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ÇUHADAROĞLU 2014 YILI YARIŞMA ŞARTNAMES İ 
 
 
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 onbirincisi düzenlenecek olan yarışmanın konusu; Mobil 
Kent Bilgi Merkezi ’dir. 
 
YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI 
 

Mobil Kent Bilgi Merkezi ; yerli ve yabancı turistlerin, nereye nasıl giderim, neresi 
görülmelidir, nerede ne yiyebilirim, nerede ne kadara kalabilirim gibi sorularına son 
derece kolay ve pratik bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla tasarlanacaktır. Kent ile 
ilgili her türlü bilgiye kolayca erişimi sağlayacak bu binanın, bir meydan içinde 
konumlandığı ve meydanla bütünleşen, onun bir parçası olarak çalışan bir karakter 
taşıyacağı varsayılmıştır. Bu özelliği ile içinde bulunduğu meydanı yaşatmalı ya da bu 
meydanın yaşamına katkıda bulunmalıdır. Gerek meydanda gerekse kapalı alanlarda 
her türlü teknolojik, görsel ve sessel bilgilendirme sağlanmalıdır.  

Tasarımda modüler, esnek, sökülüp-takılabilir, taşınabilir ve dolayısıyla değişebilir bir 
sistemin kurgulanması beklenmektedir. Bu özelliği ile önerilecek tasarımın aynı 
şehrin farklı mekanlarına ve Türkiye’nin farklı şehirlerine, bir diğer değişle farklı iklim 
koşullarına,  uygulanabilir olması  önemlidir.  Diğer taraftan, enerji etkin, çevreyle 
dost, malzeme ve kaynak kullanımını en aza indiren, detaylarda etkin çözümler 
sunan, kullanıcı ihtiyaçlarını etkin düzeyde karşılayan, engelli uyumlu  mekansal 
çözümlemelerin dikkate alındığı sürdürülebilir bir tasarım olması hedeflenmektedir. 
Tasarımın, çevre bilinci paralelinde sürdürülebilir bir sistem ve malzeme tabanlı olan 
ÇUHADAROĞLU Alüminyum Sistemleri’nin  düşünülerek geliştirilmesi önerilmektedir. 
 
YER 

Yarışmanın yeri, yarışmacının kendisinin seçeceği bir şehrin merkezinde bulunan bir 
meydandır.  Esnek ve değişebilir bir tasarımın elde edilmesi yarışmanın 
amaçlarından biri olduğu için, yarışmacılardan seçtikleri meydan dışında 
tasarımlarının aynı kentin bir başka meydanına daha uygulanabilirliğini göstermeleri 
beklenmektedir. Yarışmacıların sözkonusu mekanları neden seçtiklerini açıklamaları 
ve seçtikleri mekanlar hakkında (fotoğraflar, açıklayıcı metinler vb.ile ) jüri üyelerine 
bilgi vermeleri beklenmektedir. Seçilen ilk meydan genel yerleşim planı, plan, kesit ve 
görünüş çizimlerinde yer olarak gösterilecek; seçilen diğer meydanda ise şematik 
çizim ve diyagramlarla tasarımın değişebilir, adapte edilebilir yapısı ortaya konacak 
ve yine şematik diyagram ve çizimlerle sökülen birimlerin nasıl taşınabileceği 
gösterilecektir. 
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PROGRAM  
� Giriş holü 
� Bilgi alma, danışma bankoları 
� Oturma ve bekleme alanı 
� Bilet satış 
� Hediyelik eşya satış birimleri 
� Kafeterya  
� Yönetim birimi 
� Islak hacimler 
� Depo  
� Teknik birim 
� Açık alanlar 

 
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. 

