
Blum “Public Kitchen” Yarışmasının Katılım Koşulları 
 

1. Katılımcılar, başvuru yapmadan önce katılım koşullarını okuyup onaylayarak yarışmaya 

katılabilirler. 

 

2. Yarışma kapsamında yalnızca Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Bursa Teknik 

Üniversitesi Mimarlık ve İçmimarlık Bölümü 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 portfolyoları ile PDF formatında 

blum@bursaarchifest.com e-posta adresine yapılacaktır. E-posta içerisinde başvuran 

grubun her bir üyesinin arkalı önlü kimlik fotokopisi, üniversite, bölüm ve sınıf bilgilerinin yer 

alması zorunludur. 

 

6. Başvuru için son gün 12 Temmuz 2019 Saat 17.00’ye kadar yapılacak başvurular dikkate 

alınacak, daha sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

 

7. Teslim edilen portfolyolar yarışma röportörlerinin değerlendirmeleri sonucuna göre ön eleme 

gerçekleştirilecektir. Ön elemeden geçen grupların isimleri 17 Temmuz 2019 tarihinde 

www.bursaarchifest.com’da açıklanacaktır. 

 

8. Ön eleme sonucunda yarışmaya katılmaya hak kazanan gruplar, Temmuz ayı içerisinde; Blum 

firmasının Gebze’deki Merkez Ofisi’nde ürünler hakkında gerçekleştirilecek tanıtıma 

katılacaktır. 17 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında belirlenecek bir günde Blum firması 

tarafından gerçekleştirilecek bu tanıtıma dahil olmayan gruplar yarışmaya katılamayacaktır. 

 

9. Katılımcı gruplar 20 Haziran2019 – 16 Ekim 2019 tarihleri arasında, Blum ürünleri ile 

tasarlanmış mutfak projelerini anlatan bir adet A1 boyutunda proje çıktısı ve bir adet 50cm x 

50cm tabana oturacak bir maket hazırlamakla yükümlüdür. 

 

10. Hazırlanan proje görseli ve maketlerin tamamının 17 Ekim 2019 Perşembe günü Bursa Park 

Ora AVM’de saat 22.00’ye kadar yetkili kişililere teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

11. Katılımcılar; hazırladıkları projeler başta olmak üzere yarışma süreci boyunca çekilecek tüm 

fotoğraf, video ve görüntünün yazılı, görsel ve sanal mecrada yayınlanmasını kabul etmiş 

sayılır. 

 

12. Ortaya çıkacak tasarımların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunu’ndan gelen hakları saklıdır. 

 

 

 

 

 

mailto:blum@bursaarchifest.com
http://www.bursaarchifest.com/


Public Kitchen Tasarım içeriği 
 

1. Hazırlanacak tasarım kamusal alanda ortak kullanıma açık bir mutfak tasarımı olmalıdır. Temel 

bir ihtiyaç olan “doyma hakkı” ile birlikte sosyalleşme ihtiyacını bir arada barındıracaktır. 

 

2. Proje;  

Esnek/dönüştürülebilir, 

Ülke coğrafyasında herhangi bir kamusal alanı içerebilir, 

Çevre dostu olmalıdır, 

Üretilebilir olmalıdır. 

 

3. Proje ile eş zamanlı olarak, yaklaşık iki yüz kelimelik bir tasarım raporu da katılımcı gruplar 

tarafından sunulmak durumundadır. 

 

4. Blum ürünleri ile tasarlanmış mutfak projelerini anlatan bir adet A1 boyutunda proje çıktısı ve 

bir adet 50cm x 50cm tabana oturacak bir maket hazırlamalıdır. 

 

5. Katılımcılar, projelerinin kendi özgün fikirlerinden ortaya çıkan çalışmalar olduğunu beyan 

etmiş sayılır. 

 

Değerlendirme 
 

1. Jüri değerlendirmesi 18 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında 

yapılacaktır.  

 

2. Kazananlar, 19 Ekim 2019 tarihinde saat 18.30’da Blum Ödül Töreni ile birlikte duyurulacaktır. 

 

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

değerlendirecektir.  

 

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

 

 

Ödül detayları 
 

1. Tasarımı birinci olan grup, Schengen vizeleri olması koşuluyla, Venedik Bienali’ne gitme hakkı 

kazanacaktır. Ulaşım, otel, konaklama, Bienal bileti Blum firması tarafından karşılanacaktır.  

 

2. İkinci gelecek 2 öğrencinin her biri D&R ‘dan 2000 TL değerinde hediye çeki kazanacaktır. 

 

3. Üçüncü gelecek 2 öğrencinin her biri D&R’dan 1000 TL değerinde hediye çeki kazanacaktır. 

 

4. Mansiyon kazanan 5 grup Blum firması tarafından belirlenecek konser ya da festival vb. 

etkinlikler için birer bilet kazanacaktır. 

 

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. 


