
Kentsel Islak Hacimlerin Tasarımı Öğrenci Fikir Proje Yarışması 
YARIŞMANIN AMACI

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nin ve Melikgazi Belediyesi’nin ortaklaşa açtığı yarışmanın amacı 
; geleceğin profesyonelleri olan Kayseri’deki tasarım öğrencilerinin ; Melikgazi Belediyesi 
sınırları içerisindeki parklarda ve yol üstlerinde kullanıma yönelik ıslak hacimler için özgün 
tasarımlar üretmelerini teşvik etmek,böylece kente ve kentliye dair daha iyi bir geleceğe 
ilişkinfikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır.

 
YARIŞMANIN KONUSU

Yarışmacılardan, Kayseri İli, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki kamu kullanımının yoğun 
olduğu açık alanlar, parklar, yol üstlerinde, ibadet yeri civarı gibi farklı alanlarda 
konumlandırılabilecek, genel tuvalet kullanım kurallarına uygun, gerekli hijyen şartlarının 
sağlanacağı , konumlanacağı alan itibari ile esneklik gösterebilen, kamu kullanımına yönelik 
ıslak hacimler (4 Erkek Wc , 2 kadın Wc , 1 Engelli Wc ve erkek abdesthaneden oluşan) 
tasarlamaları beklenmektedir.

Tasarımlarda havalandırma ,sıhhitesisat , pissu tesisatları gibi mekanik öğelerin dikkate 
alınması,

Tasarımlarda sıcak su tesisatı için güneş enerjisi kullanımının gözönünde bulundurulması,

Tasarımlarda Enerji ve Bakım maliyetlerinin öneminin gözardı edilmemiş olması 
beklenmektedir.

 
YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

 
Yarışma; serbest, yerel ve tek kademeli öğrenci fikir yarışması olarak düzenlenecektir.

 

 
İDARENİN ADI ve ADRESİ

 
İdare       :Kayseri Melikgazi Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

Adres :Mimarlar Odası Kayseri Şubesi :

Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan/KAYSERİ

 

 
KATILIM KOŞULLARI

Yarışma Kayseri'deki üniversitelerde veya denk okullarda, ön lisans ve lisans düzeyinde 
öğrenim gören tüm tasarım öğrencilerine açıktır.Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki 
hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu maddenin (g) bendi 
dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur:

a_Yarışmacılar Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) , raportörler ve bunların birinci dereceden 
akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olamazlar.

b_Yarışmaya katılan ürünler özgün olmalı, kısmen veya tamamen kopya edilmiş, tümü veya bir 
bölümü daha önce başka amaçla kullanılmış, yayımlanmış olmamalıdır. Bu gibi istenmeyen bir 
durumun jüri tarafından değerlendirme sırasında veya sonuçların açıklanmasından sonra tespit 
edilmesi halinde tutanak tutularak çalışma yarışma dışı bırakılacak, ödül kazanmış olsa dahi 
ödülü geri alınacaktır. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia 



edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların 
tümü katılımcıya ait olacaktır.

c_Öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler.

d_Her yarışmacı sadece 1 takımda yarışmaya katılabilir.

e_Yarışmaya katılan tüm projeler bedelsiz ve süresiz olarak Kayseri İli Melikgazi Belediyesi ‘ne 
ait olacak, yarışma sonrasında iade edilmeyecektir. Melikgazi Belediyeşi yarışma yolu ile elde 
ettiği bu projeleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama ve kullanma 
hakkına sahiptir.

f_Yarışmaya katılım formları Mimarlar OdasıKayseri Şubesi’nden 
veyawww.kaymimod.org adresinden temin edilebilecek olup katılımcılar tarafından eksiksiz 
olarak doldurulması gerekmektedir. Katılımcı, katılım formu ile birlikte yarışma şartlarını kabul 
ettiğine dair belgeyi de imzalayacaktır.

 
g_Yarışmacıların şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne

kaydettirmeleri gerekmektedir. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi 
yeterlidir.)

 
NOT :Yarışma şartnamesine uymayan başvurular, niteliğine bakılmaksızın diskalifiye olacaktır.

 
YAPROJE TESLİM KOŞULLARI

 
7.1a_Kimlik Zarfı

Yarışmaya katılanlar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan 
üzerinde; KENTSEL ISLAK HACİMLERİN TASARIMIYEREL ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI yazısı ile 
yalnızca beş (5) rakamdan oluşan rumuz bulunan ve içi görünmeyen cinsten, kapalı bir zarfın 
içine:

· Yarışma ve sözleşme koşullarını aynen kabul ettiklerini,

· Yarışmacının/ekip temsilcisi ve diğer üyelerin isim, soyisim ve adreslerini,

· Öğrenci oldukları okuldan öğrenci belgesi ve numaralarını yazacaklardır.

Yarışma sonucunda, herhangi bir ödül almasa da projesinin, adı açıklanarak sergilenmesini 
isteyen yarışmacılar, kimlik zarfı üzerindeki rumuzun altına “açılabilir” ibaresini yazacaklardır. 
Bilgi ve değerlendirme için verilecek her türlü belge üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.

 
7.2.b_Rumuz ve Ambalaj Koşulları

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve 
Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin “Rumuz ve Ambalaj Esasları” başlıklı 43. 
Maddesi’ne göre; “Tasarım, proje veya eserler, raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek 
şekilde teslim edilir. Proje veya eserin tüm paftalarının, raporların her sayfasının sağ üst 
köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş 
(5) rakamdan oluşan bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı 
olmamalıdır.”