� 2014 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 TAKV İMİ 
 
12 Mayıs 2014  : Yarışmanın ilanı 
13 Haziran 2014  : ÇUHADAROĞLU Fabrika Gezisi  
20 Haziran 2014  : Soru sorma için son tarih 
27 Haziran 2014  : Soruların cevaplanması 
15 Eylül 2014              : Proje teslimi, saat 18.00  
18-19 Eylül 2014  : Jüri değerlendirmesi 
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25 Eylül 2014               : Sonuçların ilanı 
05 Kasım 2014  : Ödül töreni, sergi ve kolokyum  
 
YARIŞMA SÜRECİ 
 

� Yarışma şartnamesi, 12 Mayıs 2014  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 20 Haziran 2014  tarihine kadar 
iletisim@cuhadaroglu.com adresine ileteceklerdir.  

� Sorular ve yanıtları 27 Haziran 2014  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 15 Eylül 2014 Pazartesi  günü saat 18.00 dir. 
� Jüri değerlendirmesi 18, 19 Eylül 2014  tarihlerinde yapılacaktır. 
� Yarışma sonuçları 25 Eylül 2014  günü açıklanacaktır. 
� Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı 

yapılacaktır. 
 
Projelerin teslim günü, yeri ve şartları: 
 
Proje teslim tarihi 15 Eylül 2014 Pazartesi  günüdür. Projelerin bu tarihte saat 18.00’e kadar 
elden teslim edilmesi, kargo ile gönderilen projelerin de 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 
18.00’e kadar kargoya verilmiş olması gerekmektedir. Kargoya verildiğine dair belgenin 
iletişim@cuhadaroglu.com adresine aynı süre içinde ulaştırılması dikkate alınacaktır. Elden 
ya da kargo ile teslim aşağıdaki adrese yapılacaktır: 
 
Ar. Gör. Buket Metin, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mi marlık 
Bölümü, 118F nolu kürsü, Ta şkışla, Taksim - İSTANBUL 
 
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 RAPORTÖRLER İN ADLARI VE K İMLİKLER İ 
 
Asli Jüri Üyeleri (Alfabetik dizin’e göre) 

 
1. Gökhan Aktan ALTUĞ (Y. Mimar-İstanbul) 
2. Orçun ERSAN (Mimar-İstanbul) 
3. Yard. Doç. Dr. İkbal ÇETİNER (İTÜ Mimarlık Fakültesi) 
4. Kenan GEYRAN (Y. Mimar- İstanbul)  
5. Bahadır KUL (Mimar-İstanbul) 
6. Prof.Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU (İKÜ Mimarlık Fakültesi) 
7. Ömer SOMER(Y. Mimar-İstanbul) 
8. Prof.Dr. Murat SOYGENİŞ (YTÜ Mimarlık Fakültesi) 
9. Y.Doç.Dr. Dilek YILDIZ (İTÜ Mimarlık Fakültesi) 
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Yedek Jüri Üyeleri 
 
Fatmagül Aslaner GEGEOĞLU (Y. Mimar-İstanbul) 
Emre SENEMOĞLU(Mimar-İstanbul) 
 
Raportörler 
 

1. Buket METİN (İTÜ) 
2. Dila GÖKALP (İTÜ) 

 
ÖDÜLLER İN 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 VER İLECEK BELGELER  
 
� Yarışma şartnamesi ve diğer dokümanlar web sitesinde yer alacaktır. 
 
YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 
 
Çizimler: 
 

� Genel yerleşim planı,  
� Planlar,  kesitler ve görünüşler, 
� Detaylar, 
� Projeyi açıklayıcı görseller/ perspektifler.  

 
Yarışmacılar yukarıdaki istenen çizimleri gerekli gördükleri ölçeklerde A1 pafta boyutu 
formatında dikey hard copy olarak foto bloğa monte edilmiş biçimde teslim edileceklerdir. 
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.  
 
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. 
 
 
 



5 
 

Kimlik Zarfı: 
 
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 
üzerinde –el yazısı olmamak koşulu ile- “Çuhadaro ğlu Alüminyum 2014 Ö ğrenci Proje 
Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı bir zarf koyacaklardır. Kimlik zarfı çerisinde aşağıdaki 
bilgiler yer almalıdır: 
- Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi, 
-TC kimlik nolu bir kimlik belgesinin fotokopisi, 
- Adres, telefon numaraları ve e-posta adreslerini belirttikleri imzalı bir belge. 
 
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. 
 
 


