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BOLU BELEDİYESİ 
KÖROĞLU HEYKELİ VE KAİDE BİNASI ULUSLARARASI TASARIM 

YARIŞMASI  
YARIŞMA ŞARTNAMESİ  

 
Madde 1- Yarışma Sahibi  İdareye İlişkin Bilgiler 
İdarenin; 
a) Adı: Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
b) Adresi: Aktaş Mahallesi Öney Sokak No:1 BOLU  
c) Telefon numarası: +90-374-217 25 15  
d) Faks numarası    : +90-374-218 00 13  
e) e posta: kultur@bolu.bel.tr  
 
1.1. Koordinatör Kuruluşa İlişkin Bilgiler 
Kuruluşun; 
a) Adı: TÜRKSOY ( Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı ) 
b) Adresi: Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No: 8 Or-An ANKARA/TÜRKİYE 
c) Telefon numarası: +90-312- 491 01 00 
d) Faks numarası    : +90-312-491 01 11 
e) e posta: turksoy@turksoy.org 
  
Madde 2- Yarışma Konusu İşe İlişkin Bilgiler 
2.1.Yarışmanın Amacı 
2.1.1. Türk Tarihinde ve Türk Kültüründe yeri ve büyük önemi olan, aynı zamanda Türki 
Cumhuriyetleri’nin geneli ile ortak değerimiz olarak kabul edilen halk kahramanımız 
Köroğlu’nun, anıt heykelini ve bu heykeli taşıyacak kaide binasını (kaide binası; araştırma 
merkezi- konferans salonu  ve müze olarak kullanılacaktır) oluşturmak, böylece tarihinde ve 
kültüründe Köroğlu olan ülkemiz ve Türk Cumhuriyetlerdeki mimar ve heykeltıraşların 
katkılarına başvurarak,  en yüksek sanatsal eseri ortaya çıkartmak. 
2.1.2. Yapılacak olan kaide binasında Mimarların da yeteneklerinden faydalanarak; heykelin 
oturacağı kaide binasını oluşturmak, bu sayede bu kaide binasını, Köroğlu ve Türk Dünyasına 
ait eserlerin sergileneceği sunumların  ve çalışmaların  yapılacağı müze ve kültür  merkezi 
haline getirmek.  
2.1.3. Yarışmaya açılan Köroğlu Heykelinin ve kaide binasının bulunacağı alanın çevresi 
Uluslararası Köroğlu Parkı olarak tasarlanacak olup, Türk Cumhuriyetlerine ait, kendi 
kültürlerini yansıtacağı alanlar da tahsis edilecek, bu sayede Bolu Şehrini Köroğlu’nun 
merkezi haline getirmek amaçlanacaktır.  
2.1.4. Şehrimizde her yıl yapılan Uluslararası Köroğlu Festivalinin katkısı sayesinde; 
şehrimize, Türki Cumhuriyetlerden gelen misafirlerimiz ve ülkemiz arasında kültür ve sanat 
bağı kurmak, Türki Cumhuriyetler ile İlişkilerimizi güçlendirmek, böylece park alanındaki 
Köroğlu heykeli, kaide binasının içinde bulunan müze, ve  kongre merkezini Türk Dünyasının 
buluşma noktası haline getirmek. 
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2.2.Yarışmanın Konusu, Türü ve Şekli: 
2.2.1. Bolu Belediyesi tarafından “Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Uluslararası Tasarım 
Yarışması” adı altında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesine göre, “Mimarlık, 
Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve 
Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak açılan uluslararası ve tek 
aşamalı, mimari ve heykel tasarım yarışmasıdır. 
2.2.2. Yarışmanın türü; yukarıda anılan yönetmeliğin 7.maddesinin (h) bendinde yer alan 
Ortakçıl Yarışma olarak; Birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının birbirine 
yakın ağırlıkta katkısını gerektirecek türden konularda yapılacak yarışma olup mimari ve 
güzel sanatlar tasarım yarışmasıdır.  
 
