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Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU, her yıl tekrarlanan,
ulusal, tek kademeli öğrenci proje yarışmasını duyuruyor. Yapı ve tasarım sektörünün
gelişiminde, yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini teşvik eden, bu yıl on yedincisi
düzenlenecek yarışmanın konusu “DÜZEN[siz] MEKANLAR” olarak belirlenmiştir.
YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
“DÜZEN[siz] MEKANLAR”
İçinde bulunduğumuz yüzyıl, hızlı nüfus artışı, savaş ve göç, doğal afet, salgın hastalık,
vb. nedenlerle insanın kendi iradesi dışında gelişen çok sayıda kriz durumunu
deneyimlemesine neden olmaktadır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan, bu sürekli ya da
geçici olağandışı durumların getirdiği belirsizlik ve kaos, günümüzde kentsel ve mimari
ölçekte tasarımın yüzleştiği en önemli konulardan biridir. Kentsel ve mimari ölçekteki
tasarımların amacı, bu durumların yarattığı talebin ve gerektirdiği dönüşümün
karşılanmasına kaynak sağlamak ve mevcut potansiyelleri "yeni yaşam alanları"nın
yaratılması için değerlendirmektir. Bu durum, bireyin çevredeki yaşantısı ve yönelimi
için gereksinmelerini tam olarak açıklayabilen bir mekan kurgusunu gerektirmektedir.
Bu doğrultuda yarışmanın konusu, içinde bulunduğumuz olağandışı durumlara bir
yanıt olarak mevcut mekansal potansiyelleri yeniden okumayı ve tasarlamayı
amaçlayan “DÜZEN[siz] MEKANLAR” olarak belirlenmiştir.
Yarışmacılardan, sözü edilen kriz durumlarının oluşturduğu yeni/geçici düzene ait
mekanları sorgulaması, bu süreç içerisinde oluşan düzen[siz] içeriğin neden olduğu
ilişkileri irdelemesi ve mekan ihtimallerini ortaya koyması beklenmektedir. Her koşuldurum-an yeni bir deneyimdir ve kendini gerçekleştirmek/var olmak için
mekanlara gereksinim duyar ve aynı zamanda bu durumlar mekanları değiştirip
dönüştürür.
Sonuç olarak, öneri tasarım, doğası gereği bir bozumu, değişimi ve dönüşümü
bünyesinde taşıyan kriz durumlarının potansiyel mekan öngörülerini ifade etmeli,
bireylerin “kendi iradelerinin dışında gelişen kriz durumları”nın ardından düzeni
bozulan günlük yaşantı veya tümden değişen hayat akışı için yeni/geçici bir düzen ve
mekan ihtiyacına yanıt vermeli ve yeni bir başlangıca olanak tanımalıdır.
YER
Yarışmacı yer seçiminde serbesttir, ancak tasarımını var olan bir yerde
gerçekleştirmelidir. Yarışmacıların koşul ve gereksinimleri çok farklı olan kullanıcı
profillerini kapsayan ve her insanın düzen ihtiyacına, bozulanın yerine yenisini yaratma
çabasına da vurgu yapan mekanlar önermesi ve seçilen yerin bağlamının konu
içeriğinin tasarımında rol oynaması gerekmektedir.
PROGRAM
Yarışmacılardan içinde bulunduğumuz olağandışı durumlara geliştirecekleri potansiyel
mekan senaryoları (yaratıcılıklarının paralelinde oluşturacakları) doğrultusunda
program/programlar önermeleri beklenmektedir.
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YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi
üzerinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sisteme üye olmalıdır. Profil bilgilerini
eksiksiz ve hatasız tamamlayan öğrenciler, katılım şekline göre, tekil katılan
öğrenciler, bireysel katılım formunu, ekip ile katılan öğrenciler, ekip başvuru
katılım formunu doldurmalıdır. Ekip katılımlarında seçilen ekip lideri, ekip üyesi
öğrencilerin bilgilerini, ekranın sol üstünde yer alan ekip üyesi ekleme
butonundan tek tek yapabilmektedir. Bireysel ya da ekip katılım formları
doldurulduktan sonra bireysel başvurularda başvuru sahibi tarafından, ekip
katılımlarında ekip üyesi ve ekip lideri tarafından imzalanmış ve taranmış olarak
sisteme yüklenmelidir. Ekip katılımlarında ekip lideri sisteme başvuru formunu
yüklemelidir. Ayrıca ekip üyelerinin sisteme üye olmasına gerek yoktur. Başvuru
aşama ve detayları için www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ziyaret
edilmelidir.
2. Ekip katılımlarında seçilecek ekip lideri sisteme üye olmalı, kişisel bilgilerini
girmelidir. Kendisi ile birlikte, tüm ekip üyeleri için gerekli olacak tüm yarışma
katılım belgelerinin ve dokümanlarının da sistem üzerinden gönderimini eksiksiz
tamamlamalıdır. Ekip lideri; www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yer
alan kayıtlı bilgileri üzerinden e-mail aracılığıyla, (yarışma takviminde belirlenen
