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2019 ÖĞRENCİ KAPI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 
 

YARIŞMANIN TANIMI 
 

Artella Ahşap Kapı Sistemleri sponsorluğunda düzenlenen “KAPI TASARLIYORUM” markalı Kapı Tasarım 
Yarışması’dır. 
Yarışma, belirlenmiş temaya uygun olarak tek kategoriden oluşmaktadır. Projelerin özgün olmaları 
esastır. Jürinin, tasarımın özgün olmadığına dair değerlendirmesi projenin elenmesine neden olur. 

 
 
YARIŞMANIN AMACI 

 
• İç mekan kapılarının tasarımsal önemine vurgu yapmak, 
• Yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri desteklemek, 
• Kapı ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve 

sürdürülebilir ürünler geliştirmek, 
• Sektöre ilgi duyan öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle buluşturmak 

ve bu alandaki başarılı öğrencileri ödüllendirmektir. 
 
 
YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 

 
• Yarışmacılar, 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmalı. 
• Yarışmaya üniversitelerin “mimarlık”, “iç mimarlık”, “endüstri ürünleri tasarımı” bölümleri ile 

tasarım alanına ilişkin bölümlerde okuyan öğrenciler katılabilir.  

• Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım gösterilebilir. Ekipler en fazla 2 kişiden oluşabilir. 
• Yarışmacıların lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.  

• Yarışmacılar, birden çok proje gönderebilirler. 
• Yarışmacılar, jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden 

akrabası olamaz. 
• Yarışmacılar, yarışmayı açan sponsor firmada (Artella Ahşap Kapı Sistemleri) çalışıyor veya 

çalışan birinin birinci dereceden akrabası olamaz. 
 
 

YARIŞMA BAŞVURUSU 
 

• Yarışma başvuruları www.kapitasarliyorum.com.tr web sitesi üzerinden online olarak 
alınmaktadır. 

• Sitede bulunan online kayıt formu eksiksiz doldurulmalıdır. 
• Kayıt formunun alındığına dair bilgi, başvuru sahibine site tarafından mail yoluyla 

bildirilecektir. Bu mail ile gönderilecek numara projenin kimliği olacaktır. 
• Yarışmaya iki kişilik ekip olarak katılacak öğrenciler, ikinci kişinin bilgilerini ön kayıt 

esnasında ilgili alanda belirtilmelidir. 
• Her bir proje için ayrı kayıt yapılması ve numara alınması gerekmektedir. 
• Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

http://www.kapitasarliyorum.com.tr/
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PROJE TANIMI / TEMASI 
 

• Proje detayları aşağıda belirtilmiştir. Tasarımlar belirtilmiş detaylara göre hazırlanmalıdır. 
Kriterleri tam olarak karşılamayan projelerin elenme durumu jüri inisiyatifindedir. 
1. 2019 Kapı Tasarlıyorum Yarışması, tasarım teması “Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir. 
2. İç mimari alanda “Sürdürülebilirlik”  kavramı; üretkenlik ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken, 

daimi olabilme yeteneğini koruması ve ürünün farklı yeniden tasarımlara elverişli olması 
anlamına gelmektedir. 

3. Bu kavram doğrultusunda sürdürülebilirliği bir konsept olarak ele alan, zaman içinde 
farklılaşan trendler doğrultusunda ve kişinin zevkine yönelik olarak yenilenebilen bir iç 
mekan kapısı tasarlanmalıdır.  Yaşayan kapı olarak da adlandırabileceğimiz bu tasarımın, 
teknik alt yapı olarak ise; üretimde, kullanımda ve ömrünü tamamladığında, verimliliğe 
odaklı olarak yenilenebilmesi ve bulunduğu mekan ile bütünlük sağlayabilmesi 
beklenmektedir.   

