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7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

KÝMLER KATILABÝLÝR?
veya yurtdýþýnda okuyan T.C.

vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 

35 yaþýný aþmamýþ, 

en az lise mezunu olan herkese açýktýr.

Not:
Herhangi bir ÝTKÝB çalýþaný yarýþmaya katýlamaz.

Teknik Þartlar

Katýlýmcýlar yarýþmaya dokuma, örme, baský ve dokusuz yüzeyler olmak
üzere dört üretim tekniðinden en fazla ikisiyle katýlabilirler.

Teknik çözümleri yapýlmýþ dokuma, örme, baský ve dokusuz yüzeyler
tekniklerinden en az biri ile tasarlanmýþ profesyonel anlamda üretilmemiþ ve pazara 
sunulmamýþ,uygulamaya hazýr özgün tasarýmlar;detaylý açýklamalar;kullanýlacak 
boya,iplik(kullanýlan ipliðin açýlýmý ve nereden temin edilebileceði belirtilecek) 
kumaþ türü,vb örnekleri,30x30 veya 50x50 ölçülerinde üretilmiþ 6 adet prototip 
ürün ve yarýþmacýnýn  özgeçmiþi ile birlikte 05MART 2012 teslim edilecektir.

Yarýþma þartnamesi ve katýlým formu  ve 
 sitelerinden temin edilebilir. Söz konusu formun eksiksiz 

doldurulmasý ve yazýcýdan çýktý alýnmasý gerekmektedir

Dosya tesliminde: 

· Yukarýdaki özelliklerde hazýrlanmýþ tasarýmlar (Üretilmiþ prototipleri ile 
baþvurmayanlarýn dosyalarý deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.),
· Ýnternetten temin edilecek yarýþmacý Baþvuru  Formu,
· Kavramsal Yaklaþým;sunum dosyasýnda,yarýþmacýnýn ,tasarýmýnda 

anlatmaya çalýþtýðý duygu/düþünceyi ifade eden bir açýklama olmasý 
gerekmektedir.Bu açýklama tercih doðrultusunda fotoðraf,kýsa film ya da 
yazý þaklinde hazýrlanabilir.

· Son mezun olduðu kuruma ait diploma ya da halen öðrenci ise belgesi,
· Fotoðraflý özgeçmiþ

Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde 

www.kumastasarimyarismasi.com
www.itkib.org.tr



Not:
Baþvuru sahiplerinin isimleri tasarýmlarýn(prototiplerin) üzerinde 
yazmamalýdýr. Projenin herhangi bir yerinde baþvuranýn kimliðini belirten 
herhangi bir iþaret bulunmamasý gerekmektedir.

Yarýþma Sunum Dosyalarý

Yarýþmacýlar, baþvuru evraklarýný kapalý zarfta ve tasarýmlarýný standart paspartu
kullanarak plastik bir sunum dosyasý içinde kapalý olarak teslim edeceklerdir. Aksi
takdirde kaybolacak evrak/tasarýmlarýn sorumluluðu baþvuru sahibine ait olacaktýr. 
Her bir tasarýmcý en fazla iki dosya ile katýlabilir.

Yarýþma sunum dosyalarý elden, posta veya kargo ile en geç 05 MART 2012  mesai 
bitim saatine kadar ÝTKÝB Fuarlar Þubesi Çobançeþme Sanayi Cad. Dýþ Ticaret 
Kompleksi B Blok 34196 YENÝBOSNA - ÝSTANBUL Tel: 0 212 454 02 00 adresine 
teslim edilecektir. 

