MUYAP Nedir?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yapı Topluluğu, kısa adıyla MUYAP, 2015
yılında kurulmuş bir öğrenci topluluğudur. Kurulduğundan bu yana seminerler,
belgesel gösterimleri, konferanslar, sosyal sorumluluk projeleri, teknik gezi ve
birçok etkinlik düzenleyerek üniversitemiz ve Türkiye’nin saygın toplulukları
arasında yerini almıştır. 28 Nisan – 1 Mayıs 2016 tarihleri arasında Malzeme
Şenliği’16 etkinliğine ev sahipliği yapmıştır. 150’si şehir dışından olmak üzere
200 inşaat mühendisliği öğrencisinin yanı sıra firmalar ve akademisyenler de
Malzeme Şenliği’ne büyük ilgi göstermiştir.2017 senesinde ise Türkiye’nin en
büyük öğrenci organizasyonlarından olan TİMÖB’17 (Türkiye İnşaat
Mühendisliği Öğrencileri Buluşması) etkinliğine ev sahipliği yapıp ülkemizin her
bir köşesinden 400 öğrenciyi sektör temsilcileriyle buluşturmuştur.
MUYAP, yeniliklere ve gelişime açık, hedefler doğrultusunda hemfikir,
karşılıklı saygı ve sevgiye sahip, sosyal sorumluluk bilincindeki bireylerle; inşaat
sektörünün gelişmesine yardımcı olmayı, üstlendiği ulusal sosyal sorumluluk
projeleriyle çevresinde farkındalık yaratmayı, üniversite öğrencilerinin
gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.
Ayrıca MUYAP'ın amaçları arasında; öğrencilere takım çalışmasını ve
görev bilincini aşılamak, öğrencilerin mesleki ve liderlik yeteneklerini
geliştirmek, sosyal ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek ve
düzenlenecek olan inşaat mühendisliğiyle ilgili konferans ve seminerler organize
etmek, geziler düzenlemek, inşaat mühendisliği alanındaki yenilikleri takip
ederek öğrencilere sunmak, ülkemizde ve dünyada organize edilen fuarlara
konferanslara katılımı sağlamak da vardır.

İMTB Nedir?

İnşaat Mühendisliği Öğrenci Toplulukları Birliği, kısa adıyla İMTB’nin
öncelikli misyonu yerelden ulusala varan bir ağ oluşturmaktır. Her aktif öğrenci
topluluğunun basit ama etkili bir sivil toplum kuruluşu olduğu savından yola
çıkılarak, kurumsallaşmak ve etki alanı giderek genişleyen bir oluşum yaratmak
için yalnızca öğrencilerden oluşan ve fikir ayrılığı gözetmeksizin, 2008 yılında 13
farklı üniversitede aktif olan yapı kulüplerinin oy birliğiyle kurulmuştur. 2018
yılında 60 farklı üniversite İMTB üyesi olmuştur ve bu sayı her geçen sene
artmaktadır.

Birçok sosyal ve sektörel projesi bulunan İMTB’nin sürdürülebilir projeleri
TİMÖB, MALZEME ŞENLİĞİ’DİR.

TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KAMPI Nedir?
Katılım ve içerik açısından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin en büyük öğrenci
organizasyonlarından birisi olmasını hedeflediğimiz, 52 farklı üniversiteden 150 katılımcının
bir araya geleceği kamp konseptli bir etkinliktir. Her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliği
yapacağı ve bu yıl ilkini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yapı Topluluğunun üstlendiği TÜRKİYE
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KAMPI; ülkemizin dört bir yanında eğitim alan inşaat mühendisliği
öğrencilerini bir araya getirip, sektör temsilcileriyle öğrenciler arasındaki bilgi alışverişini ve
öğrencilerin birbirleriyle daha iyi ilişkiler kurmasını sağlayan ulusal bir organizasyondur.

NEDEN BÖYLE BİR ETKİNLİK DÜZENLİYORUZ?
TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KAMPI’nı diğer etkinliklerden ayıran en büyük özellik,
öğrencileri firma temsilcileri ile daha interaktif ve samimi bir ortamda buluşturmasıdır. Aynı zamanda
bu organizasyon; inşaat atölyeleri, sosyal atölyeler ve kişisel gelişim atölyeleri ile öğrencileri sıcak ve
bunaltıcı salonlardan çıkartıp, doğanın içinde eğlenirken öğrenebilecekleri bir ortama taşımaktadır.
Bu denli farklı bir konseptin altında yatan elbette önemli bir misyon vardır. Biz Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Yapı Topluluğu olarak gerek teknik geziler gerekse ulusal konferans
organizasyonlarıyla teorik ve pratik anlamda kendimizi geliştirirken, ülkemizde gün geçtikçe doğaya ve
çevreye karşı sorumluluk hissinin ve toplumsal farkındalığın azaldığını gördük. Doğa ve çevreden
bağımsız olarak düşünülmesi mümkün olmayan bu sektöre hizmet verecek mühendis adayları olarak
bizler, bu ulusal organizasyonda farkındalığımızı artırmayı, doğa ve çevre etmeninin daha fazla göz
önünde bulundurulması gerektiğinin önemine vurgu yapmayı hedefliyoruz. Bu farkındalığı doğanın
içinde bir organizasyonda daha iyi kazanacağımıza inanıyor ve bunun için çalışıyoruz.