zamanlar dâhilinde) ekibi adına iletişime geçecek kişi olacaktır.
3. Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullar/
üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak
katılabilmektedir.
4. Yarışmaya katılacak her öğrenciden, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi
üzerinden yayınlanacak Şartnameyi okuması, Başvuru Formunu eksiksiz
doldurması, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanan
duyuruları ve bu adres üzerinden üyelik bilgilerinde verdikleri e-mail aracılığıyla
hatırlatılacak tüm yarışma aşamalarını takip etmesi beklenmektedir. Bireysel
başvurularda katılımcı mail adresi üzerinden, ekip başvurularında ise ekip lideri
mail adresi üzerinden tüm bilgilendirmeler yapılmaktadır.
5. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının
mimarlık bölümü lisans öğrencisi olması şartı aranmaktadır. Grup katılımlarında
kişi sayısı sınırlaması yoktur. Grup katılımlarında, üniversitelerin farklı
bölümlerinde (mimarlık bölümü dışında herhangi bir bölüm) öğrenim gören
lisans öğrencileri, mimarlık bölümünde öğrenci olan ekip lideri ile yarışmaya
katılabilmektedir. Ekip katılımlarında ekibe dahil olan ekip üyeleri ya da lideri
dilerse yarışmaya ayrıca bireysel katılım ile de başvurabilmektedir. Bu durumda
yarışmaya katılacak öğrencinin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi
üzerinden bireysel katılımı ile yeniden başvuru formu doldurması ve kendi
kişisel bilgileri ile bireysel başvuru yapması şartı aranır.
6. 2020 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilmektedir. Bireysel
katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin
yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin Öğrenci
İşleri’nden ya da E-Devlet sisteminden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi
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gereklidir. Mezun olacak öğrencilerin öğrenci belgesi alırken sorun yaşamaması
adına yarışma ilan edildikten ve öğrenim gördüğü üniversite tatilinden evvel ön
başvurusunu tamamlaması, öğrenci belgesini alması önerilmektedir.
7. Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde
yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu
aranmaktadır.
8. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
9. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un
hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla
yarışmacılar projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü
yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler
iade edilmeyecektir. Teslim edilen tüm projeler, Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi arşivinde kalacaktır.
10. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile
birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.
11. Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan
temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde
belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihi) www.ogrenciprojeyarismasi.com
sitesi üzerinden ÇUHADAROĞLU iletişim mail adresine iletilecektir. Bu adres,
iletişim@cuhadaroglu.com‘dur.
12. Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya
katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca
tüm yarışmacıların www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden
yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri, takvimde belirtilen tarihlere
uymaları ve istenen tüm belgeleri yarışma takvimine uygun zamanda dijital
olarak sisteme taranmış formatta yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerin,
dosyaların, resimlerin yükleme tarihi, ölçü ve ölçek bilgisi başvuru ekranında
yükleme esnasında görülecek şekildedir.
13. Proje teslim süresini geçiren, yarışmacılardan istenenleri eksik-hatalı gönderen
veya www.ogrenciprojeyarismasi.com üzerinden sisteme yüklenecek belgeleri
istenen zamanda yüklemeyen, tüm yarışmacıların projeleri, jüri değerlendirme
sürecine dahil edilmeyecektir. Bu projeler raportörler tarafından yarışma bitimi
ile tespit edilmekte ve belgelenmektedir.
14. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Diskalifiye Edilme Durumları;
1. Jüri heyeti ve raportörlerle doğrudan temasa geçme durumlarında,
2. Şartnamede belirtilen tüm esas ve koşulların yerine getirilmemesi, eksik-hatalı
yerine getirilmesi durumlarında,
3. Yarışmacıların seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları
