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YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

1. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU  

Ülkemizde ve dünyada yaşanan salgın koşulları yaklaşık bir senedir uzaktan eğitimi 

zorunlu kılmıştır. Yaşanan bu süreç gerek öğrencilerin gerekse de eğitimcilerin insan 

ilişkilerini ve dolayısıyla mekânı yeniden sorguladığı, değerlendirdiği bir durumu da 

beraberinde getirmiştir.  skiden belki de değerini bilmediğimiz ve hayatın içinde sıradan 

gelen birçok hususun, çok değerli olduğunun daha da farkındayız. Üniversitemizin 

Davutpaşa Kampüsü’ne farklı bir perspektiften bakmak ve potansiyel temas/iletişim 

mekanlarını yeniden yorumlamak, belki de bu sıkıntılı sürecin bize hatırlattığı en önemli 

kazanım. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, 1.250.000 m2’lik bir alan içerisinde, 400. 

000 m2 kapalı alanı barındıran, yaklaşık 27.000 öğrenci ve 2000 akademisyen/personeli ile 

büyük bir eğitim ve yaşam alanıdır. Kampüsün kentsel ulaşım ağları ile ilişkisini kuran A 

Girişi; kampüsün ana ve en sık kullanılan girişi olarak, bu kadar büyük bir kampüs ve 

yaşamın alanı olmak için fiziksel olarak çok küçük ve yetersiz kalmaktadır. Özellikle sabah 

ve akşam zirve saatlerde yaya ve araç kesişimlerinin yanı sıra, kent içi trafiğe eklemlenme 

noktasına da taşan içerikte, yoğunluk sorunları yaşanmaktadır. Bu nedenle, kampüsün A 

Girişi ve çevresinin; sadece geçilen, içinde yaşanmayan, bir odak/toplanma-dağılma ve 

buluşma noktası olma özelliği taşımayan bir karakter gösterdiği ve sonuç olarak kullanıcı 

dostu bir alan olmadığını söylemek çok yanlış olmaz.  

Bununla beraber kampüs içi yaşam düşünüldüğünde, büyük bir alana yayılmış fakülte 

yapılarından oluşan ve ortak/sosyal mekân oluşturmakta güçlük çeken bir ortam söz 

konusudur. Dört yıl farklı fakültelerde okuduğunuz bir öğrenciyi, bu süreç zarfından görme 

olasılığınız çok düşüktür; tanışma, konuşma, çalışma ve ortak üretimde bulunma 

olasılığınız ise neredeyse imkânsızdır. Bunun için ancak öğrenci kulüpleri, kütüphane, spor 

alanları, yemekhane gibi bazı ortak noktalardan söz etmek mümkündür.   

Bu bakış açısıyla, halihazırda sadece bir giriş/geçiş işlevi gören ve belli saatlerde 

öğrencilerin yoğun şekilde geçmek durumunda olduğu bu alan, neden bir sosyal 

kullanımın zenginleştiği bir alana dönüşmesin? Davutpaşa Kampüsü’nün A Girişi, 

öğrencilerin her gün rutin olarak hızlı geçmek ve kontrol edilmek zorunda olduğu bir nokta 

olmaktan çıkıp, neden sosyal (tanışma/iletişim/ortak üretim) bir mekâna dönüşmesin? 

Karşılaşmanın rastlantısallığı neden alanı sadece bir geçiş olmaktan çıkarmasın? Bu 

sorular, yarışmanın temel çıkış noktasını ve amacını da ortaya koymaktadır. Tanımlanan 

alanın potansiyelini ortaya çıkaracak, kullanımına ilişkin görüşlerini bildirecek en önemli ve 

ilk kişilerin de kullanıcılar/öğrenciler olması çok doğaldır. Farklı disiplinlerde eğitim gören 
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ve farklı donanım, beceri ve ifade şekillerine sahip on bir fakülte ve meslek yüksekokulu 

öğrencilerinin, söz konusu alanın kullanımına ilişkin fikirler, öneriler, tasarımlar geliştirerek 

bunları kendilerini en rahat hissettikleri yöntemler ile ifade etmeleri ve paylaşmaları, bu 

yarışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bununla beraber yarışmanın; düşünme, 

üretme/tasarım sürecinde farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu 

çalışma grupları ve deneyimledikleri süreçler vasıtasıyla, öğrenciler arasındaki sosyal ve 

iletişim kopukluğunun giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Zira ortak bir 

alana ilişkin, ortak bir düşünce geliştirme, beraber üretme ve oluşan farklı üretimleri 

paylaşma/tartışma, yüzeysel bir iletişimin ötesinde, derin ve kalıcı ilişkilerin kurulmasını 

sağlayacaktır. Bahsi geçen bu durum, eğitimin de önemli amaçlarından birini teşkil 

etmektedir. 

