SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİ TASARLA
SENİN ŞARTNAMEN

MERHABA
Sürdürülebilir bir geleceğin yeni nesil ile birlikte yaratılacağına inanıyoruz.
Sekizinci yaşına giren yarışmamızın, gençlerle aramızdaki bağın sürdürülebilirliğini sağlamak
açısından büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.
Bu şartnameyi; bizimle çıkacağın Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması yolculuğunda, sana
rehber olması için hazırladık.
Bizimle bu yolculuğa çıkmak ve fikrini hem bizlerle hem de diğer öğrenci arkadaşlarınla
paylaşmak istiyorsan, sayfaları çevir ve yol haritanı oluştur.
Eğer aklına burada anlattıklarımızdan farklı bir soru gelirse, lütfen bize mail at:
sgt@ronesans.com
Katılımını heyecanla bekliyoruz!
YARIŞMANIN AMACI NEDİR?
Sürdürülebilir gelecek bilincine, bunu sağlayacak olan genç zihinlerle ilerlemek.
Farkındalık seviyesi yüksek, toplumsal konulara ve çevreye duyarlı gençlerin fonksiyonel, insan
ihtiyaçlarını karşılayan ve bunun yanında doğaya saygılı çözümler sunan fikirler üretmelerini
teşvik ederek daha iyi yaşam koşulları sağlanmasına katkıda bulunmak ve böylece geleceği
şekillendirmek.
BİYOMİMİKRİ NEDİR?
Biyomimikriyi, doğanın kendi döngüsü içerisinde sunduğu çözümlerden ilham alarak ve
doğadan esinlenerek fikirler üretmek ve tasarımlar geliştirmek olarak özetleyebiliriz.
Şimdi senden; bu muhteşem denge içerisinde, asırlar boyu gelişen ve bize örnek olan doğal
sistemlerden yola çıkarak, çağımızın ihtiyaçlarına uygun fikirler geliştirmeni istiyoruz. Yani bu
süreçte en önemli rehberin doğa ve ondan alacağın ilham olacak...
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılırken takip etmen gereken kural ve koşulları aşağıda bulabilirsin…
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Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya katılan her projede özgünlük arıyoruz. Projenin daha önce üretilmemiş veya
uygulanmamış olması, başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması veya aksine bir iddia olması
ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk
yarışmacıya aittir.
Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.
Üniversitelerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra 2022 yılında
mezun olacak olanlar da yarışmaya katılabilirler.
Yarışma üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarının tüm bölümlerine ve
sınıflarına açıktır.
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Ekiplerde profesyonel kişi bulunamaz.
Yarışmaya online başvuru yapılacaktır.
Yarışmaya katılım üç kategori üzerinden yapılacaktır. Kategoriler;
o Ürün Tasarımı,
o Yapı Tasarımı,
o Sosyal İnovasyon olarak belirlenmiştir.
Birey ve ekip olarak aynı projeyle diğer kategorilere başvuru yapılamaz. Ancak aynı ekip
veya birey tarafından üç ayrı kategoriye de proje gönderilebilir.
Yarışma katılımcılarının hazırlanan soru setinin doldurulması beklenmektedir. Soru seti
yanıtlandırması tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Proje
yüklemesi tamamlandığında online olarak doldurulacaktır.)
Bireysel katılımlar olabileceği gibi, grup olarak katılacaklarda çeşitliliği ve farklı bakış
açılarını sağlayabilmek açısından en az üç farklı disiplinden (Örn: Mimarlık, Sosyoloji, İç
Mimarlık bölümleri, Hukuk vb.), en fazla beş kişi bir araya gelerek grupların
oluşturulması şartı aranacaktır.
Bir öğrenci yalnızca bir takımda yarışmaya katılabilir
Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasına geçmiş yıllar da katılmış ve ödül almamış
olan öğrenciler Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2022 yarışmasına tekrar başvurup proje
gönderebilir
Yarışmaya katılacak olan yarışmacılar adına ekip lideri yarışmanın son teslim tarihine
kadar www.ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt İnternet sayfasında belirtilen
"Başvuru" sekmesindeki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ekip lideri diğer üyeleri ekleyebilir.
Sunumlarını 1 (bir) dakikalık bir video, dijital pafta ve/veya proje dokümanı,
hazırladıkları diyagramlar ile birlikte yüklemeleri istenecektir
Yarışmacıların; yarışmayı açan Rönesans Holding ve yarışma ile ilgili işlemleri
hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Seçici Kurul'un birinci dereceden
akrabaları arasında olmamaları gerekmektedir.
Seçici Kurul üyeleri ile yarışmayı düzenleyen ekip arasında bir bağlantı olmaması
gerekmektedir.
Seçici Kurulun çalışmaların herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.
Katılımcıların, yarışmayı açan Rönesans Holding'de, bu yarışmayla ilgili her türlü
işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları
gerekmektedir.
Yarışmaya katılabilmek için başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen
sürede yarışmacıların üniversite ya da yüksek lisans eğitimlerine devam etmeleri ya da
en geç 2022 yılı içinde lisans veya yüksek lisans mezunu olmaları esastır.
Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uyması gerekmektedir.
Kazanan projelerin duyurusundan sonra gerçekleştirilecek olan webinar kapsamında
ödül töreni ve kolokyum düzenlenecektir.
Şartnamede belirtilen maddelere uygun olmayan bir durum tespiti halinde, ilgili
projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa Rönesans
Holding tarafından ödülü geri alınır.

