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İZOCAM ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2018
DUBAİ KÜLTÜR KÖYÜ
SICAK İKLİMDE TASARIM

1.

YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI

1.1 YARIŞMA SORUSU HAKKINDA GENEL BİLGİ
Dubai Belediyesi ve Dubai Properties Group ile işbirliği içinde Isover ve İzocam tarafından
düzenlenen Uluslararası Öğrenci Yarışması için belirlenen konu; Dubai Kültür Köyü'nün sınırlarında
kültürler ötesi ve canlı bir topluluk oluşturma vizyonu geliştirmektir.
Katılımcılardan, Dubai iklim koşullarının ve bölgesel şartların hesaba katıldığı, kentsel alana entegre,
sürdürülebilir, özgün ve şehri geliştirmeye yönelik bir mimari tasarım beklenmektedir.
Yapısal boyutların yanında, sosyal ve ekonomik boyutlar da dikkate alınmalı ve önerilen çözüm
mevcut kentsel alana yeni bir ritim kazandırmalıdır.
Önerilen mimari çözümün çevresiyle uyumlu olması zorunludur. Bölgenin yakın çevresi için kentsel
alan çözümleri önerilmelidir. Çalışmanın genel kapsamı Dubai'de “sürdürülebilir bir toplum” için
geleceğe yönelik “yapıcı bir yaklaşım” getirilmesidir.
Öğrencilerden tasarımlarında, yarışma alanının
özelliklerine ve tarihine uyumlu, konut ve kamu
alanları (kültürel, ticari, vb.) için uygulanabilir bir
çözüm
önermeleri
beklenmektedir. Bu
önerilerde sürdürülebilirlik ve konfor ölçülerinin
geliştirilmesine dikkat edilmelidir.
Öğrencilere ayrılan proje alanı soldaki planda
turuncu renkte görülen E-001 parselidir. Bu
parselin ana özellikleri aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Yandaki rakamlar referans olarak verilmiş olup,
katılımcılar ihtiyaç duymaları halinde parsel
kullanım oranını ve kullanım amacını kendi ihtiyaç
ya da vizyonları doğrultusunda ayarlayabilirler.
Bununla birlikte proje alanının ana kullanım
amacının konut olacağı ve temel olarak bölgenin
cazibesinin
artırılmasının
amaçlandığı
unutulmamalıdır.
Bina sayısını öğrenciler belirleyecektir.

E Adası - Ada Bilgileri
Kullanım Amacı: Konut (%88) & Ticaret (%12)
Parsel E001: 26,936 m2
Azami Parsel Kullanım Oranı: % 62
Toplam İnşaat Alanı: 40,000 m2
Azami Bina Yüksekliği: 45 m
Konut Tipi: 1+0, 1+1, 2+1 (stüdyo, 1-3 odalı daire)
Daire Sayısı: 242
Ortalama daire kullanım alanı: 50 -70 m2/kişi
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Öğrenciler kıyı şeridi için kendi planlarını yapmaya teşvik
edilmektedir. Planlardaki mevcut gösterimler yalnızca taslak
önerisidir ve beklentiler öğrencilerin bunları kendi vizyonları
doğrultusunda geliştirmesi ya da değiştirmesi yönündedir. Ayrıca 2
metre olan gel-git yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.
Konut:
Öğrencilerden, projelerinde bölgenin kıyı şeridinde olmanın avantajını kullanmaları ama yakınlardaki
diğer konutların manzarasını bölmemeleri beklenmektedir. Azami yükseklik sınırı 45 metredir.
Tasarım apartman(lar) şeklinde olacak, müstakil konut veya sıra ev çözümlerini içermeyecektir.
Daireler daha sonra müteahhit tarafından satılacak olup, hedef alıcılar "kozmopolit topluluk"
(Emirlik vatandaşı olmayan, çeşitli, sosyo-kültürel arka planlara ve uyruklara mensup genç
çalışanlar) olacaktır. Kullanıcılar bekar, çift veya tek bebekli genç çiftler olabilir.
Yapılacak binaların en fazla %10'u öğrencilerin önerdiği kültürel bölgelerde çalışan/sergi düzenleyen
sanatçılara ayrılabilecektir. Bu daireler önerilen kültürel alanlarda gösteri düzenleyen kişilere uzun
süreli olarak kiralanabilecektir.
Bölgenin iklim verileri ve arazinin nitelikleri göz önünde bulundurularak konut sakinlerinin
konforunun en üst seviyeye çıkartılmasına özen gösterilmesi beklenmektedir. Yapılacak
apartmanlardan sadece birine ait detay ve hesaplar istenmektedir.
Konutların Saint-Gobain Multi-Konfor Kriterleri'ne uygun planlanması beklenmektedir.(Bölüm 1.4.2)