Tüm bu değerlendirmeler bağlamında; kampüsün A Girişi ve yakın çevresi ile olan ilişkisine 

ait önerilerin, iki aşamalı bir yarışma aracılığıyla tartışılması hedeflenmiştir.   

2. ALANIN TANIMI 

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi,  stanbul Metropoliten alanının gelişmesi-

büyümesi ile kışla olma niteliğini kaybetmiş, 1999 yılında T. .K. tarafından Yıldız Teknik 

Üniversitesi'ne verilmek suretiyle üniversitemiz bünyesine katılan ve içinde kışla ile 

beraber birçok tarihi binayı da barındıran bir alandır. 

 

Şekil 1. 1913 tarihli  akriköy  rkan-ı Harbiye Haritası  
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Davutpaşa Yerleşkesinin bulunduğu alandaki askeri yerleşimin Bizans Dönemi'ne kadar 

uzandığı; bölgenin, askeri ve saray törenlerine hizmet eden konumda olduğu;  stanbul'un 

fethi sırasında da askerin konaklamasına hizmet verdiği ve Fatih  ultan  ehmet'in 

otağının burada kurulmuş olduğu söylenmektedir.  stanbul’un fethinden, Yeniçeri 

Ocağı’nın kaldırılmasına kadar geçen zaman diliminde alan, Avrupa’ya sefere çıkan 

Osmanlı Ordusu’nun toplanma merkezi olarak kullanılmıştır.  Ordunun uğurlandığı sahra 

olan ve bütün dönemlerde askeri amaçlarla kullanılmış bulunan bu bölgenin yerleşim 

planları,   . Beyazıt'ın Vezir-i Azamı Koca Davut Paşa tarafından yaptırılmış olduğu için 

burası Davutpaşa  ahrası (daha sonra Davutpaşa Kışlası) olarak anılmıştır (Bknz,  ekil 1, 2). 

 

Şekil 2. Tarihi Davutpaşa Kışlası'nın Giriş Cephesi 

1999 yılında üniversite bünyesine geçmesiyle birlikte, yerleşkenin planlama çalışmaları 

(master planı) Yıldız Teknik Üniversitesi  imarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. 

Emre AYSU (dönemin rektör yardımcısı) ve Prof. Hakkı Ö  L (dönemin dekanı) tarafından 

yapılmıştır.  2010 senesinde, üniversite bünyesinde çalışan öğretim üyeleri ve doktora 

öğrencileri arasında kapı ile ilgili mimari tasarım yarışması açılmış, Doç. Dr. Yasemen  AY 

ÖZ   ve ekibi birincilik ödülünün sahibi olmuştur.  Alanın hemen yakınındaki Tarihi Fırın 

Binası’nın  stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına karar verilmesi ve 

diğer nedenlerden ötürü yarışma projesi uygulanamamıştır.  

Üniversitenin çeşitli birimlerinin buraya taşınmasının üzerinden geçen yirmi yılı aşkın 

sürede, Davutpaşa Yerleşkesi, akademik ve idari personel nüfusunun yaklaşık %65-70’ini 

barındıran (27.000 öğrenci ve 2000 personel) büyük bir yerleşkeye dönüşmüştür.  Yılın 

büyük bir bölümünde, hafta sonu açık öğretim ve merkezi sınavların da yapıldığı 

Davutpaşa Yerleşkesi, 7 gün 24 saat yaşayan bir alandır. Yerleşkenin hâlihazırda; A girişi, B 
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girişi ve Teknopark girişi olmak üzere üç girişi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, bu yarışmaya 

konu olan Eski Londra Asfaltı ve Dumlupınar Caddelerine açılan ve Davutpaşa metro 

durağının da bir yaya köprüsü ile bağlandığı A girişidir.  

