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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul Senin” ilkesi ile her aşamasında katılımcı bir yaklaşımı ön planda
tutarak bir dizi kamusal mekân tasarımı yarışması açıyor. Bu amaçla, nefes alabildiğimiz, demokratik ve
toplumsal ilişkiler kurabildiğimiz, canlı, erişilebilir, özgür, şenlikli, huzurlu ve güvenli yerler olması
gereken bu kamusal mekânlar özelinde tasarım ve düzenleme ilkelerini “İstanbul Kamusal Mekânlarını
Konuşuyor” temalı etkinlikler düzenleyip, paydaşlara danışarak, kentlinin ihtiyaçlarını dinleyip,
görüşlerini alarak oluşturuyor.
Kentin kamusal yaşamının en önemli mekânsal bileşenleri olan odakların her biri özelinde yapılan bu
katılımcı çalışmaların yanı sıra bu alanların tümü için benimsenen genel ilkeler ise şöyle özetlenebilir:
●
●
●
●
●
●
●

Katılım, şeffaflık ve ortak akla dayalı yaklaşım.
Demokratik, toplumsal ilişkileri geliştiren, kamusallığı öne çıkartan ve kentsel yaşam kalitesini
arttıran mekân anlayışı.
Toplumun dezavantajlı kesimlerini de içeren, sosyal, kültürel, sınıfsal ayrımları öteleyen, insan ve
ekoloji odaklı, çocuk, yaşlı ve engelli erişimini gözeten düzenlemeler.
Kent kimliği, yere dair anlam, tarihsel birikim ve toplumsal bellek gibi kavramların dikkate alınması.
Yerin niteliğine uygun ve dengeli yapı ve kullanım yoğunluğunun planlanması.
Çevresel nitelik ve kullanım konforunun arttırılması.
Doğa ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir yaklaşımlar.

1. Yarışma Hakkında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı
doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan İstanbul Stratejik Planı’nın 8 ana teması Ulaşılabilir
İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve
Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras olarak belirlenmiştir. “İstanbul Senin Haliç Kıyıları
Tasarım Yarışması”, plandaki ana temalar ışığında katılımcı sürecin bir parçası olacak şekilde ön seçimli
olarak düzenlenmiştir.
“İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması” İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
tarafından açılmış ve 20.01.2020 gün, 31014 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilmiştir. Yarışmanın amaç,
hedef, kapsam ve koşullarını belirleyen bu ilanın ilgili maddelerinde tanımlandığı gibi, yarışma alanı 7
(yedi) bölgeye ayrılmış ve her bir bölge için yarışacak 6 (altı) tasarım ekibi belirlenmiştir.
Yarışmacılardan, yarışmanın amacı ve elde edilecek sonuca ilişkin tanımlanan başat hedefler ile uyum
içerisinde aşağıdaki ilkelere uygun bir tasarım beklenmektedir.
●
●

●

●

Tarihi bir merkez olmasının yanı sıra, kentsel açık/yeşil alan koridoru niteliği sergileyen yarışma alanı
bütününe ilişkin, senaryosu, vizyonu olan ve bir kimlik betimleme endişesi taşıyan,
Bu bağlamda, doğal bir değer olmasının yanı sıra, projelendirilmesi, uygulanması ve sonrasında
yaşanabilirlik/sürdürülebilirlik kavramları ve yaşam kalitesini artırma ilkesi açısından, yerine, yakın
çevresine, kent bütününe katkı veren, değer katan ve örnek oluşturan,
Alan bütününde ya da alt bölgelerde belirlenen sorunları gidermeye odaklanmanın yanı sıra
potansiyelleri de değerlendirmeye yönelen, çözüm ile önerilere ulaşan, bu doğrultuda yeni ve güncel
paradigmalardan da beslenen, özgün ilkesi olan ve uygulamaya dönük yöntem veya model(ler)
öneren,
Açık alan düzenlemeleri/peyzaj işlevi baskın olacağı varsayılan, bu anlamda Alibeyköy Baraj Gölü
çevresinde oluşmaya başlayan mesire alanları sonrasında Kuzey ormanları ile bütünleşecek kentsel
ölçekte bir rekreasyon rotası oluşturulmasına doğal ve kültürel özellikleri ile önderlik edecek alanda
önerilecek tüm işlevler için söylemi bulunan, kesintisiz bir kıyı kullanımının yanı sıra öncelikle yaya
ve bisiklet sürekliliğini sağlayan,
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●
●

Alt bölgeler için belirlenen, başta kültürel değerler olmak üzere ilgili paftalar üzerinde gösterilen
korunması gereken diğer yapı, ulaşım aksı/tesisi ve benzeri ögeler ile uyum içinde olan,
Her alt bölgede, komşu alt bölgeler ile bağlantı ve birlikteliği sağlayan mekânsal kararlar öneren
tasarımlar beklenmektedir.

Öte yandan Ödül’e değer görülecek tasarımların imar planı tekniğine dönüştürülerek Belediye
Meclisi’nin onayına sunulması düşünülmektedir.

2. Yarışmanın Amacı
“İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi
amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının,
günümüz tasarım yaklaşımlarına da ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması;
çağdaş̧ bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren tasarım ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki,
ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet
gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

3. Yarışmanın Şekli ve Türü
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.

4. Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışmaya konu olan alan; İstanbul İli, Fatih, Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerini kapsayan Galata Köprüsü
ile Alibeyköy Cep Otogarı arasında kalan ve 3.135.000 m2 büyüklükteki Haliç kıyı bandı ve Alibeyköy
Deresi kıyısı ve yakın çevresidir. Haliç adaları çalışmaya konu değildir. Yarışma alanı, 7 bölge olarak
çalışılacaktır.