4. Teknik veriler: Yarışma teması gereği kapılar tasarlanırken belirli bir ölçü veya malzeme 
kısıtlaması yoktur. Tasarlanan kapının, kapı özelliklerini (geçiş, mekanları ayırma, açılıp- 
kapanma vb.) taşıması gerekmektedir. Duvar malzemesi ve üst yüzey yapısı konusunda 
tasarımcı serbesttir. Kapıda kullanılacak malzemelerde tasarımcı özgürdür. Ahşap 
kaplama, masif ahşap, cam, alüminyum, paslanmaz, kumaş, deri, metal vs. malzemeler 
kullanılabilir. Kapının kullanılacağı alan iç mekan olarak düşünülmelidir.  

 
PROJE DOSYASI İÇERİĞİ VE TESLİM ŞEKLİ 

 
• Yarışma şartnamesi çıktı alınmalı ve her sayfasının sağ alt köşesi ad-soyad yazılarak 

imzalanmalıdır. (Ekip katılımı ise ekip üyelerinin hepsinin imzalaması gerekmektedir.) 
• Kimlik fotokopisi (Ekip katılımı ise tüm ekip üyelerinin) 
• Öğrenci belgesi fotokopisi (Ekip katılımı ise tüm ekip üyelerinin) 
• A3 formatında; ölçülendirilmiş teknik çizimler (önerilen ölçekler: 1/10, 1/5, 1/2, 1/1) ve 3D 

görsellerle tasarım net bir şekilde anlatılmalıdır. Pafta adedi en az 2, en çok 5 olmalıdır. 
Çizimlerin tasarımı detaylı şekilde anlatabilmesi önemlidir. Jüri bu konuda belirleyici olacaktır. 

• Projeyi Türkçe olarak anlatan, tasarım fikrinizin kapıya nasıl aktarıldığını, ürünün 
malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan A4 formatında rapor hazırlanmalıdır. 

• Başvuru sahibine gönderilmiş mail ile verilmiş numara, teslim edilecek dosya içeriğindeki 
tüm dokümanlar (projeler, görseller, rapor, şartname) üzerine sağ üst köşeye yazılmalıdır. 

• Tüm dokumanlar tek bir A3 zarfına konmalı ve zarfın üzerine de verilmiş numara yazılmalıdır. 

• Teknik çizim, görseller ve rapor ayrıca bir DVD veya flash-disk içerisine kaydedilerek dosya 
içerisine koyulmalıdır. DVD veya flash-disk üzerine de verilmiş olan numara yazılmalıdır. 

• Başvuru sahiplerinin isimleri tasarımların üzerinde yazmamalıdır. Projelerin herhangi bir 
yerinde başvuranın kimliğini belirten herhangi bir işaret bulunmaması gerekmektedir. 

• Yarışma sunum dosyalarının en geç 11 Nisan 2019 günü saat 17.00’a kadar Artella Ahşap Kapı 
Sistemleri'ne teslim edilmesi gerekmektedir. 

• Başvuru şartlarını sağlamayan, eksik doldurulan/hazırlanan yarışma sunum dosyaları ile son 
teslim tarihinden sonra Artella Ahşap Kapı Sistemleri'ne (Büyükbakkalköy Mah. Maltepe Cad. 
No:9 Maltepe/İstanbul PK:34858) ulaştırılan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Postadan kaynaklanan gecikmelerden Artella Ahşap Kapı Sistemleri sorumlu değildir. 
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YARIŞMA JÜRİSİ 
 
Yarışmanın jürisi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır. Artella Ahşap Kapı Sistemleri, aşağıdaki jüri 
isimlerinde günün gerekliliklerine göre değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar. 

 
• Tahsin ALPAR / Mimar: Alpar Mimarlık Kurucusu 

• Gönül ARDAL / İç Mimar: Gönye Mimarlık Kurucu Ortağı 

• Ahmet ERKURTOĞLU / Mimar: AE Mimarlık Kurucusu 

• Ahmet YALÇIN / İç Mimar: Artella Genel Müdürü 

• Esin TÜMER / Dr. Mimar, Yazar: Üsküdar Üni. Yrd. Doç. Dr.  