2.3.Yarışmanın Yeri (Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Projesinin Tasarlanacağı Yer): 

Bu proje; Bolu İli, Merkez İlçesi, Alpagut Mahallesi, tapunun 985 ada, 4 numaralı 
parsellerde, vaziyet planında görülen yerde olup; 

a) Proje alanı, Türkiye’nin önemli iki şehri olan İstanbul ve Ankara otoyolunun 
güneyinde, Bolu Şehrinin Kuzey Batısında olup, şehrin her yerinden rahatlıkla 
görülebilecek hâkim tepedir. 

b) Köroğlu heykeli ve kaide binasının olacağı Köroğlu Parkı arazisinin en yüksek noktası 
yaklaşık, deniz seviyesinden 838 metre, en düşük yüksekliği 800 metre, arazinin kot 
farkı 38 metredir. 

c) Köroğlu heykeli ve kaide binasının olacağı Köroğlu Parkı arazisinin kuş bakışı plan 
alanı yaklaşık 76573 metrekaredir. Ayrıca bu alana yarışma sahibi idare ve Türki 
Cumhuriyetlerden yetkililer ile; Türk Cumhuriyetlerinin kendi Köroğlu kültürlerine ait 
heykel ve sanatsal kompozisyonlarının da olacağı heykel alanları, etkinlikler için tören 
alanı, konser için 600 kişilik amfi tiyatro, farklı yaşlardaki çocuklar için oyun alanları, 
spor tesisleri, hediyelik eşya dükkanları, kafe ve restoranlar, otoparklar, parkın etrafını 
çevreleyen yürüyüş yolu ve at yolu, park bahçe peyzajları, yapay şelale vb. kullanım 
alanları planlanacaktır. Bu bilgiler göz önünde bulundurularak, yarışmanın konusu 
olan heykel ve kaide binasının tasarlanması uygun olacaktır. 

 
Madde 3- Yarışmaya Katılım Şartları 
3.1. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
3.2. Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, 
yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
3.3. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
3.4. Yarışmayı açan idarede (Bolu Belediyesi), yarışma ile ilgili her türlü işlemleri 
hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
3.5. Bolu Belediyesi adına, yarışmanın Türki Cumhuriyetlerde de duyurulmasını ve tanıtımını 
yapan  TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı) kurumu  çalışanları arasında 
olmamak. 
3.6. Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da 
sergilenmemiş (en fazla 2 adet) eseriyle katılabilir. 
3.7. Yarışma konusu olan kaide binası ve bunun üzerinde, dikey çalışma olarak yapılacak  
Köroğlu Heykeli bir bütün olarak düşünüleceği için birden fazla meslek disiplinini 
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ilgilendirmekte olup; yarışmaya katılımda en az bir mimar ve bir heykeltraş olması 
zorunludur. 
3.8. Yarışmaya katılmak isteyenler idareye ait (Bolu Belediyesi), kultur@bolu.bel.tr  mail 
adresine ‘’Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Uluslararası Tasarım Yarışması katılımcı bilgileri 
başlığı altında katılımcılara ait; isim, soyisim, açık adres, telefon,faks ve mail adresi 
bilgilerini göndererek yarışma raportörlüğüne kayıt olacaklardır.   

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılır. 
 