4.1. Genel Bilgiler
Yarışma Alanının Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi ve Değişimi
Marmara Denizi, Haliç ve Boğaz İstanbul’un kimliğini belirleyen önemli su kütleleridir. Haliç, İstanbul’un
yapısal coğrafyasını sosyal, kültürel ve fiziki anlamda oluşturan çok önemli bir oluşumdur. İlk çağlardan
başlayan, Roma Dönemi ve Bizans Dönemi ile gelişen, Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan çok zengin
bir geçmişe sahiptir. Bulundurduğu anıtsal mimari yapılar ve geleneksel doku ile İstanbul şehri için çok
önemli bir tarihi merkez durumundadır. Marmara Denizi’nin kara parçasına girmesiyle oluşan Haliç (Altın
Boynuz), hem jeolojik yapısı sebebiyle hem de coğrafi konumu itibariyle tarih boyunca önemli bir kentsel
yerleşim yeri olmuştur. Proje alanı hem Bizans döneminde hem de Osmanlı döneminde doğal liman
olarak, kent çeperindeki alanlar ise İstanbullular tarafından dinlenme ve mesire alanları olarak
kullanılmıştır.
Haliç’in kentsel gelişimine bakıldığında önemli gelişmelerden biri 1514’ten sonra Pera’nın batısında,
Haliç’in derin bir koyunda tersane kurulmasıdır. Kent böylece daha kuzeye doğru genişlemeye
başlamıştır.
Haliç kıyısında Suriçi yerleşmeleri olan Cibali, Fener, Balat ve Ayvansaray gibi semtler kentsel olarak
yoğun bir yapılaşma göstermiştir. Sur dışında ise, daha çok mesire alanları, av köşkleri yer almıştır. Sur
içinde güçlü kimliğini öne çıkaran Fener ve Balat, evleri, kiliseleri, sinagogları ile her dönemde Haliç
kimliğinin merkezinde yer almıştır.
1930’lu yıllarda Prost Planı’nın Haliç ile ilgili en önemli kararlarından biri sanayinin Haliç’te toplanmasıdır.
Bu durum mesire, kültür aksı olan Haliç'in tüm özelliğini yitirmesine neden olmuştur.
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1950’lerde su kıyılarının çeşitli kollardaki sanayiye ait alanlara dönüşmesi, bu bölgeyi bir iş alanı haline
getirmiştir. Böylece Haliç çeşitli sanayi kuruluşlarının bıraktığı artıklar ile kirlenmeye başlamıştır.
Menderes operasyonları ile Haliç’in iki yakasındaki ulaşım kara yolu ağırlıklı olarak çözülmeye çalışılmış,
yeni yollar, bulvarlar ve kavşaklarla bu oluşum desteklenmiştir.
Prost Planı'nın öngörülerinin aksine Haydarpaşa Limanı genişletilmiş, bu uygulamalar Haliç sanayi
alanlarının konumunu pekiştirmiştir. Haliç'te yoğunlaşan sanayi alanlarına bağlı olarak Haliç ve
çevresinde gecekondu ve plansız yapılaşma ile birlikte tarihi alanlar çöküntü mekânlarına dönüşmeye
başlamıştır. Haliç kıyılarında Kâğıthane ve Alibeyköy Derelerinin çevresi, Haliç mekânında Eyüp sırtları
sanayi sektörü çalışanlarının ilk gecekondu mahallelerinin görüldüğü alanlardır. Sanayi kuruluşlarının
Haliç çevresinde yer seçiminde deniz ulaşımı başlıca rol oynamıştır.
1985 yılında Bedrettin Dalan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başlayan Haliç ve
çevresini de derinden etkileyen sanayi ile birlikte merkezi iş alanının (MİA) desantralizasyonu sürecinde
gerçekleşen yıkımlar, önemli tartışmalara yol açmıştır. Bu operasyonların bir plana dayandırılmaması ve
Haliç'in kimliği ile özdeşleşen bazı binaların yıkılması en çok tartışılan konular olmuştur.
1990’lı yıllara gelindiğinde Haliç kıyıları yaz ayları boyunca piknik ve spor amaçlı kullanılmasına karşın kış
aylarında boş ve ıssız kalan büyük yeşil alanlara dönüşmüştür. Bölgedeki işlevini kaybetmiş ve boş kalmış
eski sanayi yapılarının dikkat çekmeye başlamasıyla, ayrıca kent içindeki merkezi konumuyla; Haliç’in adı
yeni ve büyük ölçekli projelerle anılmaya başlamıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşümü “kültür ve sanat vadisi” olarak adlandırılan
Haliç için çok sayıda proje yapılmıştır. 30 Ekim 2000 tarihinde Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Eyüp, Kağıthane
Belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir araya gelmesi ile Haliç Belediyeler Birliği
kurulmuştur. Birliğin amacı bölgenin altyapı, planlama, konut, finansman, kent yönetimi, kentsel, sosyal,
kültürel ve iktisadi girişimler, tüketicinin korunması ve tüketimin düzenlenmesi, çevre sorunlarının
çözümü, turizm, rekreasyon, kentsel kültür ve sanat hizmetlerini gidermek ve bölgenin tanıtımını
yapmaktır. Ancak günümüzde birlik işlevsiz bir durumdadır.
Bugün rekreasyon, ticaret, imalat, kamu hizmetleri ve eğitim hizmetlerinin yoğun olarak bulunduğu Haliç
coğrafi mekânı, sahip olduğu tarihi, arkeolojik, kültürel ve doğal değerleri nedeniyle turizm merkezi
niteliği de taşımaktadır.

Yarışma Alanının Konumu ve Bölgeler
İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması alanının tamamı 7 bölgeye ayrılmıştır;
1. Bölge: Eminönü - Fener arasında yaklaşık 24 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.
2. Bölge: Fener - Eyüp arasında yaklaşık 40 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.
3. Bölge: Eyüp - Silahtarağa arasında yaklaşık 55 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.
4. Bölge: Silahtarağa – Alibeyköy Otogarı arasında yaklaşık 66 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.
5. Bölge: Silahtarağa - Halıcıoğlu arasında yaklaşık 45 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.
6. Bölge: Sütlüce - Kasımpaşa arasında yaklaşık 33 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.
7. Bölge: Hasköy – Karaköy arasında yaklaşık 40 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

Yarışma Alanına İlişkin Mevzuat
Söz konusu yarışma alanı sınırlarında, koruma alanlarının ve kültür varlığı olarak tescilli eserlerin
bulunması sebebi ile ileride yapılacak her türlü fiziki ve inşai faaliyetlerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu, Koruma Bölge Kurullarınca alınmış kararlara,
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660 ve 681 nolu İlke Kararlarına, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3194 İmar Kanununa uygun
olması gerekmektedir.
Kıyı Kanunu: 3621 numaralı 17/4/1990 Resmî Gazete ilan tarihli Kıyı Kanunu esasları geçerlidir. Kıyı ve
dolgu alanlarının Kıyı Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanması gerekmektedir.
Sit Alanları
Yarışma alanı sınırları ile çakışan kentsel ve tarihi sit alanları aşağıda listelenmiştir (Şekil 1).
●
●

●

Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit Alanı: 12.07.1995 gün ve 6848 sayılı 04.06.2001 gün ve
12889 sayılı İstanbul 1 Nolu KVKK Kararı ile ilan edilmiştir.
Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit'i Koruma Alanı (Sur Tecrit Bantı): İstanbul I Numaralı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 02.08.1995 tarih ve 6898 sayılı kararıyla
ilan edilmiştir.
Eyüp Kentsel Sit Alanı: 15.01.1977 gün ve 9591 sayılı G.E.E.ve A.Y.K. tarafından Kentsel Sit Alanı
olarak belirlenmiştir.