 

 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 
Ana şartları “temaya uygun özgün tasarıma sahip, üretilebilir ve sanayileşebilir” olan Kapı Tasarlıyorum 

Yarışması'nın genel değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir: 

• İç mekan tasarımında kapı kullanım değerini yükseltmek ve ihracat potansiyeline sahip olmak, 
• Kullanımda işlevsel olmak, aynı zamanda mekanlara estetik değer kazandırmak, 

• Tasarımda ve uygulamada esneklik sağlamak, zaman içinde ortaya çıkabilecek kullanıcı istek 
ve gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilmek, 

• Günümüzün üretim koşullarına uygun çözümleri gerçekleştirmek ve sürdürülebilir olmak, 
• Çevre dostu olma ve çevre normlarına uygunluğu 

 
 

ÖDÜLLER 
 

Birincilik Ödülü: 10.000TL  
İkincilik Ödülü: 6.000TL  
Üçüncülük Ödülü: 4.000TL 
Mansiyon Ödülü: 2.000TL 

 
• Para ödülleri, dereceye girenlerin www.kapitasarliyorum.com.tr internet sitesinde 

kamuoyuna açıklanmasından itibaren 1 ay içerisinde taraflara nakit olarak ödenecektir. 

• Mansiyon ödülleri 1 veya 1’den çok verilebilir. Bu durum jürinin inisiyatifindedir. 

• Ekip katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit şekilde bölünüp verilecektir. 
• 18-25 Nisan 2019 haftası yapılacak değerlendirme sonucunda ödül kazanan yarışmacılarla 3 gün 

içinde iletişime geçilerek 2 Mayıs 2019 tarihindeki ödül törenine katılımları konusunda bilgi 
verilecektir. Dereceye giren yarışmacıların ödül töreni ulaşımları Artella Ahşap Kapı Sistemleri 
tarafından karşılanacaktır. 

• Yarışmacılar, tasarımlarının Artella Ahşap Kapı Sistemleri tarafından uygun görülen şekilde 
sergilenmesine bu şartname koşulları içinde izin vermiş olarak kabul edilir. 

http://www.kapitasarliyorum.com.tr/
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YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜ 
 

Adres: Büyükbakkalköy Mh. Maltepe Cd. No:9 Maltepe/İstanbul PK:34858    
Telefon: 0533 155 48 81 (08.00 - 18.00) 
E.mail: info@kapitasarliyorum.com.tr (08.00 - 18.00) 
Yarışmaya ilişkin sorular bu mail adresi üzerinden iletilecek ve cevaplanacaktır. 

 
YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Proje Teslimi:                                                           11 Nisan 2019 

Jüri Değerlendirmesi:                                             18-25 Nisan 2019 

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni:               2 Mayıs 2019 

 
Takvimde bir değişiklik olması halinde güncel takvim web sitesinde yayınlanacak ve başvuru yapan 
adaylara bildirilecektir. 

 
 

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI 
 

• Yarışmaya katılan her projede özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, 
daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış olması ve başka bir tasarım yarışmasına 
katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje 
yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa Artella Ahşap Kapı Sistemleri ödülü geri alır. 
Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve 
üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait 
olacaktır. 

• Artella Ahşap Kapı Sistemleri personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, 
yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya 
katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum (üniversiteler hariç), firma veya çalıştığı 
firmadan bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi yarışmaya katılamaz. Bunun aksi 
bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse Artella Ahşap 
Kapı Sistemleri tarafından ödül geri alınır. 

• Yarışma bu şartname esasları içerisinde ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiştir. Yarışma 
şartnamesi ve ekleri www.kapitasarliyorum.com.tr web sitesinden temin edilebilir. 

• Yarışmaya katılan yarışmacıların her birinin şartnamenin her sayfasının sağ alt köşelerini ad- 
soyad yazarak imzalamaları gerekmektedir. 