Görsel ve grafik anlatımı güçlü bir sunum çalışmasıdır. Önerilen fikrin özelliklerini ifade eden, 
en fazla 3 adet A0 boyutunda (84*118 cm) sunum paftası hazırlanacaktır.

 

 
Sunum tekniğinde, ölçek, renk kullanımı, fotoğraf, yazılı açıklama, çizim tekniği ve modelleme 



serbesttir. Paftalar dikey olarak kullanılacak ve sergilemeye olanak sağlayacak şekilde 
fotobloklanmış olacaktır. Ayrıca, 150 dpi çözünürlükte, CD/DVD ortamında TIFF formatında 
teslim edilecektir.

 
c_Ambalajın üzerinde Beş (5) rakamdan oluşan bir rumuz ve

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ ve MİMARLAR ODASI KAYSERİ ŞUBESİ

‘’KENTSEL ISLAK HACİMLERİN TASARIMI YEREL ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ 
‘’

ADRES: Sahabiye mah. Yıldırım Cad. No:30 38010 Kocasinan-KAYSERİ

 
yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret olmayacaktır.

 

 
d_YARIŞMACI; içerisinde KİMLİK ZARFI ve PROJE PAFTALARININ bulunduğu Seçici Kurul 
değerlendirme zarfını, Mimarlar OdasıKayseri Şubesi’ne posta ile ya da elden teslim edecektir.

 
e_ Kargo veya posta ile olan gönderimlerde Seçici Kurul değerlendirme zarfı başka bir zarf 
içerisine yerleştirilerek, katılımcı ad, adres bilgileri en dıştaki zarf üzerine yazılacaktır.

 
f_Yarışmaya gönderilecek projeler elden, posta ya da kargo yolu ile, en geç 11Nisan     2014   
Cuma günü saat 17:00’ye kadar;

 
Mimarlar OdasıKayseriŞubesi

Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:30 Kocasinan 38010 KAYSERİ

 
adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olmalıdır. Posta veya kargo yoluyla gönderilecek 
projeler için, 11 Nisan 2014 Cuma günü saat 17:00’ye kadar kargoya verilmiş olmaları esas 
alınacak olup, 14 Nisan 2014 Pazartesi günü 17:00’e kadar teslim edilmiş olması 
gerekmektedir.Belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilecek afişler, hangi nedenle olursa 
olsun yarışmaya katılamazlar. Postada oluşacak gecikme ve kayıplardan yarışmayı 
düzenleyenler sorumlu tutulamaz.

 
g_Yarışmaya gönderilen proje, CD ve katılımcı kimlik formu zarfının üzerinde yarışmacının 
kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler asla bulunamaz.

h_Seçici Kurul, gerek gördüğü takdirde 3 adet ödül ve 2 adet mansiyon ödülün dışında da ödül 
ya da belge verebilir.

 
YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma ilan tarihi: 25 ŞUBAT 2014

Son soru sorma tarihi:9MART 2014

Yanıtlar için son tarih:  11 MART 2014

Projelerin teslim tarihi:  11 NİSAN2014

Seçici Kurul Değerlendirme tarihi:12 NİSAN 2014



Yarışma sonuçlarının ilanı:14 NİSAN 2014

Sergi-kolokyum-ödül töreni tarihi:21 NİSAN 2014

SORU VE CEVAPLAR
Yarışmacılar sorularını 9 Mart 2014 tarihine kadar Kentsel Islak Hacimlerin Tasarımı Öğrenci 
Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğüne hitaben kayseri@mimarlarodasi.org.tr adresine 
elektronik posta ile gönderebilirler.Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren Mimarlar OdasıKayseri Şubesi internet 
sitesiwww.kaymimod.orgaracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır.

ÖDÜLLER: 3 ADET ÖDÜL- 2 ADET MANSİYON

 

1.       Birincilik Ödülü : 2,000 TL

2.       İkincilik Ödülü : 1,500 TL

3.       Üçüncülük Ödülü : 1,000 TL

4.       1.Mansiyon : 500 TL

5.       2.Mansiyon : 500 TL

 
 

 
SEÇİCİ KURUL

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Memduh BÜYÜKKILINÇ , Kayseri Melikgazi Belediyesi Başkanı

Eda VELİBAŞOĞLU , Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

 
JÜRİ ÜYELERİ

Gökhan KÖMÜRCÜ,Mimar,Kayseri Melikgazi Belediyesi

Murat SEÇİLİR,İnş. Müh. , Kayseri Melikgazi Belediyesi

Hakan HİSARLIGİL, Mimar,Doçent Doktor,T.C. Melikşah Üniversitesi

Alper AKSOY, Mimar

Hakan KILINÇ, Mimar  , Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Asil üye

 
YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Gökhan KAZANCI, Mimar , Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Asil üye

Aydan BAŞYAZICIOĞLU, Mimar,Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Yedek üye

 
RAPORTÖRLER

Ahmet ÖZHAMARATLI ,Mimar ,Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Yedek üye

Hatice TORAMANLI ,Mimar , Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Yedek üye

 
YEDEK RAPORTÖRLER

mailto:kayseri@mimarlarodasi.org.tr


Nuriye Tetik Özdemir, Mimar , Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Yedek üye