Madde 4- Yarışmacılardan istenen belgeler 
4.1. Yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalajın içinde aşağıdakilerin bulunması 
zorunludur: 
4.1.1. Tasarımı yapılan proje, eser (Köroğlu heykeli ve kaide binası maketi), 
4.1.2. Proje ile aynı rumuzu (beş (5) karakterli bir rumuz),  taşıyan ve üzerinde; daktilo veya 
yazıcı ile "Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Uluslararası Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı" 
ibaresi yazılmış bir zarfın içine; işbu şartnamenin okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiğine 
ilişkin her sayfanın imzalı hali, kimlik belgesi fotokopisi, yurtdışından katılanlar için pasaport 
fotokopisi ve mesleklerine dair diploma fotokopisi konularak kapalı halde gönderilecektir.  
4.2. Özellikleri işbu şartnamenin 15.5 ve 15.9. maddelerinde yer alan, Köroğlu Heykeli ve 
kaide binası maketi ile aynı rumuzu taşıyan, teknik rapor, ölçek vb. ayrıntıları, Pafta boyutu 
A0 olmak üzere sunum biçiminde yapılacaktır.  Katılımcılar, kendi isteğine bağlı olarak 
sayısal ortamda 3 boyutlu video vb. sunumlarını da teslim edebilirler. 
4.3. Köroğlu heykelinin oturacağı kaide binası için; projenin ele alınışını ve 
değerlendirilmesini belirtir inşaat sistemi, malzeme ve genel mimari planlama ile çözüm 
hakkında geniş bilgi veren mimari açıklama raporu,  
4.4.Köroğlu heykeli için projenin konusunu, sanatçının konuyu ele alışını içeren rapor. 
4.5.Yarışmaya katılacak olanların; yarışma tarihine kadar yapmış oldukları heykel, rölyef vb. 
eserlere ait, yapılış tarihlerini, bulundukları yeri, çevresi ile beraber eseri gösteren 
fotoğrafların yer aldığı tanıtım dosyası ( bu madde katılımcıların isteğine bağlıdır), 
4.6. Yarışmaya ekip olarak katılımda ekip ortaklarının her birinin 4.1.2 maddedeki belgeleri, 
aynı kimlik zarfının içinde  vermesi zorunludur. 
4.7. Kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul 
edilmez. 
4.8. Yarışmanın dili Türkçe veya İngilizce dillerinde olacaktır. Bu nedenle yarışmaya 
sunulacak tüm yazılı metinlerin sunumları Türkçe ve İngilizce dillerinde olacaktır.  
 
Madde 5- Yarışmacılara verilecek bilgi ve belgeler 
5.1.Yarışma şartnamesi, 
5.2. Yarışma alanının yerini gösteren fotoğraflar, ve video, 
5.3. 1/1000 ölçekli yarışma alanı ve yakın çevresine ait uygulama imar planı, 
5.4. 1/1000 ölçekli yarışma alanı ve yakın çevresine ait halihazır harita, 
5.5. Yarışma alanının coğrafi konumunu gösteren döküman. 
5.6. Zemin etüt raporu,  
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5.7.  Meteoroloji raporu,  
 
 
Madde 6- Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği Yer 
6.1. Türkiye’den katılan yarışmacılar, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü 
(Aktaş Mahallesi Öney Sokak Numara 1 / BOLU) adresine başvurarak şartnameyi ve eklerini 
sayısal veri olarak elden teslim alabileceklerdir.  
6.2. Ayrıca Bolu Belediyesinin; www.bolu.bel.tr, www.koroglufestivali.com.tr  ve 
www.turksoy.org adlı adreslerinden yarışmaya ait bilgileri  elektronik ortamdan elde 
edilebilecektir.  
 
Madde 7- Jüri Üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve Raportörlerin İsimleri 
7.1.Danışman Jüri Üyeleri 
1. Alaaddin YILMAZ  (Bolu Belediye Başkanı- İnş. Müh.) 
2. Dusen KASEİNOV (TÜRKSOY Genel Sekreteri) 
3. Prf. Dr. Fırat PÜRTAŞ (TÜRKSOY Gnl. Sekr. Yrd.- Uluslararası İliş. Uzm. ) 
4. Emine DAVARCIOĞLU (Bolu Bld. Başk. Yard.-Ekonomist) 
 