Özel Kanuna Tabi Alanlar
Yarışma alanı sınırları ile çakışan özel kanuna tabi alanlar aşağıda listelenmiştir (Şekil 2).
●
●

●

●

●

●

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi Özel Proje Alanı: 05.03.2015
ve 1541 sayılı Bakan Oluru ile Özel Proje Alanı olarak belirlenmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Beyoğlu İlçesi Arap Cami Mahallesi Perşembe Pazarı Yenileme
Alan Sınırı: Bakanlar Kurulunun 20.02.2017 tarih ve 2017/9942 sayılı kararı ile yenileme alanı
ilan edilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı- Beyoğlu İlçesi Bedrettin Mahallesi 1748 ada 4 parsel, Cezayirli Gazi
Hasan Paşa Anıt Heykeli Koruma Alanı: İstanbul 2 Nolu KVKB Kurulunun 04.05.2018 tarih 6333
sayılı kararı ile koruma alanı ilan edilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı-Fener Ayvansaray Yenileme Alanı: Fatih Belediyesi Kararı:
06.06.2006, İBB Meclis Kararı: 13.07.2006, Bakanlar Kurul Kararı: 13.09.2006 ile yenileme alanı
ilan edilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı-Süleymaniye Yenileme Alanı: Fatih Belediyesi Kararı: 07.09.2006,
İBB Meclis Kararı: 22.11.2005, Bakanlar Kurulu Kararı: 24.05.2006 ile yenileme alanı ilan
edilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı-Küçük Mustafa Paşa ve Haraççı Kara Mehmet Mahallesi Yenileme
Alanı: Fatih Belediyesi Kararı: 06.06.2006, İBB Meclis Kararı: 13.07.2006, Bakanlar Kurulu Kararı:
13.09.2006 ile yenileme alanı ilan edilmiştir.

6

İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması

Şekil 1. Sit alanları
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Şekil 2. Özel kanuna tabi alanlar
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4.2. Yarışma Alanı Bölgeleri Hakkında Tespitler, Sorunlar, Beklentiler
1. Bölge: Eminönü-Fener
Yarışma alanı, Galata Köprüsü Eminönü Meydanı ayağından başlayıp Fener bölgesindeki tramvay hattı
köprüsüne kadar devam eden kıyı hattını kapsamaktadır (Şekil 3) ve alan büyüklüğü yaklaşık 24 hektardır.

Şekil 3. 1. Bölge yarışma alanı sınırı

Alan günümüzde kültür, turizm, ticaret ve ulaşım işlevlerine sahiptir. Özellikle Eminönü Meydanı kıyı
kesimi deniz, kara ve raylı sistem ulaşımı açısından oldukça yoğun bir bölgedir. Tescilli yapıları ve tarihi
mekânlarıyla ön plana çıkmaktadır.

Alana dair tespitler, sorunlar ve beklentiler
●
●

Eminönü Meydanı İETT peronları, İSPARK ve tekne parkları ile kamusal alan olma özelliğini
yitirmiştir. Yaya dolaşımı sorunludur.
T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesinde önerilen Eminönü İstasyonu’nun hatların
bağlantısı düzenlenerek T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı Eminönü İstasyonu’na entegrasyonu
planlanmaktadır. Oluşacak yeni durumun tasarımda dikkate alınması beklenmektedir (Şekil 44).
Not: Alana ilişkin gelişmeler yarışma web sitesinde güncel olarak paylaşılacaktır.

9

İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması

Şekil 4. T5 Hattı Eminönü istasyonu güncelleme çalışması

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Haliç İstasyonu’nun T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı
Küçükpazar İstasyonu ile entegrasyonu sağlanmalıdır.
Tramvay hattının gelmesiyle mevcut İETT peron alanının kaldırılması, yerinin değiştirilmesi ve
farklı çözümler ile otobüs durak alanlarının çözülmesi gündemdedir. Bu yeni duruma ilişkin
yarışmacılardan öneriler beklenmektedir.
İSPARK otopark alanlarının kaldırılması veya kapasite düzenlemesi konusunda öneriler
beklenmektedir.
Tramvay hattı Unkapanı Kavşağı ve Unkapanı Atatürk Köprüsü geçişindeki yaya geçişi için mevcut
projeye alternatif tasarımlar getirilebilir (11 Yarışma alanındaki projeler; Unkapanı Kavşağı ve
Tramvay Tünel Geçişi Uygulama Projesi).
Küçükmustafapaşa Deniz Ürünleri Kooperatifi kıyıya erişimi sınırlandırmaktadır. Kooperatif
yerleşkesinin yeniden düzenlenmesi beklenmektedir.
Kıyının Cibali ve Fener semtleri ile ilişkisinin kurulması ve güçlendirilmesi beklenmektedir.
İBB Haliç Sosyal Tesisleri yoğun olarak kullanılmasına rağmen alanının kıyı ile doğrudan bağlantısı
bulunmamakta, aynı zamanda kıyı hattını daraltmaktadır. Tesisin korunarak çevresi ile ilişkisinin
düşünülmesi beklenmektedir.
Deniz Liman Şube Müdürlüğü kıyı sürekliliğini kesmektedir. Korunarak tasarım bütününde
değerlendirilmesi beklenmektedir.
Kıyı hattında çökme ve kayma sorunları olması nedeniyle yapısal öneriler özellikle maliyet
açısından dikkate alınmalıdır.
Unkapanı (Atatürk) Köprüsü’nün Azapkapı ve Unkapanı kıyılarında Deniz Hizmetleri
Müdürlüğü’ne ait şantiye alanları bulunmakta ve aktif olarak çalışmaktadır. Bu işlev ve
gereksinimin devamının sağlanması fakat yeni bir düzenleme önerilmesi beklenmektedir.
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2. Bölge: Fener-Eyüp
Yarışma alanı, İBB Kadın Eserleri Kütüphanesinin bulunduğu kavşaktan başlayıp Eyüp Teleferik
istasyonuna kadar devam eden kıyı hattı ve yollar arasında kalan açık ve yeşil alanları kapsamaktadır
(Şekil 5) ve alan büyüklüğü yaklaşık 40 hektardır.

