ÇUHADAROĞLU 2013 YILI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU, yaratıcı, genç
fikirlerle sektörün gelişimini desteklemek üzere, her yıl tekrarlanan ve alüminyum
teknolojisinin kullanımını hedefleyen tek kademeli ulusal öğrenci proje yarışması
düzenlemektedir. Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan yarışmanın konusu; Expo
2016 Antalya Kulesi Projesidir; sürdürülebilir mimari tasarım kriterlerine bağlı
kalarak Türkiye ve Antalya’nın değerlerini aktaracak sembolik bir kule tasarımı
hedeflenmektedir.
YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Expo 2016 Antalya Kulesi; sürdürülebilir mimari tasarım ölçütlerine bağlı kalarak
Türkiye ve Antalya’nın değerlerini aktaracak sembolik bir kule tasarımı.
Kulenin yatayda tanıtım, yönlendirme gibi genel ihtiyaçlar yanında düşeyde interaktif
sergilemeler ile yarışmacıların önereceği işlevlere yanıt vermesi beklenmektedir.

Tasarımda;
• Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik
• Engelli uyumlu mekansal çözümlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.
Tasarımın, çevre bilinci paralelinde sürdürülebilir bir sistem ve malzeme tabanlı olan
ÇUHADAROĞLU Alüminyum Sistemleri’nin düşünülerek geliştirilmesi önerilmektedir.
YER

Antalya–Aksu Expo 2016 Antalya arsası dır. Arsanın, kent merkezi ile karayolu
bağlantısı bulunmaktadır.Proje, Mimarlar Odası Antalya Şubesince II. Uluslararası
Mimarlık Bienali (2013) kapsamında gerçekleştirilen Expo 2016 Antalya Uluslararası
Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi'nde “eşdeğer ödül” alan Y.Mim. Nuri Cihan
KAYAÇETİN,Pyz. Mim. Münire SAĞAT (Dan. Mim. Pelin ALPASLAN) tarafından
hazırlanan projenin Ek’te verilen Vaziyet planında gösterilen “ Tasarım Alanı”nda
çözülecektir. Ödül alan projeye herhangi bir alternatif aranmamaktadır. Vaziyet
Planında “Expo Kuleleri” olarak belirlenmiş alanda simgesel bir yapı tasarımı
istenmektedir.
Alana ilişkin geniş bilgiye Antalya Mimarlar Odası’nın web sayfasının sekmesinde
sayfanın alt kısmındaki “ Katılımcılara Sağlanan Dokümanları indirmek için tıklayınız” linkinden ulaşılabilir.

PROGRAM






Giriş holü, bilet satış ve danışma bankosu
Hediyelik eşya ve sanat objeleri satış birimleri
Kafeterya
Enteraktif sergilemeler esas olmak üzere seyir, fotoğraf çekmek vb. için de
kullanılabilecek Kule
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Depo
Yönetim birimi
Teknik birim
Islak hacimler
Açık sergi alanları
Açık çocuk oyun alanları

NOTLAR:

 Toplam kapalı alan (sirkülasyon alanı dahil) 500 m2 den fazla olmamalıdır.
 Verilen program yarışmacılar tarafından yorumlanarak yeni işlev önerileri
getirilebilir.
YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

• Seçici Kurul üyeleri ve ÇUHADAROĞLU ile birinci derece yakınlıkları olanlar
dışında Lisans öğrencileri ile sınırlıdır. Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri
bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
 Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının
mimarlık bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı
sınırlaması yoktur.
 2013 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
 Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde
yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı
aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin
nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışma dışı bırakılır,
ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı kanunun
hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla
projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın
aracıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Yarışma projeleri iade
edilmeyecektir.
 Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
YARIŞMA TAKVİMİ
Haziran 2013
27 Haziran 2013
05 Temmuz 2013
12 Temmuz 2013
30 Eylül 2013
04-05 Ekim 2013
09 Ekim 2013
15 Kasım 2013

: Yarışmanın ilanı
: ÇUHADAROĞLU Fabrika Gezisi
: Soru sorma için son tarih
: Soruların cevaplanması
: Proje teslimi, saat 18.00
: Jüri değerlendirmesi
: Sonuçların ilanı
: Ödül töreni, sergi ve kolokyum
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YARIŞMA SÜRECİ












Yarışma şartnamesi, Haziran 2013 tarihinden itibaren www.cuhadaroglu.com
adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılacak öğrencilerin sitedeki katılım formunu
doldurması gerekmektedir.
Yarışmaya katılanlar kendi tercihine bağlı olarak talebini iletisim@cuhadaroglu.com
adresine bildirmek kaydıyla ÇUHADAROĞLU Fabrikasına düzenlenecek geziye
katılabilecektir.
Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını 05 Temmuz 2013 tarihine kadar
iletisim@cuhadaroglu.com adresine ileteceklerdir.
Sorular ve yanıtlar 12 Temmuz 2013 tarihinde www.cuhadaroglu.com adresinde
yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde
ilan edilecektir. Sorulara telefonla yanıt verilmeyecektir.
Proje teslim tarihi 30 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 18.00 dir.
Jüri değerlendirmesi 04,05 Ekim 2013 tarihlerinde yapılacaktır.
Yarışma sonuçları 09 Ekim 2013 günü açıklanacaktır.
Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı
yapılacaktır.