• Birden çok projeye katılmak isteyen yarışmacılar her bir proje için ayrı başvuru yapıp, numara 
alarak projelerini ayrı ayrı zarflar içinde göndereceklerdir. 

• Yarışmacıların bu şartnamede belirtilenleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir. 

• Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri, ödül kazanan yarışmacının adı da belirtilerek 
sergilenecektir. 

• Ödül kazanan her yarışmacı, Artella Ahşap Kapı Sistemleri’nin, yarışmaya katılan tasarımlardan 
uygun gördüğü tasarımların sergilenmek amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini 
üretme ve bu modelleri yurtiçinde veya yurtdışında Artella Ahşap Kapı Sistemleri tarafından 
belirlenecek sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme, 
pazarlama ve satış hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu 
nedenle Artella Ahşap Kapı Sistemleri’nden ödül dışında telif veya her ne nam altında olursa 
olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

mailto:info@kapitasarliyorum.com.tr
http://www.kapitasarliyorum.com.tr/
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• Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün 
olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ile tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar 
tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki 
KHK” kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü 
sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu 
şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

 
 

DİĞER ŞARTLAR 
 

• Artella Ahşap Kapı Sistemleri, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında 
verilen belgelerin asıllarını isteme hakkına sahiptir. 

• Artella Ahşap Kapı Sistemleri, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte uygun 
bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir. 

• Yarışmacılar, Artella Ahşap Kapı Sistemleri’nin, yarışmada ödül kazanan tüm projeler üzerinde 
basma, çoğaltma, kopyalama, yayma, dağıtma, arşivleme, yazılı ve görsel basında, yazışma ve 
web sayfalarında, web sitelerinde, her türlü basılı materyalde, dijital ortamlarda ve Artella 
Ahşap Kapı Sistemleri tarafından uygun görülen tüm alanlarda gösterim, temsil, işaret, ses 
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yurtiçi ve yurtdışında sergileme, 
umuma arz, işleme, tasarımlar üzerinde her türlü ekleme veya değişiklik yapma, tasarımların 
örnek modelini üretme veya ürettirme, her türlü satış-pazarlama haklarına herhangi bir yer 
ve süre sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve tasarımların şartname’de belirtilen şekilde 
kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan ederler. 
Artella Ahşap Kapı Sistemleri bu hakları kullanırken dilerse yarışmacının adını belirtme hakkına 
sahiptir. Artella Ahşap Kapı Sistemleri tarafından bu hakların kullanılmasında yarışmacılar 
tarafından telif veya her ne nam altında olursa olsun yarışma ödülü haricinde herhangi bir 
ücret talep edilmeyecektir. Tasarımların örnek modelinin/prototipinin yapılması halinde çizim, 
üretim vb. aşamalarda yarışmacıdan uygulamada teknik destek istenmesi halinde, yarışmacı 
herhangi bir bedel talep etmeksizin bu desteği sağlayacaktır. Artella Ahşap Kapı Sistemleri 
tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir. Bunun için katılımcıya ödül dışında 
ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. 

• Artella Ahşap Kapı Sistemleri yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir 
aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Artella Ahşap Kapı Sistemleri 
teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder. Yarışma şartnamesini 
imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve jüri kararlarını kabul 
etmiş sayılacaklardır. 

• Yarışmacının kendisine ait olduğu beyan edilen tasarımını, kendi adına tescil için yasal mercilere 
başvuru yapmış olup olmaması veya tasarımının kendi adına tescillenmiş bulunması 
sorumluluğu kendisine aittir. 

• Ödüle layık görülen tasarımların daha önceden başvuru sahibi dışında başkaları adına TPE 
tarafından tescil edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu 
durumun saklanması ve/veya tasarımın özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül 
iptal edilecek ve yarışmacı almış olduğu ödülü iade edecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek 
her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, 
doğabilecek sorunlardan Artella Ahşap Kapı Sistemleri sorumlu olmayacaktır. 

• Artella Ahşap Kapı Sistemleri şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 


