
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğünden:  

İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ HEYKEL YARIŞMASI İLANI 
YARIŞMANIN ADI 
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması  
YARIŞMANIN ŞEKLİ VE TÜRÜ 
Heykel Yarışması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ile 53. Maddesi ve 

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve 
Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine (“Yönetmelik”) dayanarak gerçekleştirilmektedir.  

Heykel Yarışması, Yönetmelik ve şartnamede öngörülen koşulların yerine getirilmesi 
kaydıyla tüm katılımcılara açık olacak şekilde tek kademeli ve serbest ulusal güzel sanat eseri 
yarışması olarak düzenlenecektir.   

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ 
Heykel Yarışması, görsel ve/veya algısal, kavramsal sanat değerleri, yapının iç ve/veya 

dış mekanlarının ve kentsel mekanların mimari ve peyzaj değerleri ile bütünleşebilen, her türlü 
teknik ve/veya teknolojik uygulamaları ile, resim, heykel, seramik, özgün baskı, vitray, mozaik ve 
su/ışık/ ses efektleri ve benzeri yöntemlerle elde edilen eserleri konu almaktadır.  

Yarışma sonucunda kazanan tasarım İdarece uygun görülmesi halinde uygulanarak, 
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile Mete Caddesi’nin kesişiminde bulunun ve ekte yer alan 
krokide gösterilen alanda konumlandırılacaktır. Yarışmaya katılan tasarımlar İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezinin tarihi, kültürel ve mimari dokusunu öne çıkarmaya yönelik, ekli krokide 
bulunan alana uygun olarak ve aşağıda belirtilen çevresel faktörler göz önünde bulundurularak 
tasarlanacaktır.  

Eser, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi cephesinin kalıcı bir parçası haline geleceğinden 
mekânsal bütünlüğe uygun, 

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin meydanla iletişimine katkıda bulunacak şekilde, 
kimliğine uygun, 

Eserin yerleştirileceği alanın koordinatlarına uygun, 
Eserin arkasında yer alan ağaca zarar vermeyecek ve ağaçla uyum içinde olacak şekilde,  
Yakın çevre ile uyum içinde ve Taksim Meydanından algılanacak şekilde tasarlanmalıdır. 
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar aşağıdaki gibidir: 
Yarışmaya son başvuru günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olan herkes katılabilecektir. 
Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım kabul edilecektir. Yarışmaya ekip olarak 

katılımlarda ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. 
Yarışma şartnamesi İdarenin adresinde ve www.akmistanbul.gov.tr internet sitesinde 

yayınlanacak ve görülebilecektir. Ancak yarışmaya katılacak olanların yarışma şartnameleri ve 
eklerini satın almaları zorunludur.  

Aşağıda yer alan şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya 
katılmamış sayılır. 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen 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, 
• Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak, 
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan aralarında belirleyecekleri ve idareye bildirecekleri bir kişinin bu şartı yerine 
getirmesi yeterlidir), 

• İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 
onaylamakla görevli olmamak, 

• İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak. 
YARIŞMA TAKVİMİ 
Tasarımların kabul edilmeye başlanacağı tarih :25/04/2022 
Soru sormak için son tarih :25/05/2022 
Soruların yanıtlarının gönderilmesi :29/05/2022 
Tasarımların son teslim tarihi  :25/07/2022 – 17.00 
Jüri toplanma tarihleri  :28/07/2022 
Kolokyum :15/08/2022 
Sergi :Sergi tarihleri www.akmistanbul.gov.tr adresinde açıklanacaktır.  
JÜRİ ÜYELERİ 
Danışman Jüri Üyeleri 
Alper ÖZKAN (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd.) 
Süleyman Saim TEKCAN (Sanatçı)  
Asli Jüri Üyeleri  
Celaleddin ÇELİK (Mimar-Sanatçı) 
Günseli KATO (Sanatçı) 
Hüsamettin KOÇAN (Sanatçı-Akademisyen) (Jüri Başkanı)  
Murat TABANLIOĞLU (Mimar) 
Osman DİNÇ (Heykeltıraş) 
Seçkin PİRİM (Heykeltıraş) 
Şakir GÖKÇEBAĞ (Sanatçı) 
Yedek Jüri Üyeleri  
İsmail EĞLER (Sanatçı) 
Mehmet Ali UYSAL (Sanatçı)  
Rıfat ŞAHİNER (Sanatçı-Akademisyen) 
Tansel TÜRKDOĞAN (Sanatçı-Akademisyen) 
Raportörler  
Başar ÇAVUŞOĞLU (Kültür ve Turizm Uzmanı) 
Elanur EVCİ ERCAN (Arkeolog) 
Elif BOZKURT (Tasarım ve Sanat Danışmanı) 

 



ÖDÜLLER 
Birincilik Ödülü  150.000,00 TL 
İkincilik Ödülü 100.000,00 TL 
Üçüncülük Ödülü 50.000,00 TL olarak belirlenmiştir.  
Mansiyon Ödülü olarak 3 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için ; 
Mansiyon  20.000,00 TL 
Mansiyon 20.000,00 TL 
Mansiyon 20.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca satın almalar için jüri emrine 120.000 TL ayrılmıştır. Jüri satın almaları eşit olarak, 

dilediği sayıda yapıta dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbesttir. 
Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödül tutarları İdare tarafından net olarak 

ödenecektir. Ödül tutarlarının ödemesi, kazanan yarışmacıların vergi borçları ve sigorta prim 
borçları olmadığına dair belge ibrazı sonrası yapılacaktır. Kazanan yarışmacıların herhangi bir 
borcunun bulunmadığı durumda damga vergisi kesintisi yapılarak ödül tutarı ödenecektir.  

Kazanan yarışma ekibinin kimlik zarfında belirtecekleri ilgili kişinin banka hesabına, 
sonuçların ilanından itibaren 30 gün içerisinde ilgili kişiye ödeme yapılacaktır. 

Birden fazla ödül kazanılan başvurularda kazanılan en yüksek miktardaki ödül geçerli 
olacaktır.  

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ  
Yarışma şartnamesi ve eklerini almak için yarışmacılar İdareye şahsen başvurmalı ve 

şartname bedeli olan 100 TL bedeli ödemelidir. Yarışmacılar şartname bedelini İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Beşiktaş/İstanbul 
Şubesi TR03000100052996429791500 IBAN nolu hesap numarasına “İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezi Heykel Yarışma Şartnamesi Bedeli” açıklaması ile gönderecektir. Söz konusu bedelin 
yatırıldığına dair dekontun İdareye elden sunulması akabinde şartname ve ekleri yarışmacılara 
verilecektir.  

Gerekliliklerin yerine getirilmesiyle İdare aşağıda yer alan evrakları yarışmacıya 
gönderecektir.  

7.1. Yarışma Şartnamesi 
7.2. Vaziyet Planı (EK-1) 
7.3. AKM Ön Cephe ve Çeşitli Perspektifler (EK-2) 
7.4. Başvuru Formu (EK-3) (Ekip katılımlarında EK-3/1 ile birlikte) 
7.5. Eser Kullanım Protokolü (EK-4) 
YER GÖRME 
Yarışmada yer görme zorunluluğu bulunmamaktadır.  
İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Yarışmayı Açan Kurum : İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü 
Adres  :  Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. No: 2   34437 
  Beyoğlu/İSTANBUL  
E-posta : heykelyarismasi@akmistanbul.gov.tr 
Web adresi : www.akmistanbul.gov.tr 
Sosyal medya hesapları : Instagram: akmistanbul 
Twitter : @AkmIstanbul 
  4581/1-1 

 