Proje alanı - genel görünüm
Kamu/kültürel
Tamamen öğrencilerin kararına bağlı olacak bu alan, gölgedeki sıcaklığın 45 derecenin üzerine çıktığı
zorlu yaz koşullarında bile bölgenin canlılığını korumasına katkıda bulunmalıdır. Herhangi bir
hesaplama veya ayrıntı istenmeyen bu alanlar için yalnızca işlev açıklaması ve/veya 3D görüntü
sağlanması beklenmektedir.
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Ticari Alanlar
Tamamen öğrencilerin kararına bağlı olacak ticari alanlar kamu alanı ile birlikte bölgenin
canlandırılmasına katkı sağlamalıdır. Herhangi bir hesaplama veya ayrıntı istenmeyen bu alanlar için
yalnızca işlev açıklaması ve/veya 3D görüntü sağlanması beklenmektedir.
Kültürel miras mevcut tersanelerden faydalanılarak tasarıma dahil edilebilir. Bu sebeple, katılımcılar
tersaneleri genel tasarıma dahil ederek yerinde tutmayı, yalnızca gemiyi (sf.5’de fotoğrafı
bulunmaktadır) tutup gemiye kamu/kültürel veya ticari bir işlev kazandırmayı, ya da bölgenin eski
kullanım amacıyla ilişkili bir görüntü sunarak tersanelerin yerinde kalmasını önerebilir.
Kütüphane, kültür alanları ve konut alanları arasındaki geçiş / halka açık yolun birleştirilmesine özen
gösterilmelidir.
Kültürel miras tasarımla bütünleştirilmelidir. Bu da alandaki mevcut işlevlerin/yapıların
korunmasıyla ya da yeni tasarımda kültürel mirasa atıfta bulunarak yapılabilir.
Yürüme yolları için önerilen yapı, tüm kullanıcılar / ziyaretçiler için kıyı şeridine açık erişim sağlamak
üzere olmalıdır ve bu yüzden açık alanları içeren bir açık alan güvenliği, özel konfor ve mahremiyet
stratejisi önerilmelidir.
1.2 DUBAİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
Dubai Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) en geniş ve en
yüksek nüfuslu şehirdir. Basra Körfezi'nin güneydoğu
sahilinde bulunur ve ülkeyi oluşturan yedi emirlikten biri
olan Dubai Emirliği'nin başkentidir.
Ülkenin Federal Üst Konseyi'nde ulusal önem taşıyan kritik
konularda veto hakkına yalnızca Abu Dhabi ve Dubai
sahiptir. Dubai emirliği kuzey sahil şeridinde bulunmaktadır
ve Dubai-Sharjah-Ajman büyükşehir bölgesinin öncüsü
konumundadır. Dubai World Expo 2020'ye ev sahipliği
yapacaktır.
Dubai bir dünya şehri ve Orta Doğu'nun iş merkezi olarak
dikkat çekmektedir. Yolcu ve kargolar için büyük bir
ulaştırma merkezidir. 1960'lı yıllara kadar Dubai'nin
ekonomisi çoğunlukla ticarete ve daha küçük bir ölçüde de
petrol keşfi imtiyazlarına dayalıydı. 1966 yılına kadar petrol
keşfedilmemişti. Petrol gelirleri 1969 yılında gelmeye
başladı. Dubai'nin petrol gelirleri şehrin kalkınmasını
hızlandırmış olsa da rezervler sınırlı ve üretim seviyeleri de
düşüktür. Günümüzde, Emirliğin gelirinin %5'inden daha
azını petrol teşkil etmektedir.
(Kaynak: Wikipedia)
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Emirlik'in “Batı Usulü” işletme modeli ekonomiye turizm, havacılık, emlak ve finans hizmetlerinden
gelen ana gelirlerle yön vermektedir. Salam Standard son zamanlarda Dubai'yi “Müslüman gezginler
için gidilecek en iyi yer” olarak adlandırmıştır. Dubai yakın geçmişte gerçekleştirdiği yenilikçi ve
büyük inşaat projeleri ve spor organizasyonlarıyla dünyanın gözünü üzerine çekmiştir. Şehir
dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa başta olmak üzere gökdelenleri ve yüksek katlı binaları ile
akıllara kazınmıştır.
1.3 BÖLGENİN KONUMU HAKKINDA GENEL BİLGİ
Al Jadaf Dubai'deki bir semttir. 1962 yılında havadan
çekilmiş olan yandaki fotoğrafta da göreceğiniz
üzere, Al Jaddaf Bölgesi geçmişte boş bir çöl alanıydı.
Kürekçi anlamına gelen Al Jaddaf’da 20. yüzyılda
dhow tersaneleri bulunmaktadır. Bölgede gemi
bakımı için modern bir tesis bulunmakta ve bölge
gemi inşaat ve bakımı için tekelini halen
sürdürmektedir.
Dhow (ya da Al Boom) 11. yüzyıldan beri Basra
Körfezi'nin kıyıları ile Doğu Afrika, Hindistan ve Çin
arasında gidip gelmek için kullanılan geleneksel,
ahşap gemilerdir. Dhow'lar 20. yüzyılın ortalarında
yelkenlerinin
motorlarla
değiştirilmesi
ile
modernleştirilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen tersaneler bölgeden
kaldırılacak ve deniz tarafında bulunan eski Rashid Limanı'nın yakınlarına, Dubai Dry-Docks'un
yanındaki Dubai Maritime City'ye taşınacaktır.

Tersanelerin mevcut yeri (yarışma alanı) ve taşınacağı alan (Maritime City)

4

Kuveyt'in elinde tuttuğu dünya rekorunu kırmak amacıyla 2017 itibariyle bölgede büyük bir dhow
inşa edilmektedir.

İnşaatı süren dhow
Kültür Köyü
Al Jaddaf'taki Kültür Köyü 4 etaptan oluşmaktadır. Proje sorusunun yer aldığı parsel ikinci etapta,
(aşağıdaki sarı boyalı alanda) yer almaktadır. Burada hedef, stratejik toplu ulaşım, suya yakınlık ve
alanın tarihinin faydalarını hem şehrin sakinleri hem de ziyaretçiler için en üst seviyeye çıkaran
dinamik ve canlı bir kalkınma sağlamaktır.

Kültür Köyü Proje Etapları
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Kültür Köyü 2, proje çalışması.
Bina yükseklikleri kıyı şeridinin manzarası düşünülerek kademelendirilmiştir. Çok katlı kule konutlar
hem şehrin batıdaki ufuk çizgisinden hem de doğudaki kıyı şeridinden faydalanmak için batıdaki
arazilere yerleştirilmiştir. Orta yükseklikli konutlar ise konut kulelerin koridorlarından ve parktan kıyı
şeridinin görülebileceği bir şekilde konumlandırılmıştır.
C Parseli'nin güney kısmında bulunan ikonik ikiz kuleler Harbor Creek Kulesi'ne doğru harika bir
manzaraya sahiptir. Kıyı şeridindeki binalar ise alçak olup yürüme yolu boyunca sıcak bir ortam
sağlayacak şekilde insani ölçekte kademelendirilmiştir.

