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1. STONELINE HAKKINDA

Stoneline, dünyanın her yerinden tedarik ettiği farklı görsel ve yüzey dokularıyla 
tabloyu andıran 400’ü aşkın doğal taşı, yaşam alanlarıyla buluşturarak, mimarların ve 
tasarımcıların projelerinin birer baş yapıta dönüşmesi için olanak sunmaktadır. 1997 
yılında İstanbul’da kurulan Stoneline, mimarinin vazgeçilmez unsurlarından; mermer, 
granit, onyx ve diğer tüm doğal taş çeşitlerinin ithalat ve ihracatını yapmaktadır. 
20 yılı aşkın birikim ve tecrübesiyle tasarım, projelendirme, üretim, montaj, yüzey 
koruma ve satış sonrası hizmetlerinin yanı sıra plaka, bundle veya konteyner bazında 
satış hizmeti de vermektedir.

İstanbul Ayazağa’da bulunan merkez plaka showroomu, İzmir’de bulunan ihracat ofisi 
ve plaka showroomu, Şekerpınar/Kocaeli’de bulunan fabrika ve yurtdışında bulunan 
ofisleriyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Stoneline Stand Tasarım Yarışması’nın amacı, bugünün öğrencileri yarının mimarları 
gençlerimizin tasarımlarında kullanacakları malzemelerden biri olan doğal taşı 
tanımalarını sağlamak, doğal taşa bakış açılarını geliştirerek başarılı, yaratıcı, 
dinamik tasarımcıları teşvik etmek, yarışma kültürü ile özgün ve çağdaş tasarımların 
yaratılması için platform yaratmaktır.

2. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Yarışmanın konusu; doğal taş ve mermer alanında dünyada ve Türkiye’de önemli 
bir konuma sahip olan “Stoneline”nın ürünlerinin sergileneceği fuar standının 
tasarlanmasıdır. Yarışma kapsamında, mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri 
tasarımı öğrencilerinin yaratıcı, yeni ve yenilikçi fikirler üretmelerini teşvik etmesi 
amaçlanmaktadır.

Yarışma, 01 – 04 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan MARBLE İZMİR 
Fuarı’nda yer alacak olan Stoneline fuar standının oluşturulmasında, kurumsal imajın 
en etkin biçimde sergilendiği fonksiyonel, özgün, ziyaretçilerin ürün deneyimini 
yaşamalarına olanak veren ve uygulanabilir tasarımlar elde etmek ve birinci ödüle 
değer bulunan tasarımın uygulanması amacı ile düzenlenmektedir.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş ortakçıl proje yarışmasıdır. 
Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. 
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4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

• Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (TC ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin 
mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve endüstri ürünleri tasarımı 
lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere açıktır. Diğer tasarım ve sanat 
disiplinlerinden öğrenciler, yukarıda belirtilen disiplinlerden oluşan ekiplerde  
yer alabilirler.

• Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi 
güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak  
girilmesi önerilmektedir.

• Mimarlık, İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı 
ve diğer disiplinlerden olan öğrencilerin okullarından alacakları onaylı öğrenci belgesi 
ile katılmaları beklenmektedir.

• Yarışma Seçici Kurul asil ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi 
yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

• Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcıların ogrenciyarismasi@stoneline.com.tr adresine e-posta adresi aracılığı 
ile öğrenci üye sicil no.su, isim, adres ve okulunu bildirerek kayıt yaptırmaları 
gerekmektedir. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi 
yeterlidir)

5. YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Stoneline Ayazağa Showroom*
Mimarsinan Mah. Sarı Lale Sk. No: 4/A  34075  Eyüp / İstanbul    
www.stoneline.com.tr 
ogrenciyarismasi@stoneline.com.tr 

* Yarışmacılar taş örneklerini Stoneline Showroom adresinde  haftaiçi ve 
Cumartesi günleri 10.00-18.00 saatleri arasında görebilirler.
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6. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:  

Mehmet Bayrak – Genel Müdür / Stoneline

Levent Özen – Satış ve Pazarlama Koordinatörü / Stoneline

Alper Ozuloğul – İhracat Müdürü / Stoneline

Cem Günübek – Grafik Tasarımcı - Kreatif Danışman / Stoneline

Feride Önal – Prof. Dr. (İstanbul Gedik Üniversitesi)      
           

