
 

BİRLİKTE TASARLAYALIM 3 

TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 

1- ORGANİZASYON 

 

Birlikte Tasarlayalım Tasarım Yarışması İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller 

İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. 

Ticaret Bakanlığı desteği ile 2021 yılında üçüncü defa düzenlenmektedir. 

 

Yarışma kapsamında İstanbul'da yerleşik Birliğimiz üyesi 10 firma ile 10 yeni 

mezun/öğrenci endüstriyel tasarımcı eşleştirilerek firmaların ihtiyaçları doğrultusunda, 

yenilikçi ve üretilebilir tasarım projeleri ortaya çıkartılacak, seçici kurul tarafından 

başarılı bulunan tasarım sahipleri ödüllendirilecektir. 

 

2- AMAÇLAR 

 

Yarışma; 

 

•  Demir ve Demir Dışı Metaller sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek, 

•  Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma    

   değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak, 

•  Geleceğin tasarımcıları ile sektörü buluşturarak öğrenci ve yeni mezun tasarımcılara 

üretim deneyimi kazandırmak, 

•  Türkiye’ de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek, 

•  2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek, 

 

amacıyla 2021 yılında üçüncü defa gerçekleştirilmektedir. 

 

3- KİMLER KATILABİLİR 

 

A) Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmaktır. 

 

B) Yarışma, üniversitelerin endüstriyel tasarım/endüstri ürünleri tasarımı lisans bölümü 

3. ve 4. sınıf öğrencileri ile bu bölümlerden son iki yıl içerisinde mezun olmuş 

tasarımcılara açıktır.  

 

C) İMMİB personeli yarışmaya hiç bir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri 

ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin 

görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı 

kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi, veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya 

kişi seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.  

 

D) Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili  

projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa İMMİB Genel 

Sekreterliğince ödülü geri alınır. 

  

 

 

4- YARIŞMA FORMATI VE BAŞVURU 



1. Aşama: Ön Başvuru 

Yarışmaya katılmak isteyen ve şartnamenin 3. maddesinde yer alan koşulları sağlayan 

öğrenci ve yeni mezun tasarımcılar cv ve portfolyolarını adresinden ulaşacakları 

başvuru linkinden https://forms.gle/G6p5GrDWkUxoEHkC6 göndererek 12 Kasım 

2021 tarihine kadar ön başvuruda bulunabilirler. 

 

Cv ve Portfolyoların ayrı pdf belgeleri olarak hazırlanması gerekmektedir. 

 

Cv Formatı: Cvlerin A4 boyutlarında tek sayfa olması beklenmektedir. Cv’nin sağ üst 

köşesine katılımcı tarafından oluşturulacak 4 haneli bir rumuz yazılması 

gerekmektedir. Dijital belge ismine aynı rumuzun yazılması gerekmektedir. 

 

Portfolyo Formatı: Portfolyo içerisinde kimlik bilgilerinin gözükmemesi 

gerekmektedir. Portfolyonun kapak sayfasında ve dijital dosya isminde cv’nin sağ üst 

köşesinde bulunan 4 haneli rumuzun yazılması gerekmektedir.  

 

Not: Başvurusu alınan tasarımcılara funda.oktay@immib.org.tr adresinden başvurunuz 

alındı maili gönderilecektir. Bir hafta içerisinde geri bildirim maili almayan başvuru 

sahiplerinin sekreteryamız ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

 

2. Aşama : Ön Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yarışmacıların Belirlenmesi  

Yarışma kapsamında görevlendirilen Danışma Tasarımcılar tarafından gönderilen 

portfolyolar değerlendirilerek yarışmada yer alacak katılımcılar belirlenecektir. 

Değerlendirme toplantısı yapıldıktan sonra katılımcıların mail adreslerine dönüş 

yapılacaktır. Üretici firma, danışman tasarımcılar ve ön elemeyi geçen yarışmacılar 

kura ile eşleştirilir.  

 

3. Aşama : Tasarım Süreci   

Tasarımcı ve Danışmanı firmayı ziyaret ettiğinde tasarım süreci başlamış olur. 

Yarışmacıya verilecek briefe istinaden tasarım süreci başlatılır ve yarışmacı, firma ve 

tasarım danışmanı ile belli sürelerde bir araya gelerek tasarımını son haline getirir. 

