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Sevgili gençler; 
 
 
Akdeniz’in incisi, Anadolu Selçuklu 

Devletinden modern Cumhuriyetimize 
eşsiz coğrafyası ile tüm dünyaya tarihi ve 
doğal güzelliği ile adından her dönem söz 
ettiren Alanya’mız, kültürel değerlerini 
koruyarak her geçen gün büyümekte ve 
gelişmektedir. 

 
 
Milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığımız eşsiz bir turizm bölgesi olmamız yansıra kentimiz adeta 

bir mozaiğin renkleri gibi onlarca farklı milletten insana yuva olmuştur. 
 
 
Alanya Belediyesi olarak hayalimiz her daim katılımcı demokrasi ilkeleri ışığında çağın 

gerektirdiği çevreci yaklaşım, akıllı şehircilik uygulamaları ve sürdürülebilirlik perspektifi ile 
herkes için yaşanılabilir huzurlu bir Alanya’ya ulaşmaktır. 

 
 
Bu hayalin peşinde; sosyal, ulaşım, tarım ve turizm alanlarında akılcı, sürdürülebilir ve 

bütüncül bir anlayışla bu güzel şehrin değerlerini vurgulayacak, gelecek kuşaklara aktarılmasına 
yardımcı olacak, kullanıcıların yaşamını kolaylaştıracak, şehre görsel zenginlik kazandıracak 
projeler üretmekteyiz. 

 
 
Ürettiğimiz projelerde siz gençlerin üretken fikirleri bizler için çok önemli, bu sebeple 

açtığımız “Alanya Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması” ile şehrin bulvar, cadde, meydan, park 
ve benzeri alanlarında kullanılan kent mobilyalarının kentimize özgü olarak tasarlanması 
planlanmaktadır.  

 
 
İlgili tüm meslek disiplinlerinden çok değerli uzmanlardan oluşan jüri ve çalışma ekibi, titiz 

çalışmaları sonucunda yarışma şartnamesini hazırladılar. Bu yarışma sürecindeki değerli katkıları 
nedeniyle jüri üyelerine ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma şimdiden Alanya halkı adına 
teşekkür ediyor, yarışmaya katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.  
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YARIŞMA ŞARTNAMESİ 
 

1 - YARIŞMANIN ADI VE ŞEKLİ 
1.1  Adı: Alanya Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması 
1.2  Şekli: Alanya’da kurulu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin ücretsiz olarak 

katılabileceği ve tek aşamalı bir tasarım yarışmasıdır. 
 

2- YARIŞMANIN AMACI 
Alanya kenti, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, turizm kent imajı, ekonomik gelişim 
potansiyeli ile gelişen ve büyüyen bir şehirdir. Alanya’nın gelecek vizyonuna ulaşmasında sahip 
olduğu bu değerlerin korunmasının yanı sıra sürdürülebilir gelişimin sağlanması da büyük önem 
taşımaktadır. Kentin mekânsal gelişimini yönlendirirken kentin tarihi ve kültürel karakteri ile 
geleceği arasında uyumun sağlanması, hem şehrimizde yaşayanlar hem de şehrimize gelen 
misafirlerimiz için kaliteli ve sağlıklı bir kent yaşamı sağlanması temel amaç olmalıdır. 
 
“Alanya Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması” ile; 
 
2.1  Kentin özgün kimliği ve gelişme dinamikleri bağlamında kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan 

bütünsel çözümlerin, kentsel tasarım ilkeleri gözetilerek endüstriyel tasarım ölçeğinde 
tasarlanması; 

2.2  Kent bütününde kullanılmak üzere mevcut dokuya adapte edilebilen, işlevsel, teknolojik 
detaylarla güçlendirilmiş, çevre dostu kent mobilyalarının geliştirilmesi; 

2.3  Montaj, bakım ve onarım konularında optimum maliyetleri dikkate alan, kullanışlı, güvenli, 
erişilebilir ve verimli tasarım çözümleri içeren, uygulanabilir ürünler tasarlanması 
beklenmektedir. 

