
 

 

GELECEĞİNE ZEMİN YARAT YARIŞMASI 

 

 

Yarışma Hakkında  

Yarışma, Gerflor Türkiye tarafından üniversitelerin Mimarlık Bölümlerinde sadece lisans 

öğrenimi gören öğrencilere açıktır. Yarışmaya katılacak olan proje, Mimarlık Bölümü diploma 

öncesi verilen proje olmalıdır. Yarışmaya sunulan proje daha önce farklı öğrenci yarışmalarına 

katılmamış ve yayınlanmamış olmalıdır. 

Kendi üniversitelerinde ön seçimle listeye alınan öğrenciler, mezuniyet projesi öncesinde 

hazırladıkları son mimari proje çalışmasını istenen formatta teslim ederek yarışmaya 

başvurabilmektedirler. Her eğitim yılında, öğrenciler tarafından gezi süresince üretilecek 

dokümanlardan (gezi notları, analizler, fotoğraflar, vb.) oluşan bir kitapçık hazırlanacaktır. 

Kitapçıkların yeni mimar adaylarını özendiren, gelecek dönemlere örnek ve mimarlık ortamına 

da zenginlik getirecek mütevazı kaynaklar olacağı düşünülmektedir. 

 

Yarışmanın Amacı 

Ülkemizde verilen mimarlık eğitimine katkıda bulunulması hedefiyle, kaygı ve coşkunun 

birlikte yaşandığı zorlu bir süreci deneyimleyen mimarlık öğrencilerine yönelik bir seyahat 

bursu imkanının yaratılması amaçlanmıştır. Verilecek seyahat bursları ile öğrencilerin farklı 

coğrafi ve kültürel bağlamlarda farklı özgün yapıları ve kentsel çevreleri yerinde 

deneyimleyerek görmeleri sağlanacaktır. Bu sayede öğrencilerin bireysel mesleki gelişimi ve 

toplumsal kültürel ortama katkı sağlanması öngörülmektedir. 

 



Manifesto 

Her deneyim, bir adımla başlar. 

İlk okul yıllarımızdan itibaren, farkında olmayarak üst üste eklediğiniz pek çok deneyim 

basamağı, profesyonel zemininizi inşa etme yolunda attığınız adımlardır.  

Şimdi adımlarınızı daha bilinçli atma zamanı geldi. Ne olmak ve neyi başarmak istediğinizi 

keşfettiğiniz, bu yolda ilerlerken geleceğinize yaptığınız yatırımların karşılığını görme zamanı; 

tam şu an.  

Gelecekte kendinizi görmek istediğiniz yere sizi yaklaştıracak ileriye dönük bir adım daha 

atma ve cevapları bularak zemininizi sağlamlaştırma zamanı. 

Bugünlere gelmek için çok çalışarak elde edilen mimarlık eğitimi; meslek hayatınıza sizi 

götürecek basamakların belki de en büyüğü iken, değerli olan ve sizleri meslekte benzersiz 

kılacak olan da aldığınız eğitimin çevresini desteklemek.  

Söz konusu mimarlık ise, disiplinlerarası etkiye maruz kalarak çalışmak ve aldığınız eğitimi 

deneyimlerle beslemek, geleceğinize yaptığınız en büyük yatırımlardan birisi. 

Bizler, öğrenciyken yapılan çalışmaların değerli olduğunu düşünüyor ve Gerflor Türkiye ile 

birlikte, öğrenci projelerinin mesleki gelişiminize yapacağı katkıyı her zaman destekliyoruz. 

Mimarlık eğitiminin diğer pek çok disiplin gibi düşünsel ve deneysel anlamda pratiğe ihtiyacı 

olduğunu bilerek, Türkiye genelindeki mimarlık öğrencilerinin bireysel gelişimini desteklemek 

ve gelecekteki zeminlerine katkı sağlamak amacıyla yeniden bir aradayız. 

8. dönemini gerçekleştirdiğimiz Geleceğine Zemin Yarat yarışmamızla, 30 Eylül 2022 tarihine 

kadar başvurularını kabul edeceğimiz, mimarlık öğrencilerinin diploma öncesi projelerini 

görmek için sabırsızlanıyoruz! 

Çağrımız, Türkiye’deki tüm mimarlık öğrencilerine; şimdi geleceğine bir adım at, geleceğine 

zemin yarat! 

 

Neden Yarışmalara Katılmalısınız? 

• Sonucu ne olursa olsun, yarışmalar mesleğinize başlarken daha bilinçli ilerlemeniz için 

size ideal bir zemin ve deneyim fırsatı sunar. 

• Projelerinizi hazırlarken hiç uyumadan gecenizi gündüzünüze kattığınızı en iyi biz 

biliyoruz. Binbir emekle hazırladığınız projelerinizin tanınmasını sağlamak için 

yarışmalar en iyi fırsatlardır. 

• Bizce eğitim, okulda yaptığımız projeler, ödevler ve zorunlu stajlardan ibaret 

olmamalı! Mimarlık öğrencileri olarak her alan hakkında donanımlı olmalı, 

yaratıcılığınızı ve genç beyinlerinizi sonuna dek zorlayıp kendinizi gösterebileceğiniz 

alanlar yaratmalısınız. 



• Birlikte çalıştığınız ve ortak bir dil oluşturduğunuz bir ekibiniz varsa, tasarım dilinizi 

nasıl sunduğunuzu ve birbirinizi nasıl geliştirdiğinizi izleyin. Yarışmalar, ekip 

çalışmalarının avantajlarını deneyimlemek için ideal süreçlerdir. 

• Katıldığınız yarışmaların sertifikaları ve projeleriniz, size pek çok katkı sağlamasının 

yanı sıra CV’nizi ve LinkedIn profilinizi inceleyen sektör profesyonellerinin sizi 

tanıması için en iyi yoldur. 

• Mimarlık eğitimi sonrasında iş hayatına atılırken CV’den daha önemli bir içerik varsa o 

da portfolyonuzdur. Portfolyonuzu önemseyin ve öğrencilik hayatınız boyunca ne 

kadar çok emek harcadığınızı gösterin! 

 

Detaylı bilgi ve başvuru için: www.geleceginezeminyarat.com 

Raportör: Dezinti Tasarım Danışmanlık 

Yarışma teslimi: 30.09.2022 Cuma, 23.59’a kadar 

Jüri toplantısı: 04.10.2022 Salı 

İkinci jüri toplantısı: 08.10.2022 Cumartesi 

 

Jüri Üyeleri 

• Ayhan Böyür / Öğretim görevlisi  

• Ece Ceylan Baba / Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölüm başkanı 

• Kurtul Erkmen / KG Mimarlık 

• Melike Altınışık / Melike Altınışık Architects  

• Serter Karataban / Teamfores Mimarlık 

• Sibel Dalokay Bozer / SDB Mimarlık 

• Şebnem Buhara / BOU Design 
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