Proje alanı, Kültür Köyü 1 ile Kültür Köyü 3'e bağlanan kıyı şeridi yürüme yolunun cazibesinden
faydalanacak şekilde tasarlanmıştır.
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Halkın Metro Yeşil Hattı ile doğrudan kıyı şeridine kolayca ulaşabilmesi ziyaretçileri doğrudan kıyı
şeridindeki Dhow Center'a götüren köprü ve kapalı yürüme yolları ile sağlanmıştır.
Kıyı şeridi yürüme yoluna yapılan köprü ve bağlantılar ile konutlar için de doğrudan erişim
sağlanmıştır. Kültür Köyü 1'e bağlantı için ek yaya köprüsü sağlanmıştır.
Sheikh Mohammed Bin Rashid
Kütüphanesi/ Dubai Belediyesi
tarafından yapılmakta olup inşaatı
devam
etmektedir.
Proje
sorusunun komşu parselinde (D
parselinde) kıyı şeridinde yer
almaktadır.
Yaya ulaşımı ağı hem şehir
sakinlerinin hem de ziyaretçilerin
ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Konut parsellerini kapsayan yarı özel bir park şehir sakinlerine mağaza ve kafelerin sağladığı hizmet
ile kusursuz bir park deneyimi sağlayacaktır. Doğrudan dolaşım bağlantıları ve köprüler projeyi tek
bir bütün haline getirir ve hem şehir sakinlerinin hem de ziyaretçilerin C ve E Parselleri'ndeki kıyı
şeridine ulaşabilmesini sağlar.
Kültür Köyü 1 bağlantısı kıyı şeridi yürüme yolu ve A Parseli'nden çıkan bir yaya köprüsü ile
gerçekleşir; kıyı şeridi yürüme yolu Kültür Köyü 3'e de bağlanır.
Kültür Köyü 2'ye giren ana araç yolu kuzeyden gelen trafik için 6th Street Crossing ve doğudan gelen
trafik için Al Khail Road üzerindeki bir giriş noktasından sağlanır. Alana erişim Kültür Köyü 1 ile Kültür
Köyü 3'ten gelen ana yoldan da mevcuttur.
Yerel veya İkincil Kollar A ve B
Parselleri'ndeki konut kulelerine erişim
sağlar. Erişim Kolları A Parseli'ndeki orta
yükseklikli binalara, B Parseli'ndeki ofis ve
otele ve kıyı şeridindeki C, D ve E parselleri
üzerindeki tüm parsellere doğrudan erişim
sağlar.
Bölgeyle ilgili kişisel izlenimlerini içeren
dosyalar, ulaşım yolları, görseller ve daha
detaylı bilgi www.izocamogrenciyarismasi.com adresindeki Yarışma Ekleri kısmında yer almaktadır.
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1.4 TEKNİK VERİLER
1.4.1 Dubai’nin Coğrafi Konumu ve İklim Verileri
Dubai Kuzey çöl yayında bulunduğu için, Köppen sınıflandırması Bwh olan, bir tropik çöl iklimine
sahiptir. Yağış geçtiğimiz on yıllarda artış göstermiş olup çoğu Aralık ile Mart arasında
gerçekleşmektedir. Aralık ve Mart arasında hava ılıktır ve bu dönemde görülen iklim koşullarının yıl
boyunca en rahat olanı olduğu düşünülür.
Yılın 12 ayı arasından 3-4 ayı hem gece hem de gündüz açık hava faaliyetleri için uygundur. Diğer 34 ay ise sadece gece faaliyetleri için uygundur ve geri kalan 3-4 ay boyunca faaliyetler hem gündüz
hem de gece oldukça sınırlıdır.
Dubai İklim Verileri
Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıl

Kaydedilen En yüksek Sıcaklık

C°

31.8

37.5

41.3

43.5

47.0

47.9

48.5

47.5

45.1

42.4

38.0

33.2

48.5

Ortalama En Yüksek Sıcaklık

C°

24.2

25.6

28.6

33.2

37.8

39.7

41.2

41.4

39.1

35.6

30.7

26.3

33.6

Günlük Ortalama Sıcaklık

C°

19.3

20.6

23.2

27.2

31.4

33.6

35.7

35.0

33.4

30.0

25.4

21.3

28.0

Ortalama En Düşük Sıcaklık

C°

14.4

15.5

17.7

21.2

24.9

27.5

30.2

30.5

27.7

24.3

20.0

16.3

22.5

Kaydedilen En Düşük Sıcaklık

C°

6.1

6.9

9.0

13.4

15.1

18.2

20.4

23.1

16.5

15.0

11.8

8.2

6.1

Ortalama Toplam Yağış Miktarı mm

18.8

25

22.1

7.2

0.4

0

0.8

0

0

1.1

2.7

16.2

94.3

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı

gün

5.4

4.7

5.8

2.6

0.3

0

0.5

0.5

0.1

0.2

1.3

3.8

25.2

%

65

65

63

55

53

58

56

57

60

60

61

64

59.8

saat

254.2

229.6

254.2

294

344.1

342

322.4

316.2

309

303.8

285

254.2

3508.7

Ortalama Bağıl Nem
Ortalama Güneşlenme Süresi

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

Güneşlenme İhtimali

%

75

75

68

75

85

81

74

78

86

82

86

75

78.3

Ortalama Deniz Suyu Sıcaklığı

C°

23.4

21.9

23.2

25.5

28.8

31.6

32.7

33.5

33.1

31.3

28.6

25.4

28.3

6

8

10

11+

11+

11+

11+

11+

11+

8

6

5

9.1

Ortalama UV İndeksi

Tablo 1: Dubai İklim Verileri
Dubai Meteoroloji Ofisinden alınan veriler Tablo 1’de yer almaktadır.
1.4.2 Taşıyıcı sistem
Önerilerin taşıyıcı sistemi katılımcılar tarafından özgürce seçilebilir. Taşıyıcı sistem geliştirilirken
İzocam ve/veya Isover ürünlerinin de bunun bir parçası olacak şekilde sisteme entegre edilmesi
gerekmektedir. (Aşağıdaki adreslerden planlama için ücretsiz destek alınabilir.)
Isover tarafından geliştirilen ve Pasif House Institute tarafından onaylanmış ısı köprüsüz taşıyıcı
sistemi garanti eden detaylara www.isover-construction.com sitesi üzerinden erişilebilir. Hava
sızdırmazlık hakkında tüm ilgili bilgiler ve hava sızdırmazlığın önemi, yöntemler, ürünler ve çözümler
www.isover-airtightness.com sitesinde yer almaktadır. Tüm bu veriler katılımcılara tasarımları için
destek sağlayan bilgilerdir. Tüm bu veriler katılımcılara tasarımları için destek sağlayan bilgilerdir.
1.4.3 Multi Konfor Kriterleri
Multi Konfor kriterlerine ulaşmak için yüksek performanslı ısı, ses yalıtımı, yangın güvenliği ve doğal
aydınlatma şartlarının düşünülmesi gerekmektedir.
Multi Konfor Binalarla ilgili temel fikir ve yaklaşımlarının açıklandığı bilgiye, farklı iklim ve tipteki
binaları kapsayan broşürlere www.izocamogrenciyarismasi.com adresindeki Multi Konfor Binalar
menüsünden erişilebilir ve istenirse hesaplama aracı olan MCH Designer programı bilgisayara
yüklenebilir.
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Dubai'de açık alan sıcaklığı neredeyse hiçbir zaman, kışın bile, 10 °C seviyesinin altına inmediği ve
günlük ortalama değerler 15 °C üzerinde kaldığı için, ısıtma olmadan bina inşa etmek oldukça
kolaydır. Öğrenciler bu yüzden tüm dikkatlerini soğutma ihtiyacının azaltılmasına yönlendirebilirler.
Günlük ortalama sıcaklığın yaz aylarında bazen 30 °C çok üzerine çıkabildiği düşünülecek olursa,
soğutma yükünün mümkün olduğunca azaltılması için aktif/pasif gereken her şey yapılmalıdır.
Katılımcıların araştırabileceği çözümlere örnek verecek olursak:
İletim yüklerinin kontrol edilebilir bir seviyeye azaltılması için iyi ısı yalıtımı
Kızılötesi ışığı yansıtan beyaz yüzeyler
İletim ve güneş enerjisi yükünün pencerelerden bina içine girişini azaltmak için düşük gdeğerine (%25 civarında) sahip üç katmanlı güneşten korunma camı. Bu cam gözle görülebilir
spektrumda yüksek ışık geçirgenliğine sahip nötr renkte olmalıdır. G-değerinin daha da
azaltılması gün ışığı kalitesini kötüleştirebilir.
Gölgeleme elemanları







Katılımcılardan aşağıdaki tabloda belirtilen hedef değerlere ulaşabilmek için tasarımlarında
kullandıkları temel stratejileri sunmaları beklenmektedir.

Isı

2

≤15

2

≤70

Isıtma enerjisi ihtiyacı

kWh/m yıl

Soğutma enerjisi ihtiyacı

kWh/m yıl

Hava geçirmezlik
Yaz konforu

n50 (V/h)
mevsimsel sıcaklığın
üzerine çıkma sıklığı %

Hava doğuşumlu
Darbe doğuşumlu
Daire içindeki odalar arasında Hava doğuşumlu
ses yalıtımı
Darbe doğuşumlu
Dış ortamdan içeri
gelen gürültü düzeyi,
Dış gürültü
Lgag
Daireler arasında ses yalıtımı

Akustik

Aydınlatma Gün ışığı otonomisi

%

min
0,6

hedef
1

%10

%5

min
≥ 58 dB
≤ 45 dB
≥ 45 dB
≤ 50 dB

hedef
≥ 63 dB
≤ 40 dB
≥ 48 dB
≤ 45 dB

25 dBA

20 dBA
%60

Tablo 2: Konut işlevi için Multi Konfor Bina kriterleri
1. Isıl konfor
Enerji verimliliği için teknik parametreler
Tablo 2’de belirtilen ısı kriterleri hedeflenmelidir. Katılımcılar projelerinin hesap sonuçlarını net
görebilmek için MCH Designer programını kullanmalıdır.
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Fazla ısınmayı engellemek için gerekli teknik parametreler
Yazın aşırı ısınmayı azaltabilmek için güneşten yeterli korunum planlanmalıdır. Yaz döneminde
konforlu bir iç mekan sağlayabilmek için iç mekanlardaki sıcaklığın 25°C ve üzerine çıkma sıklığının
%10’dan az olması hedeflenmelidir.
Bu değeri sağlayabilmek için öğrenciler, hem pasif (panjur, cephenin açık renk seçilmesi vb) hem
aktif (ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi, aktif soğutma sistemi vb) tasarımlar, alternatif enerji
sistemleri önerebilir.
2. Akustik konfor - Teknik parametreler
Gürültü insan sağlığına son derece zararlıdır. Akustik açıdan iyi bir ortam yaratmak insan sağlığı için
gereklidir. Yüksek gürültü seviyesinin sonucunda ortaya çıkan uyku eksikliğinin insanlar üzerinde
psikolojik ve fiziksel negatif etkileri görülmektedir. Dış ortamdan gelen yol/trafik gürültüsü ve komşu
sesler konut işlevinde rahatsızlık yaratan gürültü kaynaklarıdır. Bunlar dışında tesisat kaynaklı
(ısıtma, soğutma, havalandırma gibi) gürültüler de bina içinde yer almaktadır. Tüm gürültü
kaynakları düşünülerek gerekli önlemlerin (aktif-pasif) alınması ve akustik konfor sağlanması
amacıyla çözüm geliştirilmesi beklenmektedir.
3. İç Mekân Hava Kalitesi
Dairelerin içinde konut sakinlerine en düşük oranda (en fazla 1000ppm) CO2 yoğunluğunu sağlamak
hedeflenmelidir. Bu CO2 seviyesine ulaşmak için kişi başına saatte 30 mc değerinde havalandırma
gerekmektedir.
4. Yangın Güvenliği
Cephede kullanılan tüm malzemeler yanmaz olmalıdır.
5. Doğal aydınlatma
Kaliteli bir hayat için günışığı zorunludur. Bu nedenle gün içinde farklı etkinlikler için kullanılacak
odaların günışığı otonomisi için %60 oranı hedeflenmelidir.
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2.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Isover, İzocam ve Dubai Belediyesi ve Dubai Properties Grup işbirliğiyle düzenlenen uluslararası
öğrenci yarışmasıdır.
2.1. ULUSAL AŞAMA
Yarışmanın ulusal aşaması İzocam tarafından düzenlenmektedir. Ulusal aşama her bölümden lisans
ve yüksek lisans öğrencilerine açık olup en iyi üç projenin seçileceği aşamadır. Ulusal aşama kendi
içinde iki aşamadan oluşmaktadır.
2.1.1. Ulusal Birinci Aşama
Birinci aşamada, yarışma sorusunda açıklanan proje alanının bölgesel şartlarını hesaba katarak,
sürdürülebilir ve iklimle dengeli bir mimari tasarım fikri geliştirmeleri ve bu fikir projelerinin
somutlaştırılarak mimari avan projeye dönüştürülmesi beklenmektedir.
2.1.2. Ulusal İkinci Aşama
İkinci aşamada, ilk aşamada başarılı bulunan projelerin Jüri yorumlarıyla daha üst düzeye taşınması
beklenmektedir. Proje sahipleri bu aşamada jüriye projelerini doğrudan anlatma şansı bulacaklar,
soru-cevap bölümünde Jüri’den kritik alabileceklerdir. Bu aşamada tasarımın yanı sıra teknik
kriterler de değerlendirilecektir. Yapılan sunumlar sonrasında jüri en iyi 3 projeyi uluslararası
aşamada Türkiye’yi temsil etmek üzere derecelendirecektir.
2.2. ULUSLARARASI AŞAMA
Yarışmanın uluslararası aşaması 12 - 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecektir.
Ulusal aşamada dereceye giren projeler Türkiye’yi temsil etmek üzere Dubai’de gerçekleşecek
uluslararası finale katılacaktır.
Yarışmaya katılan projeler, Uluslararası aşama sırasında incelenmek ve üzerinde tartışılmak üzere
sergilenecektir. Daha sonra, proje sahipleri, beş dakikalık bir sunumla projelerini uluslararası jüriye
ve diğer ülkelerden gelen yarışmacılara anlatma şansı bulacaklardır. Tüm sunumlar canlı olarak
internet üzerinden yayınlanacaktır.
Uluslararası jüri, uluslararası aşamayı kazanan 3 projeyi belirleyecektir. Buna ek olarak jüri,
yarışmacıların sağladığı farklı fikirlere özel ödüller verebilir. Sunumlardan sonra jürinin karar
toplantısı ve ardından da ödül töreni yapılacaktır.
3.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI




Yarışmanın ilk aşamasına üniversitelerin tüm bölümlerinden öğrenimi devam eden 1 Ocak
1990 ve sonrası doğumlu lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
Yarışmanın ulusal aşamasında, her grupta en az bir mimarlık öğrencisi olması şartı aranır.
Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan
alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
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Katılım bireysel olarak veya 2 kişiden oluşan ekipler halinde olabilir. Yarışmacı sadece tek bir
proje grubunda yer alabilir.
Seçici kurul ve organizatör kuruluş bünyesinde (İzocam A.Ş.), yarışmayla ilgili çalışanlar,
yarışmanın her hangi bir evresinde görev almış olanlar ve bu kişilerle birinci dereceden
akrabalığı olanlar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.
Yarışmaya katılmak isteyen tüm öğrenciler www.izocamogrenciyarismasi.com sitesinde yer
alan başvuru formunu doldurarak kayıt olmalıdır. Ekip halinde yapılan başvurularda her üye
için ayrı form doldurulmalıdır. Yarışmaya kayıt yaptırmayan öğrenciler projelerini teslim
etseler bile katılımları geçersiz olacaktır.

4. YARIŞMA SÜRECİ ve YÖNTEMİ







Yarışma www.izocamogrenciyarismasi.com üzerinden yürütülecektir.
İzocam, tüm adayların isimlerini saklayarak, yarışma jürisinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt
eder.
Kazanan projeler, www.izocamogrenciyarismasi.com adresinde kamuya açık ve süresiz
olarak yayınlanacaktır.
Bütün yarışmacıların 26 Şubat 2018 tarihine kadar www.izocamogrenciyarismasi.com
adresine kayıt olması gerekmektedir. Bunu yapmayan ya da eksik ya da yanlış bilgi sağlayan
ekipler yarışmadan diskalifiye edilecektir.
Yarışmayla ilgili tüm resmi duyurumlar web sitesine kayıt yaptıran öğrencilere e-mail ile
gönderilecektir.

4.1. ULUSAL BİRİNCİ AŞAMA- Proje Teslimi ve Jüri Değerlendirmesi
•
•
•

Yarışmacılar 26 Şubat 2018, Pazartesi günü saat 23:59’a kadar avan projelerini dijital olarak
www.izocamogrenciyarismasi.com sitesine yüklemekle yükümlülerdir.
10 Mart 2018 Cumartesi gününe kadar yarışmanın web sitesinde Ulusal birinci aşamayı
geçen ekipler ilan edilecektir.
Finalist grupların ulusal İkinci Aşamaya hazırlanmaları için jüri değerlendirme tutanağı
kendileri ile paylaşılacaktır.

4.2. ULUSAL İKİNCİ AŞAMA- Proje Teslimi ve Jüri Değerlendirmesi
•

•
•
•

Proje önerilerinin mimari ve teknik detaylandırılması aşaması için finalist ekipler 15 Nisan
2018, Pazar günü saat 23:59’a kadar www.izocamogrenciyarismasi.com sitesine projelerini
yükleyeceklerdir.
Proje teslim eden finalistler 19 Nisan 2018 Perşembe günü yarışma organizasyonu
tarafından daha sonra duyurulacak saatlerde ve yerde jüriye sunum yapacaklardır.
Jüri, bu sunumların ardından Türkiye’yi temsil edecek proje ve ekiplerini belirleyecektir.
Yarışma organizasyonu dereceye giren projeleri www.izocamogrenciyarismasi.com
sitesinden duyuracaktır.
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4.3. ULUSLARARASI AŞAMA




İzocam Öğrenci Yarışması 2018 Kazananları, İzocam ve ulusal jürinin desteğiyle uluslararası
aşama için sunum hazırlayacaklardır. 2 Mayıs 2018, Çarşamba günü saat 14:00’a kadar
istenilen dosyaları sayısal (dijital) olarak İzocam’a teslim edeceklerdir. Bu dosyalar İzocam
tarafından yurtdışına gönderilecektir.
Uluslararası aşama 12 – 15 Mayıs tarihleri arasında Dubai şehrinde gerçekleşecektir.

Yarışma hakkındaki resmi bildirimler, www.izocamogrenciyarismasi.com adresine kayıt yaptırmış
olan tüm yarışmacılara e-posta yoluyla gönderilecektir. Daha fazla bilgi almak ve sorularınız için
www.izocamogrenciyarismasi.com sitesinden soru formu gönderebilir, YEM ve İzocam’a
danışabilirsiniz.

5.

YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

5.1. ULUSAL BİRİNCİ AŞAMA
Teslim İçeriği:
 Yarışmacılardan şartnamede belirtilen proje yeri ve verilerini dikkate alarak avan projeleri
tasarlamaları beklenmektedir.
 Yarışmanın konusuyla farklı kanallardan ilişkilendirilebilecekleri projeler, görsel ve yazılı
olarak net bir şekilde jüriye aktarılmalıdır. Avan projeler ikinci aşamada uluslararası yarışma
sunumuna esas olacak mimari projenin temelini oluşturacaktır.
 Proje alanıyla ilgili yaşam senaryosu, getirilen vizyon ve projeyi anlatacak 2 adet A1
boyutunda yatay kullanımlı pafta hazırlanacaktır. Bu paftalar aşağıdaki bilgileri içerecektir:
o Tasarım ilkeleri, fikri ve fonksiyonel çözüm
o Projenin genel işleyiş şeması
o Enerji tedariği ve genel sürdürülebilirlik ilkeleri ve fikri
o Plan, kesit ve detaylar ile birlikte 3 boyutlu çizimler, görseller
 Ekipler, projelerini desteklemek için istediği medya türünde ayrıca sunum hazırlayabilirler.
(Video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum vb.)
Teslim Biçimi:
 Yarışmanın ulusal aşamasına katılım online kayıta göre kabul edilmektedir. Öğrenciler
www.izocamogrenciyarismasi.com adresinden kayıt yaptırmalıdır. Bu kayıt ile öğrencilere
resmi duyurumlar elektronik posta olarak gönderilecektir.
 Teslim edilecek dosyalar 300 dpi çözünürlükte pdf veya jpg formatında olup, 50 MB boyutu
geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine (zip veya rar uzantılı sıkıştırılmış dosya olarak)
yüklenecektir.
 Yüklenen dosyalar, sadece organizatöre açık olacaktır.
 Yüklenen dökümanların dijital isimlerinde ve içeriklerinde proje sahiplerinin kimliğini belli
eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir.
 Sistem, proje yüklemesi öncesinde ekip için bir isim/rumuz isteyecektir. Rumuz en az 5 en
fazla 8 karakterli harf ve rakamların yer aldığı bir kombinasyonda olmalıdır. Rumuz ardışık
rakam ve harfleri içermemelidir. Sistem, kurallara uymayan ve daha önce kullanılmış
rumuzlar için onay vermeyecektir.
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•
•

Ekip üyelerinin bilgileri sisteme girildikten sonra teslim dökümanları siteye yüklenebilir.
Fikir projesini anlatan dosyaların sağ üst köşesinde rumuz yer almalıdır.
Yarışmaya katılacak ekipler, tüm belge ve paftalarının dosya adında rumuz kullanacaklardır.
Rumuzun yazıldığı dosyalar sıkıştırılmış (rar, zip vb) tek bir dosya içinde teslim edilecektir.