 
3-YARIŞMANIN KONUSU 

Bu yarışmanın konusu, Alanya Belediyesi görev ve sorumluluk alanında kalan kentsel dış 
mekânlarda (bulvarlar, park ve meydanlar, yaya yolları, kentsel arayüzler vb.) kullanılacak kent 
mobilyalarının tasarlanmasıdır. Yarışmacılardan aşağıda listelenen kent mobilyaları ve 
gereksinimlerini tasarlamaları ve madde 9’da belirtilen şekilde tasarımlarını sunmaları 
beklenmektedir: 
 
3.1 Oturma Elemanı 

•Şehir Merkezine uygun 
•Piknik ve Dinlenme alanlarına uygun 

3.2 Aydınlatma Elemanları 
•Bollard 
•Yüksek Aydınlatma (Yaklaşık 3,5-4 metre aralığında olmalıdır.) 

3.3 Atık Birimleri 
•Çöp Kutusu 
•Geri Dönüşüm Kutusu 

3.4 Bilgilendirme ve Yönlendirme Elemanları 
•Yayalara Yönelik Bilgi Panosu 
•Şehir Haritası ve Yönlendirme Levhası 

3.5 Sınır Elemanları 
•Korkuluk 
•Park Stoperi 

3.6 Saksı Birimi (Diğer ürünler ile entegre olarak da tasarlanabilir.) 
3.7 Çocuk Parkları Oyun veya Dinlenme Elemanları  
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4-DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
Yarışmaya katılacak tasarımlar aşağıdaki kriterler çerçevesinde 100 puan üzerinden 
değerlendirilecektir: 
 
4.1 Erişilebilirlik ( 0 ila 15 Puan ) 
Tüm tasarımların engelsiz erişim ve evrensel tasarım kriterlerine uygun çözümler içermesi 
 
4.2 Yenilik ( 0 ila 10 Puan ) 
Tasarımların özgün olarak bu yarışma için tasarlanmış, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve 
uygulanmamış olması 
 
4.3 Ayırt edicilik ( 0 ila 5 Puan ) 
Tasarımların ayırt edici nitelikte olması, hem mevcut kullanıcılar hem de ziyaretçiler için Alanya 
kent kimliğine uygun akılda kalıcı özgün çözümler içermesi 
 
4.4 Dokuya uyum ( 0 ila 15 Puan ) 
Tasarımların, sosyal, kültürel ve mekânsal olarak her geçen gün değişen ve gelişen Alanya’nın 
tamamını kapsayıcı bütüncül ve özgün bir estetik dil taşıması, kentin karakteristik dokusunun önüne 
geçmeden, konumlandırıldıkları bölgelere ait kentsel dokuyla ve kentin doğal, kültürel, tarihi ve 
sosyal yapısı ile uyumlu olması ve bu dokunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda 
bulunması 
 
4.5 İşlevsellik ( 0 ila 15 Puan ) 
Tasarımların dil ve kimlik birliği gözetilerek, işlevsel ve amacına uygun olması, önerilen ürün ailesi 
tasarımlarının farklı kombinasyonlarla birleşerek çeşitli ölçeklerdeki kentsel dış mekânların 
ihtiyaçlarına çözüm önerileri getirmesi 
 
4.6 Dayanıklılık ( 0 ila 10 Puan ) 
Tasarımların iklimsel değişimler, doğa ve insan temelli etkiler dolayısıyla yıpranmalara karşı 
dayanıklı olması, amaç dışı kullanımlar nedeniyle karşılaşılan sorunlara yenilikçi çözümler 
getirebilmesi ve kullanım güvenliğini sağlaması 
 
4.7 Üretilebilirlik ( 0 ila 15 Puan ) 
Önerilen fikirlerin optimum maliyetle üretilebilir teknolojiye sahip ve seri üretime uygun olması, 
tasarımlarda kullanılacak malzeme ve üretim yöntemlerinin tanımlanması, ürünün kullanım, bakım 
ve onarım senaryolarının tasarlanması 
 