7.2.Asli Jüri Üyeleri 
1. Akif ASGAROV (Heykeltıraş) (Azerbaycan) 
2. Alymbek ABDRAİMOV (Kırgızistan Mimarlar Birliği Bşk. Mimar) 
3. Atanas KARAÇOBAN (Heykeltıraş )  
4. Nigora AKHMEDOVA  (Özbekistan, Sanat Eleştirmeni ) 
5. Akmurza RUSTAMBEKOV (Kazakistan Mimarlar Birliği Bşk. Mimar) 
6. İbrahim AKSOY (Mimar)  
7. Prof Dr. Ferit ÖZŞEN (Heykeltıraş) 
 
7.3.Yedek Jüri Üyeleri 
1. Basri GÖKDEMİR  (Mimar) 
2. Metin ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi) 
3. Osman ASLAN (İnşaat Mühendisi) 
4. Burak BALABAN (İnşaat Mühendisi) 
 
7.4.Raportörler 
1. Timur B. DAVLETOV (TÜRKSOY İletişim ve Bilgilendirme Sorumlusu) 
2. Çağlar KOCADEMİR (Peyzaj Mimarı) 
3. Nuh ÖZDEMİR  (Mimar) 
 
7.5.Raportör Yardımcısı 
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1.Güler MERT (Kalem Elemanı) 
2. İsmail ŞENTÜRK (Kalem Elemanı) 
3. Arif ÖNDER (Kalem Elemanı) 
4. Sadık KAYMAZ (Kalem Elemanı) 
 Madde 8- Ödüller  

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net 
olarak verilecektir.  
Birinci Ödül: 50.000 TL. 
İkinci Ödül: 30.000 TL. 
Üçüncü Ödül: 20.000 TL. 
Mansiyon (3 adet) :5000 TL 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, İdare, yukarıda yazılı ödülleri, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29.maddesine göre yarışmacılara net olarak ödeyecektir. 
Ödemeler, yarışma sonucunun ilanını izleyen 30 gün içinde sahiplerinin veya vekillerinin 
banka hesabına yapılacaktır.  
 
YARIŞMA SÜRECİ 
Madde 9- Yarışmanın ilanı 
9.1. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu Bülteninde 1 defa yayımlanmak 
sureti ile ilan edilecek, ayrıca Bolu Belediyesinin www.bolu.bel.tr ve  
www.koroglufestivali.com.tr  adreslerinde ve TÜRKSOY’un www.turksoy.org  adresinde de 
duyurusu yapılacaktır.  
9.2. TÜRKSOY tarafından, TÜRKSOY’a üye ülkelerin Kültür Bakanlıklarına duyurusu ve 
Türki Cumhuriyetlerde tanıtımı ile yarışma bildirilecektir.  
9.3. Yarışma ilan edildiği gün başlayacaktır.  
 
Madde 10- Soru Sorma Hakkı 

Yarışmacılar, ilandan sonraki ilk 60 takvim günü içinde, jürinin yanıtlaması isteğiyle 
şartname ve ekleri hakkında aşağıda yazılı iletişim adresleri yolu ile ve TÜRKSOY İletişim 
ve Bilgilendirme Sorumlusu ile iletişim kurarak soru sorup açıklayıcı bilgi isteyebilirler. 
Sorulacak sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır. Bunun dışına çıkan sorular jüri 
tarafından yanıtlanmaz.  

Sorulara verilen yanıtlardan önce tasarımlarını vermiş olan yarışmacılara istekleri 
halinde tasarımlarını geri çekerek yeniden tasarım verme imkânı sağlanır. Yarışmacılar, 
sordukları sorular çerçevesinde teslim ettikleri tasarımlarını geriye çekerek tekrar yeni 
başvuruda bulunabilirler. Yarışma ve şartname ile ilgili sorular aşağıda bulunan mail 
adreslerine jürinin cevaplaması için gönderilecektir.  