•

Farklı üniversitelerden öğrencilerle takım kurabilir miyiz?

Elbette... Herhangi bir üniversitede lisans ve yüksek lisans programında eğitim gören
arkadaşlarınla takım kurabilirsin. Bu şekilde farklı bakış açılarını da projenizde değerlendirme
fırsatı bulabilirsiniz.
•

Yarışmaya katılmak için kaçıncı sınıf olmak gerek?

Sınıf ya da bölüm sınırlamamız yok. Fikri olan, çözüm üreten, proje analizi yapan, projesini
anlatabilen lisans ve/veya yüksek lisans öğrencilerinin katılımını bekliyoruz.
•

Yarışmaya kaç kişilik ekiplerle katılabiliriz?

Bizim için nicelik değil, nitelik önemli.
Her alandan katkı sağlamak ve çok yönlü bakış açıları elde etmek anlayışıyla bu sene en az üç
farklı disiplinin bir araya gelerek çalışmasını hedefliyoruz.
En fazla beş kişiye kadar ekip kurabilirsin. Ancak aranızdan birini lider seçmelisiniz.
Yarışmaya bireysel olarak da katılabilirsin.
•

Grup oluşturdum, başvuruyu yaptım. Arkadaşlarımı nasıl ekleyebilirim?

Yarışmanın internet sitesindeki Başvuru bölümünde, ilgili formu doldurduktan sonra senin için
açılacak özel bir sayfa olacak. İşte bu sayfadan birlikte yarışacağın arkadaşlarını ekleyebilirsin.
Tavsiye etmesek de eğer ekipte bir değişiklik olursa, başvuru süresi boyunca dilediğin ismi
çıkarıp yeni ismi ekleyebilirsin. Tüm ekip üyelerinin bilgilerini eksiksiz yazdığından emin ol
yeter.
YARIŞMANIN KONUSU
• Yarışmanın konusu nedir?
Doğanın kendi sorunlarına çözümü yine kendi içerisinde aradığını gözlemliyoruz. Çünkü ancak
uyum sağlayan ve onunla dost olanın sürdürülebilir olmasına izin veriyor. Biz de günümüzün
ve geleceğin sorunlarına, doğadan ilham alma yoluyla ulaşmayı hedefledik. Bu konuyla ilgili bir
fikrin varsa, yarışmamız; fikrini başkalarıyla paylaşmak için harika bir platform. Her yıl olduğu
gibi sürdürülebilirlik odağında belirlediğimiz temamızda 2022 yılı konusu da "Doğadan İlham
Alan Tasarımlar-Biyomimikri" olarak belirlendi.
• Yarışma kapsamı nedir?
Yarışmamızı bu sene üç kategoride düzenliyoruz. “Madde 6.Yarışmanın Konusu ve Kapsamı”
kısmından bu bilgilere ulaşabilirsin. Sakın Teknik Şartname’yi tam olarak okumadan yola
çıkma.