Türkiye İnşaat Mühendisliği Kampı Program Taslağı
1. Gün (21 Haziran Cuma)
16.00’a kadar GELİŞLER VE KARŞILAMA
16.00-19.00 KAYITLAR VE ÇADIRLARA YERLEŞİM
19.00-21.00 AKŞAM YEMEĞİ VE TANIŞMA

2.

Gün(22 Haziran Cumartesi)

3. Gün(23 Haziran Pazar)

07.30-09.00
09.00-10.30

SABAH SPORU
KAHVALTI

07.30-09.00 SABAH SPORU
09.00-10.30 KAHVALTI

10.30-11.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

10.30-11.30

1.ATÖLYE

11.00-11.15

ARA

11.30-12.00

ARA

11.15-12.15

1.ATÖLYE

12.00-13.00

2.ATÖLYE

12.15-12.45

ARA

13.00-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

12.45-13.45

2.ATÖLYE

14.00-15.00

3.ATÖLYE

13.45-14.45

ÖĞLE YEMEĞİ

15.00-15.30

ARA

14.45-15.45

3.ATÖLYE

15.30-16.30

SOSYAL ATÖLYE

15.45-16.15

ARA

16.30-17.00

ARA

16.15-17.15

SOSYAL ATÖLYE

17.00-18.00

UYGULAMA ATÖLYESİ

17.15-17.30

ARA

18.00-19.00

SERBEST ZAMAN

17.30-19.00

UYGULAMA ATÖLYESİ

19.00-20.00

YEMEK

19.00-20.00

YEMEK

20.00-00.00

SOSYAL ETKİNLİKLER

20.00-00.00

SOSYAL ETKİNLİKLER

4. Gün(24 Haziran Pazartesi)
09.00-10.00 KAHVALTI
10.00-12.00 KATILIMCILARIN KAMP ALANINDAN ÇIKIŞI

Etkinlik Yeri
CAMP CARETTA (Günlüklü Koyu-Fethiye/Muğla)

MALİ TABLO

Konaklama(3 gece, 150 kişi)

3 x 150 x 30 = 13.500 TL

Yemek
21 Haziran(1 Öğün, 150 kişi)

150 x 15 = 2.250 TL

22 Haziran(3 Öğün, 150 kişi)

3 x 150 x 15 = 6.750 TL

23 Haziran(3 Öğün, 150 kişi)

3 x 150 x 15 = 6.750 TL

24 Haziran(1 Öğün, 150 kişi)

150 x 15 = 2.250 TL

Toplam Yemek Maliyeti

18.000 TL

Ulaşım(Araç kiralama, yakıt vb.)

6.000 TL

Matbaa Giderleri

5.000 TL

Ekstra Giderler
-Teknik Giderler
-Konuşmacı Konaklaması

14.000 TL

-Eşantiyon Giderleri
-Eğlence Giderleri

TOPLAM MALİYET

56.500 TL

ANA SPONSOR

Sponsorluk Bedeli: 15.000 TL ve üzeri
Sponsor Sayısı: 1 kuruma verilecektir
Sunulan Olanaklar:
 Ana sponsora belirlediğimiz atölyelerden birinde konuşma ve
sunum hakkı verilecektir.
 Açılış konuşmalarında ana sponsora konuşma ve tanıtım olanağı
sunulacaktır.
 Sponsor ismine ve logosuna, bütün yazılı ve görsel materyallerde
kulüp ve etkinlik ismi ile birlikte yer verilecektir.
 Kamp alanına ana sponsorun tanıtım materyalleri konulacaktır.
 Etkinlik süresince kamp alanında stant açma ve cv toplama hakkı
verilecektir.
 Etkinlik çantasına istenilen biçimde katalog, broşür gibi
malzemeler konulacaktır.
 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yapı Topluluğu internet sayfasına
büyük puntolarla ana sponsor logosu ve sponsor reklamı
konulacak, firma ile ilgili tanıtıcı yazı yazma olanağı verilecektir.
 Etkinlik ile ilgili medya haberlerinde ana sponsor ismi yer alacaktır.
 Teşekkür plaketi ve yazılı teşekkür belgesi verilecektir.
 Ücretsiz konaklama sağlanacaktır.

