Taşkışla’nın atmosferini sen belirle.
Taşkışla’nın koridorlarında arkadaşınızla keyifli bir mola vermeye, ya da kahvenizi alıp pencerelerden
yağmurlu bir baharda orta bahçeyi izlemeye ne dersiniz?
Üstelik kendi tasarladığınız oturma elemanlarının üzerinde…

AMAÇ:
- Katılımcıların özgün ve yenilikçi tasarım ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı
olmak.
- Taşkışla’ya yenilikçi ve tasarımcılarca özel yapılmış ürünler kazandırmak.
- Katılımcıların tasarladıkları ürünlerin üretilmesine imkan sağlamak ve kendi tasarımlarının hayata
geçmesine fırsat sunmak.

KONUSU:
- Taşkışla’nın herhangi bir yerine yerleştirilebilecek olan oturma elemanları için katılımcılardan
tasarım geliştirmeleri istenmektedir.
- Yarışmacılardan oturma birimi tasarımına özgün bir yaklaşım getirmeleri beklenmektedir.
- Tasarımlar için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

KATILIM KOŞULLARI ve KURALLAR:
- Yarışma, mimarlık fakültelerindeki, lisans ve lisansüstü düzeylerinde tüm öğrencilere açıktır. Katılım
tek veya maksimum 3 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilebilir.
- Yarışmaya başvuru www.ituicintasarim.com adresinde yer alan başvuru formu indirildikten sonra,
başvuru formu ve dijital proje dökümanlarının aynı adrese yüklenmesiyle gerçekleşecektir.
- Proje dökümanları ve başvuru formu 29 Nisan 2018 tarihine kadar sisteme yüklenecek ve
aralarından seçilen ve ilan edilen 20 proje, 05 Mayıs 2018 günü jüri üyelerimiz yürütücülüğünde,
Taşkışla’da gerçekleşecek olan workshop ve kolokyuma davet edilecektir. Ardından, kolokyum
sonucundaki değerlendirmelere ve alınan yorumlara göre projeler, 11 Mayıs 2018 tarihine kadar
revize edilip tekrar www.ituicintasarim.com adresine yüklenecektir.
- Yarışma ile ilgili sorular online olarak 13 Nisan 2018 saat 23.59’a kadar www.ituicintasarim.com
adresinden sorulacak ve cevaplar aynı siteden yayınlanacaktır.
- Jüri tarafından kolokyuma katılan projeler arasından seçilen 3 adet proje (ilk etapta prototip) üretilip
Taşkışla’ya kazandırılacaktır. Seçilen projeler 18 Mayıs 2018 Cuma günü Taşkışla’da yapılacak ödül
töreninde ve ardından www.ituicintasarim.com adresinden duyurulacaktır.

- Seçilen projeler Taşkışla atölyelerinde tasarımcılarıyla beraber üretilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ:
Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin
Doç. Dr. Deniz Ayşe Yazıcıoğlu Kanoğlu
Doç. Dr. Elmira Gür
Öğr. Gör. Mehmet Erkök
Öğr. Gör. Oruç Çakmaklı

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ ve ŞEKLİ:
- 29 Nisan 2018 günü saat 23.59’a kadar yapılacak olan ön teslimde, en az 2 adet A3 pafta ve isteğe
bağlı olarak diğer serbest anlatım teknikleriyle oluşturulmuş dijital belgeler, başvuru formu ile
beraber www.ituicintasarim.com ‘a yüklenecektir.
- A3 paftalar içerisinde ürünün senaryosu ve konsepti anlatılmalı, yeterli sayıda teknik çizim ve
ürünün 3D ifadesi olmalıdır. En az 2 adet A3 zorunludur, diğer sunum tekniklerinin türü ve sayısı
serbesttir. Yüklenecek dosya max 50 mb boyutunda rar formatında, A3 paftalar pdf şeklinde
olmalıdır. (rumuz_pafta1, rumuz_pafta2, rumuz_ek1, rumuz_ek2)
- Kolokyuma çağırılan gruplar istedikleri takdirde maketlerini yaparak kolokyuma katılabilirler.
Maketlerde ölçek ve malzeme kullanımı serbesttir. Kolokyum sonrası revize edilen projeler, en az 2
adet A3 pafta ve isteğe bağlı olarak diğer serbest anlatım teknikleriyle oluşturulmuş dijital belgeler
olarak tekrar sisteme yüklenecektir.
*Rumuzla ilgili esaslar:
5 rakamdan oluşacak ve her paftanın ve belgenin sağ üst köşesinde 1*4 cm boyutlarında bir alana
yazılacaktır.

ÖDÜLLER:
1. proje: 1500 TL
2. proje: 1000 TL
3. proje: 500 TL

İletişim: yarisma@ituicintasarim.com

Etkinlik Sorumluları:
Araş. Gör. Ahmet Türel
Ahmet Şahin
Büşra Karagöz
Eda Nur Dalgıç
Emre Aydın
Kağan Ocak

TAKVİM:
İlan: 31 Mart 2018
Son soru sorma: 13 Nisan 2018 (Saat: 23.59)
Başvuru ve Teslim İçin Son Tarih: 29 Nisan 2018 (Saat: 23.59)
Kolokyum ve Workshopa Katılmaya Hak Kazananların İlanı: 03 Mayıs 2018
Kolokyum ve Workshop Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi
Revize Edilmiş Paftaların Son Yüklenmesi: 11 Mayıs 2018 (Saat: 23.59)
Sonuçların Açıklanması ve Ödül töreni: 18 Mayıs 2018

* Workshop-Kolokyum yeri, programı ve ödül töreni yeri, saati daha sonra detaylı şekilde
duyurulacaktır.
* Yarışma sürecinde olası güncel duyurular ve değişiklikler www.ituicintasarim.com adresinden
duyurulacaktır.