 

4. Aşama : Prototipleme  

Firma tarafından onaylanan tasarımın prototipi öncelikle firma tarafından, firma 

tarafından yapılamaması durumunda Birliğimiz tarafından seçilecek hızlı prototipleme 

merkezinde yarışmacıların kontrolünde yapılır. 

 

5. Aşama : Tasarımların Değerlendirmesi ve Yarışma  

Nihai tasarımlar ve prototipler Seçici Kurul tarafından değerlendirmeye tabi tutularak 

başarılı bulunan yarışmacılara toplam 60.000TL tutarında maddi ödül dağıtılır. Proje 

bitiminde düzenlenecek olan Ödül Töreni ile ödüller takdim edilir. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/G6p5GrDWkUxoEHkC6
mailto:funda.oktay@immib.org.tr


5- TAKVİM 

 

Duyuru Tarihi : Ekim 2021 

Ön Başvuruların Gönderilmesi için Son Tarih : 12 Kasım 2021 

Ön Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yarışmaya Katılacak Tasarımcıların 

Belirlenmesi: Kasım 2021  

Tasarımcılar ve Firmaların Eşleştirme Toplantıları: Aralık 2021  

Yarışmacılar için ayrılan Tasarım Süreci: Aralık 2021-Mart 2022 

Seçici Kurul ve Ödül Töreni : Nisan 2022  

 

*Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde  güncel tarihler web sitesi 

üzerinden ilan edilecektir.  

  

 

6- ÖDÜLLER 

 

Ön Başvuru sonucu yarışmacı olarak belirlenen tüm tasarımcılar, tasarımları ödül 

almasa dahi proje kapsamında birlikte çalıştığı firmadan 4000 TL’lik tasarım bedeli 

alacaktır. Ödeme tasarım projesinin tamamlanmasına müteakip yapılacaktır. 

 

Seçici kurul üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı bulunan 

yarışmacılara toplam 60.000 TL’lik maddi ödül dağıtılacaktır. Ödülün yarışmacılar 

arasındaki dağılım oranına seçici kurul üyeleri karar vermekle yükümlüdür.  

 

Para ödülünün yanı sıra seçici kurul üyeleri tarafından seçilecek katılımcılar yurtdışı 

fuar ziyareti ile ödüllendirilecektir. 

  

 

9- SEÇİCİ KURULLAR 

 

Seçici Kurul Üyelerinin en az yarısı profesyonel tasarımcılarda oluşturulmaktadır. 

İMMİB, danışman ve seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  

 

10- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak genel hususlar aşağıdaki gibidir; 

 

•     İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması. 

•     Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel 

bütünlük,  çekicilik,  duygulara hitap. 

•     İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi 

ve  kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün  dili). 

•     Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın 

işlevine uygun malzeme seçimi. (gerçekçi maliyet ve üretim yöntemi bilgileri 

beklenmektedir) 

•     Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması. 

 

Seçici Kurul Üyeleri yapacakları değerlendirme esnasında tasarımcının birlikte çalıştığı 

üretici firma ve danışmanından da proje sürecine ilişkin görüş alacaktır.  

 



 Eserlerin özgünlüğünü değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir. 

 

  

 

11- DİĞER HUSUSLAR 

 

• İDDMİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin 

asıllarını isteyebilecektir. 

• İDDMİB, yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle 

birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini 

yaptırma  ve sergileme hakkını süresiz sahip olacaktır. 

•Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki 

sorumluluklar, yarışmacıya aittir.  

• Yarışmaya katılan tasarımcıların geçtiğimiz sene düzenlenen Birlikte Tasarlayalım 

Tasarım Yarışmasında ödül almamış olması gerekmektedir.  

• Katılımcılar iş bu  şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

  

12- TASARIM HAKLARI 

 

Tasarlanan ürünün üretilmesi durumunda, tasarım tescilinde tasarımcı olarak 

tasarımcının ismi yer alacaktır. Tasarım üretim hakkı firmaya ait olacaktır. 

  

13- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ    

 

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır. 

İDDMİB  - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği  

Metaller Sektörü Şubesi – 2. Kat  

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi 

A Blok Kat:2 Metaller Sektörü Şubesi 

Yenibosna Bahçelievler 

34197 

İSTANBUL 

Tel: 0212 4540883 

Faks: 0212 4540001 

e-posta: funda.oktay@immib.org.tr 

mailto:funda.oktay@immib.org.tr

