
 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
SALGINLAR VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ ANMA MEKANI TASARIM YARIŞMASI 

1. YARIŞMA 
Asya ile Avrupa arasında kara ve deniz yollarının merkezi olan İstanbul, tarih boyunca 

sayısız salgına tanıklık etmiştir. İmparatorluklara başkentlik yapan, dünya ticaretinin ve farklı 
kültürlerin kesişme noktasında yer alan İstanbul, yoğun şehir nüfusu nedeniyle bulaşıcı ve salgın 
hastalıkların hemen hepsinden etkilenmiştir. Salgınlar, VI. yüzyılın ortalarında başlayan Jüstinyen 
Vebası’ndan, günümüzdeki Koronavirüs (Covid-19) pandemisine kadar yüzbinlerce kişinin 
hayatına mal olmuş, kuşaklar boyunca gündelik yaşamı etkilemiş ve kentin toplumsal, ekonomik 
ve mekansal biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır. 

İstanbul’da salgınların yoğun olarak yaşandığı, tarihte ve kent hafızasında izler bıraktığı 
bölgelerden biri de Beyoğlu-Şişli bölgesidir. Kozmopolit İstanbul’un en hızlı dönüşen 
bölgelerinden birisi olan alan, aynı zamanda çok sayıda sağlık yapısını, hastaneyi ve beraberinde 
birçok anlatı ve tarihsel mirası da bünyesinde barındırmaktadır. 

Bu tarihsel miras ve anlatıyı günümüze aktarmanın önemli bir ara yüzü olarak anma 
mekanları geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bağ kuran, kolektif belleğin canlı tutulmasını 
sağlayan temsil alanlarıdır. Anma pratiğinin nasıl mekansallaşacağı günümüz güncel sanat ve 
tasarım tartışmalarında önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda salgınların etkisi ve 
devam eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede sağlık emekçilerinin anılmasına 
yönelik sunulacak sanat ve tasarım önerileri bu yarışmanın temel konusudur. 

İstanbul’un merkezi noktalarından biri ve aynı zamanda çevresiyle birlikte önemli bir 
tarihi sağlık bölgesi olan alanın, yarışmacılar tarafından çok boyutlu ve katmanlı olarak 
değerlendirilmesi ile hem kentin binlerce yıllık salgınlar tarihinin aktarılması hem de bugün 
sürmekte olan Koronavirüs (Covid-19) salgınında çok çalışan, emek veren ve yaşamlarını 
kaybeden sağlık emekçilerinin anılması hedeflenmektedir. 

YARIŞMANIN ADI 
Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması 
YARIŞMANIN AMACI 
Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması’nın amacı ait olduğu 

konu özelinde; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesine, çok 
sayıda seçenekten en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin 
saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine, bu yönetmelik kapsamına giren mesleklerin 
gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına, uygun ortamı 
sağlamaktır. 

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; ön seçimli ulusal, ortakçıl yarışmadır. 

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU 
Yarışma alanı İstanbul ili, Şişli ilçesinde yer alan Cumhuriyet Parkı’dır (Ek 1). 

Yarışmanın konusu, belirtilen alanda salgınlar ve sağlık emekçileri için bir anma mekanı 
tasarlanmasıdır. 

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Yarışmayı Açan Kurum: İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 
Adres: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası 
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1  
34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL 
E-posta : saglik@konkur.istanbul 
Web adresi : konkur.istanbul/saglik 



 