4.8 Sürdürülebilirlik ( 0 ila 10 Puan ) 
Tasarımların sadece bir kentsel obje olarak değil, kent kimliğini ve kültürünü, sosyal etkileşimi 
güçlendiren, sahiplenilebilen, kullanıcı ile aidiyet oluşturan kent belleğine katkıda bulunacak 
simgesel değerlere sahip olması; çevresel faktörleri gözeten, ekolojik dengeleri dikkate alan, iklim 
değişikliğine duyarlı, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler içermesi 
 
4.9 Depolama ve lojistik ( 0 ila 5 Puan ) 
Tasarımların depolama, nakliye, montaj ve demontaj konularında verimli çözümler ve bakım 
onarım kolaylığı sağlayacak detaylar içermesi 
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5- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
Adı: Alanya Belediyesi  
Adresi: Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:58 Alanya / Antalya 
Telefon: 444 82 07 (2087) 
Yarışma web sayfası: www.alanya.bel.tr 
Yarışma e-posta: genclikhizmetleri@alanya.bel.tr  

 
6- YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI  

6.1 Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
6.2 Yarışmaya sadece bireysel olarak katılım sağlanabilir.  
6.3 Her öğrenci sadece bir tasarım elemanı ile yarışmaya katılabilir. 
6.4 Alanya ilçe sınırlarında bulunan üniversitelerde aktif öğrenci olarak eğitimine devam ediyor 

olmak. 
6.5 Şartnamedeki tüm şartları peşinen kabul edip taahhütname ile birlikte başvuru dilekçesini ile 

yarışma sekreterliğine teslime etmek.  
6.6 Jüri üyeleri ile bunların 1.dereceden akrabaları arasında olmamak, öğrenci olsa dahi Alanya 

Belediyesi Personeli olmamak. 
6.7 Yarışmaya katılım sağlanan eserin hiçbir şekilde alıntı ya da intihal durumunun olmamasını 

temin etmek. 
6.8 Yarışma takviminde başvuruların teslimi için son tarih 10.04.2023’dür. 
 
Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılırlar. 
  

7- JÜRİ ÜYELERİ 
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Alanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü 
Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürü 
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü 
Alanya Belediyesi Kent Estetiği Komisyon Üyeleri 
Alanya Belediyesi Üniversite Gençlik Hizmetleri Birim temsilcisi 
Alanya Alâeddin Keykubat Üniversitesinden az iki öğretim görevlisi  
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden en az bir öğretim görevlisi Jüri’ye davet edilecektir. 
 

8- YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
Aşağıda belirtilen “Alanya Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması” dokümanlarına yarışmanın web 
sayfasından (www.alanya.bel.tr) ulaşılabilecektir. 
8.1 Yarışma Şartnamesi 
8.2 Yarışma Taahhütnamesi 
8.3 Başvuru Kimlik Zarfı içinde bulunması gereken Katılım Dilekçesi 
 

9- YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 
Yarışmacılar başvurularını doğru bir şekilde yapabilmeleri için gerekli belgeleri aşağıdaki belirtilen 
şekilde hazırlamaları gerekmektedir. 
 
9.1 Kimlik Zarfı ve Diğer Belgeler: 
9.1.1 Kimlik zarfı: Üzerinde yazı ile “Alanya Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı” 
ibaresi ve “Rumuz” belirtilmeli, 
9.1.2 Katılımcı Taahhütnamesi: Katılım sağlanan eserin kendisine ait ve eşsiz olduğunun taahhüt 
edildiği, tasarıma ilişkin tüm haklarından feragat ettiğine dair belge 
9.1.3 Katılım Dilekçesi: Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten katılımcının kişisel ve 
iletişim bilgilerini içeren imzalı Katılım dilekçesi 
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9.2 Proje Görselleri 
Projenin, en fazla 6 adet sunum paftası ile anlatılması gerekmektedir. 
Sunum paftalarında bulunması gereken asgari hususlar; 
9.2.1 Ürünün genel görünüşü (Teknik resim, plan, perspektif, patlamış perspektif 1/10 ve/veya 1/20 
ölçekli)  
9.2.2 İsteğe bağlı belirtilmek istenen detaylar (1/1 ve/veya 1/5 ve/veya 1/10 ölçekli) 
9.2.3 Projeler, en fazla 6 adet A3 boyutlarında bastırılmış olmalıdır (29,7cm x 42cm – yatay 
kullanım) (isteğe bağlı renkli yazdırılabilir) 
 