1. kultur@bolu.bel.tr  (Türkçe ve İngilizce yazışmalar için ) 
2. turksoy@turksoy.org (Rusça  yazışma ve sorular için) 
3. aronxakas@yahoo.com (Rusça yazışma ve sorular için) 

 
Madde 11- Tasarımların Kabul Edilmeye Başlanacağı Tarih, Tasarımların Son Teslim 
Tarih ve Saati 
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Tasarımlar ilan tarihinden itibaren 60 takvim günü sonrasında kabul edilmeye 

başlanacaktır.  
Tasarımlar, en geç yarışma teslim tarihi olan  01 AĞUSTOS  2016  günü saat 17.00’e 

kadar Bolu Belediye Başkanlığı (İzzet Baysal Caddesi Nu:95 BOLU/TÜRKİYE, adresine 
teslim edilecektir. Kargo yolu ile gönderilen tasarımlarda oluşabilecek olumsuzluklardan 
idare sorumlu olmayacaktır. 
 
Madde 12- Jürinin Değerlendirme İçin Toplanacağı Tarih ve Sonuçların İlanı 

Jüri, değerlendirme çalışmaları için, yarışmanın son teslim tarihini takip eden en fazla 
15 takvim günü içerisinde toplanacaktır. Değerlendirme çalışmalarının bitiminde orijinal 
imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı tarafından yarışmayı açan idarenin yetkilisine bu 
takvim içinde teslim edecektir. İdare, yarışmanın sonucunu, 19 AĞUSTOS 2016 tarihinde 
Kamu İhale Bülteninde ve idarelerin web adreslerinde ilan edilecektir.  

Yarışma sonucu, Bolu Belediyesinin; www.bolu.bel.tr ve www.koroglufestivali.com.tr  
adlı adreslerinden ilan edilecektir. Jüri; değerlendirmeleri sonucunda, ödüle yeterli tasarım 
tespit edemez ise, bir veya birkaç veya tüm ödülleri dağıtmayabilir. Bu ödül bedelleri diğer 
ödüllere eklenmeyecektir.  
 
Madde 13- Tasarımların Sergilenmesi, Kolokyum Tarihi, Saati ve Yeri 

Yarışmaya katılan tüm tasarımlar, sonuçların ilanını takiben, 15 gün süre ile Bolu 
Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi (Bolu Kent Meydanı)’ nde 
sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır. 
Sergi süresi içinde kolokyum düzenlenmeyecektir.  
 
Madde 14- Yarışma Takvimi 

Yarışmanın İlanı: Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Bülteninde Yayın Tarihi, 
TÜRKSOY ve  Bolu Belediyesi internet erişim adreslerinde yayımlanması,  yarışma ilan 
tarihi olacaktır.  

Son soru sorma tarihi ve cevapların gönderilme tarihi: İlanın yayımını takiben 60’ ıncı 
gün 

Tasarımların Son Teslim Tarihi:  
01 Ağustos 2016  Jürinin toplanma tarihi: Son teslim tarihini takip eden en fazla 15 gün içinde: 
15 Ağustos 2016                  Jüri değerlendirme tarihi: Jürinin toplanma tarihini takip eden en fazla 15 gün içinde: 
16 Ağustos 2016 
Yarışma Sonucu ilan tarihi: Jürinin Değerlendirme sonucunun İdareye tesliminden 

sonraki gün içinde; 19 Ağustos 2016 
Sergi Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Yarışma sonuçlarının ilanını takiben 15 gün süre ile 

Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi (Bolu Kent Meydanı)’ nde 
sergilenecektir.  

Belirlenen tarihlerin resmi tatile rastlaması halinde müteakip ilk iş günü esas 
alınacaktır. 
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Madde 15- (İHTİYAÇ PROGRAMI) Yarışmacılardan istenecekler ve tasarıma yönelik 
bilgiler 
15.1. Yarışma konusu eserin tanımı ve tasarımında istenenler; 
a) Köroğlu Türk Dünyasında, büyük bir destan kahramanıdır. Zulme karşı başkaldırmanın 
sembolüdür. 
b) Köroğlu’nun Bolu’da yaşatılması, gerek ülkemiz turizmine, gerekse Türki Cumhuriyetlerle 
olan kültürel diyaloğun gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. 
c) Ülkemizde; Köroğlu’nun ismi anılınca akla Bolu, Bolu’nun ismi anılınca akla Köroğlu 
gelmektedir. Köroğlu; Bolu ile özdeşleşmiş, ülkemize, ve dünyaya mâl olmuş bir halk 
kahramanıdır. 
d) Köroğlu’nun söylediği sözler, maniler ve şiirler dilden dile dolaşarak halkların gönlünde 
taht kurmuş, kahramanlığının yanında sanatçı kişiliği de olan halk kahramanıdır.  

