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1-YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 40. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, öğrencilerimizin eğitim
aldıkları mekânlar için yenilikçi, sürdürülebilir fikirler üretmeleri, bu fikirleri uygulama şansı bulabilmeleri
amacıyla “Kampüsüm İçin Tasarlıyorum: Kampüs Mobilyası Tasarım Yarışması” açılmıştır. Nitelikli bir
kampüs hayatı üretmeye yönelik yeni fikirlerin, DEÜ kampüslerinin ihtiyaçlarını ve potansiyellerini en iyi
bilen genç sahipleri tarafından geliştirilebileceği düşünülmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan Tınaztepe, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat, Buca,
Dokuzçeşmeler kampüslerinin açık/ yarı açık alanları için geliştirilecek tasarımların gündelik, sosyal,
rekreatif eylemlere olanak sağlayacak ve performatif etkinliklere alan yaratacak şekilde, hem bireysel hem
de çoklu kullanım senaryolarına uygun, çok amaçlı mekânlar tanımlaması beklenmektedir. Esnek, gerekli
durumlarda türetilebilir, kampüsün farklı noktalarına taşınabilir, kurulup kaldırılabilir, iklim koşullarına
uyumlu, sürdürülebilir tasarımlar gözetilecektir. Kurgulanan her senaryonun içerdiği eylemler ve
tasarlanan elemanın farklı kullanım alternatifleri çeşitli şekillerde görselleştirilerek ifade edilmelidir. Dokuz
Eylül Üniversitesi’nin 40. yılına yönelik tasarlanan birimlerde “40.yıl” ifadesi yer almalıdır.
Tasarım önerileri DEÜ yerleşkelerinde herhangi bir alana uygulanabilir nitelikte ve/ veya seçilen özel
bir yerleşke alanında, o alanın mekânsal ihtiyaçlarına uygun olarak projelendirilebilir. Ödül alan projenin
yarışma sonuçlandıktan sonra düzenlenecek olan atölye çalışmalarıyla yine öğrencilerle birlikte kolektif bir
şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu nedenle tasarımların uygulanabilir, kurulup-sökülebilir şekilde
planlanması, sürdürülebilir malzemelere öncelik verilmesi ve üretim detaylarının düşünülerek paftalara
aktarılması gerekmektedir.

2-YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından
düzenlenen, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest ve tek
kademeli öğrenci tasarım projesi yarışmasıdır.

3-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE ESASLARI
Yarışma Dokuz Eylül Üniversitesi lisans öğrencilerine açıktır. Ancak ekip başı Mimarlık Fakültesi’nde
okumakta olan lisans öğrencisi olmalıdır. Yarışmacılar bireysel ya da ekip olarak katılabilirler.
Her yarışmacı / ekip yarışmaya bir öneri ile katılabilir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir ve ön kayıt şartı yoktur.
Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz etmeleri
zorunludur. Tüm katılımcıların “Katılımcı Kimlik Formu ”nu (EK.2) doldurması gerekmektedir.
Yarışmaya asil, yedek ve danışman seçici kurul üyelerinin, raportörlerin, yarışmayı açan kurum birimi
yöneticilerinin birinci derece yakınları katılamaz.
Bu koşullara uymayanlar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

4-YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ESASLAR
“Proje Dosyasının” herhangi bir yerinde proje sahibini belirten bir ibare ya da işaret bulunmamalıdır.
Dijital kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek
proje değerlendirme dışı bırakılır.
Projelerin şartnamede belirtilen teslim günü ve saatini geçmeyecek şekilde gönderilmesi zorunludur.
Yarışmaya gönderilen projelerin özgün, başka bir yerde yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül
almamış, eğitim sürecinde dönem projesi olarak üretilmemiş olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir
durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje diskalifiye
edilir. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

5-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER ve SUNUM TEKNİĞİ
Yarışma uygulama amacı taşıdığı için üretilecek tasarımların uygulanabilir nitelikte olmasına dikkat
edilmeli, bu doğrultuda gerekli alt ölçeklere dek detaylandırılarak sunulmalıdır. Ayrıca mutlaka kullanılacak
tüm malzeme ve üretime yönelik detayların belirtilmesi beklenmektedir.
PROJE DOSYASI:
_Kullanım senaryolarının ve konseptin ifade edildiği şema ve diyagramlar
_Tasarımın gerektirdiği ölçeklerde plan, kesit ve görünüşler
_Uygulama aşamasında ihtiyaç duyulabilecek sistem detayı çizimleri (en az 1/20)
_Kullanım senaryolarının ifade edildiği üç boyutlu görseller
_Tasarım açıklama raporu
KİMLİK DOSYASI:
Proje dosyasına ek olarak aşağıda içeriği belirtilen kimlik dosyası da teslim edilmelidir.
_Şartname içinde yer alan kimlik formu (EK.2)
_Ekip içinde yer alan tüm yarışmacıların lisans öğrenimini sürdürdüğüne dair öğrenci belgesi. (e-devlet
üzerinden alınabilir)
_ Yarışma ekibi içerisinde yer alan tüm ekip üyelerinin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten
imzalı belge kullanılmalıdır (EK.3). Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri
tarafından verilmesi gerekmektedir
SUNUM TEKNİĞİ
_Paftalar en fazla 3 adet A2 boyutunda olup dikey olarak kullanılacaktır.
_ Klasör isimlerinde 5 rakamlı, tekrarlanmayan ve birbirinin ardı sıralı olmayan rumuz yer alacaktır.
_Paftalar JPEG veya TIFF uzantılı dosya halinde hazırlanmalıdır. Paftalarda ve proje raporunda rumuz
kesinlikle bulunmamalıdır. Projelerin yanı sıra açıklama raporunun da dijital klasöre eklenmesi
beklenmektedir.
_ Paftalarda kullanılan tüm görseller (3 boyutlu görseller, plan, kesit, görünüş, diyagram vb.) münferit
olarak ayrı bir klasörde dijital bir dosya olarak hazırlanmalıdır. Tüm görseller 300 dpi çözünürlüğünde
olmalıdır.