Asil Seçici Kurul Üyeleri:  

Burçin Cem Arabacıoğlu – Prof. Dr. (MSGSÜ)

Şen Yüksel – Doç. Dr. (Beykent Üniversitesi)

Deniz Dokgöz - Doç. Dr. (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Sinan İzgi – Y. Mimar / AURA İstanbul

Yıldırım Gigi – Y. Mimar

Jale Kulin – İç Mimar / AURA İstanbul

Mehmet İstemi – Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Yedek Seçici Kurul Üyeleri: 

Evin Eriş – Dr. Öğretim Üyesi (Fenerbahçe Üniversitesi)

Arsal Arısal - Dr. Öğretim Üyesi (İstanbul Gedik Üniversitesi)

Berke Yarıkkaş – İç Mimar 

Raportörler: 

Duygu Çıbuk – Öğr.Gör. (İstanbul Gedik Üniversitesi)

Anday Türkmen - Öğr.Gör. (İstanbul Gedik Üniversitesi)

Özgün Özbudak - Öğr.Gör. (İstanbul Gedik Üniversitesi)
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7. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

• Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması 
ve/veya kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile 
tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.

• Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya 
başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun 
tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması 
halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma 
organizasyonuna iade edilir. 

• Her yarışmacının, yarışmaya tek öneri ile katılması gerekmektedir.

8. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

• Yarışma şartnamesi.

• Stoneline logosu. 

• Stoneline taş görselleri.

• Stoneline standının fuar alanındaki yerleşim çizimi.
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Alana Dair Bilgi ve Belgeler:

• Stand Alanı : Stand alanı 63 m2 büyüklüğündedir. (7 m x 9 m)

• Stand Yüksekliği : max 6 metre

• Salon Tavan Kullanımı : Stand montajı için fuar alanı salonlarının tavanlarından 
destek alınamaz ya da tavanlara herhangi bir görsel malzeme asılamaz.

• Taban Kullanımı : Fuar salonundaki alanın zemini delinemez, yapıştırıcı  
madde kullanılamaz.

Sergilenecek Ürünler: 

Aşağıda listesi bulunan ürünlerdir;

• Stoneline Taş Ebatları : min. 75 x 130 x 2 cm - max. 100 x 200 x 2 cm

• Sergilenecek taş adedi : 18-20 adet

İhtiyaç Duyulan İlave Fonksiyonlar: 

• 12 kişilik oturma – görüşme alanı. 

• Servis alanı : Sıcak, soğuk içecek servisi için yaklaşık 3 m² 

• Kurumsal imaj : Stoneline’ın kurumsal kimlik ve imajının en doğru biçimde 
kullanılması esastır.

9. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

• Tasarım düşüncesini, temel yaklaşımları ortaya koyan grafiksel anlatımlar,

• 1/20 ölçekte, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını 
anlatan plan, kesit ve görünüşler,

• Tasarımın özellikli nokta/noktalarından (tasarımın ifadesini kuvvetlendirecek 
biçimde 1/10, 1/5, 1/1 ölçeklerde) sistem, nokta detayları,

• Maket fotoğrafları ve/veya 3 boyutlu çizim, perspektif, canlandırma,  
şema ve eskizler,

• Projeye/proje konusuna olan yaklaşımlarını ortaya koyan açıklama raporu, 
tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer 
alacaktır. Ayrıca projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en 
fazla 500 sözcükten oluşan Word formatında kaydedilmiş bir A4 rapor sunulmalıdır. 
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10. TESLİM ŞEKLİ ve SUNUM TEKNİĞİ

Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

• Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, 
yazı, renk) serbesttir.          

• Tüm sunuşlar en fazla 2 adet dikey A1 (59,4 x 84 cm) boyutlarında 300 ppi 
çözünürlükte CMYK - PSD olarak kaydedilmelidir. 

• Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim 
edilen her pafta, CD, kağıt ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır. Paftalarda rumuz 
1 cm x 5 cm boyutunda sağ üst köşede yer alacaktır. Yüklenecek dijital dosyaların ismi 
yalnızca rumuzdan oluşmalıdır.