Tek bir dosya içinde yarışmanın web sitesine yüklenecekler;
 Projeyi anlatan 2 adet A1 yatay pafta (pdf veya jpg formatında)
 Takımda yer alan öğrencilerin her birine ait öğrenci belgesi
 Takımda yer alan öğrencilerin her birine ait kimlik belgesi
 Projeyi destekleyen medya (isteğe bağlı)
Proje teslimleri 26 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar yarışmanın web sitesine dijital
olarak yüklenerek yapılacaktır. Yüklenen sıkıştırılmış dosyaların adı ekip ismi/rumuzu ile
kaydedilmelidir. Bu tarihten sonra sistem veri yüklemesine kapatılacaktır.
5.2. ULUSAL İKİNCİ AŞAMA
Teslim İçeriği:
 Yarışmacılardan şartnamede belirtilen proje yeri ve verilerini dikkate alarak hazırladıkları
avan projelerini, jüri raporunu dikkate alarak, mimari ve mühendislik detaylarıyla
geliştirmeleri beklenmektedir.
 Finalistlere, kişisel tasarım fikirlerini ve yönelimlerini jüri tarafından değerlendirilmeye uygun
bir detay ve netlikle ifade etmeleri önerilir.
 Projeler aşağıdaki bilgileri içermek zorundadır.
1. Vaziyet planı;
 Hazırlanan projenin genel işleyiş şemasının ifade edilmesi beklenmektedir. Finalistler
kendilerince en uygun buldukları gösterim metoduyla projenin temelindeki ana
fonksiyonu ve onun yayılımını içeren temel fikrin dağılımını bu şemanın kapsamında
sunmalıdır.
 Analiz edilen bölgelerdeki yaşam deneyimi, finalistlerce seçilen görsel, perspektif,
modelleme, fotoğraf vb sunum teknikleriyle canlandırılmalıdır.
2. Plan, Kesit ve Detaylar, Konut işlevi olan tek bina için sağlanacaktır
 Kat planları
 Kesitler
 Perspektif, 3 boyutlu görseller ve çizimler
 Detaylar
 Çatı, dış duvar, bölme duvarlar, pencereler, zemin kat ve ara kat detayları
 Isı/ses köprülerini engelleyen, hava geçirmezlik ve nem korumasını gösteren detaylar
 Katılımcıların uygun göreceği diğer detaylar
Önerilen ölçek: Plan/kesitler için 1/200 , detaylar için 1/20
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Hesaplamalar
 Konut işlevini gösteren tek bina veya tek daire için hesaplama yapılacaktır. Bu binanın
detayları projede gösterilecektir.
 Yıllık ısıtma, soğutma ihtiyacı ve aşırı ısınma sıklığı grafiği; MCH Designer yazılımı
kullanılarak yapılacak olup hesap sonucu projede gösterilmek zorundadır.
 Yukarıda belirtilen zorunlu bilgilerin sağlanmaması projenin yarışmadan diskalifiye
edilmesine sebep olacaktır.
İzocam, yazılım programı, detay oluşturma ve hesaplama konusunda finalistlere destek
verecektir.
Yukarıda belirtilen şartların yanı sıra jürinin aşağıdaki başlıkları analiz edebilmesi için yarışmacılardan
yeterli bilgi sağlamaları beklenmektedir:
3. Tasarım temel fikrinin tanımı
 Tasarım ilkeleri, fikri ve fonksiyonel çözüm
 Enerji tedariği ve genel sürdürülebilirlik konsepti
 Isıl konfor stratejisi; Örnek: Bina U değerleri, hava sızdırmazlık çözümü, iklimlendirme
sistemi, pasif/aktif gölgelendirme önlemleri, soğutma, vb.
 Akustik konfor stratejisi; Örnek: Binadaki duvar kesitlerinin ses azaltım (Rw) değerleri,
teknik gürültüden korunma için alınan önlemler, vb.
 İç hava kalitesi stratejisi; Örnek:Havalandırma önerileri (mekanik ve/veya manuel),
havalandırma taslağı, önerilen çözümler, vb.
 Yangın güvenliği stratejisi; Örnek: Tahliye yolları, malzemelerin yangına tepkileri, vb.
 Gün ışığı stratejisi
 Enerji tedariği ve sürdürülebilirlik konsepti
 Açık alan güvenliği, sosyal konfor ve mahremiyet stratejisi
İstenen asgari şartların sağlanmasının yanı sıra, jürinin projeyi anlamasına yardımcı olacak ek bilgiler,
finalistlerce uygun bulunan formda (diagram, yazı, grafik, şema, çizim, bilgi, hesap vb şekilde)
sunulabilir.
Teslim biçimi:
 Teslim edilecek dosyalar 50 MB boyutu geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine
yüklenecektir.
 Yüklenecek dosya 80*200 cm boyutunda dikey tek paftadan oluşacaktır. (jpg veya pdf
formunda, 300 dpi çözünürlükte)
 Pafta net ve okunabilir olmalı, proje başlığını göstermelidir.
 Jüri günü yarışmacıların yapacağı sunum 10 dk ile sınırlı olup, dosya powerpoint formunda
olmalıdır.
Proje teslimleri 15 Nisan 2018, Pazar günü saat 23:59’a kadar yarışmanın web sitesine dijital olarak
yüklenerek yapılacaktır. Bu tarihten sonra sistem veri yüklemesine kapatılacaktır.
Proje teslim eden finalistler 19 Nisan 2018, Perşembe günü yarışma organizasyonu tarafından daha
sonra duyurulacak saatler arasında jüriye sunum yapacaklardır. Jüriye yapılacak sunumlar
powerpoint dosyasında jüri saatinden önce İzocam’a teslim edilecektir. Jüri, sunumu izlemek isteyen
ilgililere açık olarak düzenlenecektir. Yarışma sitesine yüklenen dijital dosyaların baskısı
organizasyon tarafından sağlanacak ve sunum esnasında sergilenecektir.
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5.3. ULUSLARARASI AŞAMA
Uluslararası aşamaya katılmaya hak kazanan projeler aşağıdaki dökümanları 2 Mayıs 2018 tarihine
kadar teslim etmekle yükümlüdürler.
1. Roll-up poster (elektronik)
 300 dpi çözünürlükte, PDF 9 veya daha eski versiyonda poster
 Poster ölçüsü: 180 cm x 80 cm (180 cm yükseklik x 80 cm genişlik)
Her bir ekip için gönderilebilecek azami poster sayısı birdir (1). Proje posterleri sağ üst köşesinde
aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.
 Ekibin ülkesi (ör. Avusturya)
 Üniversite adı (ör. Ljubljana Üniversitesi)
 Hazırlayanın adı (veya bir ekip ise hazırlayanların adları)
 Sunum sırası (ör. 23) (Bu sayı 13 Mayıs 2018 tarihindeki proje sunumları için başvuru sırasını
ifade eder. İzocam tarafından dereceye giren ekiplere iletilecektir.)
2. Powerpoint sunum dosyası.
 PPT veya PPTX uzantılı. Diğer dosya formatları kabul edilmeyecektir.
 Dosya boyutu arşivlenmemiş, 50 MB altında olmalıdır. Daha büyük dosyalar bu boyuta
küçültülecektir.
 Bu dosya maksimum 1 dakika uzunluğunda bir video içerebilir.
Bu dosya Uluslararası Aşama esnasında jüriye yapılacak sunumda kullanılacaktır. Sunum süresi
5 dk ile sınırlıdır.
 Dosyanın adı şu şekilde olmalıdır: Ülke X_Y Ödül, İsim1_İsim2. Örneğin: Serbia, 2nd Prize,
Ilian Dragutinovici_Igor Pancic
3. Ekip üyelerinin resimleri tiff formatında, CMYK renk skalasında ve 300 dpi çözünürlükte olacaktır.
4. Proje görselleri


300 dpi çözünürlükte proje bilgilerini içeren üç tiff dosyası:

 İlk resim: bina görüntüsü (genelde 3D model)
 İkinci resim: mimari çizimler (planlar,kesitler, grafikler, modeller, vb.)
 Üçüncü resim: detaylar (yalıtım fikirleri, çözümleri vb.)
Bu veriler "Multi-Konfor Öğrenci Yarışması- 2018 En İyi Projeler" kitabında kullanılacaktır.
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6.

JÜRİ

6.1. ULUSAL JÜRİ
Ulusal yarışmada dereceye girecek projeler, yetkin öğretim görevlileri ve uzman mimarlardan oluşan
ulusal jüri tarafından belirlenecektir. Ulusal jüri alfabetik sıraya göre aşağıda yer almaktadır.
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi
Yük. Mim. Ali Erkan Şahmalı, Günarda Proje Yönetimi Genel Müdürü
Yük. Mim. Durmuş Dilekçi, Dilekçi Mimarlık Kurucusu
Yük. Mim. Hakan Demirel, Suyabatmaz Demirel Mimarlık Kurucu Ortağı
Doç. Dr. Gülten Manioğlu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Çalışkan, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Kemal Gani Bayraktar, İzocam Pazarlama Müdürü