• Yarışmanın kategorileri nelerdir?
Yarışmanın alanı her kategoriye göre ayrı şekilleniyor.
Ürün Tasarımı Kategorisi:Doğadan ilham alan yani Biyomimikri yaklaşımıyla, ihtiyaçlarımızı
karşılarken çevreye ve topluma zarar vermediği gibi, aksine katkı sağlayan, “Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılayan ürün tasarımları bekliyoruz
Yapı Tasarımı Kategorisi:
“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılama
koşulunu ve Biyomimikri prensibiyle tasarlanmış bir proje bekliyoruz. Proje alanını seçmekte
serbestsin ancak “Teknik Şartname”de belirttiğimiz koşullara dikkat etmeyi unutma!
Sosyal İnovasyon kategorisi: Biyomimikri ve “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri”
odağında
süreç,
sistem,
fikir
veya
uygulama
önerilerini,
https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/sosyalinovasyon linkine online olarak iletmeni
bekliyoruz. Bölüm, alan, sınıf sınırlaması yok… Bu kategoride, seçeceğin toplumsal ve/veya
çevresel alanda bir soruna çözüm olabileceğini düşündüğün fikirlerini bizimle paylaşmanı
bekliyoruz. Örneğin; uygulama yöntemine ya da herhangi bir süreci iyileştirmeye yönelik bir
fikir veya yeni bir sistem geliştirerek yarışmaya katılabilirsin. Sosyal sürdürülebilirliğe katkı
sağlamaya, çevresel ve/veya toplumsal koşulları daha da iyileştirmeye yönelik olsun yeter…
YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
• Projemizi nasıl sunacağız?
Yarışmamızda bu sene kategorilere göre sunum şekillerini farklılaştırdık:
Ürün Tasarımı kategorisinde paftanı A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm) en az iki kâğıda sığacak
şekilde yatay olarak sunmanı istiyoruz.
Yapı Tasarım kategorisinde paftanı 70 x 100 boyutunda iki kâğıda sığacak şekilde yatay
sunmanı istiyoruz.
Her iki kategori için tabii ki sunumun estetik detayları sana kalmış… Sunumda tasarımını 3
Boyutlu görsellerle destekleyebilir, fikrini anlatacak eskizler yapabilir, paftanı
güçlendirebilirsin.
Sosyal İnovasyon kategorisinde ise Sosyal İnovasyon linkinden fikrini iletebilirsin. Eğer fikrini
aktarmaya yardımcı sunumlar yüklemek istersen sisteme, PDF ve WORD formatında yükleme
yapabilirsin.
• Açıklama raporunda ne yazacağız?
Ne kadar mükemmel olursa olsun bir sunum paftası doğru hazırlanmış bir Açıklama Raporu
olmadan eksiktir. Teknik Şartnamede yer alan şablonu kullanarak hazırlayacağınız Açıklama
Raporu’nda hangi kategoride başvuru yaptığını, tasarladığın ürün veya yapıyı neden seçtiğini,
senin fikrinin bu ürün veya yapıdaki katkısı, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri”ne katkısını Biyomimikri prensipleriyle ilişkisini projenin hikâyesini bize anlatmanı
bekliyoruz. Anlat ama sakın kendini kaptırma. Özetle, Açıklama Raporu iki sayfayı geçmemeli.