YARIŞMA AŞAMASINDA İSTENECEKLER 
Ön seçimi geçen ekiplerden yarışma aşamasında istenecekler aşağıdaki gibidir: 
● Ölçekli / ölçeksiz kavramsal şemalar 
● Vaziyet planı (1/500) 
● Mekan ve konuyla ilişkiyi anlatacak her türlü görsel sunum 
● Teknik çizimler 
● Maket 
● Gerekiyorsa animasyon ve/veya video 
● Rapor 
YARIŞMA TAKVİMİ 
● Ön seçim şartnamesinin ilanı: 14 Mart 2021, Pazar 
● Ön seçime başvuru için son tarih: 7 Nisan 2021, Çarşamba 
● Ön seçime posta yoluyla teslim alım için son tarih: 9 Nisan 2021, Cuma 
● Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı: 12 Nisan 2021, Pazartesi 
● Soru sormak için son tarih: 4 Mayıs 2021, Salı 
● Cevapların ilanı: 10 Mayıs 2021, Pazartesi 
● Projelerin son teslim tarihi: 29 Haziran 2021, Salı 
● Posta ile teslim alım için son gün: 1 Temmuz 2021, Perşembe 
● Jüri çalışması başlangıcı: 10 Temmuz 2021, Cumartesi 
● Kolokyum ve ödül töreni 31 Temmuz 2021, Cumartesi 
YER GÖRME 
Bu yarışmada yer görmek ön seçimi geçen ekipler için zorunludur. Yer görme, ekipteki 

müelliflerden birisi tarafından yapılmak zorundadır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır. Yer 
görme belgesi 15 Nisan 2021’e kadar hafta için 09.00 - 17.00 saatlerinde aşağıdaki adresten 
alınabilir. 

İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası (Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 7. Kat) 
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1  
34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL 
JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ 
Danışman Jüri Üyeleri 
• Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı 
• Yasin Çağatay SEÇKİN, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı 
• Önder Yüksel ERYİĞİT, İBB Sağlık Daire Başkanı 
• Pınar SAİP, İstanbul Tabip Odası Başkanı 
• Nuran YILDIRIM, Tıp Tarihçisi 
• Sunay AKIN, Yazar 
• Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü 
Asli Jüri Üyeleri 
• Rahmi AKSUNGUR, Heykeltıraş 
• Fatih ARTVİNLİ, Tıp Tarihçisi 
• Devrim ÇİMEN, Mimar 
• Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı 
• Ebru ERBAŞ GÜRLER, Peyzaj Mimarı 
• Meriç HIZAL, Heykeltıraş (Jüri Başkanı) 
• Metin KILIÇ, Mimar 
Yedek Jüri Üyeleri 
• Ayça Yeşim ÇAĞLAYAN, Peyzaj Mimarı, 
• Oral GÖKTAŞ, Mimar 
• Tuğrul SELÇUK, Heykeltıraş 
• Erhan VURAL, Mimar 



 

Raportörler 
• Başak ÇELİK, Mimar - İPA Yarışmalar 
• Kübra Elif DURĞUN, Mimar - İPA Yarışmalar 
• Şule SARIKAYA, Peyzaj Mimarı - İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı / 

Kamusal Alanda Sanat Şefliği 
Raportör Yardımcıları 
• Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı - İPA Yarışmalar 
• Elif ERGİN, Şehir Plancısı - İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 
ÖN SEÇİME BAŞVURU İÇİN SON TARİH 
Elden başvurular yarışma takviminde belirtilen “Ön seçime başvuru için son tarih”te saat 

17.00’ye kadar idare iletişim bilgilerinde verilen adrese teslim edilmelidir. 
Başvurular posta veya kargo yoluyla da yapılabilir. Posta veya kargo yoluyla yapılan 

başvurular en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön seçime posta yoluyla teslim alım için son 
tarih”te saat 17.00’ye kadar idarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Posta veya kargodan 
kaynaklanan gecikmelerden, yarışmayı açan İdare sorumlu değildir. 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 
● 1. Ödül: 120.000 TL 
● 2. Ödül: 90.000 TL 
● 3. Ödül: 60.000 TL 
● 1. Mansiyon 40.000 TL 
● 2. Mansiyon 35.000 TL 
● 3. Mansiyon 30.000 TL 
● 4. Mansiyon 25.000 TL 
● 5. Mansiyon 20.000 TL 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 

tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün 
içinde net olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir. 