Şekil 5. 2. Bölge yarışma alanı sınırı

İçindeki tescilli yapıların çokluğu ve Balat, Ayvansaray, Defterdar ve Nişancı mahallelerinin kıyısını
oluşturması sebebiyle bir kültür, turizm ve rekreasyon alanı olarak öne çıkmaktadır.

Alana dair tespitler, sorunlar ve beklentiler
●

●

●

Yapımı devam etmekte olan tramvay hattı Sveti Stefan Bulgar Kilisesi ve Eyüp Meydanı önlerinde
Haliç kıyısıyla birleşmekte ve hat köprü geçişleriyle devam etmektedir. Proje genelinde
hedeflenen yaya ve bisiklet sürekliliğinin bu alanlarda da sağlanabilmesi için köprü yapılarına ek
yükler getirmeyen öneriler beklenmektedir.
Balat iskelesi ve tramvay durağı mevkiindeki spor tesislerinin kulüplere tahsis edilmesi alanın
kullanımını sınırlandırmaktadır. Spor tesisleriyle ilgili kapsayıcı bir çözüm önerisinin geliştirilmesi,
bu anlamda farklı spor alanlarına ve farklı etkinliklere olanak tanıyacak çözümlerin üretilmesi ve
spor tesislerinin kesintisiz kıyı kullanımı ve kıyıdan eşit erişime imkân tanıyacak şekilde
düzenlenmesi beklenmektedir.
Bölge, İstanbul’un en önemli kültürel miraslarından biri olan ve UNESCO Dünya Miras Listesinde
yer alan İstanbul’un Tarihi Alanları’ndan Karasurları ve çevresindeki kültürel miras niteliğindeki
yapıların Haliç yönünden giriş noktasıdır. Yarışmacılardan bu alanla kurulacak ilişkilerle ilgili
öneriler getirmeleri beklenmektedir.
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●

●
●
●

İnşaatı devam etmekte olan tramvay hattının yaya geçişlerinin ve bölgede yer alacak olan Balat,
Ayvansaray, Feshane tramvay istasyonlarının alanla ve diğer ulaşım altyapılarıyla kuracakları
ilişkiler düşünülmelidir.
Ayvansaray Metrobüs Durağı’nın alanla bağlantıları güçlendirilmelidir.
Alanda bulunan eski Haliç Köprüsü parçası, atıl bir şekilde kent yaşamından kopuk bir
durumdadır. Yarışmacılardan bu köprü parçası ile ilgili öneriler beklenmektedir.
Alanda yer alan kancabaş yanaşma alanlarının mevcut senaryoları çalışılmalı ve karşı kıyı
ilişkileriyle birlikte düşünülerek öneriler getirilmelidir.

12
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3. Bölge: Eyüp-Silahtarağa
Yarışma alanı, güneyde Eyüp Teleferik istasyonundan başlayarak Haliç boyunca uzanır ve kuzeyde Kazım
Karabekir Caddesi ile sonlanmaktadır (Şekil 6) ve alan büyüklüğü yaklaşık 55 hektardır.

Şekil 6. 3. Bölge yarışma alanı sınırı

Yarışma alanı özel ve kamu kurumlarının kıyı kullanımları nedeniyle parçacıl bir karakter göstermekle
birlikte Haliç bütününe kıyasla açık-yeşil alan, spor alanları, turizm ve sosyal donatı kullanımlarının
yoğunlaştığı bir bölgedir.

Alana dair tespitler, sorunlar ve beklentiler
●

●

●

Yarışma alanın bu bölümdeki temel sorunlarından biri yoğunlukla bu bölgede yer alan spor
tesislerinin yeşil alanı parçalaması ve farklı kullanımlara fırsat tanımamasıdır. Bu sorunu bir
potansiyele çevirmek için alanda çok sayıda bulunan spor tesisleriyle ilgili kapsayıcı bir çözüm
önerisinin geliştirilmesi, bu anlamda farklı spor alanlarına ve farklı etkinliklere olanak tanıyacak
çözümlerin üretilmesi ve spor tesislerinin kesintisiz kıyı kullanımı ve kıyıdan eşit erişime imkân
tanıyacak şekilde düzenlenmesi beklenmektedir.
Alandaki bir diğer sorun, yaya sürekliliğini kesintiye uğratan kamu yapılarının ve vakıfların Haliç
kıyısındaki konumları ve kıyı sürekliliğini engelleyecek şekilde kendi özel açık alan kullanımı
yaratarak kamusal alanı bölmeleridir. Bu alanlar için yeniden işlevlendirme önerilebileceği gibi,
mevcut kullanımlarla devam etmesi uygun bulunan yapıların açık alan kullanımlarının sınırlarıyla
ilgili düzenlemeler yapılarak kıyı sürekliliğini sağlayan çözümlerin oluşturulması beklenmektedir
(Bahariye Mevlevihanesi, İSTAÇ, Avrupa Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü, İGDAŞ Genel
Müdürlüğü).
Yarışma alanının üçüncü önemli sorunsalı, alanda bulunan ve rekreasyona imkân veren park ve
yeşil dokunun tasarım açısından parçacıl karakterinin alanın kullanımlarının niteliğini de
13
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●
●
●
●
●
●

