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Sayın Yetkili; 
  

130 yıllık seçkin bir tarihe sahip ve Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan 
Boğaziçi Üniversitesi; öğrencilerine kalitesi kanıtlanmış akademik eğitimin yanı sıra, özgür 

bir ortamda sosyal kişiliklerini geliştirmelerine fırsat tanıyarak, onları var gücüyle 
desteklemektedir. 

 
Boğaziçi Üniversitesi’nin en eski bölümlerinden biri olan İnşaat Mühendisliği bölümü 

öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu BÜYAP, Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü, bu 
sene üniversitemizde 8. defa düzenlenecek olan DESIGN & CONSTRUCT uluslararası çelik 

köprü yarışması ile yine akademik ve sosyal hayatı buluşturmayı hedeflemektedir.   
 

Böylelikle dünyanın farklı üniversitelerinin mühendislik ve mimarlık bölümü öğrencileri bir 
araya gelerek teorik ve pratik bilgilerini kullanma fırsatı bulacak ve rekabet ortamı 

içerisinde farklı bir tecrübe yaşayacaklardır. 
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2014 yılının Nisan ayında düzenleyeceğimiz DESIGN & CONSTRUCT 2014 organizasyonunu 
gerçekleştirmek ve kurumunuzun tanıtımını yapmak için sponsorluk teklifimiz ekte 

sunulmaktadır. 
Saygılarımızla, 

  
        Büyap Başkanı                   Büyap Yarışma Koordinatörü        Büyap Yarışma Koordinatörü 
          Deniz Metin  Ekin Fırat Aydın             Alperen Güngör 
         0537 710 41 76 0546 243 19 92               0538 246 75 67  
denizbuyap@gmail.com                  efirataydin@gmail.com                        alperengungr@gmail.com 
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Design & Construct nedir? 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DESIGN & CONSTRUCT 2014, Boğaziçi Üniversitesi Yapı 
Kulübü tarafından  2013 – 2014 öğretim yılının ikinci yarısında gerçekleştirilecektir. 
Toplam üç gün sürecek olan organizasyonumuzda, Uluslararası Öğrenci Çelik Köprü 

Yarışması ve çeşitli aktiviteler yer alacaktır.  Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan “Boğaziçi 
Üniversitesi Design & Construct” katılımcılarının organizasyon boyunca tüm masrafları 

BÜYAP tarafından karşılanacaktır.   
  

Yarışma mühendislik ve/veya mimarlık bölümü öğrencilerinin kendi tasarladıkları, 
yapımını üstlendikleri ve yarışma sırasında kurdukları çelik köprülerin jüri tarafından 
değerlendirilmesine ve yük testlerine dayanmaktadır.  Bu yarışma, öğrencilerin ekip 

olarak çalışarak tasarım, üretim, işçilik, planlama, organizasyon gibi alanlarda kendilerini 
geliştirmelerine fırsat yaratmaktadır.   
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    Amaç 
Tasarımı ve yapımı tamamen öğrenciler tarafından üstlenilecek projelerin yer aldığı 

uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmak, takım çalışmasının önemini vurgulamak, farklı 
üniversitelerden ve farklı ülkelerden öğrencileri buluşturmak, öğrencilerle yapı sektöründeki 
firmaları bir araya getirmek; böylelikle öğrenciler ve sektör arasında güçlü bağlar kurmaktır.  

Ayrıca bu yarışma sayesinde, öğrenciler keyifli bir ortamda akademik bilgilerine ek olarak sosyal 
ve mesleki tecrübelerini de artıracaklardır. 

 

Organizasyonun Yapısı ve İçeriği 
  

Toplam üç gün sürecek organizasyonda, Çelik Köprü Yarışmasının yanı sıra, dünyanın dört bir 
tarafından gelecek öğrencilere İstanbul tanıtılacak ve devam eden büyük proje şantiyelerine 
teknik gezi düzenlenecektir.  Güney meydanda eş zamanlı yarışmalar,  konferanslar, sektör 

temsilcileriyle öğrencilerin bir araya getirilmesi, toplu akşam yemeği ardından ve final günü 
gecesinde tüm öğrencilere açık Boğaz turu planlanmaktadır. 
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Hedef Kitle 
 
Design and Construct, dünyanın dört bir tarafında  bulunan öncelikle inşaat mühendisleri 

olmak üzere, mühendislik ve mimarlık öğrencilerini teorik olarak öğrendikleri bilgilerini 
pratiğe dönüştürmelerini sağlamak ve kendi  yaratıcılıkları ile diğer öğrenciler ile 

yarışmalarını amaçlamaktadır. 
  

