik hizmetler gibi ticari alanları
ve hizmetleri de içermelidir. Ayrıca proje, yeşil
ekonomiye odaklanarak yeşil ve sıfır karbon
olmayı hedeflemelidir.

Proje Alanının Mülkiyet Durumu:
Alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)
tam mülkiyeti altındadır. Alan; kongre

merkezinin inşası için tahsis edilmiştir ve
resmi imar planlarında bu tahsis mevcuttur.

Öngörülen mülk devir türü:
Kâr Paylaşım Modelini ve
Tasarla-Yap-İşlet-Devret’i esas alan ihale:
Belirlenen orana göre Merkezin kârı belirli bir
süre için paydaşlar (teklif veren konsorsiyum,
İBB ve alt şirketi İZFAŞ) arasında
paylaşılacaktır. İşletme süresini ve gelir
paylaşım oranını belirlemek için belediye
meclisi kararı alınmalıdır. İhale sürecinde yerel
yasal düzenlemelere uyulacaktır. İhalenin
kazananı inşaat bedelini üstlenecek ve
sözleşmenin sona ermesinden sonra işletme
haklarını Belediye’ye devredecektir.

Niyet Beyanı’nın teslimi için son tarih:
17 Kasım 2022 Perşembe İzmir yerel saatiyle
15:00 (UTC+3)



Proje Alanı hakkında bilgiler ve beklentiler

Proje alanı, Türkiye'nin en büyük serbest bölgelerinden ve ihracat üslerinden biri olan,
yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 20.000'den fazla kişinin istihdamını
sağlayan Ege Serbest Bölgesi'nin bitişiğinde yer almaktadır. Gaziemir, Ege Serbest
Bölgesi'nden önce 40.000 nüfuslu bir ilçeydi. Bugün 150.000 nüfusu ile Türkiye'nin en
hızlı gelişen ilçesidir. Proje alanı, Türkiye'nin en büyük ve en yeni fuar merkezi olan
fuarizmir'in hemen karşısındadır ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük (122
hektar) kentsel dönüşüm alanlarından biri olan Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nın (KDGA) karşısındadır. KDGA alanının yaklaşık %10'u ticari
kullanıma sahiptir ve potansiyel olarak Sıfır Karbon Kongre Merkezi ve Otel alanı ile
bağlantılıdır.

Fuarda yıl boyunca 1 milyon profesyonel ziyaretçinin ve 8.000 katılımcı firmanın
buluştuğu 31 uluslararası fuar ve 100'den fazla etkinlik düzenlenmektedir. Binlerce
profesyonel iş insanı, uluslararası fuar ve etkinliklere katılmak için İzmir'i ziyaret
etmektedir. Ancak, kentte büyük ölçekli etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir kongre
merkezi bulunmamaktadır. İzmir turistik bir şehir olmasına rağmen, zincir otel ve oda
sayıları oldukça sınırlıdır. Yeni kongre merkezi ve oteldeki modüler ve verimli salonlar
sayesinde etkinlikler için şehir merkezine gitmeye gerek kalmayacak, böylelikle karbon
emisyonunun azaltılması ve enerji tasarrufunun artırılması mümkün olacaktır.

Proje alanı, havaalanına 6 kilometre ve şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktadır. İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin "havalimanından şehir merkezine metro” hattının (yeni metro
hattı aşağıdaki görseldedir) yakın gelecekte inşa edilmesi planlanmaktadır. Hattın ana
duraklarından biri de kongre merkezi ve otel olacak ve bu alanın ulaşım bağlantısı
güçlenecektir. Metro projesi tamamlandıktan sonra hem havaalanından hem de şehir
merkezinden toplu taşıma araçları ile kongre merkezi ve otele ulaşım sağlanacaktır.

Havalimanından Şehir Merkezine Metro Projesi, Ege Serbest Bölgesi, Kongre Merkezi ve Otel
arsası ve İBB Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nı birbirine bağlayan metro hattı (mavi).