Unutmadan hatırlatalım: Projenin kapsamında bir sosyal sorumluluk fikri varsa buna daha
ayrıntılı yer vermen fark yaratacaktır.
Sosyal İnovasyon alanında online göndereceğin fikirlerini açıklamaları ile ileteceğin için ek
olarak başka bir açıklama raporu iletmene gerek yok…
• Çizim yaptıktan sonra bir de video mu hazırlamamız gerekiyor?
Burada amacımız projeyi senden dinlemek. Çizerek ya da yazarak anlattım ya! Neden yeterli
değil, diye sorduğunu duyar gibiyiz.
Eğer sunum paftası ve Açıklama Raporu’nun yeterli olduğunu düşünüyorsan, bu şekilde
yollaman yarışmaya katılman için yeterli. Yine de geleceği tasarlayan bir vizyoner olarak çağdaş
iletişim tekniklerinden en popüleri olan video aracılığıyla sözel olarak da anlatmanın faydalı
olacağını düşünüyoruz.
Çalışmaların tarafsız olarak değerlendirilebilmesi için sana iki önemli notumuz var: Proje
görsellerini gösterirken sadece sesini duymamız bizim için yeterli. Sen ya da ekip arkadaşların
kameranın arkasında kalın ve sakın isimlerinizi videoda söylemeyin. Videoyu, sunum paftası ve
Açıklama Raporu ile birlikte yarışma web sitesindeki ilgili alana yüklemeniz gerekiyor.
• Kimlik dosyasında neler olacak?
Hepsi Teknik Şartnamede yazıyor ama hızla üzerinden geçelim:
-Bize öğrenciliğini kanıtlayan öğrenci işlerinden ya da e - devlet sisteminden aldığın belge.
-Teknik Şartnamenin son sayfasında yer alan dilekçenin çıktısını, bilgilerini doldurup
imzaladıktan sonra sisteme yükleyebilirsin.
YARIŞMA ÖDÜLLERİ
• Ödüller kategorilere göre ayrı ayrı mı verilecek?
Birincilik, İkincilik, Üçüncülük, Mansiyon ve RGY özel ödülleri üç kategori kapsamında
değerlendirilerek verilecek. Kentsel Gelişim ve Değerlendirme Ödülü yalnızca Yapı Tasarımı
kategorisinde, Sürdürülebilir Ürün Ödülü yalnızca Ürün Tasarımı kategorisinde veriliyor. İyi
Uygulama ve Detay Çözüm Ödülü ile Görsel Tasarım Ödülü ise; Ürün tasarımı ve Yapı Tasarımı
kategorilerinde değerlendiriliyor. Sosyal Sürdürülebilirlik Ödülü ile Yenilikçi Fikir Ödülü her üç
kategori için geçerli. Teknik Şartname’de yer alan “Yarışma Ödül Kategorileri” kısmından daha
detaylı bilgi sahibi olabilirsin.
•

Ödüller

Birincilik Ödülü

30.000 TL

İkincilik Ödülü

20.000 TL

Üçüncülük Ödülü

15.000 TL

Mansiyon

10.000 TL

RGY Özel Ödülü

10.000 TL

Kentsel Gelişim ve Değerlendirme

10.000 TL

Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm

10.000 TL

İyi Uygulama

10.000 TL

Görsel Tasarım

10.000 TL

Sosyal Sürdürülebilirlik

10.000 TL

Sürdürülebilir Ürün Tasarımı

10.000 TL

Jüri Üyeleri
Ürün Tasarımı Kategorisi Jüri Üyeleri
Yapı Tasarımı Kategorisi Jüri Üyeleri
Sosyal İnovasyon Kategorisi Jüri Üyeleri
*Rönesans Holding Jüri Üyelerinde değişiklik yapabilir. Değişiklik
https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/ sitesinden duyuru yapılacaktır.

yapıldığında

• Başvurular ne zaman başlıyor?
10.05.2022 günü sistem açılacak. Başvurunu sisteme girdikten ve size özel hazırlanan ara
yüzde ekip arkadaşlarını tanımladıktan sonra hemen Yarışma Teknik Şartnamesini ve Açıklama
Raporu örneğini indirebilirsin.
• Proje tesliminde ne yapmam gerek?
Başvurunun ardından açılan sisteme giriş yapmalısın. Sunum paftanı, Açıklama Raporunu,
Kimlik Dosyanı ve varsa video sunumunu burada belirtilen alanlara yükleyeceksin. Eğer
karışıklık olursa endişelenme, biz gerekli düzeltmeleri senin için yapabiliriz.
• Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Seçici Kurulumuz değerlendirme toplantılarını 03 – 08 Ekim 2022 tarihlerinde yapacak.
Sonuçları ise 14 Ekim tarihinde Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2022 Webinar’ı ile duyuracağız.
İnternet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsin.
TEBRİKLER!
Senin Şartnamenin en sonuna ulaştın!
Şimdi sıra başvurunu yapmakta:
www.ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt sayfasına giderek oradaki yönlendirmeleri takip
edebilirsin.
Soruların için bize ulaşabilirsin: sgt@ronesans.com
Bizi sosyal medyadan takip edebilirsin: @holdingronesans

Ve her türlü detay için başvuru yaptıktan sonra ulaşabileceğiniz Teknik Şartnameyi her an
yanında bulundurabilirsin.
İYİ ŞANSLAR!