●
●

etkilemesidir. Bu bölgenin etkin kullanımını kolaylaştıracak programlar ve peyzaj önerileri
geliştirilmesi beklenmektedir.
Eyüp teleferik ve Teleferik tramvay istasyonu ulaşım kesişim alanlarının ilişkisinin kurulması
beklenmektedir.
Kıyı alanları ile yerleşim bölgelerindeki kentsel donatı alanlarının ilişkisinin kurulması
gerekmektedir (Eyüp Devlet Hastanesi).
Araç yolu ve tramvay yolu arasında kalan alanlarda kot farkından kaynaklanan sorunlar ve
tramvay yolunda oluşabilecek olası drenaj problemlerinin çözümlenmesi gerekmektedir.
Alanın içindeki mekânlar arasındaki kot farkı, doğal ve yapay eşikler temelli yaya ulaşım
problemleri çözüm gerektirmektedir.
Üniversitelerin çevresiyle ilişkilerini güçlendirici program ve açık yeşil alan kullanımlarından
yoksunluğu bir sorun olarak görülmektedir.
Yeni Fil köprüsü’nün yapıldığı yerdeki otopark alanının kıyı sürekliliğini sağlamak ve açık yeşil
alan miktarını artırmak amacıyla yeniden düzenlenmesi beklenmektedir (14 Yol Projeleri;
Silahtarağa Caddesi Fil Köprüsü Çevresinde Geometrik Düzenleme Projesi).
İSTAÇ tesisi kıyı sürekliliğini bölmektedir. Yaya sürekliliğini sağlayacak şekilde tasarımlar
geliştirilmesi beklenmektedir (13 Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Aktif Kullanım Alanları-Bilgi notu).
Defne Parkı ve Bilgi Üniversitesi Alibeyköy Deresi kıyısı arasında yaya ve bisiklet sürekliliğini
sağlayacak bağlantının sağlanması beklenmektedir.
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4. Bölge: Silahtarağa-Alibeyköy Otogarı
Yarışma alanı, güneyde Kazım Karabekir Caddesi ile kuzeyde Alibeyköy Cep Otogarı arasında kalan,
Alibeyköy Deresi’nin her iki kıyısını ve yakın çevresini kapsamaktadır (Şekil 7) ve alan büyüklüğü yaklaşık
66 hektardır.

Şekil 7. 4. Bölge yarışma alanı sınırı

Alanda rekreasyon alanı ve ulaşım işlevleri ön plandadır. Osmanlı Parkı, Alibeyköy Spor Kompleksi,
Alibeyköy Stadı, Çobançeşme Parkı ve Çobançeşme Korusu alandaki mevcut rekreasyon alanlarıdır. T5
Tramvay hattının depo alanları ve Alibeyköy Cep otogarı alandaki büyük arazi kullanımlarıdır. Ayrıca
çevrede inşa edilen projelerin şantiye alanları bulunmaktadır.

Alana dair tespitler, sorunlar ve beklentiler
●
●
●
●

●

Alibeyköy Deresi kısmen ve beton dere yatağı oluşturulması biçiminde ıslah edilmiştir. Ancak bu
konuda alternatif yaklaşımlar beklenmektedir.
Alibeyköy Deresi – Küçükköy (Validesuyu) Deresi kesişimi ile Alibeyköy Deresi – Çobançeşme
Deresi kesişimlerinin tasarımda dikkate alınması beklenmektedir.
Alanın içerisinde üç adet koruluk mevcuttur. Bu alanlar korunarak kamusal kullanıma
kazandırılmalıdır.
Bezmialem Kavşağı’nın bugün ve gelecekteki trafik yoğunluğu dikkate alınarak yeniden
düzenlenmesi beklenmekte, yaya ve bisiklet ulaşımının sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi
sağlanmalıdır.
T5 Eminönü- Alibeyköy Tramvay hattının depo alanı bölge içindedir ve bu alanın çevresiyle
ulaşım ilişkilerinin düzenlenmesi, görsel olarak da çevresi ile nasıl bir ilişki kurması gerektiği
irdelenmelidir.
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●
●
●

Alibeyköy Metro İstasyonu ile Alibeyköy Metro Tramvay İstasyonu entegrasyonu hem
istasyonlar arası hem de istasyonlara erişim açısından irdelenmelidir.
Tramvay istasyonu ile Cep Otogarı arasında yaya bağlantısının kurgulanması beklenmektedir.
Osmanlı Parkı, Alibeyköy Spor Kompleksi ve Alibeyköy Stadı’nın rekreasyon alanları sürekliliği ile
yeniden ele alınması beklenmektedir.
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5. Bölge: Silahtarağa – Halıcıoğlu
Yarışma alanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü ve Kazım Karabekir Caddesi’nin
güneyinden başlayarak, Haliç Köprüsü ve İBB Su Sporları Merkezi ile son bulmaktadır (Şekil 8) ve alan
büyüklüğü yaklaşık 45 hektardır.

Şekil 8. 5. Bölge yarışma alanı sınırı

Komşuluğunda 4 yüksek öğretim kurumunun bulunduğu alan; içindeki Haliç Kongre Merkezi, Miniatürk,
parklar ve spor tesislerinin varlığı nedeniyle rekreasyon, kültür ve spor alanı olarak öne çıkmaktadır.

Alana dair tespitler, sorunlar ve beklentiler
●
●
●
●
●
●
●

●

Bölgenin kuzeyinde (Bilgi Üniversitesi ve Nilüfer Park arası) Kağıthane Deresi ile iki parçaya
ayrılan alanlar arasındaki yaya geçişi sağlanmalıdır.
Miniatürk ve Haliç Kongre Merkezi’nin çevresi, sahil şeridi, giriş çıkış noktalarının yeniden
değerlendirilerek düzenlenmesi beklenmektedir.
Yeşil alanların kullanım kararları değiştirilmeden rekreasyon amaçlı yeni işlevler ile potansiyelleri
geliştirilmelidir.
E-5 Haliç Köprüsü bağlantı noktaları ve Halıcıoğlu Metrobüs durağı ile yarışma alanı
ilişkilendirilmelidir.
Bölgede bulunan özel kullanımlardan dolayı duvar, separatör gibi sahil boyunca görsel ilişkiyi
kesen yapısal elemanlara alternatif çözümler geliştirilmesi beklenmektedir.
Alanda bulunan eski Haliç Köprüsü parçası ile ilgili öneriler beklenmektedir.
Çalışma bölgesinde ve yakın çevrede yer alan farklı eğitim seviyesindeki öğrencilerin (orta
öğretim, yükseköğretim) kıyı bandını kullanmalarına yönelik yaratıcı çözüm önerilerinin
geliştirilmesi beklenmektedir.
Nilüfer Parkı’nın doğusunda bulunan Haliç (Kağıthane) Baruthanesi’nin proje kapsamında
değerlendirilmesi beklenmektedir.
17

İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması

18

İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması

6. Bölge: Sütlüce-Kasımpaşa
Yarışma alanı, kuzeyde “Haliç Kongre Merkezi”ni de içine alacak şekilde, merkezin kuzey girişinden
başlayan ve “Tersane İstanbul”a kadar uzanan kıyı bandı ile “Tersane İstanbul”un kuzeyi boyunca
Kasımpaşa Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binasına kadar uzanmaktadır (Şekil 9) ve alan büyüklüğü
yaklaşık 33 hektardır.