Kongre merkezi ve otelin bulmacanın eksik kısmı olduğuna inanmaktayız. Merkez;
serbest bölge, fuarizmir, yakında bulunan havaalanı ve metro bağlantısı ile birlikte,
metropolün ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Yeni kongre merkezi ve otel, tüm bölge için



çeşitli hizmetler sunmalı, vatandaşların hayat kalitesini ve ziyaretçilerin deneyimini
iyileştirmelidir. Gelişmiş sürdürülebilirlik standartlarına göre inşa edilmeli ve geleceğin
kongre mekânlarının nasıl olması gerektiğini göstermelidir.

Proje, modüler ve esnek bir tasarımla inşa edilmiş kongre merkezi ve otelden
oluşmalıdır. Projenin; İzmir ekonomisine ve kent kültürüne, barış ve kent hakkının
korunduğu bir sosyal ortama, İzmir'de üretilen değer ve refahın dengeli bir şekilde
kentin tüm mahallelerine dağılmasına olumlu katkı sağlaması istenmektedir. Ayrıca
projenin, ortak kullanıma sahip diğer tüm binalara örnek teşkil etmesi ve İzmir'in doğa
ile uyumlu bir yaşamı destekleyen dünyanın örnek şehirlerinden biri olmasına katkı
sağlanması hedeflenmektedir.

Kurallar ve yönetmelikler

Tasarımcıların ve yapım şirketlerinin bilmesi gereken birkaç ulusal ve yerel yönetmelik
vardır. Yönetmeliklere uyulmadığı takdirde Belediye’den yapı ruhsatı alınması mümkün
değildir. Ekipler, aşağıda listelenen her iki düzenleme çerçevesine uygun teklifler
sunmalıdır.

● Ulusal yönetmelik olan Planlanan Alanlar İmar Yönetmeliği1. Bu Yönetmeliğin
amacı, bilim, sağlık ve sürdürülebilir çevre koşullarına uygun olarak yapı ve inşaat
ile projelendirme ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

● Yerel yönetmelik olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği2. Bu
yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentin planına,
bilime, sağlığa ve yerel çevreye uygun olarak yapım, projelendirme ve denetime
ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu yönetmelikte; Türkiye Bina Deprem
Yönetmeliği'ne7 göre zorunlu olan Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik3, Sığınak Yönetmeliği4, Park Yönetmeliği5, Binalarda ve Dairelerde
Enerji Performansı Yönetmeliği’ne6 atıfta bulunulmaktadır (aşağıdaki
bağlantılara bakınız).

Mevcut 0,8 Emsal, gerekli görülmesi durumunda Belediye Meclisi'nin onayı alınarak
artırılabilir.

Proje alanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın 'uçuş konisi' içinde kalmıyor olsa da,
konumu havaalanının 'yaklaşma düzlemi' içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle binanın
yüksekliğinin ve yüzey özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla inşaat koşulları hakkında
Gaziemir Belediyesi'nin onayı alınmalıdır. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Havaalanları Çevresinde Yapılaşma Kriterleri’ne8

uyulması gerekmektedir.

Kentin iklim öncelikleri ve çevresel zorluklar

Son on yılda İzmir, sera gazı azaltma, yeşil altyapı, atık ve su yönetimi altyapısı yatırımları
ve strateji geliştirme faaliyetleriyle çevre alanındaki performansını iyileştirmeye yönelik
önemli adımlar atmaktadır. 2019 yılında, Belediye Meclisi kararıyla Belediye Başkanları
Sözleşmesi'ne (CoM) sera gazını %40 oranında azaltmak için yeni bir taahhütte
bulunulmuştur. İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)12, 2030 yılına
kadar kişi başına düşen kentsel emisyonları %40 azaltma hedefiyle hazırlanmıştır.