Köroğlu ile ilgili yapılacak çalışmada bu özelliklerin vurgulanmasında yarar 
görülmektedir. Bu kapsamda; 

KÖROĞLU HEYKELİ; 
- Köroğlu heykeli kompozisyonunda Köroğlu’nun zulme karşı boyun eğmeyen halk 

kahramanlığı, yiğitliği ve sanatçı kişiliği yansıtılmalıdır.  
- Heykelin niteliklerinde Köroğlu, Köroğlu’nun kıyafeti, silahı, at ve at koşumları ve 

diğer teçhizat ve unsurları 16.yüzyıl Klasik Türk unsurlarını göstermeli, 
Köroğlu’nun Türkiye varyasyonuna uygun, kaide binası ile uyumlu toplu bir 
görüntü yansıtmalıdır. 

- Heykelde tüm ince ayrıntılar dahi belirgin ve ayırt edici özellikte olmalıdır.   
- Köroğlu heykeli, kaide binasının (müze, ve kültür merkezi)  üzerinde monteli 

olacak şekilde dikey tasarımı yapılmalı ve projelendirilmelidir. Ancak heykelin 
binaya montelenmesinde sanatsal olarak heykelin altına ayrıca kaide tasarımı 
yapılabilir.  

- Yarışma konusu eserin üst yüksekliği, meydan çevresine göre sanatçıların 
yorumuna bırakılmıştır. Ancak; Köroğlu heykeli ve kaide binasının yapılacağı 
alan, Bolu Şehir Merkezinde yüksek ve şehre hakim tepede olduğu, Köroğlu 
heykeli ve kaide binasının şehir merkezinden ve çok yakınından geçmekte olan 
Ankara İstanbul TEM Otoyolu’ndan görülmesi gerektiği düşünüldüğünde, Köroğlu 
heykelinin kadideden itibaren (sadece heykelin) toplam yüksekliği 30 metrenin 
üzerinde olacak şekilde planlanacaktır.    

KAİDE BİNASI ( Müze ve Kültür Merkezi): 
- Kaide Binası (Müze ve Kültür Merkezi) en modern ses, ışık, görüntü ve güvenlik 

sistemleri ile donanımlandırılabilecek, müze;  Köroğlu’nun yanısıra Türk 
Dünyasında önemli yeri olan kişi ve medeniyetlere (Attila, Cengizhan, Al Farabi, 
İbn-i Sina, Babür, Timur, Selçuklu  ve Osmanlı) ait eserleri sergileyebilecek 
nitelikte ve büyüklükte, konferans salonu; akademisyenlerin ve öğrencilerin 
akademik boyutta araştırma, çalışma ve toplantı yapmasına cevap verecek içerikte 
ve donanımda olmalıdır.  

- Kaide Binasını oluşturan unsurlar;  Müze, giriş bölümü, fuaye alanı (sergi salonu 
ile bir düşünülebilir), ıslak hacimler, idare odaları, teknik oda  ve  200 kişilik 
konferans salonundan  oluşmak üzere; en fazla 2000 metrekarelik inşaat alanını  
geçmeyecek şekilde planlanmalıdır.  
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- Binanın içinden ve dışından bakıldığında görüntüsü ihtişamı ve estetiği birlikte 
yansıtacak şekilde tasarlanmalı ve projelendirilmelidir.  