 

Şekil 3. Yaya köprüsü ve eski giriş kapısı 

 öz konusu giriş, yerleşkenin güneydoğu yönünde olup, gerek toplu taşım araçlarının 

kampüse giriş yapması, gerekse metro durağı ile yaya bağlantısının yapılmasıyla 

nedeniyle, kampüsün en sık kullanılan girişi olma özelliğini göstermektedir (Bknz,  ekil 3).  

 lk yapıldığında araç giriş-çıkışı öncelikli olarak inşa edilen giriş strüktürü ve güvenlik 

kulübeleri, gerek araç-yaya giriş çıkış yoğunluğunun artması, gerekse de güvenlik (itfaiye 

vb. yüksek araçların girişi) açısından standartların altında kalması nedeniyle, 2019 yılında 

üniversitemiz  imarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kunter  A   A ve Doç. Dr. 

 erhat BA DOĞA  tarafından tasarlanıp uygulanmıştır (Bknz  ekil 4 ,  ekil 5).  

      

Şekil 4. , Şekil 5. 2019 yılında yenilenen A girişi 
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Yenilenen A girişi, Fırıncılık  eslek Yüksek Okulu olarak kullanılan Tarihi Fırın Binası'nın 

yanında olmasından dolayı, yapının gabarisi ve tarihi yapı ile kurduğu silüet ilişkisi 

açısından Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayından geçmiştir (Bakınız  ekil 

6). Bununla beraber inşa çalışmaları sırasında, altyapı donanımı (doğalgaz hattının deplase 

edilmesi, yol eğimlerinin büyük araçların kullanımına uygun hale getirilmesi vb.) 

yenilenmiştir. Yine uygulama aşamasında, üniversitemiz  nşaat Fakültesi, Ulaştırma 

Anabilim Dalı tarafından araç yolu şerit genişlik ve doğrultuları, dönüş kurpları, durak 

yerleri ve duraklama cep genişlikleri/boyları hesap edilerek standartlara uygun hale 

getirilmiştir. Yapının üst kotunu tarihi fırıncılık binasının gabarisi belirlerken alt konutunu 

altında geçebilecek itfaiye araçların ihtiyaç duyduğu asgari yükseklik belirlemektedir. (min 

4,50 m.) Yapının hemen önünde bulunan ve metro durağına direkt bağlantıyı sağlayan 

yaya köprüsü  .B.B. tarafından 2018 yılında inşa edilmiştir.  

 
Şekil 6. Tarihi Fırın Binası 

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 

Yarışma; Yıldız Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açık ve iki aşamalı 
olarak düzenlenmiştir.  lk aşama fikir niteliğinde olup, yarışmacılardan “Yarışmanın Amacı 
ve Konusu” bölümünde tanımlanan içeriğe yönelik öneriler beklenmektedir.   

Yarışmanın ikinci aşaması, ilk aşamada jüri tarafından başarılı bulunan önerilerin, jüri 
tavsiyeleriyle geliştirecekleri bir içeriğe sahiptir.  kinci aşama hakkında detaylı bilgi 
“Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Şartlar” bölümünde tanımlanmıştır.  

Yarışmanın her iki aşaması için de katılım ücretsizdir.     
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4. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 

Danışman Jüri Üyeleri 

 Tamer YILMAZ, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi  ektörü 

 Zeynep    K, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri  nstitü  üdürü 

 Gülay ZO    G D K, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi  imarlık Fakültesi Dekanı 

 Tülin GÖ GÜLÜ, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi  imarlık Bölüm Başkanı 

 Ömür BA KUL, Prof. Dr.,Yıldız Teknik Üniversitesi  imarlık Bölümü Bina Bilgisi 

Anabilim Dalı Başkanı 

Asli Jüri Üyeleri ( sme Göre Alfabetik  ıra) 

 Ayhan BÖYÜ , Mimar (Jüri Başkanı)   

 Hakan D     L,  imar 

 Kunter  A   A, Mimar    

 Oya AKIN,  ehir Plancısı    

 Yasemen  AY ÖZ  , Mimar 

Yedek Jüri Üyeleri ( sme Göre Alfabetik  ıra) 

  eslinur H ZL    K L  ,  imar    

 Selin YILDIZ, Mimar 

 aportörler ( sme Göre Alfabetik  ıra) 

  azlı A  LA , Mimar 

 Serhat ULUBAY, Mimar 

5. YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ  

 aportörlük Adresi: 