Şekil 9. 6. Bölge yarışma alanı sınırı

Sütlüce, Hasköy ve Kulaksız yerleşimlerini içeren bölgede Haliç Kongre Merkezi, Askeri Alanlar, İBB Su
Sporları Merkezi (yapımı devam ediyor), Koç Müzesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, ve Tersane
İstanbul gibi tesisler yer almakta olup, bölge bu özellikleri ile kültür, turizm, spor ve rekreasyon alanları
ile öne çıkmaktadır.

Alana dair tespitler, sorunlar ve beklentiler
●

●

●

Yarışma alanının kuzeyini tanımlayan “Haliç Kongre Merkezi”, Hasköy, Sütlüce ve çevresinin,
Kağıthane Bölgesi ile sürekliliğini özellikle yaya bağlantısı açısından önemli ölçüde
sınırlandırmaktadır. Yine bu bölgede araç yolu bağlantısının “Haliç Kongre Merkezi” altından bir
alt geçiş ile sağlandığı görülmektedir. Bu nedenle Haliç Kongre Merkezi ve çevresinin yaya
öncelikli olarak tasarlanması ve kıyı sürekliliğinin 5. Bölgeye doğru geliştirilmesi beklenmektedir.
Yarışma alanının güneyine doğru kıyı bandında yer alan sırasıyla Askerlik Şubesi Tesisi, yapımı
devam etmekte olan İBB Su Sporları Merkezi, Su Ürünleri Kooperatifi ve Koç Müzesi kıyı
sürekliliğini sınırlandıran diğer yapı ve yapı grupları olarak tanımlanabilir. Koç Müzesi ve
çevresinin yaya öncelikli olarak tasarlanması ve kıyı sürekliliğinin bölge içinde geliştirilmesi
beklenmektedir.
Sütlüce, Hasköy yaya ve bisiklet sürekliliğinin “Tersane İstanbul” projesi de göz önüne alınarak
kara tarafında Kasımpaşa’ya doğru Donanma Caddesi boyunca geliştirilmesine yönelik öneriler
beklenmektedir.
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●

●

●

Halıcıoğlu Metrobüs durağı yarışma alanı dışında olmakla birlikte, bu durağın Haliç kıyısı ile yaya
bağlantısının etkin ve sağlıklı olarak sağlanmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi
beklenmektedir.
Çalışma bölgesinde ve yakın çevrede yer alan farklı eğitim seviyesindeki öğrencilerin (orta
öğretim, yükseköğretim) kıyı bandını kullanmalarına yönelik yaratıcı çözüm önerilerinin
geliştirilmesi beklenmektedir.
Alanda bulunan eski Haliç Köprüsü parçası ile ilgili öneriler beklenmektedir.
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7. Bölge: Hasköy-Karaköy
Yarışma alanı, Camialtı ve Taşkızak Tersanelerinin (Tersane İstanbul) Hasköy Parkı’yla birleştiği sınırdan
başlayıp kıyı hattını takip ederek Galata Köprüsü Perşembe Pazarı ayağında son bulmaktadır (Şekil 10)
ve alan büyüklüğü yaklaşık 40 hektardır.

Şekil 10. 7. Bölge yarışma alanı sınırı

Alan Tersane İstanbul Projesi, İBB Şehir Hatları Haliç Tersanesi ve Müzesi (proje aşamasında) ve
Perşembe Pazarı bölgesiyle turizm, ticaret, sanayi, rekreasyon ve endüstriyel mirasın iç içe bulunduğu
bir karakter sergilemektedir.

Alana dair tespitler, sorunlar ve beklentiler
●

●

Perşembe Pazarı Bölgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20.02.2017 tarihinde Beyoğlu
İlçesi Arap Cami Mahallesi Perşembe Pazarı yenileme alanı ilan edilmiş ve kıyısı yakın zamanda
İBB tarafından yeniden düzenlenmiştir. Düzenlemeye konu alanın yakın çevresindeki kentsel
alanlarla ilişkilerinin yeniden ele alınarak düzenlenmesi; ayrıca metro, tramvay ve tünel
arasındaki yaya ilişkisinin güçlendirilmesi beklenmektedir.
Unkapanı Köprüsü ve Haliç Tersanesi’nin konumları yaya sürekliliğini sağlamak açısından
engeller oluşturmaktadır. Haliç Tersanesi’nin iş güvenliği ve sağlığı açısından kamusal kullanıma
açılmasında sakıncalar bulunmaktadır. Ancak, Haliç Tersanesi Müzesi olması planlanan (11
Yarışma alanındaki projeler) alan göz önünde bulundurularak, Perşembe Pazarı’ndan başlayarak
Refik Saydam, Evliya Çelebi ve Turabi Baba Caddeleri boyunca Kasımpaşa’ya doğru yaya ve
bisiklet sürekliliğinin karadan, Perşembe Pazarı ve Kasımpaşa İskelesi arasında ise denizden
devamına ilişkin önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir.
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●

●
●

Camialtı ve Taşkızak Tersanelerinin kamunun ortak mirası olduğu gerçeği ile, Tersane İstanbul
projesi referans alınarak yaya sürekliliğinin sağlanması konusunda fikir geliştirilmesi
beklenmektedir.
Ulaşım odaklarına erişim ilişkilerinin kurgulanması beklenmektedir.
Kasımpaşa Meydanı’nın, Kasımpaşa iskelesi ve Kasımpaşa Sosyal Tesisleri ile yeniden
düzenlenmesi beklenmektedir.
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5. İdarenin İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum:

İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Adres:

İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Silahtarağa Mah.
Silahtarağa Cad. Tekke Parkı İçi No:71 Eyüpsultan / İstanbul

E-posta:

halicyarismasi@ibb.gov.tr

Web adresi:

yesil.istanbul/halic

6. Yarışmaya Katılım Koşulları
Bu yarışmaya ön seçimi geçen ekipler katılabilir.

7. Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları
Danışman Jüri Üyeleri
●
●
●
●
●

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Yasin Çağatay Seçkin, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
Pelin Alpkökin, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı
Gökçer Okumuş, Şehir Plancısı ve Mimar
Ömer Yılmaz, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri
●
●
●
●
●

Ayşen Ciravoğlu, Mimar
Zekai Görgülü, Mimar ve Şehir Plancısı (Jüri Başkanı)
Tülin Hadi, Mimar
Aygen Kalkavan, Peyzaj Mimarı
Ahmet Mucip Ürger, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri
●
●
●

Tolga Akbulut, Mimar
Nilüfer Kart Aktaş, Peyzaj Mimarı
Tarık Yaşar, Peyzaj Mimarı

Raportörler
●
●
●

Başak Çelik, Mimar, İPA Yarışmalar
Kübra Elif Durgun, Mimar
Şule Sarıkaya, Peyzaj Mimarı

Raportör Yardımcıları
●
●

Racibe Çetinkaya, Şehir Plancısı
Ece Yurtaçan, Mimar
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8. Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler
1. Şartname (.pdf)
2. Bölgeler (.dwg, .kmz, .shp)
3. İmar planları, plan notları, kıyı kenar çizgisi
a. 1/5000 nazım imar planı ve notları (.tiff)
b. 1/1000 uygulama imar planı ve notları (.tiff)
c. Kıyı kenar çizgisi (.dwg, .kmz, .shp)
4. Halihazır harita ve ortofotolar
a. 2017 tarihli onaylı halihazır harita (.dwg)
b. 2017 tarihli ortofotolar (.tiff)
5. Mülkiyet (.kmz, .shp)
6. Özel yetki alanları (.jpg, .docx)
7. Zemin durumu
a. Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı jeolojik plan profili (.pdf)
b. Yer bilimleri açısından riskli alanlar (.jpeg, .kmz, .shp)
8. Altyapı verileri(.kmz, .dwg, .shp)
9. Kültür ve tabiat varlıkları envanteri
a. Sit alanları (.dwg, .kmz, .shp, .jpeg)
b. Tescilli yapılar (.kmz, .dwg, .shp)
c. Ağaç rölövesi (https://yesil.istanbul/halic ’te paylaşılan web haritası)
10. Batimetre haritası (.tiff, .jpg)
11. Yarışma alanındaki projeler
a. Feshane Tasavvuf Müzesi (.jpeg, .dwg)
b. Tersane İstanbul (.dwg)
c. Haliç Su Sporları Merkezi (.pdf, .dwg)
d. Perşembe pazarı kıyı düzenleme projesi (.jpeg, .dwg)
e. Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı (.kmz, .dwg)
i. EAT-İstasyon Mimari Detayları
ii. EAT-Plankote (Tramvay hattı inşası öncesi alınmıştır)
iii. Güzergâh Planı
iv. Tip Kesitler
v. Unkapanı Kavşağı ve Tramvay Tünel Geçişi Uygulama Projesi
f. Kabataş Mahmutbey Metro hattı (.dwg)
g. Haliç Tersanesi Müzesi (.dwg, .jpeg)
12. Şehir Hatları deniz araçları park yerleri (.jpg, .pdf)
13. Deniz Hizmetleri Müdürlüğü aktif kullanım alanları (.jpg, .docx)
14. Yol düzenleme projeleri (.dwg)
a. Hz. Halid Bulvarı ile Eyüp Sultan Bulvarı Kesişimi Geometrik Düzenleme Projesi
b. Silahtarağa Caddesi Fil Köprüsü Çevresinde Geometrik Düzenleme Projesi
15. Fotoğraflar ve Drone görüntüleri
16. Odak noktaları (.dwg, .kmz, .shp)
17. Web kaynakları
a. https://sehirharitasi.ibb.gov.tr
b. İspark.istanbul
c. Yarışmanın web sitesinde tüm bölgelere ilişkin web tabanlı harita ve sunumlar
paylaşılacaktır. https://yesil.istanbul/halic
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9. Yarışmacılardan İstenenler
Çizimler
Kavramsal Şemalar
Tasarım yaklaşımlarını ve buna yönelik senaryo, kimlik, yöntem/model ve mekânsal stratejilerini açıklıkla
ortaya koyan, tasarım ilkelerini belirten, uygulamaya yönelik öncelikler (etaplama) işaret eden ve tüm
bunları grafik, şema ve yazılı açıklamalarla destekleyen anlatımların olduğu serbest ölçekli kavramsal
çalışmalar.

Vaziyet Planı (Ölçek: 1/2000)
Yarışma alanını Haliç bütünü içinde değerlendiren, planlama, peyzaj ve mimari adına yakın ve uzak çevre
ilişkilerini yorumlayan ve kurgulayan, yaya / bisiklet / araç ve toplu taşımaya ilişkin ulaşım kurgusunu
açıklıkla ifade eden, fonksiyonlar arası kullanış kararlarını içeren, bu fonksiyonların birbiri ile olan
ilişkilerini tanımlayan çalışmadır.
Bu ölçekteki tüm çizimler kuzeye dönük yerleştirilmelidir.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projeleri (Ölçek: 1/500)
Her alan için eklerde verilen odak noktalarından 1/2000 ölçekli tasarımdaki önerileri uygulama
ayrıntısına taşıyan, bu anlamdaki yöntemi ve uygulama araçlarını açıklıkla ortaya koyan ve geliştiren
öncelik stratejileri ile örtüşecek biçimde anlatım tekniğine yarışmacının karar vereceği çizimlerdir.

Ayrıntılı Çizimler
Yarışmacının uygun gördüğü yerlerden, uygun gördüğü sayıda 1/200 ölçekli plan, kesit, görünüşler ile bu
mimari tasarımları açıklamaya yarayan üç boyutlu anlatımlardır.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli
Paftalar A0 boyutunda olacak ve yatay olarak kullanılacaktır. Sergilemede iki A0 pafta üst üste asılacaktır.
Pafta sayısı serbesttir. Bütün paftalarda paftanın sağ alt köşesinde yer alacak asılma şemasında paftanın
yeri gösterilecektir.