 
15.2. Köroğlu heykeli ve kaide binasının yapılacağı şehrimiz Bolu; Kuzey Anadolu fay hattı 
üzerinde birinci dereceli deprem bölgesi olduğu için, yürürlükteki deprem yönetmeliğine, ısı 
yalıtım yönetmeliğine, binaların yangından korunmasına yönelik yönetmeliğe, tip imar 
yönetmeliğine ve de engelliler için hayatı kolaylaştırıcı tasarımların olmasına uygun şekilde 
planlanacak ve tasarlanacaktır.    
15.3. Yarışmaya sunulacak Köroğlu heykeli ve kaide binası tasarımlarının gerçek boyutta  
uygulanması esnasında; kullanılacak malzemenin açık hava koşullarına (yağmur, kar, fırtına, 
don, yüksek hava sıcaklığı vb. etkilere) dayanıklı olması gerekir. Jüri kararlarında; eserlerin 
ileriki dönemlere kalıcılığını, zamana ve hava şartlarına dayanıklılığını dikkate alacaktır. 
Ancak; yarışmaya sunulacak makette herhangi bir malzeme sınırlaması yoktur. 
15.4. Köroğlu heykeli ve kaide binası, içinde bulunduğu parkın  (madde 2.3.(c) de 
planlanacağı belirtilen diğer tesisler) genel konseptine uygun olarak tasarlanacak ve 
projelendirilecektir.   
15.5. Köroğlu heykeli ve kaide binasının çevre ilişkilerini gösteren (1/200 ölçeğinde) A0 
ebatlarında dikey kullanılacak kâğıtlara çizilmiş konsepti açıklayıcı eskiz, vaziyet planı ve 
perspektif tanıtım paftaları olacaktır. Paftalar en az 3, en fazla  fazla 6 adet olacaktır.  Ayrıca 
paftalar uygun ölçekte A3 ebatında mimari raporla birlikte sunulacaktır.(A3 albüm üzerinde 
de paftalar gibi 5 (beş)karakterli rumuz olacaktır.) 
15.6. Köroğlu heykeli ve kaide binası maket tasarımı en fazla 1/50 ölçeğinde  belirtilmiş 
olarak sunulmalıdır. (Maketin; taşınma ve sergilenme esnasında zarar görmesini engellemek 
üzere, sanatçı tarafından seçilecek dayanıklı bir malzeme ile yapılması gerekmektedir.) 
Köroğlu heykelinin  yapında kullanılacak malzemeden örnek bir parça, maket ile birlikte 
gönderilecektir.  
15.7. Yapılan tasarımı tanıtan, imalat usullerini ve kullanılacak imalat teknolojisini açıklayan 
detaylı bir teknik rapor. (heykel ve bina için ayrı ayrı olarak yukarıda belirtilen A3 albümün 
içinde olacaktır.)  
15.8. Eserin konusunu, sanatçının konuyu ele alışını, önerilen malzemeyi, malzemeye bağlı 
olarak yaklaşık maliyeti içeren rapor. (heykel ve bina için ayrı ayrı olarak yukarıda belirtilen 
A3 albümün içinde olacaktır.)  
15.9. Tasarlanan kaide binasının bölümleri, tepeden planları, kesitleri bina hacmi toplam alanı 
gibi boyutlandırmalar 1/50 veya 1/100 ölçeğinde ölçeklendirilmiş olarak renkli A0 
ebatlarındaki kâğıtlara çizilmiş sunum paftaları şeklinde sunulacaktır. Sunum paftaları 
üzerinde beş (5) karakterli eser üzerinde de yazılı olan rumuz yazılacaktır. 
15.10. Eserin planlanacağı alan için yer görme zorunluluğu yoktur. Ancak talep olması 
halinde idarece yer gösterilecek ve yardımcı olunacaktır. Bunun için katılımcıya ücret 
ödenmeyecektir.  
15.11. Jüri; yarışma şartnamesinde uyulması zorunlu olduğu tespit edilmiş hususlara ve 
bilhassa verilen maliyet tavanına uymayan projeleri yarışma dışı bırakıp bırakmamak 
konularında yetkilidir. (Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, 
Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği, Madde.29) 
 
Madde 16- Rumuzlar ve Ambalajlar 

Tasarım, proje veya eserler, raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde 
teslim edilir. Proje veya eserin tüm paftalarının, raporların her sayfasının sağ üst köşesine, 
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model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) 
karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı 
olmamalıdır. Kimlik açıklayıcı hiçbir ibare kullanılmayacaktır. Yazılacak rumuzun ebatları 1 
cm. yüksekliğinde ve 5cm. genişliğinde  olacaktır.   
 