İdare     : Yıldız Teknik Üniversitesi  ektörlüğü 

Adres  : Yıldız Teknik Üniversitesi  imarlık Fakültesi Yıldız  ah. YTÜ 

 o:16, 34340 Beşiktaş /  stanbul 

Web    : www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr   

E-posta   : ytudavutpasayarisma@gmail.com 

 

 

 

http://www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr/
mailto:ytudavutpasayarisma@gmail.com
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6. YARIŞMA TAKVİMİ 

 Yarışmanın  lanı:     15 Ocak 2021, Cuma 

  lk Aşama  çin  on  oru  orma Tarihi:  29 Ocak 2021, Cuma 

  lk Aşama  çin Soruların Yanıtlarının  lanı:   3  ubat 2021,  arşamba 

  lk Aşama Online Teslim:    18 Mart 2021, Perşembe 

 

  kinci Aşamaya Geçen  kiplerin Duyurulması: 23 Mart 2021,  alı 

  kinci Aşama  çin  on  oru  orma Tarihi:  2 Nisan 2021, Cuma 

  kinci Aşama  çin Soruların Yanıtlarının  lanı: 7 Nisan 2021,  arşamba 

  kinci Aşamaya Geçen Proje Teslim Tarihi  

(Elden Teslim veya Kargoya verilme):  18  ayıs 2021,  alı (saat 17:00) 

  

  kinci Aşamaya Geçen Projelerin Sunumu  

ve Jüri Değerlendirme Tarihi:    22  ayıs 2021, Cumartesi  

  onuçların Açıklanması    26  ayıs 2021,  arşamba 

Kolokyum, ödül töreni ve sergiye ilişkin tarih ve yer bilgisi yarışma web sitesi aracılığıyla 

duyurulacaktır.     

7. SORU VE YANITLAR 

 lk aşama için yarışmacılar sorularını, 29 Ocak 2021 tarihine kadar 

ytudavutpasayarisma@gmail.com adresine e-posta ile göndereceklerdir. 3  ubat 2021 

tarihinde, zamanında ulaştırılan tüm sorular yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve 

www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr adresinden açıklanacaktır.  

 kinci aşama için yarışmacılar sorularını, 2 Nisan 2021 tarihine kadar 

ytudavutpasayarisma@gmail.com adresine e-posta ile göndereceklerdir. 7 Nisan 2021 

tarihinde, zamanında ulaştırılan tüm sorular yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve 

www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr adresinden açıklanacaktır. 

 orulara verilen yanıtlar yarışma dokümanı niteliğindedir. 

8. ÖDÜLLER 

Birinci aşama için tüm katılımcılara, katılım belgesi e-posta yoluyla iletilecek ve teslimleri 

üniversitenin ilgili platformlarında sergilenecek ve yayınlanacaktır. Tüm katılımcılar için, 

katılım sertifikası hazırlanacak ve e-posta aracılığıyla iletilecektir.  

 

 

mailto:ytudavutpasayarisma@gmail.com
http://www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr/
mailto:ytudavutpasayarisma@gmail.com
http://www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr/
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Jüri tarafından ikinci aşamaya geçmesi uygun görülen eserler için; 

Üç  ş Değer Birincilik Ödülü: 7.500  TL 

Üç Adet Mansiyon: 3.000 TL 

Ayrıca uygun görüldüğü takdirde Teşvik Ödülü verilecektir. 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 

tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 

gün içinde net olarak ödenecektir.  

9.YARIŞMANIN İLK AŞAMASI İÇİN BELİRLENEN KOŞULLAR 

9.1. Yarışmanın İlk Aşaması İçin Katılım Koşulları 

 Bu aşama, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm öğrencilerin, bireysel 
ya da grup olarak katılımlarına açıktır.  

 Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinlerarası ilişkiyi 
güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak katılım 
gösterilmesi tavsiye edilmektedir.  

 Yarışma jürisi danışman, asil ve yedek üyeleri, raportörler ile yarışmayı açan kurum 
birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.  

9.2. Yarışmanın İlk Aşaması İçin Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar 

 Yarışmaya katılan teslimlerin 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 diskalifiye edilir.   

 Projelerin herhangi bir yerinde, eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya  
istenilen evrakların eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek 
koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.  

 Katılımcılar yarışmaya tek öneri ile katılabilirler. 

9.3. Yarışmanın İlk Aşaması İçin Yer Görme 

Tüm katılımcıların yarışma konusuna ait alanı bildikleri öngörüsü bulunmaktadır. Yer 

görme zorunlu değildir, fakat jüri üyeleri tarafından alanın bu bakış açısıyla yerinde 

görülmesi tavsiye edilir. 

