KAMPÜS AÇIK MEKAN TASARIMI/2022
FİKİR YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
KAMPÜS AÇIK MEKAN TASARIMI 2022 Fikir Yarışması, ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ tarafından Ulusal ve Tek Aşamalı Olarak Düzenlenmiş Bir Fikir Projesi Yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
Üniversite ortamında iletişimi, çalışmayı ve üretimi etkileyen ve son zamanlarda eksikliği hissedilen en
önemli fiziksel elemanlardan birisi öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bir araya gelip sosyal ilişkilerini ve
fikir paylaşımlarını kuvvetlendirebilecekleri ortak paylaşım mekanlarıdır. Covid-19 salgını ile bu ortak
paylaşım mekanı ihtiyacı yerini daha çok açık alan ihtiyacına bırakmıştır. Açık alan ihtiyacı ile birlikte
kampüslerde yeşil alan düzenlemeleri, kentsel mobilya tasarımları ve diğer fonksiyonel tasarım elemanları
önem kazanmıştır.
Kampüs, Açık Alan ve Ekleri Tasarımı Yarışması ile öğrenciler ve öğretim üyelerinin bir araya gelip fikir
paylaşımı yapabildiği dinamik bir sosyalleşme, karşılaşma ve paylaşma alanı yaratan bir düğüm noktası
tasarımı hedeflenmiştir. Tasarlanan düğüm noktası kampüsteki açık ve yeşil alanları, bu alanlara ait
sınırları, paylaşım mekanlarındaki fonksiyonları tanımlar nitelikte olmalıdır.
Yarışma doğrultusunda kentsel dış mekan ve kampüs kavramlarının ara kesitinde açık alana uyarlanabilen
mimari arayüzler, tasarım elemanları ve işlevsel kent mobilyaları tasarlanması beklenmektedir. Eğitim
pratiğinin ders saatleri ve derslikler dışında da sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir alana yayıldığı, katılımcı
bir açık alan öngören, aidiyet duygusunu pekiştiren mekansal çözümler amaçlanmıştır.
Yarışmaya başvuru yapan adaylara mevcut alanın dijital çizim dosyası ve görseller aşağıdaki linkte
mevcuttur.
Yarışma ile ilgili belgeler’e linkten ulaşabilirsiniz.

KATILIM ŞARTLARI
•

Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık, iç mimarlık, iç
mimarlık ve çevre tasarımı, peyzaj mimarlığı bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.

•

Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılım sağlayabilirler.

•

Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Ekip katılımlarında ekip üyeleri ve ekip
lideri ayrıca bireysel katılım yapabilirler. Ekip sayısı en fazla dört kişi olabilir.

•

Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması
koşulu aranmaktadır.

•

Yarışma konusu ders içeriklerine paralel olduğu sürece proje konusu olarak da ele alınabilir.

•

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

•

Yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin
şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Tüm katılımcıların Yarışma Takvimi’ni takip
etmeleri, takvimde belirtilen tarihlere uymaları ve istenen belgeleri takvime uygun zamanda ve
istenen formatta yüklemeleri beklenmektedir.

TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER
1. Başvuru Katılım Formu: Form eksiksiz ve hatasız doldurulmuş ve imzalanmış olmalı, ekip
başvurularında ekip liderinin ekip üyelerinin bilgilerini eksiksiz doldurması gerekmektedir.)
2. Kimlik Fotokopisi
3. Öğrenci Belgesi
4. Yarışma Paftaları
§ En fazla 2 adet A1 pafta (tiff formatında ve 300 dpi çözünürlükte)
§ Tasarımı açıklayan 2 ve 3 boyutlu görseller
5. Proje Açıklama Raporu : Kampüs ve açık alana dair kavramsal ve kuramsal yaklaşımları açıklayan,
paftalar üzerinde yer alacak olan en fazla 500 kelimelik rapor, aynı zamanda pdf metin format ile
de teslim edilmelir.
Projeler Teslim Dosyası adlı klasöre yüklenmelidir.

*Her katılımcı ya da grup ardışık olmayan 5 rakamdan oluşan rumuz belirlemeli, rumuz başvuru
formunda mutlaka belirtilmeli ayrıca yarışma paftalarının ikisinin de sol alt köşesine yazılmalıdır.

TAKVİM
•
•
•
•
•
•
•

Yarışmanın İlanı: 28 Şubat 2022
Soru Sorma için Son Tarih: 7 Mart 2022 17:00’a Kadar
Yanıtların İlanı: 19 Mart 2022
Proje Teslimi: 26 Haziran 2022 17:00’a Kadar
Jüri Değerlendirmesi: 14 Temmuz 2022
Sonuçların İlanı: 21 Temmuz 2022
Ödül Töreni daha sonra ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

•

İlk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Jüri, ödüle layık proje
bulamadığı durumda ödüllerden herhangi birini boş bırakabilir.
Ödüller derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 15 gün içerisinde taraflara teslim
edilecektir.
Yarışmayı kazanan ekip üyelerine bir ödül verilir.

•
•
•

Dereceler Ödüller
Birincilik Ödülü: Çizim Tableti
İkincilik Ödülü: Çizim Tableti
Üçüncülük Ödülü: Çizim Tableti

•
•

YARIŞMA JÜRİSİ
Danışman Jüri Üyeleri
• Prof. Dr. Çağrı ERHAN (Rektör, Altınbaş Üniversitesi)
• Prof. Dr. Oğuz BAYAT (Dekan, Altınbaş Üniversitesi, MMF)
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• Doç. Dr. Osman ARAYICI (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
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• Doç. Dr. Emre KAVUT (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
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• Doç. Dr. Elif SÖNMEZ (Altınbaş Üniversitesi)
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• Dr. Öğr. Üyesi Merih KASAP (Altınbaş Üniversitesi)
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