Proje Kitabı
Proje Kitabı’nda proje raporları ile kavramsal senaryoları ve projeyi açıklayıcı gösterimler yer alacaktır.
Ayrıca A0 paftalarda sunulan çalışmaların Proje Kitabı’nda da yer alması gerekmektedir. Proje Kitabı A3
formatında, min. 150 gr. kağıda yatay olarak spiralli şekilde hazırlanacaktır.

Dijital Teslim
Yukarıda istenen tüm bilgi ve belgeler ayrıca dijital olarak uygun boyutlu tek bir USB bellek içerisinde 300
dpi çözünürlüklü PDF formatında teslim edilecektir.
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10. Yer Görme
Bu yarışmada yer görmek zorunludur ve 20 Şubat 2020 tarihli program aşağıda verilmiştir:
●
●
●

09:00 – 10:00 Buluşma (Avrupa Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü Haliç Yerleşkesi, Eyüp)
10:00 – 11:00 Sunum
11:00 – 13:00 Talep edeceklerle ayrıntılı alan gezileri

11. Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:
●
●
●
●
●

Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.
Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.
Yarışmada bir kişi her kategoride bir kere ödül alabilir, bireysel olarak ya da bir ekibin müellif
üyesi olarak bir kategoride birden fazla ödül alsa dahi aynı kategorideki diğer ödülü hükümsüz
sayılır.

12. Kimlik Zarfı
Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan, üzerinde yarışmanın
adı, başvurulan bölge numarası ve “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

Ekip Listesi
●

Katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir bir liste. (Bu liste
imzalanmayacaktır.)

Yarışma Şartları Kabul Belgesi
●
●

Tüm müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge. (Eklerde örneği
verilen belge kullanılabilir.)
Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

Üye Tanıtım Belgeleri
Yarışmaya katılacakların TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası veya TMMOB Şehir
Plancıları Odası’ndan birisine üye olması ve meslekten men cezalı durumunda olmaması gerekmektedir.
Yarışmaya katılacak müellif üyenin bu odalardan birine kayıtlı olduğunu gösterir üye tanıtım belgesini
kimlik zarfı içinde teslim etmesi zorunludur. Ekibin tüm müellif üyeleri için bu belgelerin ayrı ayrı
eklenmesi gerekmektedir.

13. Yarışma Takvimi
●
●
●
●
●
●
●
●

Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı:
Yer görme gezisi:
Soru sormak için son tarih:
Cevapların ilanı:
Projelerin Son Teslim Tarihi:
Posta ile Teslim Alım için Son Gün:
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi:
Kolokyum:

17 Şubat 2020, Pazartesi
20 Şubat 2020, Perşembe
5 Mart 2020, Perşembe
9 Mart 2020, Pazartesi
15 Haziran 2020, Pazartesi (Güncellendi.)
17 Haziran 2020, Çarşamba (Güncellendi.)
30 Haziran 2020, Salı (Güncellendi.)
11 Temmuz 2020, Cumartesi(Güncellendi.)
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İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması'nın elden teslimi, 8 Haziran 2020 Çarşamba, Saat
09:00'dan 15 Haziran 2020 Pazartesi, Saat 17:00'e kadar, 09:00 - 17:00 mesai saatleri içinde kabul
edilecektir.

14. Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları
Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir.
●
●
●

Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar aşağıdaki adrese elden
imza karşılığı teslim edilebilir.
Proje ve ekleri posta veya kargo ile de teslim edilebilir.
Posta veya kargo ile gönderilen projelerin alındı makbuzu (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve
saatinden önce kargoya verildiğini gösteren) en geç yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim
Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 19:00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine
gönderilecektir.

Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve
kargoda oluşabilecek hasarlardan idare sorumlu değildir.

Tasarımların Teslim Yeri
Yarışmacılar tasarımlarını “İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Silahtarağa Mah. Silahtarağa
Cad. Tekke Parkı İçi No:71 Eyüpsultan / İstanbul” adresine teslim edeceklerdir. Elden teslimler “Projelerin
Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 17.00’ye kadar alınacaktır.

15. Sergi Yeri ve Zamanı
Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi yarışmaya katılmakla
eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden
kabul etmiş sayılır.

16. Projelerin Geri Verilme Şekli
Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. Ödül ve
mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır.
Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 30
gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan
projelerden sorumlu değildir.

17. Rumuz ve Ambalaj Esasları
Yarışmacılar hazırladıkları tasarımlarını tek ambalaj ile elden teslim edebilir ya da kargoya verebilirler.
Paket üzerine rumuz ve bölge numarası yazılacaktır. Paket içinde yarışmacılardan istenenler ile kimlik
zarfı ayrı ayrı bulunacaktır.

Rumuz
●
●
●
●

Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.
Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
Tüm paftalarda, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve CD üzerinde rumuz bulunacaktır.
Her raporun sadece ilk sayfasında rumuz bulunacaktır.
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Ambalaj
●

Proje paftaları ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden zarar
görmeyecek şekilde, kıvrılmadan ambalaj içinde teslim edilecektir.

18. Yarışma Sonuçlarının İlanı
Yarışma sonuçları İdare web adresinde yayınlanacaktır.

19. Ödüller ve Ödeme Şekli
7 alanın her birisi için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir.
●
●
●
●
●
●

1. Ödül: 50.000 TL
2. Ödül: 30.000 TL
3. Ödül: 20.000 TL
1. Mansiyon
15.000 TL
2. Mansiyon
15.000 TL
3. Mansiyon
15.000 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.

20. Kolokyumun Yeri
Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

21. Anlaşmazlıkların Çözümü
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.

22. Ödül Kazananlara Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları
İdare, ödül kazanan tasarımların imalat projelerini ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve
ekleri hükümlerine göre ödül sahiplerine yaptıracaktır.

23. Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar
Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar yarışma
e-posta adresine göndereceklerdir.
Soruların hangi kategoriye ilişkin olduğu açıkça kategori ismi ile belirtilecektir.
Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm
cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan
tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca İdare’nin resmî internet sitesinde
açıklanacaktır.
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