6-TESLİM ŞEKLİ
_Paftaların üzerinde rumuz belirtilmeyecektir.
_Proje dosyası başlığında belirtilen içerikler “RUMUZ_PROJE DOSYASI” başlıklı bir klasöre atılmalıdır.
_Kimlik Dosyası başlığında belirtilen içerikler “RUMUZ_KİMLİK DOSYASI” başlıklı bir klasöre atılmalıdır.
_“RUMUZ_PROJE DOSYASI” ve “RUMUZ_KİMLİK DOSYASI” sadece ‘RUMUZ’u içeren başlıktaki bir
klasöre atılmalıdır.
_Bu klasör (RUMUZ) “.zip” veya “.rar” formatına dönüştürüldükten sonra WETRANSFER’e yüklenerek,
bağlantı linki deukampusicintasarla@gmail.com adresine gönderilmelidir. Wetranser linkinin “transfer
bağlantısı alın” seçeneği ile alınması gerekmektedir.
Teslimin kapanmasını takip eden 24 saat içinde raportörlük tarafından dosyaların teslim alındığına dair
bir geri bildirim e-postası yarışmacılara iletilecektir.

7-YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma İlanı:

18 Ağustos 2022

Soruların sorulması için son tarih:

26 Ağustos 2022

Soruların cevaplanması:

31 Ağustos 2022

Dijital ortamda teslim için son tarih: 22 Eylül 2022
Sonuçların açıklanması:

26 Eylül 2022

Atölye çalışması:

Duyurulacaktır.

Projelerin Sergilenmesi, Dijital Kolokyum ve Ödül Töreni: Duyurulacaktır.

8-SORU VE CEVAPLAR
Yarışmacılar sorularını, 26 Ağustos 2022 tarihi, saat 10.00’a kadar deukampusicintasarla@gmail.com
adresine e-posta ile göndereceklerdir. Zamanında ulaştırılan tüm sorular yarışma jürisi tarafından
değerlendirilecek ve yarışma web sitesinde açıklanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve
sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir.

Yarışma web sitesi:
https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/kampusum-icin-tasarliyorum-ogrenci-tasarim-yarismasi/

9-SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLER
Asil Jüri Üyeleri
Müjde Altın , Prof. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
Deniz Dokgöz, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
Ferhat Hacıalibeyoğlu, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
Erdem Yıldırım Dr., DEU Mimarlık Bölümü
Özgül Yılmaz Karaman, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
Yedek Jüri Üyeleri
Deniz Lökçe, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
Vefa Orhon, Doç. Dr., DEU Mimarlık Bölümü
Raportörler
Can Hazal Ar, Ar. Gör., DEU Mimarlık Bölümü
Nurten Özdemir Gökmen, Ar. Gör., DEU Mimarlık Bölümü

10-SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Yarışma sonuçları 26 Eylül 2022 tarihinde, deukampusicintasarla@gmail.com adresinde yayınlanacaktır.

11-ÖDÜLLER
Birincilik ödülü: 7000 TL
İkincilik ödülü: 5000 TL
Üçüncülük ödülü: 4000 TL
Mansiyon ödülleri (3 adet): 2000 TL (Jürinin uygun görmesi doğrultusunda verilecektir)

12-PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI VE KOLOKYUM
Projeler dijital ortamda sergilenecek; kolokyum, ödül töreni ve sergiye ilişkin tarih ve platform bilgisi
yarışma web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.

13-YAYIN VE TELİF HAKKI
Müellifler isimlerinin belirtilmesi koşulu ile projelerinin her türlü yayınlama, sergilenme ve uygulanma
hakkını üniversiteye devretmiş olacaktır. Yarışmayı düzenleyen Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 1. seçilen
projeyi uygulama zorunluluğu yoktur, ancak ilk üçe giren projelerden birini uygulama konusunda serbest
olacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel
yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Bu kapsamda eser sahipleri,
hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen beyan ve kabul ederler. Yarışma katılımcıları
şartnamede yazan tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.