PLATİN SPONSOR

Sponsorluk Bedeli: 10.000 TL ve üzeri
Sponsor Sayısı: 2 kuruma verilecektir
Sunulan Olanaklar:
 Platin sponsora belirlediğimiz atölyelerden birinde konuşma ve
sunum hakkı verilecektir.
 Sponsor ismine ve logosuna, bütün yazılı ve görsel materyallerde
kulüp ve etkinlik ismi ile birlikte yer verilecektir.
 Kamp alanına platin sponsorun tanıtım materyalleri konulacaktır.
 Etkinlik süresince kamp alanında stant açma ve cv toplama hakkı
verilecektir.
 Etkinlik çantasına istenilen biçimde katalog, broşür gibi malzemeler
konulacaktır.
 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yapı Topluluğu internet sayfasına
platin sponsor logosu ve sponsor reklamı konulacak, firma ile ilgili
tanıtıcı yazı yazma olanağı verilecektir.
 Etkinlik ile ilgili medya haberlerinde platin sponsor ismi yer
alacaktır.
 Teşekkür plaketi ve yazılı teşekkür belgesi verilecektir.
 Ücretsiz konaklama sağlanacaktır.

ALTIN SPONSOR

Sponsorluk Bedeli: 5.000 TL ve üzeri
Sponsor Sayısı: 4 kuruma verilecektir
Sunulan Olanaklar:
 Sponsor ismine ve logosuna, bütün yazılı ve görsel
materyallerde kulüp ve etkinlik ismi ile birlikte yer verilecektir.
 Kamp alanına altın sponsorun tanıtım materyalleri konulacaktır.
 Etkinlik süresince kamp alanında stant açma ve cv toplama
hakkı verilecektir.
 Etkinlik çantasına istenilen biçimde katalog, broşür gibi
malzemeler konulacaktır.
 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yapı Topluluğu internet
sayfasına altın sponsor logosu ve sponsor reklamı konulacak,
firma ile ilgili tanıtıcı yazı yazma olanağı verilecektir.
 Etkinlik ile ilgili medya haberlerinde altın sponsor ismi yer
alacaktır.
 Teşekkür plaketi ve yazılı teşekkür belgesi verilecektir.
 Ücretsiz konaklama sağlanacaktır.

GÜMÜŞ SPONSOR

Sponsorluk Bedeli: 2.500 TL ve üzeri
Sponsor Sayısı: 6 kuruma verilecektir

Sunulan Olanaklar:
 Kamp alanına gümüş sponsorun tanıtım materyalleri
konulacaktır.
 Etkinlik süresince kamp alanında stant açma ve cv toplama hakkı
verilecektir.
 Etkinlik çantasına istenilen biçimde katalog, broşür gibi
malzemeler konulacaktır.
 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yapı Topluluğu internet
sayfasına gümüş sponsor logosu ve sponsor reklamı konulacak,
firma ile ilgili tanıtıcı yazı yazma olanağı verilecektir.
 Etkinlik ile ilgili medya haberlerinde gümüş sponsor ismi yer
alacaktır.
 Teşekkür plaketi ve yazılı teşekkür belgesi verilecektir.
 Ücretsiz konaklama sağlanacaktır.

ÜNİVERSİTEMİZDEN MESAJ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak akademik düzeyde
Türkiye İnşaat Mühendisliği Kampı etkinliğini destekliyoruz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan desteklere
üniversitemiz tarafından Teşekkür Yazısı verilecektir.

MUYAPI’18 ‘ Den Kareler

TİMÖB17’den Kareler

Malzeme Şenliği’nden Kareler

MUYAPI-17’den Kareler

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DESTEKÇİLERİMİZ

İLETİŞİM

MUSTAFA DOĞAN
TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KAMPI GENEL KOORDİNATÖRÜ
MUYAP YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TELEFON: 0507 386 23 98
MAIL: mustafaadogann1@gmail.com

OĞUZHAN DOĞAN
TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KAMPI KOORDİNATÖRÜ
İMTB HUKUK&FİNANS KOORDİNATÖRÜ
MUYAP YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TELEFON: 0553 338 87 86
MAIL: oguzhandogaan@yahoo.com

NEJLA GÜL DEMİR
TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KAMPI KOORDİNATÖRÜ
İMTB BİLİŞİM&TASARIM KOORDİNATÖRÜ
MUYAP YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TELEFON: 0536 998 05 88
MAIL: nejla.demir25@gmail.com

DOĞUKAN DOĞAN
MUYAP YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TELEFON: 0507 398 55 32
MAIL: dogukan.dogan@outlook.com