9.4. Yarışmanın İlk Aşaması İçin Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler 

Yarışmaya ait dokümanlar, elektronik ortamda yarışmacılara teslim edilecektir.  Bu 

dökümanlar aşağıdaki belgeleri içermektedir; 
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 Yarışma  artnamesi 

  htiyaç Programı 

 Yarışma Alanı’na  lişkin Bilgi ve Belgeler: 

o Yarışma alanına ait fotoğraflar  

o Yarışma alan sınırlarını gösteren Hâlihazır Harita (1/1000) 

o Alanda bulunan yapıların mimari çizimleri 

 Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım tutanağı  

Bu dökümanlarda yer alan mimari çizimler ve haritalar hem dwg formatında, hem de pdf 

formatında katılımcılara sunulacaktır.  

Tüm veriler www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr adresinde, yarışma süresince mevcut 

olacaktır.   

9.5. Yarışmanın İlk Aşaması İçin Yarışmacılardan İstenenler 

 Bu aşamada ölçek serbesttir. Katılımcılar, senaryoları ve fikirleri doğrultusunda, 

öngördükleri sunum tekniği ile (yazılı her türlü metin, video, kolaj fotoğrafı, ses 

kaydı, sunum, bilgisayar teknikleriyle oluşturulmuş görselleştirme, eskiz fotoğrafı, 

maket fotoğrafı, röportaj vb.)  katılabilirler. 

 Katılımcılardan, önerilerine ait fikirleri anlatan yazılı bir açıklama raporu 

oluşturmaları beklenmektedir (250-300 kelime aralığında).  

 Yarışmacılar eserlerinin yanı sıra yarışma şartlarını kabul ettiklerini gösteren 

belgeyi (şartnamenin son sayfasında yer almaktadır) ve Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nde aktif öğrenci olduklarını belirten güncel öğrenci belgelerini e-

posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. E-Devlet aracılığıyla alınan öğrenci 

belgeleri kabul edilmektedir.  

9.6. Yarışmanın İlk Aşaması İçin Teslim Şekli  

 Teslimlerin, serbest ölçek ve içerikte, ytudavutpasayarisma@gmail.com e-posta 

yolu ile iletilmesi beklenmektedir. Teslimlerle beraber istenen evrakların (katılım 

formu, güncel öğrenci belgesi ve eser açıklama raporu) iletilmesi zorunludur.  

9.7. Yarışmanın İlk Aşaması İçin Diskalifiye Edilme Koşulları 

 Jüri heyeti ve raportörlerle yarışma konusu ile ilgili doğrudan temasa geçme,  

  artnamede belirtilen tüm esas ve koşulların yerine getirilmemesi veya eksik-hatalı 
yerine getirilmesi,  

 Seçici kurul üyeleri, raportörler ile birinci derece yakınlıkları ispat edilmesi,  

  stenilen belgelerin eksik veya hatalı olması  

http://www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr/
mailto:ytudavutpasayarisma@gmail.com
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 Yarışma takvimine uyulmamaması,   

 Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde 
yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulunun 
sağlanmaması  

durumları diskalifiye nedenidir. 

9.8. Yarışmanın İlk Aşaması Sonuçların Açıklanması (İkinci Aşamaya Geçen Katılımcıların 

Duyurulması) 

Yarışma sonuçları, www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr adresi aracılığıyla 

açıklanacaktır. Ayrıca ikinci aşamaya geçen ekipler e-mail yoluyla bilgilendirileceklerdir.  

Yapılacak olan jüri değerlendirmeleri sonucunda, jürinin öngördüğü sayıda teslim, ikinci 

aşamaya geçirilecektir. Jürinin ikinci aşamaya geçmesine değer gördüğü teslimler 

hakkında görüş ve yorumlar, katılımcılara e-posta yoluyla iletilecektir.  

10.YARIŞMANIN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN ŞARTLAR 

10.1. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Katılım Koşulları 

 Bu aşamaya, sadece birinci aşamaya katılıp, jüri tarafından ikinci aşamaya 
geçmeye değer görülen birey ya da ekipler katılabilmektedir.  

  kip içerisinde yer alacak Yıldız Teknik Üniversitesi  imarlık veya  ehir Bölge 
Planlama lisansüstü/lisans programına kayıtlı öğrencinin ekip başı olması 
zorunludur. 

  lk aşamada yer alan katılımcılar sabit olmak koşuluyla, ekibe Yıldız Teknik 
Üniversitesi öğrencisi olması şartıyla yeni katılımcılar dahil olabilir.  