ile birinci derece yakınlıkları ispat edildiğinde,
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4. Yarışmaya katılan her projenin özgün olmaması ve bunun ispat edildiği tüm
durumlarda, yarışmaya katılan projenin daha önce başka bir yerde yayınlanmış
ya da başka bir yarışmaya katılmış olması durumunda, bu konunun şahidi,
ispatı yapıldığında, yapılmış, basılmış, görüntülenmiş veya yayınlanmış benzer
bir örneği ile karşılaşıldığında,
5. Yarışmaya katılanın, başvuranın kimliğinin ifşa edilmesine neden olacağı
gerekçesi ile sistem tarafından otomatik verilen rumuz numarasının, isim ve soy
isim bilgilerinin, proje açıklama metni dışında proje görselleri ya da tasarım
dökümanlarının üzerine yazılması durumunda,
6. Yarışmacılardan istenen belgelerin eksik ya da hatalı olarak sisteme
yüklenmesi, yarışma takviminde belirtilen proje teslimi süresinden sonra
sisteme yüklenmesi durumunda yarışmaya katılan öğrencilerin başvuruları jüri
değerlendirmelerine alınmamaktadır.
Yukarıdaki koşulların oluşması halinde, bireysel ya da ekip katılımları ile
yarışmaya katılan projeler, raportörler tarafından tutanakla belgelenerek
diskalifiye edilecek ve projeleri jüri değerlendirmelerine alınmayacaktır.
YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Yarışmadan istenen aşağıda belirtilmiş tüm belgeler www.ogrenciprojeyarismasi.com
sitesi üzerinden sisteme dijital formatta yüklenmelidir. Her yüklenecek belgenin,
dosyanın, çizimin yükleme tarihi, ölçüsü, biçimi, formatı vb. bilgisi site üzerinde
yarışmaya katılacak öğrencinin belge yükleme yapacağı alanda yazılıdır. Bu belgeleri
eksik ya da hatalı yükleyen öğrencilerin başvuruları jüri değerlendirmelerine
alınmamaktadır. Yarışma takviminde belirtilen yarışmanın sona ermesi tarihinden
evvel tüm belgelerin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yüklenmesi
gerekmektedir.
Rumuz: Sisteme kayıt olup, başvuru formunu dolduran ve sisteme yükleyen her
öğrenciye sistem 5 rakamlı bir rumuz verir. Bu numara, başvuran öğrencinin jüri
değerlendirmelerinde geçici kimliği yerine geçmektedir.
1. Başvuru Katılım Formu: Bireysel veya ekip katılımlarında katılım şekline göre
doldurulacak başvuru formunun eksiksiz, hatasız doldurulmuş, imzalanmış ve
taranmış hali,
2. Kimlik Fotokopisi: Bireysel başvurularda başvuran öğrencinin, ekip
katılımlarında ekip lideri ve ekip üyelerinin kimlik fotokopisi taranmış hali,
3. Öğrenci Belgesi: Bireysel başvurularda başvuran öğrencinin, ekip
katılımlarında ekip lideri ve ekip üyelerinin Öğrenci İşleri bölümü ya da e-devlet
üzerinden alacağı öğrenci belgesi, taranmış ya da doküman hali,
4. Tasarımı açıklayan 2 ve 3 boyutlu görseller:
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(en fazla 2 adet yatay A1 pafta)
a. Planlar, Kesitler, Görünüşler ile, (Çizim teknikleri ve uygun ölçek/ölçekler
katılımcılar tarafından belirlenecektir.)
b. Perspektifler, Eskizler, Diyagramlar, Şemalar, Model görünümleri ile birlikte,
5. Yarışma Paftaları: Tamamı katmanlar [layerlar] ile kaydedilmiş .tiff formatında
ve 300 dpi çözünürlükte olacak şekilde,
6. Proje Açıklama raporu: Tasarımı ve projeyi açıklayan (en fazla 500 kelime),
12 punto ile yazılacak A4 boyutunda özet açıklama metni, txt, metin veya word
dökümanına kaydedilmiş haliyle, sağ üst köşesinde rumuz numarası yazılmış
şekilde,
talep
edilecektir.
Yarışmacılardan
istenen
tüm
belgelerin,
www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yarışma takviminde belirtilen
proje teslimi süresinden evvel sisteme yüklenmesi gereklidir. Yarışma sürecinde
tüm duyuru ve bilgilendirmeler, tüm öğrencilerin takip etmesi için,
www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinde ana sayfada yayınlanacaktır.
Önemli Uyarı:
Yarışmada sistem tarafından otomatik olarak verilen rumuz numarası, sadece
yarışmacılardan istenen belgeler bölümünde açıklanan proje açıklama raporu
üzerinde yazılmalıdır. Rumuz metin dosyasının sağ üst bölümünde 2 cm
ölçüsünü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Hiçbir proje görsellerinin,
tasarımlarının, çizimlerinin üzerine isim soy isim başta olmak üzere başvuran
kimliğini ifşa edecek hiçbir bilgi ve sistem tarafından otomatik olarak verilen
rumuz numarası yazılmamalıdır.
YARIŞMA TAKVİMİ
01 Haziran 2020
06 Temmuz 2020
17 Temmuz 2020
14 Eylül 2020
23 Eylül 2020
28 Eylül 2020
04 Kasım 2020
•