ÖN SEÇİME BAŞVURACAKLARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR 
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan başvurular jüri kararı ile tutanağa geçirilmek 

şartıyla yarışmadan çıkarılır: 
● Kimlik zarfı bulunmayan başvurular 
● Belirlenen kriterlere göre portfolyo teslimi yapmayan başvurular 
● Ön seçim şartnamesinin “Ön Seçime Katılacaklarda Aranacak Koşullar” başlığında 

tanımlanan gereklilikleri sağlamayan başvurular 
2. ÖN SEÇİM KOŞULLARI 
ÖN SEÇİME KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR 
Bu yarışma ekip yapısında en az 1 mimar veya 1 peyzaj mimarı olmak koşuluyla tüm 

tasarım ve sanat disiplinlerinden katılıma açıktır. Her disiplin kendi alanında müellif ekip üyesi 
olarak yer alabilir. Ön seçim başvurusu yapacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine 
getirmeleri zorunludur. 

● TMMOB Mimarlar Odası’na üye mimar veya TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na üye 
ve meslekten men cezalısı olmayan en az bir üyesini ekipte bulundurmak 

● 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 
● Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek, ismini 

raportörlüğe kaydettirmek 



 

● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak 

● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 
olmamak 

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar ön seçime başvurmuş olsalar dahi 
yarışmaya kabul edilmezler. 

ŞARTNAME BEDELİ’NİN ÖDENECEĞİ BANKA BİLGİLERİ 
Yarışmaya katılmak isteyenler 90 TL (Doksan Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 

yaptıracaklardır. 
Yarışma şartname bedelinin “SAGLIK, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” 

açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müellif ekip üyelerinden birisinin adıyla yatırılacaktır. 
Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. 
Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde “ön seçime başvuru için son tarih” olarak 
belirtilen gündür. 

Banka bilgileri aşağıdaki gibidir: 
● IBAN: TR47 0009 9004 5746 4000 100008 (ING Bank – Fatih Şubesi) 
● Hesap / Alıcı Adı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
(işlemler T.C. Kimlik Numarası ve 99010 EDTS kodu belirtilerek yapılacaktır.) 
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da yarışmaya katılmamış sayılır ve 

isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına 
bildirilir. 

ÖN SEÇİM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
Jüri, bu şartnameye konu tasarım problemini çözmeleri için farklı iş deneyimleri ve 

hassasiyetleri olan, tanımlanan problem için yaratıcı, çağdaş, sanatsal ve özgün fikirler 
üretebilecek, tercihen profesyonel ölçekte meslek pratiği yürüten, tanımlanan sanat ve tasarım 
problemini çözümlerken, ortamı teşvik edici katkı sunabilecek 8 (sekiz) tasarımcı ekibi seçecektir. 

Seçim aşağıda yer alan kıstaslara göre yapılacaktır: 
1. Referanslar (% 40) 
Aşağıdaki kıstaslar eşliğinde “a” en yüksek, “f” en düşük değerlendirme puanını alacak 

şekilde yapılacaktır: (Birden fazla kriterden puan alınması durumunda en yüksek puan 
değerlendirmeye alınacaktır.) 

a. KİK’e tabi yarışmalarda kazanılmış bir yarışma sonucu anma mekanı ve/veya hafıza 
konulu ya da heykel / anıt çalışmasının uygulanmış olması. 

b. Herhangi bir anma mekanı tasarımının ya da heykel / anıtının ya da çağdaş sanat eseri 
veya yerleştirmesinin uygulanmış olması. 