9.3 Proje Raporu 
Yarışmacı tasarım yaklaşımını, üretim teknik ve teknolojisini, önerilen malzeme bilgisini anlatan en 
fazla 500 kelimelik bir proje açıklama raporunu başvurusuna ekleyecektir. 
 
 9.4 Proje Dijital Görselleri ve Animasyon/Video 
Projeler DWG, DXF, PDS formatlarından bir tanesine ek olarak 150 DPI çözünürlükte hazırlanmış 
JPG veya PDF formatında CD, DVD veya USB ile teslim edeceklerdir. (Yarışma sonunda teslim 
edilen hiçbir malzeme geri iade edilmeyecektir) 
 
Yarışmacılar isteğe bağlı olarak tasarımlarını/ürünlerini anlatmak amacıyla animasyon 
hazırlayabilirler. Animasyon videosu en fazla 2 dakika olacak şekilde yatay ve MP4 olarak 
hazırlanıp; web sitesi bağlantısı olmadan, CD/DVD ya da USB bellek aygıtı ile teslim edilecektir. 
Animasyon videosunun dosya adı olarak yarışmacının rumuzu yazılı olacaktır. 
 

10- RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI 
10.1 Yarışmacılar tasarımlarını tek bir ambalaj içerisinde teslim edecektir. 
10.2 Ambalaj üzerinde “Alanya Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması ibaresi ve yarışmacının 
rumuzu yazılacaktır. 
10.3 Teslim ambalajı dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde iletilecektir. 
10.4 Yarışmacılar okuduğu üniversitenin ilk 2 harfini ve devamında okul numaralarını oluşan bir 
rumuz kullanacaklardır. Örneğin ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ için 
‘’AA123456789’’ ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ için 
‘’AH123456789’’ şeklinde yazacaktır. 
10.5 Tüm paftaların, tasarım albümünün her sayfasının, CD/ DVD ya da USB bellek aygıtının, 
kimlik zarfının ve ambalajın sağ üst köşesinde rumuz bulunacaktır. 
 

11- YARIŞMACILARIN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU ESASLAR 
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan tasarımlar jüri kararı ile herhangi bir bildirime ihtiyaç 
duyulmaksızın yarışmadan çıkarılır. 
• Kimlik zarfı, başvuru dilekçesi ve taahhütnamesi bulunmayan başvurular 
• Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlara uymayan başvurular 
• Şartnamede belirtilen teslim tarihinden geç teslim edilen başvurular 
 
Şartnameye uygun olmayan (tasarımın özgün olmaması vb. gibi) durumun yarışmanın sonuçlanması 
sonrasında tespiti ve tasarımın ödül kazanmış olması halinde bu tasarım ile yarışmaya başvuran 
yarışmacının kazandığı ödül geri istenecektir, iptal edilen tasarımın yerine ise en çok oyu alan 
sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecektir. Yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı 
web sayfasında duyurulacaktır. 
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12-  YARIŞMA TAKVİMİ 
12.1  Yarışma İlan Tarihi    05.01.2023 
12.2  Başvuruların Teslimi İçin Son Tarih 10.04.2023 
12.3  Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi 15.04.2023  
12.4  Yarışma Sonucu İlan Tarihi  10.05.2023  
12.5  Sergi tarihi ve yeri sonuç ilanı ile belirlenecektir. 

  
13- YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI 

Yarışmanın sonucu Alanya Belediyesi web sayfasında, sosyal medya hesaplarında ve Kampüs 
Alanya mobil uygulamasında ilan edilecektir. 
 