Ayrıca tasarımcıların ve müteahhitlerin; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hazırlanmış birçok strateji ve
eylem planı belgesinden haberdar olması gerekmektedir: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Stratejik Planı 2020-20249; İzmir Doğa ile Uyumlu Yaşam Stratejisi10; EBRD ile birlikte



hazırlanan İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı (GCAP)11 ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem
Planı (SECAP)12; İklim Değişikliğine Dirençli Şehirler için Çerçeve: Yeşil Revizyon13.

Tüm stratejik planlar, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik amaçları ile uyumlu şekilde
hazırlanmış 7 stratejik amaç (altyapı, yaşam kalitesi, ekonomi, demokrasi, doğa,
yaşayarak öğrenme ve kültür ve sanat) ve onun altında yer alan 26 stratejik hedefi içeren
İBB'nin Ana Stratejik Planı ile tutarlıdır. Buna ek olarak, İzmir'e özgü 10 hedef bu plana
eklenmiştir. Yukarıda belirtilen 7 stratejik amaç ve hedefler düşünüldüğünde bu proje;
İzmir ekonomisini yenilikçi ve girişimci bir ekosistem haline getirmek ve bunu kentin
coğrafi karakterine uygun şekilde yapmak, ile en yakından bağlantılıdır.

Ayrıca proje sadece güneyde kalan Ege Serbest Bölgesi'ne değil, aynı zamanda herkesi
kapsayan sürdürülebilir bir altyapı oluşturma ve İzmir'i yüksek yaşam kalitesine ve
gelişmiş ulaşım ağına sahip bir şehre dönüştürme hedefleriyle uyumlu bir kentsel
dönüşüm proje alanına da komşudur. Gaziemir Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm
Projesi, katılımcı ve kapsayıcı kentsel dönüşüm modeliyle Türkiye'de bir ilktir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB), EBRD'nin yeşil şehirler programı kapsamında
öncelikleri belirlemeyi, çevresel zorluklarla mücadele etmeyi, vizyon oluşturmayı ve
kentin yeşil bir geleceğe sahip olması için gerekli projeler geliştirmeyi amaçlayan İzmir
Yeşil Şehir Eylem Planı'nı (GCAP) da hazırlamıştır. İzmir, Türkiye'de yeşil kent
programını uygulayan ilk şehirdir. Çeşitli çevresel zorlukların yanı sıra plan, İzmir'deki
sera gazı emisyonlarıyla ilgili eylemleri de ele almaktadır. GCAP süreci, SECAP'ın
hazırlanmasıyla uyumlu ve paralel olarak gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında İzmir, 2050 yılına kadar net sıfır karbonlu bir şehir olmayı da taahhüt
etmiştir. Bu plan ve taahhütler sayesinde daha dirençli ve karbon salınımsız bir kent
olma yolunda yol haritası çıkarılmış, karbon azaltma ve iklim değişikliğine uyum
konusunda 61 eylem ortaya konulmuş ve başlatılmıştır. Azaltma eylemleri sayesinde, kişi
başına 3,31 ton karbon emisyonu (sanayi ve havacılık hariç) 2030 yılına kadar kişi başına
1,98 tona düşürülecektir. Kongre merkezi projesi de bu yönde ilerlemeli ve kentin net
sıfır hedefini dikkate almalıdır.

SECAP belgesinin üçüncü bölümü olan ‘Uyum’un alt başlıklarında, İzmir için risk analizi
ve proje alanına özgü olmamakla birlikte risklerin sektörel etkilerinden
bahsedilmektedir. Bu alt başlıklar şunlardır: 3.1. Tarihsel bağlam, iklim değişikliği
projeksiyonları ve fiziksel ve sosyal özellikler, 3.2. Risk Değerlendirmesi ve 3.3.
Kırılganlıklar. 3.2 Risk Değerlendirmesi başlığı altında, 'birincil iklim tehlikeleri ve mevcut
risk seviyesi' bilgileri tüm şehir için verilmektedir. Proje ekipleri belirtilen risklere özellikle
dikkat etmelidir.