ØTeknik þartlarda belirtilen standart dýþýnda dosya teslimleri kabul 
edilmeyecektir.
Ø Eksik evrakla yapýlan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaþan sunum 

dosyalarý deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

BAÞVURU FORMLARI VE TASARIMLAR
ÝÇÝN SON TESLÝM TARÝHÝ

05 MART 2012 

Bilgi ve baþvuru için:
ÝTKÝB Genel Sekreterliði
Zeynep ELGÝN- Tel:0212 454 0200/1355

Vildan KARABAÐ- Tel:0212 454 0200/1686

Fairs@itkib.org.tr

www.kumastasarimyarismasi.com
Www.itkib.org.tr
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YARIÞMA AÞAMALARI

BÝRÝNCÝ AÞAMA
13 MART 2012  Salý günü 1. Deðerlendirme yapýlacaktýr. Katýlýmcý 

dosyalarý jüri tarafýndan incelenerek 20 dosya belirlenecektir. 

ÝKÝNCÝ AÞAMA
16 MART 2012 Cuma günü yapýlacak mülakatta ,ilk 20 yarýþmacýdan 

koleksiyonlarýnýn sözlü sunumlarýný yapmalarý istenecek,bu görüþmeler sonucunda 
10 finalist belirlenecektir. 

DEÐERLENDÝRME ESASLARI

     · Tasarýmcýnýn yaratýcýlýk düzeyi 
· Tasarýmýn özgünlüðü ve yeniliði 
· Kumaþ tasarýmýnýn uygulama tekniklerinin geliþtirilebilirliði ve 

uygulanabilirliði
· Kumaþ tasarýmýnda malzeme seçimi ve malzeme tasarým uyumu 
· Kumaþ katma deðerini arttýrýcý ve teknik özelliklerini geliþtirici özelliði 

Workshop Aþamasý:

Seçilen on aday; kumaþ tasarýmýnda deneyimli iki  tasarýmcýnýn önderliðinde özel ve 
kapsamlý bir çalýþma sürecine girerek, hazýrladýðý portfolyolarýný moda ve tekstil 
sektörüne daha yatkýn hale getireceklerdir. Bu aþamadan sonra koleksiyonlarýný 
günümüz trend ve kumaþ cinslerine uygun üretmelerini saðlamak amacýyla 
tasarýmcýlar, Mart 2012 tarihinde bir workshop'a tabi tutulacaklardýr.

Bu süreçte tasarýmcýlar sunmuþ olduklarý tasarýmlarýný deðiþtirme, geliþtirme ve 
farklýlaþtýrma fýrsatýna da sahip olacaklardýr.

Workshop sonrasýnda 10 finalistin tasarýmlarýnýn üretilmesi aþamalarýnda her bir 
yarýþmacý için sektörden sponsor bulunacaktýr.

6 adet kumaþ tasarýmý ÝTKÝB tarafýndan bulunacak sponsorlar tarafýndan ürettirilecek 
ve kumaþlar final gecesi özel bir sunumla sergilenecektir.
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JÜRÝ ÖZEL SUNUMU

11 Eylül 2012 Çarþamba günü, ITKIB tarafýndan belirlenen juri üyelerine; 
kazananlarýn belirlenmesi amacý ile bir ön sunum yapýlacaktýr. Bu sunumda 1.'lik 
ödülünü hak kazanan tasarýmcý belirlenecektir. Oylama gizli yapýlacak; 
deðerlendirme ve sonuçlar final gecesinde açýklanacaktýr.

FÝNAL GECESÝ

Final, 11 EYLÜL  2012, Çarþamba gecesi gerçekleþtirilecektir. 
Finalde, 10 finalistin üretilen 6 tasarýmý özel bir sunum ile yerli ve yabancý basýn 
mensuplarý, akademisyenler ve çalýþmalarý ile tekstil sektörüne yön veren ÝTHÝB 
üyelerinden oluþan jüriye ve seçkin davetlilere sunulacaktýr. 

NOT:
Jüri özel sunumu ile final gecesi ve ödül töreninin tarihleri ÝTKÝB tarafýndan 
deðiþtirilebilir.