YARIŞMA SONRASI AŞAMALAR 
Madde 17- Projelerin Geri Verilmesi 

Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) 
ay içerisinde yarışmayı çıkartan idareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından 
alırlar. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 
 
 
Madde 18- Yarışmadan Çıkartılma 

Yukarıda istenen bilgi ve belgelerden herhangi birinin eksikliği ve kimlik bilgilerinin 
açıkça ifade edilmemesi halinde yarışma raportörlüğü tarafından, katılımcı yarışma dışı 
bırakılır. 
Madde 19- Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri 

Yarışmacı ve İdare arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda öncelikle yarışma asli jüri 
üyelerinin hakemliğine başvurulacaktır. Buna rağmen sonuca ulaşılamazsa, anlaşmazlık, Bolu 
Mahkemeleri’nde çözüme bağlanacaktır. 
Madde 20- Projenin Uygulanması 

Birinci seçilen projenin uygulanıp uygulanmamasında İdare serbesttir. İdare dilediği 
tasarımı, dilediği zamanda uygulayabilir veya hiçbirini uygulamayabilir. Uygulanacak 
çalışmanın seçiminde İdare, tasarımın etkinliğiyle beraber, yaklaşık maliyeti gibi hususları da 
göz önünde bulundurarak, seçim yapacaktır. 
Madde 21- Şartname Ekleri  
21.1.Yarışma şartnamesi, 
21.2.1/1000 ölçekli yarışma alanı ve yakın çevresine ait uygulama imar planı, 
21.3. 1/1000 ölçekli yarışma alanı ve yakın çevresine ait halihazır harita, 
 
Madde 22- Hak ve sorumluluklar 

Derece kazanan tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, İdareye ait olur. Şartname alan yarışmacılar bu 
hükmü kabul etmiş sayılır. 

İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın imalatını, birinciliği kazanan veya seçilen 
tasarım sahibine teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle (4734 Sayılı 
KİK’nun 22/B uyarınca) yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması 
halinde, idare uygun gördüğü takdirde ikinciliği kazanan tasarım sahibi ile görüşme yapmak 
suretiyle ikinci seçilen tasarımın imalatını aynı usulle yaptırabilir. 

Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi ile de anlaşamaz ise İdare, üçüncülüğü kazanan 
tasarım sahibine imalatı yaptırılabilir veya İdare, işi yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. 
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Yarışmalara ekip olarak katılım halinde, tarafların her biri idareye karşı müşterek ve 
müteselsilen sorumludur. Ayrıca; ekip sözcüsü haricinde diğer ekip üyeleri de şartnamenin 
tüm sayfalarını imzalamakla yükümlüdür. 

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma 
dolayısıyla idare tarafından yapılacak her türlü yayında eserinin yer almasını önceden kabul 
etmiş sayılır. 

 
Madde 23- Diğer Hususlar 
23.1. Bu Yarışmada, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesine göre, “Mimarlık, 
Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve 
Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uygulanmaktadır. 
23.2. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 
Madde 24- Şartnamede yer alan yarışma şartlarını, okudum, anladım ve aynen kabul 
ediyorum. 
 
Yarışmacının adı ve soyadı  
Mezun olduğu okul ve diploma numarası:  
Adresi  
Uyruğu  
Tarih  
İletişim Bilgisi 
Telefon 
E-mail 

 

 
İmzası  

 
 

 