14- ÖDÜLLER  
Birincilik Ödülü:  6.000 TL (ALTIBİNTÜRKLİRASI)  
İkincilik Ödülü:  3.000 TL (ÜÇBİNTÜRKLİRASI) 
Üçüncülük Ödülü:  1.500 TL (BİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI) 
 
  15- TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 
15.1 Teslim edilecek tasarımlar, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanacaktır. 
15.2 Tasarımlar yarışma takviminde son teslim tarihi olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’ye 
kadar aşağıda belirtilen adrese bizzat teslim edecektir. 
15.3 Teslim Adresi: “Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi” Ofisi 
Alkü Yerleşkesi Alkü Çarşı  
 

16-TASARIMLARIN SERGİLEME YERİ VE ZAMANI 
Tasarımların sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi yarışmaya 
katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak basılı ve dijital her türlü 
yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. 
 
  17-DİĞER ESASLAR 
17.1  Yarışmacı tarafından teslim edilen tasarımlar idarenin sorumluluğu altındadır. Tüm tasarımlar 

teslimattan sonra idareye ait olacaktır. Yarışma ve Sergi süresinden sonra idarenin uygun 
gördüğü tüm malzemeler geri dönüşüme gönderilecektir. 

17.2  İdare, yarışmayı kazanan ya da sıralamaya giren tasarımları üreteceğini/ürettireceğini taahhüt 
etmemekle birlikte yatırım programı ve bütçesi çerçevesinde, yarışmada tasarlanan kent 
mobilyalarını ve gereçlerini kent genelinde ihtiyaç duyulabilecek farklı kent mobilyalarına 
(bank, gölgelik, büfe, bisiklet park yeri vb.) ait tasarımları bedelsiz olarak kullanabilecektir.  

 
18- TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

18.1  Teslim edilecek tasarımlar, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanacaktır. 
18.2  Fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. 
18.3  Yarışmaya sunulan tasarım ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma 

sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınacaktır. 
18.4  Yarışmaya katılan tüm tasarım ve fikri mülkiyet hakları bedelsiz idareye devredilecektir. 
18.5  Yarışma süresince içinde düzenleyen idare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, 

önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Alanya Mahkemeleri’nde 
çözümlenecektir. 

18.6  Yarışmayı düzenleyen idare yarışmanın herhangi bir sürecinde hiçbir gerekçe göstermeksizin 
yarışmayı iptal etme hakkını saklı tutar. 
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1.ALANYA KENT MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI  
 

TAAHHÜTNAME 
 
 
 

 
Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen “1.Alanya Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması" 

için tasarladığım ekte bilgileri bulunan ........................................ nolu rumuz numarası ile katılım 
sağladığım tüm tasarımlarımı bağışladığımı ayrıca tüm hakları ile birlikte verdiğimi ve bundan ötürü 
her ne ad altında olursa olsun her hangi bir talepte bulunmadığım/bulunmayacağımı beyan, kabul ve 
taahhüt ederim……../……../2023 
 
                                                                                                                              İmza; 
 
 
 
 
 
Adı ve Soyadı: 
 
Doğum Yeri ve Yılı: 
 
Kimlik No: 
 
Okuduğu Okul: 
 
Okuduğu Bölüm: 
 
Öğrenci No: 
 
Telefon:  
 
E-Posta:  
 
Adres: 
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 1.ALANYA KENT MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI  

 
BAŞVURUSU DİLEKÇESİ 

 
 
 

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen “1.Alanya Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması" 
şartnamesini okudum, tüm şartları kabul ediyorum, yarışma şartnamesine uygun olarak hazırladığım 
dilekçe ekimdeki başvurum için gereği arz olunur. 
 
 
 
                                                                                                                              İmza; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adı ve Soyadı: 
 
Doğum Yeri ve Yılı: 
 
TC Kimlik No: 
 
Okuduğu Okul: 
 
Okuduğu Bölüm: 
 
Öğrenci No: 
 
Telefon:  
 
E-Posta:  
 
Tasarımda Kullanılan Metrik Birim: 
 
Ölçeklendirme: 
 
Adres: 
 
Başvuru Tarihi: 

 


