
“GÜNÜMÜZÜN YAŞAMA/KONAKLAMA/ÇALIŞMA 
MEKANLARI” Çalıştayı Katılım Koşulları 

1. Katılımcılar, başvuru yapmadan önce katılım koşullarını okuyup onaylayarak 
çalıştaya katılabilirler.

2. Çalıştay kapsamında yalnızca Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınacaktır.

3. Katılımcılar başvuru sırasında paylaştıkları tüm bilgilerin doğru olduğunu 
beyan etmiş sayılır.

4. Bireysel başvurular kabul edilmeyecek; 2 kişilik gruplar halinde yapılan 
başvurular geçerli sayılacaktır.

5. Başvurular adayların daha önceki çalışmalarını içeren A3 boyutundaki 
portfolyo ile yapılacaktır.

6. Başvuru için son gün 5 Kasım 2018’dir. Saat 16.00’ya kadar yapılacak 
başvurular dikkate alınacak, daha sonra yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Başvurular portfolyolar eşliğinde Fatih Emlek’e teslim 
edilerek gerçekleştirilecektir.

7. Teslim edilen portfolyolar Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim 
elemanları tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirme sonucuna göre ön 
eleme gerçekleştirilecektir.

8. Ön eleme sonucunda çalıştaya katılmaya hak kazanan 20 grup, 9 Kasım 2018 
Cuma günü; tasarımda kullanılacak ürünlerin tanınması ve seçimi için Bursa 
Nezih Bağcı Showroom’una atölye yürütücüleri eşliğinde ziyarette 
bulunacaktır.

9. Ziyaret sırasında markanın ürün yelpazesinden ön seçimler yapılacaktır. Bu 
esnada moodboard için katılımcıların seçtikleri ürünlerin siparişleri Nezih 
Bağcı firması tarafından verilecektir.

10. Mağazada dilediği ürünü bulamayan katılımcı gruplar, www.jab.de adresinden 
de seçim yapma hakkına sahiptir.

11. Katılımcı gruplar 9 Kasım 2018-26 Kasım 2018 tarihleri arasında, çalıştay 
sonucunda Jab ürünleri ile hazırlanmış olması gereken moodboard 
tasarımlarının taslağını hazırlamakla yükümlüdür.

12. 26-27 Kasım 2018tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü’nde atölye yürütücüleri eşliğinde iki günlük bir workshop 
gerçekleştirilecektir.

http://www.jab.de/


13. Workshop’a grubun tüm üyeleri katılmak zorundadır.

14. Hazırlanan moodboard’ların tamamı 28 Kasım 2018 günü saat 10.00’da
Podyum Park’ta belirlenmiş alanda sergi alanında gösterime açılacaktır.

15. Katılımcılar; hazırladıkları moodboard’lar başta olmak üzere çalıştay süreci
boyunca çekilecek tüm fotoğraf, video ve görüntünün yazılı, görsel ve sanal
mecrada yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.

Moodboard tasarım içeriği 

1. Moodboard’u hazırlanacak tasarım bir otel odası, konut (yaşam alanı) ya da
ofis iç tasarımı olmak zorundadır. Bu üç mekandan biri seçilerek, günümüzün
yaşam/konaklama/çalışma mekanlarına yönelik kararlar doğrultusunda bir
tasarımın gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

2. Üzerinde çalışılacak moodboard zemini ve kullanılacak ürünler workshop
tarihlerinde Jab firması tarafından katılımcılara hazır olarak verilecektir.

3. Moodboard ile eş zamanlı olarak, yaklaşık iki yüz kelimelik bir tasarım raporu
da katılımcı gruplar tarafından sunulmak durumundadır.

4. Moodboard’a taşınan tasarımın üç boyutlu görselleri moodboard üzerine
katılımcı grup tarafından yerleştirilecektir.

5. Katılımcılar,  moodboard’larının kendi özgün fikirlerinden ortaya çıkan
çalışmalar olduğunu beyan etmiş sayılır.

6. Moodboard formatı aşağıdaki örneğe uygun olmalıdır:

Değerlendirme 

1. Jüri değerlendirmesi 28 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 saatleri
arasında yapılacaktır.



2. Kazananlar, 28 Kasım 2018 tarihinde  saat 18.30’da Jab Ödül Töreni ile birlikte
duyurulacaktır.

3. Katılımcı, moodboard ile birlikte daha önceki maddelerde belirtilen
dokümanları da teslim etmekle yükümlüdür.

4. Jüri; çalışmaları esneklik, dönüşebilirlik, erişebilirlik ve yaratıcılık kriterleri
çerçevesinde değerlendirecektir.

5. Jüri tarafından özgün olmadığı kanaatine varılan çalışmaların yaratıcıları
diskalifiye edilecektir.

Ödül detayları 

1. Tasarımı birinci olan grup, Schengen vizeleri olması koşuluyla, Almanya
seyahati kazanacak; Jab Anstoetz’in Bielefeld kentindeki üretim tesislerine
Türkiye’den profesyonel mimarlarla birlikte yapılacak geziye katılacaktır.

2. Yapılacak gezinin tarihi Jab Anstoetz firması tarafından belirlenecektir.

3. Tasarımı ikinci ve üçüncü olan gruplar ise Yem Kitabevi’nden kişi başı 250
TL’lik hediye çeki kazanacaktır.

4. 28 Kasım 2018 günü Podyum Park’ta saat 10.00’daki sergi etkinliğinin
ardından saat 18.30’da başlayacak kapanış oturumunda özel JAB Ödül Töreni
gerçekleştirilecektir.

5. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde
dönüştürülemez.

6. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların
belirlenmesi durumunda bu katılımcılar ödüle hak kazanamayacaktır.