Böylesine iddialı bir hedefe ulaşmak için birçok yeni girişim ve adım atılmalıdır; bu
nedenle, bu proje, daha dirençli ve iklim uyumlu bir şehir olmanın sembolü olacaktır.
Dirençliliğe odaklanarak sürdürülebilir ve yenilikçi bir kongre merkezi inşa etmek,
Greenview ve UFI'nin "Net Karbon Sıfır Etkinlikleri" girişiminin de imzacısı olan şehrimiz
için çok önemlidir. Bu proje, SECAP belgesinin beşinci bölümü olan 'İzmir SECAP İçin
Eylemler' kapsamında yer alan ilgili eylemlerle ve ‘5.2 Azaltma’ kapsamındaki 28 eylemle
(örneğin, B1.6. Belediye, 2030 yılına kadar belediye kontrolündeki tüm yeni binalarda net
sıfır enerji taahhüdünde bulunacak) uyumlu olmalıdır.

Kongre merkezi, tüm endüstrilere ve döngüsel ekonomiye çevre dostu bir bakış açısıyla
hizmet verecek bütüncül bir kompleks olmalıdır. Birincil odak noktası; yenilikçi tasarım,
su tasarrufu, enerji verimliliği, malzeme seçimi ve iç mekan çevresel özellikler
bakımından pratik ve ölçülebilir sürdürülebilirlik stratejileri uygulamaktır. Proje, yeşil ve
sıfır karbonlu bir bina inşa etmeli, uyguladığı sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle yeni
projelere örnek teşkil etmelidir.



Öngörülen Zaman Çizelgesi
Niyet Beyanı’nın teslimi için son tarih: 17 Kasım 2022
Finalistlerin duyurulacağı tarih: Ocak 2023
Nihai tekliflerin sunulması için son tarih: tbc
Kazanan projenin duyurulması: tbc

Dil Gereksinimleri
Niyet Beyanı başvurusunun tüm belgeleri Türkçe veya İngilizce dillerinde teslim
edilmelidir.

Niyet Beyanı başvurusunun ikinci belgesi (proje sunumu) İngilizce ve Türkçe dillerinde
teslim edilmelidir.

Bağlantılar ve kaynaklar
1Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği:
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23722&MevzuatTur=7&MevzuatTer
tip=5
2İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği:
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38661&MevzuatTur=7&MevzuatTer
tip=5
3Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik:
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200712937&MevzuatTur=21&Mevzu
atTertip=5
4Barınak Yönetmeliği:
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4883&MevzuatTur=7&MevzuatTert
ip=5
5Park Yönetmeliği:
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24408&MevzuatTur=7&MevzuatTer
tip=5
6Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği:
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13594&MevzuatTur=7&MevzuatTer
tip=5
7 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla ilgili Uygulama
Esaslarına Dair Tebliğ:
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32668&MevzuatTur=9&MevzuatTer
tip=5
8Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havaalanları ve Çevresinde Yapılaşma Kuralları:
https://web.shgm.gov.tr/tr/mevzuat/6792-havaalanlari-ve-cevresindeki-yapilasma-kur
allari-genelgesi-yayimlanmistir
9İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2020-2024:
https://www.izmir.bel.tr/CKYuklenen/Dokumanlar_2020/Stratejik%20Pla
n2024.pdf
10İzmir Doğa ile Uyumlu Yaşam Stratejisi:
http://skpo.izmir.bel.tr/Upload_Files/FckFiles/file/%C4%B0zmirinDogaileUyumluStrateji
Plani-EN.pdf
11GCAP (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı):
http://skpo.izmir.bel.tr/Upload_Files/FckFiles/file/2020/WEB_SAYFASI_YESIL_SEHI
R_PLAN- ingilizce.pdf
12SECAP (EBRD ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı):
http://skpo.izmir.bel.tr/Upload_Files/FckFiles/file/2020/WEB_SAYFASI_SECAP-ing
ilizce.pdf
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13İklim Değişikliğine Dayanıklı Şehirler için Çerçeve: Yeşil Revizyon:
https://direnclikent2019.izmir.bel.tr/en/Documents/18