Birinci olan yarýþmacýya “Yurtdýþý Eðitim Hakký”

Ýlk üçe giren yarýþmacýlara,

Staj imkaný,

Dünyanýn en saygýn ve en kapsamlý kumaþ ve moda fuarý Paris Premiére Vision'da
tasarýmlarýný sergileme imkaný,

Yurt içinde 6 ay dil eðitimi,

Para ödülü

Birinci olan yarýþmacýya 10.000 TL, 
Ýkinciye 6000 TL 
Üçüncüye 3000 YTL  para ödülü verilecektir. 

ÖDÜLLER
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Katýlýmcý Yükümlülükleri

-Finale kalan 10 yarýþmacý, koleksiyonlarýnýn kullaným haklarýný bir yýl süre ile hiçbir 
koþul öne sürmeksizin sözleþme ile ÝTKÝB'e devretmiþ sayýlacaklardýr.

-Yarýþma sonrasý dereceye giren finalistler  verilecek ödüller dýþýnda ÝTKÝB'den hiçbir 
talepte bulunamazlar.

-Dereceye giren finalistlerin yurt dýþý eðitim bursunu kabul  etmemeleri durumunda para 
ödülü ÝTKÝB tarafýndan geri alýnacaktýr.

-Herhangi bir yerde yayýnlanmýþ veya herhangi bir kiþi ya da kuruluþa ait tasarýmlar 
deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 

- Ayrýca her bir yarýþmacý yarýþmaya gönderdikleri yapýtlarýn kendilerine ait olduðunu, daha 
önce bir baþka yarýþmada bu tasarýmlarýn ödül almadýðýný ve sergilenmediðini, hiçbir 
biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanýlmadýðýný, profesyonel anlamda kullanýlmýþ 
bir tasarýmdan yararlanýlmadýðýný beyan eder ve gerekli özelliklerini þartnamelere uygun 
biçimde belirtirler. Tasarýmýn kendisine ait ve tamamen özgün olduðunu, daha önce bir 
baþka yarýþmaya katýlmadýðýný ve ticari anlamda kullanýlmadýðýný taahhüt eder. Aksinin
ispatý halinde tasarým ödül almýþ ise ödül geri alýnýr ve ITKIB hukuki iþlem baþlatýr.

KATILIM BEYANI

Yarýþmaya göndermiþ olduðum tasarým özgün bir çalýþmadýr. Aksine bir iddia olmasý ve 
üçüncü kiþilerin tasarým üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluðun tarafýma ait 
olduðunu, yarýþmaya katýlan eser üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamýnda 
sahibi olduðum bütün fikri ve sýnai haklarýmdan peþinen feragat ettiðimi, eser üzerindeki 
tüm fikri ve sýnai haklarýmý ÝTKÝB'e devir ve temlik ettiðimi beyan ve taahhüt ederim.

Yarýþma þartnamesindeki tüm þartlar ve fikri / sýnai haklarla ilgili  tüm koþullarý peþinen 
kabul ve taahhüt ettiðimi  beyan ederim

Ýsim

Ýmza

Tarih
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KÝÞÝSEL BÝLGÝLER

Adýnýz:
Soyadýnýz:
Doðum Tarihi ve Yeri:
Uyruðu:
Adres:

Telefon:
Cep Tel:
Faks:
E-posta:
Bulunamamasý Durumunda Ulaþýlacak Telefon:
Askerlik Hizmeti:
Tamamlandý: Tecil edildi: Yapýlacak:

EÐÝTÝM

Orta Eðitim

Okulun Adý:
Lise Bitirme Tarihi:

Yüksek Eðitim

Yüksek Eðitim Konusu:
Moda Tasarým                       Tekstil Tasarým                      Diðer
Bitirme Tarihi:
Eðitim Kurumu:
Devam ediyorsa:Dönem

Yabancý Dil Bilgileri                                                              Dereceleri
1.----------------------------------------------------------------------------------------
2.----------------------------------------------------------------------------------------
3.----------------------------------------------------------------------------------------

Bu yarýþmayý nereden duydunuz?

Ýnternet                  El Ýlaný                       Okul                     Diðer