: Yarışmanın duyurulması
: Soru sorulması için son tarih
: Soruların yanıtlanması
: www.ogrenciprojeyarismasi.com
sitesi üzerinden proje teslim tarihi, saat 17.00’ye kadar
: Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi
: Sonuçların duyurulması
: Kolokyum ve ödül töreni

Yarışmanın
Duyurulması:
01
Haziran
2020
tarihinde
www.ogrenciprojeyarismasi.com, www.yapi.com.tr ve www.mimarizm.com.tr
siteleri üzerinden duyurulacaktır.
Çuhadaroğlu’nun seçeceği mimarlık ve yapı sektöründeki dijital mecralarda afiş
bannerları yayınlanacaktır. Yarışmanın afiş tasarımı ve hakkı Çuhadaroğlu’na
aittir.
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•

Soru sorulması için son tarih: Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, yarışma ile
ilgili tüm sorularını, yarışma ilanından itibaren en geç 06 Temmuz 2020 saat
17.00’ye kadar iletişim@cuhadaroglu.com adresine göndermelidir.
Soruların
cevapları
www.ogrenciprojeyarismasi.com
adresinde
yayınlanacaktır.

•

Soruların
Yanıtlanması:
17
Temmuz
2020
tarihinde
www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki
olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir. Sorulara
telefonla yanıt verilmeyecektir.

•

Projenin Teslim Tarihi: Projelerin ve tüm belgelerin yüklenme tarihi 14 Eylül
2020 günü saat 17.00’dir. Bu tarihten sonra sistem otomatik olarak veri
yüklemeye kapatılmaktadır.