 Yarışma jürisi danışman, asil ve yedek üyeleri, raportörler ile yarışmayı açan kurum 
birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.  

10.2. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar 

 Projelerin herhangi bir yerinde, eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya 
kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa 
geçirilmek koşuluyla, diskalifiye edilir. 

 Yarışmaya katılan teslimlerin 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 diskalifiye edilir.   

 Her ekip, yarışmaya tek proje ile katılması gerekmektedir. 

  

http://www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr/
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10.3. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Yer Görme 

Tüm katılımcıların yarışma konusuna ait alanı bildikleri öngörüsü bulunmaktadır. Yer 

görme zorunlu değildir, fakat jüri üyeleri tarafından alanın bu bakış açısıyla yerinde 

görülmesi tavsiye edilir. 

10.4. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Yarışmacılardan İstenenler 

Yapılacak olan jüri değerlendirmeleri sonucunda, jürinin öngördüğü sayıda proje, ikinci 

aşamaya katılmaya hak kazanacaktır. Jürinin ikinci aşamaya geçmesine değer gördüğü 

teslimler hakkında görüş ve yorumlar, katılımcılara e-posta yoluyla iletilecektir. Bu 

bağlamda, ikinci aşamaya geçen katılımcılardan aşağıdaki şartlarda proje teslimi 

hazırlamaları beklenmektedir;  

 Ana fikir (konsept) kapsamında alt ve üst ölçekli yaklaşımların aktarıldığı şema ve 

diyagramlar, açık alan kullanım senaryoları 

 Vaziyet planı 1/1000 ölçekli (yakın çevre ilişkilerini ifade edecek biçimde) 

 Plan, kesitler ve görünüşler (tasarımın gerektirdiği ölçekte) 

 Üç boyutlu görseller 

  imari açıklama raporu   

 

 üreç içerisinde ikinci aşamada teslim şartlarına ekleme veya çıkarmalara yapılabilir. 

Yapılacak olan güncellemeler www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr adresi aracılığıyla 

katılımcılara duyurulacaktır.     

 

10.5. Sunum Tekniği 

 Paftalar A1 (59,4cm x 84 cm) boyutunda ve dikey olarak kullanılacaktır.  

 Paftalar sert bir altık veya panoya (fotoblok) yapıştırılacaktır. 

 Pafta sayısı en fazla 2 adettir. 

 Tüm paftaların ve rapor sayfalarının sağ üst köşesinde 5 rakamlı, tekrarlanmayan 

ve birbirinin ardı sıralı olmayan rumuz yer alacaktır. 

 Tüm teslimlerin bir CD aracılığıyla dijital olarak da teslim edilmesi beklenmektedir. 

Paftalar jpeg veya tiff uzantılı dosya halinde hazırlanmalıdır. Tüm klasör ve 

dosyaların adında proje rumuzu yer almalıdır. Projelerin yanı sıra mimari açıklama 

raporunun da bu 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 jepg 

veya tiff formatında, CMYK renk modelinde ve 300 dp, çözünürlüğünde olmalıdır. 

 Projeler, eser sahipleri tarafından, jüri üyelerine ve tüm katılımcılara sunulacaktır.  

http://www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr/
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10.6. Teslim Şekli  

 Kimlik Dosyası 

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde “Y LD Z T K  K Ü  V    T    DAVUTPA A Y  L  K    A A G      ÖĞ   C  F K   

YA    A   K  L K ZA F ” yazılı olduğu bir zarfın içine şunları koyacaktır:  

 Ekip Listesi 

Katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü, adı-soyadı ve öğrenim gördüğü 

lisansüstü/lisans programını bildirir bir liste hazırlanması beklenmektedir (bu listede imza 

gerekmemektedir).  

 Yarışma  artları Kabul Belgesi 

Yarışma ekibi içerisinde yer alan tüm ekip üyelerinin yarışma şartlarını aynen kabul 

ettiklerini belirten imzalı belge kullanılmalıdır.  kip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip 

ortaklarının her biri tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu belge şartnamenin son 

sayfasında yer almaktadır. 

