
GAZBETON YÜZEY TASARIMI YARIŞMASI 

BİLECİK GÖLPAZARI’NDA “HAYVAN SEVGİSİ” KONULU BARINAK GAZBETON 
DUVAR DESEN TASARIMI YARIŞMASI 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

 

1. YARIŞMANIN AMACI:  

 
“Gölpazarı’nda hayvan sevgisi konulu gazbeton duvar desen tasarımı ulusal fikir yarışması 
kapsamında; 

 Mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı gibi tasarım bölümlerinin lisans öğrencilerinin 
gazbeton yapı malzemesinin özelliklerini keşfederek, özgün fikirler / düşünceler 
üretmelerinin teşvik edilmesi, 

 Hayvan sevgisi ve barınma kavramı ile ilgili farkındalığın arttırılması, 

 Gazbeton yapı malzemesinin farklı yapı malzemeleriyle bir arada kullanımının teşvik 
edilmesi, 

 Köyünü Yaşat Projesi kapsamında öğrenciler tarafından tasarlanan barınak projesine 
sanatsal bir bakış ile değer katılması, 

 Mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinde yer alan tasarım öğrencilerinin 
önemli sanat dallarından olan heykel disipliniyle bir arada çalışmasına ve etkileşime olanak 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

2. YARIŞMANIN KONUSU 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yürütücülüğünde devam eden Köyünü Yaşat Projesi 
kapsamında köylerin yeniden ele alınması ile ilgili modeller oluşturmakta ve ilçenin mimari 
kimliği ve mekânsal kalitesinin de gelişimi köylerin gelişimi kadar önem taşımaktadır. 

Gölpazarı İlçesi’nin ihtiyaçları arasında yer alan hayvan barınağı da proje kapsamında 
öğrenciler ile birlikte yeniden tasarlanmıştır. Yeniden tasarlanan bu barınağın gazbeton 
duvarlarından birine hayvan sevgisi temalı bir desen yerleştirilmesi uygun görülmüştür.  

Bu duvar üzerinde yer alacak desen ile hayvanla insan arasındaki sevgi bağına dikkat 
çekebilmek, özellikle yeni nesillere bu sevginin aşılanmasına ön ayak olmak amaçlanmaktadır. 
 

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 

Bilecik İli Gölpazarı İlçesi’nde “Hayvan Sevgisi” konulu barınak duvarı tasarımı yarışması 
ulusal ve iki aşamalı olarak düzenlenmiş bir öğrenci yarışmasıdır. 

 

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI: 

 

 Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mimarlık,  İç Mimarlık ve Peyzaj 
Mimarlığı bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır.  

 Yarışmaya grup olarak katılmak mümkün değildir. Yalnızca bireysel katılım kabul 
edilecektir. 

 Yarışmaya katılan her projede, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde 
yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun 
aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından 
onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; proje ödül kazandıysa ödülün 
tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir. 



 Katılımcı tasarımının ikinci aşamaya geçmeye hak kazanması halinde uygulama için 
Köyünü Yaşat Projesi Kapsamında Gölpazarı’na gitmeyi kabul eder. 

 Yarışma jürisi asil üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.  

 Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

 Yarışmacılar en fazla üç proje ile yarışmaya katılabilirler. 

 Yarışmada ikinci aşamaya seçilip uygulanan projelerin hakları düzenleyen kurum ve 
kuruluşlarda olacak ve uygulamalar yarışmacılara teslim edilmeyecektir. 

 Yarışmada ödül alan projelerin uygulama, fikir ve yayınlama hakkı Köyünü Yaşat 
Platformu’na aittir. Platform yarışmacıların projelerini ayrıca yayınlamalarına müdahale 
etmeyecektir. 

 Yarışmaya katılan tüm projelerin fikir hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. Projelerin fikir 
haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır. 

 Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 
 

5. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE KURUMA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 
Yarışma Köyünü Yaşat Projesi ve AKG Gazbeton ortaklığında açılmıştır.  