Son olarak, amacımız yarışmamıza katılan üniversitelere Boğaziçi Üniversitesi ve BÜYAP’ı 
tanıtmaktır.  Dolayısıyla hedef kitlemiz; başta Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve 

öğrencileri olmak üzere, dünyada inşaat mühendisliği ve/veya mimarlık bölümü bulunan 
tüm üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencileridir. 
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Design & Construct 2014’ün Önemi 
 

     Geçtiğimiz sene olduğu gibi önümüzdeki sene de uluslararası platformda düzenlenecek 
olan Design and Construct 2014, Türkiye’de ve Avrupa’da büyük bir ilgi görmektedir. 

International Association of European Civil Engineering Students ( IACES ) ile ortaklaşa 
Avrupa’ nın birçok şehrinde tanıtımı yapılmakta ve yapılacak olan Design & Construct 

2014, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin isimlerini Türkiye ve Avrupa genelinde 
tanıtabilmeleri için önemli bir fırsat olacaktır. 

 
“Design and Construct 2014” öğrenci çelik köprü yarışması Avrupa Kıtası içerisinde bir 

ilktir. 
 

Avrupa Kıtası içerisinde bu tür uluslar arası projelendirme ve uygulama yarışması 
bulunmamaktadır. Amacımız ilerleyen yıllarda yarışmamızı bütün kıtalara yayarak, 

ülkemizin değerlerini tanıtmak ve kulübümüzün, okulumuzun ve Türkiye’de bulunan 
sponsor şirketlerimizin başka ülkelerde de tanıtımını sağlamaktır.   
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Konaklama: Yarışmacıların ve yurtdışından gelecek misafirlerin konaklamasının 
karşılanması 
Tekne Gezisi: Organizasyonun 2. günü yapılacak tekne gezisi için maddi yardımda 
bulmak 
Kırtasiye Masrafları: Dosya,Yarışma Kuralları vs. çoğaltılması 
Organizasyon T-shirt’ü: Yaklaşık 200 adet organizasyon t-shirt basılması 
Ulaşım: Yarışmacıların otel-okul arası ulaşımının sağlanması 
Tribün: Organizasyonun 2. günü yarışma alanına yaklaşık 100 kişilik tribün temini 
Yemek: Katılımcılarının 4 günün tamamında ya da herhangi bir gününde yemek 
ihtiyaçlarının karşılanması 
Ödüller: Toplamda 14.500 TL olan ödüller için destek olunması 
Forklift Kullanımı: 3 gün boyunca yarışma için forklift sağlanması 
Telsiz Kullanımı: 4 gün boyunca organizasyon ekibinin koordinasyonu için telsiz 
sağlanması 
Yaka Kartı: Yaklaşık 200 adet yaka kartının basımı 
Taşınabilir Hardness Test Cihazı: Çeliklerin niteliğini ölçmek için taşınabilir test cihazı 
sağlanması 
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NEDEN SPONSORLUK? 

 
 
 

BÜYAP sponsorları, yıl boyunca düzenlenen, başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere 
Türkiye ve dünya çapındaki tüm üniversitelere, özellikle mühendislik fakültesi 

öğrencilerine çeşitli organizasyonlarla ulaşma şansı bulur. Öğrenciler dışında BÜYAP, 
bölüm mezunlarını ve çeşitli sektörlerden organizasyonlarımıza iştirak eden ve sürekli 

iletişim halinde bulunduğumuz üst düzey yöneticileri; basın, öğrenciler ve sponsorlarla 
bir araya getirerek zengin bir iletişim havuzu sağlar. 