c. Anma mekanı ve/veya hafıza konulu akademik çalışmalar yapmış olmak. 
d. KİK'e tabi ve anma mekanı ve/veya hafıza konulu yarışmalarda ödül almış olmak. 
e. KİK'e tabi ve açık alanları konu edinen yarışmalarda ödül almış olmak. 
f. KİK'e tabi yarışmalarda herhangi bir ödül almış olmak. 
2. Referanslar üzerinden jüri değerlendirmesi (% 30) 
Ekiplerin sunduğu referanslar jüri tarafından oy çokluğu yöntemi ile değerlendirilecektir. 
3. Portfolyo tasarımı ve niyet mektubu (% 15) 
Portfolyonun anlatı kurgusu ve grafik dili ile birlikte niyet mektubunun kavramsal 

çerçevesi ve içeriği değerlendirilecektir 
4. Ekip yapısı (% 15) 
Söz konusu sanat ve tasarım probleminin ihtiyaç duyduğu çok disiplinli ekip yapısının 

kurgusu değerlendirilecektir. 



 

3. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER 
Ön seçime katılacaklardan istenecek belgelerden “PORTFOLYO” kimlik bilgileri ile 

beraber, takvimde “ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı” olarak belirtilen günde yarışmanın 
web sitesinde yayınlanacaktır. 

KİMLİK DOSYASI 
● Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak verilecektir. 
● TMMOB Mimarlar Odası veya TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası’ndan bu yarışma için 

yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi. Ekip olarak katılım olması halinde müellif ekip 
ortaklarının mimar ve/veya peyzaj mimarı üyelerinin tamamı bu belgeleri sunacaktır. 

● Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın (Ek 2) imzalı kopyası kimlik 
dosyasının içerisine eklenecektir. Bu belge müellif olarak yer alan tüm ekip üyeleri tarafından 
ayrı ayrı imzalanmalıdır. 

● Ekip içinde farklı meslek disiplinlerinin yer alması jüri tarafından desteklenmektedir. 
Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisi herhangi bir disiplinden olabilir. 

PORTFOLYO (A3 kitapçık) 
● En fazla 5 (beş) referans projenin yer alacağı portfolyonun kapak sayfasında 

Yarışmanın Adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı, soyadı yer alacaktır. 
● Her tasarımın ilk sayfasında proje künyesi yer alacaktır. Her projeye kıstas kodları 

(Referanslar için a, b, d, e ve f den birisi) eklenecektir. 
● Basılı bir kopya yazışma adresine ulaşmış olmalıdır. 
● Jüri, her bir referans tasarımda aşağıdaki bilgilerin yer almasını beklemektedir: 
o Çalışmanın adı 
o Varsa yeri 
o Yılı ve durumu 
o İçeriği 
o Varsa işveren adı 
● Portfolyoda ekip üyelerinin özgeçmişleri yer almalıdır. Ekibin ilgili konu ile ilgili 

yapılmış akademik çalışma bulunması durumunda 5 referans projeye ek olarak bu çalışmanın 
özeti 1 portfolyo sayfasını geçmeyecek şekilde eklenecektir. 

NİYET MEKTUBU 
Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerine dair düşüncelerini/yaklaşımlarını 

anlatan bir metin hazırlamalıdır (En fazla 500 kelime). Bu metinde yarışmacının ileride sunacağı 
projesi ile arasında kimliğini belli edecek şekilde doğrudan bağlantı olmamalıdır. 

ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ 
Ön seçime başvuru yapabilmek için gereken ücretin yatırıldığına ilişkin makbuz. 
DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER 
Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (PDF) ve “Niyet 

Mektubu” (docx) ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir. 
Portfolyolar 500 MB’ı geçmemelidir. 
4. ÖDÜL KAZANANLARA UYGULAMA PROJESİ İŞİNİN VERİLME ESASLARI 
İdare, ödül kazanan tasarımların imalat projelerini ve mesleki kontrollük hizmetlerini 

yarışma şartnamesi ve ekleri hükümlerine göre ödül sahiplerine yaptıracaktır. 
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ 
Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde 

İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma 
sağlanamaması halinde İstanbul Mahkemeleri’nde çözümlenecektir. 
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