Ulusal İkinci Aşama değerlendirme kriterleri Uluslararası Aşama değerlendirme kriterlerlerini esas
alır.
6.2. ULUSLARARASI JÜRİ
Uluslararası jüride 2 uzman mimar, Saint-Gobain’den 2 yetkili, Dubai Belediyesi’ni temsil eden 2
yetkili ve daha önceki yarışmalarda dereceye giren bir öğrenci yer alacaktır. Jüri toplam 7 kişiden
oluşacaktır.
Organizatör uluslararası jürinin sayısında ve içeriğinde önceden haber vermeksizin değişiklik
yapabilir. Jüri üyelerinin bilgileri Uluslararası Aşama'dan önce duyurulacaktır.
Uluslararası Aşama'da birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü ve özel ödüller belirlenirken aşağıdaki
kriterler esas alınacaktır.
Mimari: %50
Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik yaklaşımının yanı sıra tasarım yetkinliği, işlev
anlayışı ve bölgesel verilerin değerlendirilmesi.
Teknik kriterler: %20
Konstrüksiyonların ısı-ses-günışığı konforu ve yangın güvenliği düşünülerek enerji etkin şekilde
oluşturulması
Konstrüksiyon detayları: %20
Önerilen konstrüksiyon detaylarının, yapı fiziği (ısı köprüleri ve akustik köprüler, hava sızdırmazlık
ve nem yönetimi) açısından kalitesi ve tutarlılığı.
Kullanılan ürünler: %10
SG Isover, Izocam ve diğer SG ürünlerinin projede doğru şekilde kullanılması.
7.

SORU ve CEVAPLAR

Yarışmacılar yarışmaya ilişkin sorularını www.izocamogrenciyarismasi.com adresinde yeralan soru
formu kanalıyla iletebilir. Cevaplar soruyu soran öğrenciye gönderilecek ayrıca web sitesinde ki SSS
bölümünde de yayımlanacaktır.
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8.

ÖDÜL

Ödüllendirmeyi yapacak kuruluş, ulusal aşamada İzocam, uluslararası aşamada Saint-Gobain
Isover’dir.
8.1. Ulusal Aşama
Ulusal birinci aşamada jüri tarafından başarılı bulunup ikinci aşamaya proje teslim ederek jüriye
sunum yapan öğrenciler “finalist” olarak duyurulur, “finalist sertifikası” ile ödüllendirilir. Finalistlere,
diğer finalistlerin ve jürinin olacağı açık jüri toplantısı ile proje sunumlarını birebir jüriye yapma ve
jüriden doğrudan fikir alma imkanı sağlanır.
Ulusal İkinci Aşamada dereceye girecek projeler para ödülü ve Dubai’de gerçekleşecek uluslararası
finale katılma hakkı kazanır.
Birincilik ödülü
: 8.000 TL
İkincilik ödülü
: 6.000 TL
Üçüncülük ödülü : 4.000 TL
Jüri uygun gördüğü durumlarda özel ödül verebilir. Özel ödül, ulusal aşamayla sınırlıdır, uluslararası
finale katılmaya hak kazanmaz.
Ödül tutarı proje ekip üyelerine paylaştırılarak eşit miktarlarda her bir üyeye ayrı verilir.
8.2. Uluslararası Aşama
Birincilik ödülü
İkincilik ödülü
Üçüncülük ödülü
Özel ödül
Öğrenci ödülü

: 1,500 €
: 1,000 €
: 750 €
: 500 €
: 500 €

Öğrenci Ödülü: “Öğrenci Ödülü” bütün katılımcı ekiplerin oyları esas alınarak belirlenecektir. Her
ekibe, en iyi takımı belirlemeleri için bir oy hakkı verilecektir. En fazla oy toplayan ekip Öğrenci
Ödülü'nü almaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda oy alan ekipler olursa para ödülü bu ekipler arasında
eşit bir şekilde paylaştırılacaktır.
9.

ULAŞIM VE SEYAHAT MASRAFLARI

Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her yarışmacı ekip ulusal aşama için gerçekleştirdiği çalışma ve
masraflardan kendisi sorumludur. Ulusal 1. ve 2. Aşamada teslim edilen dijital dosyaların Jüri
dğerlendirmesi için basım ve hazırlığı İzocam sorumluluğundadır. Ulusal 2. Aşama için İstanbul
dışından katılım sağlayan finalistlerin ulaşım masrafları İzocam tarafından karşılanacaktır.
Dubai’de gerçekleşecek uluslararası finale katılacak ekiplerin dijital formatta hazırladıkları roll-up
posterin basımı, yarışmacıların uluslararası etkinliğine katılmak için yapacağı seyahat ve konaklama
masrafları İzocam tarafından karşılanacaktır. Kişisel harcamalar yarışmacılara ait olacaktır.
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10.

HUKUKİ ŞARTLAR

İzocam Öğrenci Yarışması ("Yarışma") yarışmacıları bu şartnamede projelerinde yer alan herhangi
bir bilginin/verinin başka bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini ve bu
bilginin/verinin ya kendisinin olduğunu ya da üzerinde tam kullanma hakkı olduğunu taahhüt
etmektedir. Yarışmacılar projeleri üzerinde sınırsız fikri mülkiyet hakkına sahip olacaktır.
Ulusal ya da uluslararası aşamadaki yarışmacılar, konumları ne olursa olsun bu şartnamede
organizatöre projelerini, proje sunumlarını ve teslim edilen ya da sunulan bütün belgeleri,
yarışmacının yarışma sırasında çekilen video ya da fotoğrafları ve/veya yarışmacı tarafından
Organizatör'e teslim edilmiş malzeme de dahil olmak üzere fakat bununla sınırlı kalmaksızın sınırsız
bir süreyle ve Organizatör tarafından kullanılan her türlü medya organında yayımlanmak üzere
bedelsiz olarak kullanma ve yayımlama konusunda tam ve kısıtsız yetki vermektedir. Tüm
yarışmacılar, jürinin kararlarının itiraz edilemez ve kesin nitelikte olduğunu onaylamalıdır. Bu
yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları teslim ve kabul ederler.
11.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 1 Aralık 2017
Ulusal Birinci Aşama Proje Teslimi: 26 Şubat 2018, Pazartesi, Saat 23:59 (web sitesine dijital
yükleme)
Ulusal Birinci Aşama Sonuçların duyurumu: 10 Mart 2018, Cumartesi
Ulusal İkinci Aşama Proje Teslimi: 15 Nisan 2018, Pazar, Saat 23:59 (web sitesine dijital yükleme)
Ulusal İkinci Aşama Jüri Sunumu: 19 Nisan 2018, Perşembe,
Uluslararası Aşama Sunum Teslimi: 2 Mayıs 2018, Çarşamba, Saat 14:00’a kadar
Uluslararası Aşama Jüri Sunumu: 12 – 15 Mayıs, Dubai
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