• Sergileme kolaylığı bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma 
şemasındaki yeri çizilecektir.

• Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı 
rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde “zip” veya “rar” formatlarında, 
ogrenciyarismasi@stoneline.com.tr adresine wetransfer aracılığı ile mail olarak 
göndereceklerdir.

Son gönderim günü  02 Şubat 2020 Pazar günü saat 23.59’a kadardır. Belirtilen 
teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

11. DİJİTAL KİMLİK DOSYASI

Tüm katılımcılar dijital bir klasör içinde aşağıda yer alan bilgileri  
yüklemek zorundadır.

• Şartname içinde yer alan kimlik bilgilerine ait form (Madde 18),  
(form doldurulmuş olmalıdır)

• Yarışmaya ekip içinde yer alacak tüm yarışmacıların lisans öğrenimlerini 
sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi (öğrenci belgesi), (belge taranarak 
konulmalıdır)
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12. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı : 16 EKİM 2019

Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih  : 01 KASIM 2019

Soruların Cevaplanması : 04 KASIM 2019

Proje Son Teslim Tarihi : 02 ŞUBAT 2020

Sonuçların Açıklanması : 12 ŞUBAT 2020

Kolokyum ve Ödül Töreni: 15 ŞUBAT 2020   
(Kolokyum ve Ödül Töreni yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.)  

13. SORU ve CEVAPLAR

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları, Stoneline Stand Tasarımı Öğrenci Yarışması 
Sorular başlığı altında ogrenciyarismasi@stoneline.com.tr adresine iletebilirler. 
Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 5 gün içerisinde, tüm 
yarışmacılara, web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

14. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ ve ŞARTLARI

Yarışmacılardan istenen dokümanlar ogrenciyarismasi@stoneline.com.tr adresine 
wetransfer aracılığı ile mail olarak atılmalıdır.

“WETRANSFER İLE PROJEMİ NASIL GÖNDERECEĞİM?”

1. www.wetransfer.com adresine giriş yapın.

2. İsim bölümünde rumuzunuzun yazılı olduğu sıkıştırılmış dosya içindeki veriler şu 
şekilde olmalıdır: Her bir görseliniz Rumuz_01, Rumuz_02, Rumuz_03,… şeklinde 
devam etmelidir. Word dosyanız ise Rumuz_Metin şeklinde isimlendirilmelidir.

3. Hazırlamış olduğunuz dosyaları “+Dosya Ekle” butonuna tıklayarak ekleyin. 
E-posta bölümüne ogrenciyarismasi@stoneline.com.tr  yazın.

1. Aşağıdaki bölüme kendi mail adresinizi yazın.
2. Mesaj bölümüne rumuzu yazın.
3. Aktar butonuna basın.
4. Gönderildiğinde size uyarı maili gelecektir.
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15. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışma, stoneline.com.tr, aura-istanbul.com adreslerinde yayınlanacaktır.

16. ÖDÜLLER

1. Ödül : 10.000 TL

2. Ödül :   6.000 TL

3. Ödül :   4.000 TL

5 Adet Mansiyon :  2.000  TL x 5 Adet

Ayrıca uygun görülen sayıda Teşvik Ödülü verilecektir. 

17. PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI ve KOLOKYUM

• Yarışmaya katılan tüm projeler, 15 Şubat tarihinden itibaren 15 gün süre ile 
sergilenecektir. Sergi yeri daha sonra duyurulacaktır. Katılan tüm projeler yarışma 
kitabında yer alacaktır.

• Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen 
Stoneline, müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü 
yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaktır.

• Derece alan eserlerin sahipleri, eserin her türlü telif, tasarım ve uygulama haklarının 
Stoneline’a ait olduğunu kabul ederler.

• Stoneline, ödül alan stand tasarımının tümü veya bir bölümünü uygulamama 
hakkını saklı tutar.

• Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
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18. YARIŞMA KATILIM FORMU

Rumuz : 

Ad Soyad :

T.C. No. :

Okul :

Sınıf :

Adres :

Telefon :

 

Şartname hükümlerini aynen kabul ediyorum.

İmza:        