 Öğrenci Belgesi 

Katılımcılardan, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı ve aktif öğrenci olduklarını belgeleyen, 

güncel tarihli öğrenci belgeleri eklemeleri beklenmektedir. Öğrenci belgesinin, yarışmanın 

açıldığı tarih itibariyle, öğrenci olduklarını belgeleyen bir evrak olmasına dikkat 

edilmelidir. E-devlet aracılığıyla alınan belgeler kabul edilmektedir.  

10. 7. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Teslim Günü ve Koşulları 

Elden teslimlerde projeler, yarışma takviminde belirtilen 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 
17.00’ye kadar; Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yıldız Mah. YTÜ No:16, 
34340 Beşiktaş / İstanbul adresi, Alıcı Arş. Gör. Nazlı Arslan ve Arş. Gör. Serhat Ulubay 
adına imza karşılığı teslim edilir.  mza kısmına teslim edilme tarihi ve saati muhakkak 
yazılmalıdır. 

Kargo ile proje teslimleri, yarışma takviminde belirtilen proje teslim tarihine dek; Yıldız 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yıldız Mah. YTÜ No:16, 34340 Beşiktaş / İstanbul 
adresine, Alıcı Arş. Gör. Nazlı Arslan ve Arş. Gör. Serhat Ulubay olarak hazırlanmalı ve 
herhangi bir kargo şirketi ile gönderilmelidir. Kargo fişi, gönderi tarihi, saati, kodu, 
ambalaj ve rumuz esaslarına uygun olacak şekilde ytudavutpasayarisma@gmail.com 
mutlaka gönderilmelidir. Kargo teslim sürelerinin 1-3 iş günü arasında değiştiği bazı 
şehirlerde, kargoya verilen projelerin ise en geç 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 17.00’ye 
kadar proje teslim adresine ulaştırılmış olması gerekmektedir. Kargo teslim mail ile 

mailto:ytudavutpasayarisma@gmail.com
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iletilmeyen, 18 Mayıs 2021 tarihi 17:00’den sonra kargoya verilen veya 21 Mayıs 2021 
tarihinden sonra proje teslim adresine ulaşan projeler kabul edilmeyecektir. 

10.8. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Rumuz ve Ambalaj Esasları 

Rumuz, 

 Teslimi yapılacak paftaların, 

 Paftalarla beraber teslim edilecek açıklama raporunun, 

 Kimlik zarfının, 

 Ambalajın, 

sağ üst köşesine, 1 cm yüksekliğinde olacak şekilde yazılacaktır.  

10.9. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Teslim Koşulları 

 Projelerin zarar ve hasar görmeyecek şekilde paketlenmesi gerekmektedir. 
Gönderilecek ambalaj üzerinde başka bir marka veya kurumun reklamı 
olmamalıdır. 

 Proje teslimlerinde paftalar, açıklama raporu ve kimlik zarfı dış etkilerden zarar 
görmeyecek şekilde bir paket içerisinde teslim edilmelidir. 

 Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir ifade 
yer alan projeler değerlendirmeye alınmamaktadır. Paftaların projelerin 
görünmeyeceği bir şekilde paketlenmesi gerekmektedir.  

  umuz bilgilerinin yarışmacılardan istenen belgeler bölümünde ilgili belgelere, 
tanımlandığı şekilde yazılması gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: YARIŞMANIN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN ELDEN VEYA KARGO İLE FİZİKSEL 
TESLİM YAPILMASI, JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ ESNASINDA GRUPLARIN PROJELERİNİ 
JÜRİYE SUNMALARI BEKLENMEKTEDİR. FAKAT İÇERİSİNDE BULUNDUĞUMUZ PANDEMİ 
KOŞULLARININ BELİRSİZLİĞİ NEDENİYLE, TESLİM KOŞULLARI SÜREÇ İÇERİSİNDE TEKRAR 
DEĞERLENDİRİLECEK VE YARIŞMACILARA DUYURULACAKTIR.  

10.10. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Raportör Değerlendirmesi 

 Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfları, jüri değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra raportörler tarafından açılır ve tüm katılımcıların kimlikleri 
rumuzları merkez alınarak, yarışma tutanağında yer alır.  

 Proje paftasının üzerinde ya da kimlik zarfının üstünde rumuz yazılmadan teslim 
edilmiş projeler için raportörler tutanak tutmaktadır. 