Projelerin teslim günü, yeri ve şartları:
Proje teslim tarihi 30 Eylül 2013 Pazartesi günüdür. Projeler bu tarihte saat 18.00’e kadar
elden, kargo ile gönderilen projelerin de 30 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar
kargoya verilmiş olması ayrıca, kargoya verildiğine dair belgenin iletişim@cuhadaroglu.com
adresine aynı süre içinde ulaştırılması dikkate alınacaktır. Elden teslimde ya da kargo ile
ulaştırılması durumunda gereken adres şöyledir:
(ÇUHADAROĞLU 2013) Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık
Bölümü Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus- ANTALYA)
Bu tarih ve saatten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen,
kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar.
JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN ADLARI VE KİMLİKLERİ
Asli Jüri Üyeleri (Alfabetik dizin’e göre)
1. Prof. Ataman DEMİR (Mimar Sinan GSÜ)
2. Prof. Dr. Arzu ERDEM (İTÜ)
3. Prof. Dr. Aysu AKALIN (Gazi Üniv.)
4. Yard. Doç. Dr. İbrahim BAKIR (Akdeniz Üniv.-Mimarlık Bölüm Başkanı)
5. Yard. Doç. Dr. Kemal Reha KAVAS (Akdeniz Üniv-GSF Dekan Yard.)
6. Dr. Deniz DOKGÖZ (Dokuz Eylül Üniv.)
7. Ertuğ UÇAR (S.Mimar- İstanbul)
8. M. Osman AYDIN (S.Mimar - Mim. Odası Antalya Şubesi Başkanı)
9. Nail ATASOY (S.Mimar-Antalya)
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Yedek Jüri Üyesi
Onur EROĞUZ (S. Mimar-Antalya)
Raportörler
1. Dr. Hacer Mutlu DANACI (Akdeniz Üniv.)
2. Dr. İkbal ERBAŞ (Akdeniz Üniv.)

ÖDÜLLERİN TUTARI
1. Ödül: 6000 TL
2. Ödül: 4000 TL
3. Ödül: 3000 TL
Mansiyonlar (1000 TL X 3)
Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları,
ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER
 Yarışma şartnamesi ve diğer dokümanlar web sitesinde yer alacaktır.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Çizimler:





Genel yerleşim planı 1/200
Planlar, kesitler, görünüşler 1/100,
Detaylar (gerekli görülen ölçeklerde),
Projeyi açıklayıcı görseller/ perspektifler.

Pafta boyutu A1 formatında dikey hard copy olarak foto bloğa monte edilmiş biçimde teslim
edilecektir. Projeler en fazla iki adet paftada sunulacaktır.
Mimari Açıklama Raporu:
Mimari açıklama raporu, projenin işlevsel özelliklerini ve mimari yaklaşımlarını ortaya koyan
nitelikte olmalı ve önerilen sistemin farklı koşullarda uygulanabilirliğine ve kombinasyonlarına
ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor 300 kelimeyi geçmeyecektir ve ayrı olarak verilmeyerek
proje ile birlikte pafta düzeni içinde bir bütün olarak ele alınacaktır. Rapor içinde gerekli
görülen konsept çizimleri kullanılabilir. Ayrıca, yarışma kitapçığı için 100 kelimeyi
geçmeyecek bir özet de istenmektedir.
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Cd-Rom:
Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) ve mimari açıklama raporu niteliğindeki 100
kelimeyi geçmeyecek metin (txt ya da doc formatında) iki kopya Cd-Rom olarak teslim
edilecektir.
Kimlik Zarfı:
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve
üzerinde –el yazısı olmamak koşulu ile- “Çuhadaroğlu Alüminyum 2013 Öğrenci Proje
Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı bir zarf içine,
- Ad, Soyadı
- Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)
- Adres, telefon numaraları ve e-posta adreslerini belirttikleri imzalı belgeyi koyarak teslim
edeceklerdir.
Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir ifade yer
almamalıdır. Aksi takdirde proje değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm
projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.
RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Rumuz beş rakamlı, 1X4 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ
üst köşesine -el yazısı olmamak koşulu ile- yazılacaktır.
Kargo gönderilerindeki gönderen adresi, raportörler tarafından gizlenecektir.
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