•

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: Jüri heyeti ve raportörler, 23 Eylül
2020 tarihinde başvuran tüm projeleri değerlendirmeye başlayacaktır. Bu süreç
1 ile 3 gün arasında sürebilir. Süreç akabinde değerlendirme raporu
hazırlanacaktır.

•

Sonuçların
Duyurulması:
28
Eylül
2020
günü
www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden açıklanacaktır. Jüri Başkanı
dilerse, jüri değerlendirmesi biter bitmez, finalistlere kazandığı bilgisini bizzat
verebilir.

•

Sergi Açılışı: Bu seneki öğrenci proje yarışmasında sergi açılışı, kağıt,
baskı vb. işlemlerin ve taşınabilir malzemelerin öğrencilerle temasının
kaçınılmaz olması ve bu malzemelerin Covid-19 salgınını kitlesel alanda
dağıtıcı, tetikleyici ihtimali taşıması nedeni ile yapılmayacaktır. Talep eden
tüm öğrenciler yarışmaya katılan projelerin paftalarını yarışma kataloğu
içerisinde edinebilecektir. Bu katalog linki www.ogrenciprojeyarismasi.com
sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

•

Kolokyum ve Ödül Töreni: 04 Kasım 2020 tarihinde, yarışmaya katılan tüm
projelerin jüri heyeti ve öğrencilerin katıldığı toplantı ile sunum eşliğinde
değerlendirilmesidir. Sorular cevaplanmakta, yarışmaya katılan ve kazanan
proje sahiplerine ödülleri takdim edilmektedir. İlgili karar, salgın hastalık
sürecinin devamı, ilerlemesi vb. durumlar olması halinde ertelenebilir, sağlık
koşullarının tehlikeye atılmaması gerekçesi ile gerekli görülmesi halinde iptal
edilebilir. İptal ve erteleme durumunda; sadece yarışma sonuçları,
www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Kazanan
proje sahiplerinin ödülleri bizzat teslim edilecektir. Ödüllerin teslim şeklinin nasıl
olacağı ilgili açıklama metni, kolokyum ve ödül töreni tarihinden evvel
www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
Aksi bir karar alınmadıkça, yapılacak törene katılım sayısı sosyal mesafe
kurallarına uygun olacak ve azami 50 kişiyi geçmeyecek şekilde, geniş bir
toplanma yerinde kontrollü bir şekilde organize edilecektir.

•
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Yarışma Kataloğu: Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra dijital formatta
bir yarışma kataloğu haline getirilecek ve yarışmaya katılan öğrencilerin mail
adreslerine iletilecektir.
Yarışma kataloğu ayrıca www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde indirilebilir
formatta yayınlanacaktır.
YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER
Yarışma Şartnamesi, Bireysel ya da Ekip Başvuru
www.ogrenciprojeyarismasi.com web sitesinde yer alacaktır.

Katılım

Formu

ÖDÜLLER
1. Ödül 6000 TL
2. Ödül 4000 TL
3. Ödül 3000 TL
Eşdeğer Mansiyonlar (1000 TL x 3 adet)
Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları,
ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.
JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN ADLARI VE KİMLİKLERİ
2020 Yılı Asli Jüri Üyeleri:

İmza

Çiğdem Polatoğlu (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi) (Jüri Başkanı)
Ş.Tülin Görgülü (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)
Kayahan Türkantoz (Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
F. Pınar Arabacıoğlu (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)
Dilek Yıldız (Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi)
Boğaçhan Dündaralp (Mimar, ddrlp Mimarlık ve Tasarım Hizmetleri)
Erhan Vural (Y. Mimar, Aboutblank Mimarlık & Kentsel Tasarım)
Yedek Jüri Üyeleri:
Aslı Sungur (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)
Gökçe Tuna Taygun (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)
Raportörler:
Reyya Kalay Yüzen (Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi)
Mehmet Yavuzhan Erpay (Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi)
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