 Jüri değerlendirmeleri raportörler tarafından hazırlanmakta, jüri heyetine 
sunulmaktadır. 
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 Diskalifiye koşullu tüm projelerin tutanakları raportörler tarafından alınmakta ve 
jüri heyetine değerlendirme günü tutanakları ile sunulmaktadır. 

10.11. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Diskalifiye Edilme Koşulları 

 Jüri heyeti ve raportörlerle direk temasa geçme durumunda, şartnamede belirtilen 
tüm esas ve koşulların yerine getirilmemesi, eksik-hatalı yerine getirilmesi 
durumlarında, seçici kurul üyeleri, raportörler ile birinci derece yakınlıkları ispat 
edilmesi, üyeliğin tamamlandığı belgelerin eksiksiz olduğu ancak fiziki projelerin 
teslim edilmediği ve yarışma takvimine uyulmadığı durumlar diskalifiye koşulu 
sayılmaktadır. 

 Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde 
yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.   
Bu şart ihlali  jüri heyeti, raportörler, yada diğer yarışmacılar aracılığı ile tespit 
edildiğinde bireysel yahut ekip katılımı ile yarışmacıların / yarışmacının kazandığı 
ödül ve derecesi geri alınmakta, yarışmacı / yarışmacılar diskalifiye olmaktadır. 

 Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir ifade 
yer alan projeler değerlendirmeye alınmamaktadır. Yarışmacıdan istenen belgeler 
bölümünde sıralanan hiçbir belge, proje paftası ve zarfa isim –soy isim bilgisi 
yazılmamalıdır.   sim ve soy isim yazılı, teslim edilen projeler diskalifiye nedenidir. 

 Kargo hasarlı projeler, paftası yırtılmış projeler değerlendirmeye alınmamakta, 
diskalifiye olmaktadır. 

10. 12. Yarışmanın İkinci Aşaması Jüri Değerlendirmesi 

Yarışmanın ikinci aşaması için teslim yapan ekipler, 22  ayıs 2021 Cumartesi günü, 

duyurulacak olan yerde, jüri karşısında, projelerini anlatan bir sunum yapmaları 

beklenmektedir.  unumlar dışarıdan katılıma açıktır.  

Yapılan sunumlar sonrasında, sadece jüri heyeti ve raportörlerin yer aldığı bir 

değerlendirme toplantısı yapılacak ve sonuçlar belirlenecektir.  

‘10.9. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Teslim Koşulları’ başlığı içerisinde geçen ‘Önemli 

Not’ ibaresi bu madde için de geçerlidir. Yüz yüze değerlendirme ve ikinci aşama 

katılımcılarından sunum yapma beklentileri için pandemi koşulları belirleyici olacaktır. 

Herhangi bir değişiklik durumunda, ikinci aşamaya geçen katılımcılara, gerekli 

bilgilendirme yapılacaktır.     

10. 13. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Sonuçların Açıklanması 

Yarışmanın sonuçları, yarışmanın www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr adresi 

aracılığıyla açıklanacaktır.  

http://www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr/
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10.14. Yarışmanın İkinci Aşaması İçin Projelerin Sergilenmesi, Yayınlanması ve 

Kolokyum 

Yarışmaya katılan tüm projeler, yapılacak olan kolokyum ve ödül töreniyle beraber 
herkesin katılımına açık olacak şekilde sergilenecektir. Ayrıca hazırlanacak olan yarışma 
kitabında yer alacak ve internet ortamında paylaşılacaktır. Kolokyum, ödül töreni ve 
sergiye ilişkin tarih ve yer bilgisi yarışma web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.   

Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen Yıldız Teknik 
Üniversitesi  ektörlüğü, müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü  
yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.  
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Yıldız Teknik Üniversitesi 

Davutpaşa Yerleşkesi Ana Girişi 

 Öğrenci Fikir Yarışması 

Yarışma Şartları Kabul Belgesi 

 

Katılımcının 

Rumuz   :  

Üniversite Öğrenci  o.  : 
Adı  oyad   :  

Üniversite/Bölüm   : 

Telefon No   :  

E-posta   :  

Adres   :  

 

 

 

 

Yarışma şartnamesinin tüm koşullarını kabul ediyorum. 

Tarih –  mza:  

 

 

 

 

*Her katılımcı için ayrı ayrı doldurulmalıdır. 

**  kip başı, ‘Ad-Soyad’ kısmında parantez içerisinde belirtilmelidir. 