 
             E-mail: koyunuyasatyarisma@gmail.com 

 

6. YARIŞMA JÜRİSİ 

 
 

Jüri Danışman 
Üyeleri 

 Ali Şükrü KAHYAOĞLU (AKG Gaz Beton Genel Müdürü) 

 Vedat KAZICI (Gölpazarı Belediye Başkanı) 

 Sırrı GÜVENÇ (AKG Gazbeton) 

Asıl Jüri 
Üyeleri 
 

 Doç. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER (MSGSÜ) 

 Doç. Dr. Filiz ŞENKAL SEZER (UÜ) 

 Doç. Bülent ÇINAR(MSGSÜ) 

 Yrd. Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU(MSGSÜ) 

 Yrd. Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ (KTÜ) 

 Arş Gör. Onur SAVAŞKAN (MSGSÜ) 

 Arş Gör. Tolga YURTÖZVERİ (MSGSÜ) 

 

7. ÖDÜLLER 

 

 Yarışmanın birincilik ödülü Avrupa seyahatidir.*  

 Ön eleme sonunda ilk 10 tasarım sahibine Lamy Marka Kalem Seti hediye edilecektir. 

 Dereceye giren tasarımcılara plaket verilecektir. 
 
Yarışma sonucunda derece giren katılımcılara verilecek ödüller AKG Gazbeton 
tarafından üstlenilmektedir. 
 

* Avrupa seyahati programı daha sonra ilan edilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. YARIŞMA TAKVİMİ 

 
 

Yarışma İlanı 15 Temmuz 2016  

Projelerin Son Teslim Tarihi 12 Ağustos 2016 17.00’ a Kadar 

Aşama Jüri Değerlendirme 
Sonuçları İlanı 

13 Ağustos 2016  

Aşamaya Katılmaya Hak Kazanan 
Yarışmacıların Gölpazarı’na 
Gelmeleri İçin Son Tarih 

17 Ağustos 2016  

Uygulamanın Tamamlanması İçin 
Son Tarih 

20 Ağustos 2016  

Sonuçların İlanı 19 Eylül 2016  

Ödül Töreni 26 Ekim 2016 Köyünü Yaşat Konferansı-
MSGSÜ 

 

9. YARIŞMA SÜRECİ 

 
 Yarışma şartnamesi ve gerekli bilgiler 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Köyünü Yaşat 

Projesi resmi sitesinden (www.koyunuyasat.com) yayınlanacaktır. (Aksi bir durumda 
gerekli bilgiler koyunuyasatyarisma@gmail.com e-mail adresinden talep edilebilir.) 

 Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını, koyunuyasatyarisma@gmail.com e-mail adresine 
yarışma süreci boyunca iletebileceklerdir. Sorular ve cevaplar Köyünü Yaşat Projesi resmi 
sitesinden (http://www.koyunuyasat.com) yayınlanacaktır. 

 Katılımcılar, projelerini anlatan tek bir paftayı (A2 boyutlarında ve düşey. Min. 300 dpi 
olacak şekilde “.jpg” veya “.pdf” formatında), istenen kimlik belgelerini ve 150 kelimeyi 
geçmeyecek tasarımı anlatan bir raporu (Word formatında) tek bir klasör olacak şekilde 
12 Ağustos 2016 Salı günü saat: 17:00’ a kadar e-mail yoluyla göndereceklerdir. 
(koyunuyasatyarisma@gmail.com) 

 Bir önceki maddede belirtilen andan itibaren dosya kabulü yapılmayacaktır. 
 

10. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER  

 

 Yarışma Şartnamesi 

 Tasarımın yerleştirileceği duvara ait SketchUp (.skp) dosyası 
 
Belgeler Köyünü Yaşat Projesi resmi sitesinden (www.koyunuyasat.com) temin 
edilebilir. 

 

11. PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER 

 
 Tasarım özgünlüğü, 
 Hayvan sevgisi temasına uyumlu olması, 
 Gazbeton yapı elemanının farklı malzemelerle kullanımına olanak sağlaması, 
 Şartnameye uygun bir şekilde hazırlanması. 
 

12. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 

 
 Tasarımı anlatan kavramsal anlatımlar (yazılı-grafik sunumlu), 
 Kararları yeterince anlatan ölçekte, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve 

uygulamalarını anlatan çizimler. (Görünüş, Perspektif) 
 Farklı ölçeklerde detay anlatımları (Ölçek serbesttir) istenmektedir. 
 İfade tekniği serbesttir.(Eskiz, iki ve üç boyutlu anlatımlar) 



 Maket istenmemektedir. 
 150 kelimeyi geçmeyecek tasarım kararlarını anlatan bir rapor. (Word formatında) 
 

13. PROJELERİN TESLİM ŞEKLİ 

 

 Projenin 1 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Pafta A2 (59.4cm x 42cm) 
boyutunda, en az 300 pix/inch olmalıdır. 

 Çizim ve sunuş şekli serbesttir. 

 Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar 
üzerinde yer alacaktır. Ayrıca projenin genel ve kavramsal kararlarını Türkçe olarak 
açıklayan en fazla 150 sözcükten oluşan Word formatında proje raporu istenmektedir. 
Raporun Türkçe karakterlerle ve imla kurallarına uygun olarak yazılması önemlidir. 

 Tüm istenilenler tek klasör olacak şekilde bir e-mail ile koyunuyasatyarisma@gmail.com 
adresine gönderilecektir. 

 

14. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ 

 
Yarışma ilk aşama sonuçları Köyünü Yaşat Projesi resmi sitesinden 13 Ağustos 2016 Cuma 
günü, ikinci aşama sonuçları ise 19 Eylül 2016 Pazartesi gününe kadar ilan edilecektir. 
(http://www.koyunuyasat.com) 
 

15. PROJELERİN SERGİLENMESİ VE ÖDÜL TÖRENİ 

26 Ekim 2016 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Köyünü Yaşat Projesi 
Konferans ve Sergisi dâhilinde ödül töreni gerçekleştirilecek olup, bu tarih ilgili sitelerden 
duyurulacaktır.  

 Derece kazanan/kazanmayan tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı 
Kanun hükümleri uyarınca sahiplerine aittir. Projelerin fikri haklarını korumak için gerekli 
önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır. 

 Ödül alan yarışmacı, yarışmaya katılmakla projesinin sergilenmesine ve yarışmaya ait 
yayında projesinin yer almasına onay vermiş olur. 

 Yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar, katılımcı projelerinin ayrıca yayınlamalarına 
müdahale edemez.  

 İlk aşamayı geçen projelerin sahibi, uygulama ve detay projelerini mücbir bir neden 
olmaksızın yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve yarışmayı düzenleyen 
kurum ve kuruluşlar proje kapsamında uygulanması planlanan işi yaptırıp yaptırmamakta 
veya istediğine yaptırmakta serbest kalır.  

 Katılımcıların her biri yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlara karşı müştereken ve 
müteselsilen sorumludurlar. 

 Yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar ve jüri gerekli gördüğü hallerde uygulanacak 
projeye tavsiyelerde bulunabilir ve proje müellif/müellifleri ile görüşme talep etme hakkına 
sahiptir. Müellif/müelliflerin ilgili tavsiye ve/veya talebi kabul etmemesi halinde yarışmayı 
düzenleyen kurum ve kuruluşlar proje kapsamında uygulanması planlanan işi yaptırıp 
yaptırmamakta veya istediğine yaptırmakta serbest kalır. 

 Yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar, jüri hakemliğinde ödüle değer proje 
bulunamaması halinde ödül vermeme ve proje kapsamında uygulanması planlanan işi 
uygulamama hakkını saklı tutar. 

 Yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar ödüllerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 Yarışma sonucunda verilecek ödüllerden ötürü ortaya çıkabilecek resmi harç ve vergi 
ödemeleri ödül hak sahiplerine aittir.  

 İş bu yarışma projesinde taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri 
yetkilidir. 

16. TARAFLARIN HAK ve SORULULUKLARI 