 
 

BÜYAP’a yapılan her türlü sponsorluk ödemesi “Boğaziçi Üniversitesi Vakfı” hesabına 
yatırıldığı için %100 vergi kapsamına girmektedir. 
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  Bronz Sponsor Gümüş Sponsor Altın Sponsor  Platin Sponsor Ödül Sponsoru 

www.boundc.com  -  reklam  + + + + + 

www.buyap.boun.edu.tr  -  reklam + + + + + 

500 adet el Broşürü  -  Logo* + + + + + 

1000 Adet Organizasyon Afişi  -  Logo* + + + + + 

Mail - Davetiye - Görseller  -  Logo* + + + + + 

Basında ( Radyo - Televizyon - Gazete )  duyuru  + + + + + 

Tanıtıcı Broşür Dağıtabilme + + + + + 

Yarışmanın Birinci Günü Katılımcılara Sunum   + + + + 

Yarışma Süresince Güney Meydanda  1 Adet Stand Açabilme   + + + + 

Organizasyon Boyunca Workshop ve Case-study Düzenleyebilme     + + + 

Etkinliklerde ve Güney Meydanda Şirket Görsellerini (Flama,Afiş) Asabilme     + + + 

Yarışmaya 1 Jüri Üyesi İle Katılabilme 
    

+ + + 

Yarışma Süresince Güney Meydanda  2 Adet Stand Açabilme       + + 

Katılımcılardan İş ve Staj Başvurusu Alabilme       + + 

Yarışmaya 2 jüri Üyesi İle Katılabilme        + + 

Yarışmada Dereceye Giren Takımlara Özel Ödül Verebilme        + + 

Ödüllerde Sponsorun Logosunun bulunması 
      

  + 

Sponsorluk Ücreti 5.000 TL 10.000 TL 20.000 TL 30.000 TL 50.000 TL 

  

*Organizasyon afişlerinde, kulübün resmi sitesinde, el broşürlerinde, mail-davetiye ve görsellerde yer alacak sponsor şirketlerin logoları, sponsor olacakları kategori ile orantılı şekilde yer alacaktır. 
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2009 SPONSORLARIMIZ 
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2013 KATILAN ÜNİVERSİTELER 

 Technical University ‘Gh. Asachi’ of Iasi 
 University of Zagreb 
 University of Porto 
 Yıldız Teknik Üniversitesi 
 Anadolu Üniversitesi 
 Boğaziçi Üniversitesi 
 Celal Bayar Üniversitesi 
 Dokuz Eylül Üniversitesi 
 Gaziantep Üniversitesi 
 Gediz Üniversitesi 
 İslamic Azad University of Parand 
 İstanbul Kültür Üniversitesi 
 Karadeniz Teknik Üniversitesi 
 Okan Üniversitesi 
 Pamukkale Üniversitesi 

 



2012 KATILAN ÜNİVERSİTELER 
• University of Zagreb- CRO Team K 
• University of Tehran – UT Steel Bridge 
• University of Belgrade – A-Team 
• İstanbul Kültür Üniversitesi – Wristeel 
• Gaziantep Üniversitesi - Bridgezillas 
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Beksteel 
• Pamukkale Üniversitesi–SteeLife 
• Boğaziçi Üniversitesi - Bridgeviz 
• Karadeniz Teknik Üniversitesi – Steel Army 
• Technical University ‘Gh.Asachi’ of Iasi – Custom Steel Works Team 
• Yıldız Teknik Üniversitesi – 3ST Takımı 
• Okan Üniversitesi – Steel Magnates 
• Celal Bayar Üniversitesi – Skybridge 
• Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – Portus Invictus 
• Ortadoğu Teknik Üniversitesi – METU Design 
• Karlsruher Institut für Technologie - KIT 
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2011 KATILAN ÜNİVERSİTELER 

• Banja Luka University 
• Dokuz Eylül Üniversitesi 
• Gazi Üniversitesi 
• İstanbul Kültür Üniversitesi 
• İstanbul Teknik Üniversitesi 
• Karadeniz Teknik Üniversitesi 
• Kocaeli Üniversitesi 
• Osmangazi Üniversitesi 
• Sakarya Üniversitesi 
• University of Zagreb 
• Yıldız Teknik Üniversitesi 
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2010 KATILAN ÜNİVERSİTELER 

• ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
• BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
• DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
• İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
• KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
• KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
• İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 
• ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
• OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 
• EGE ÜNİVERTESİ 
• FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
• GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
• MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

www.buyap.boun.edu.tr | www.boundc.com 
buyap.deco2014@gmail.com 

http://www.buyap.boun.edu.tr/
http://www.boundc.com/
http://www.boundc.com/




BASINDA 
DESIGN&CONSTRUCT 
 
CUMHURİYET 
GAZETESİ 
30.08.2009 
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BASINDA 
DESIGN & 
CONSTRUCT 
 
YAPI DERGİSİ 
Mayıs 2009 
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BASINDA 
DESIGN&CONSTRUCT 
 
MİLLİYET GAZETESİ 
20.04.2011 
 






