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• Yarışmayı Düzenleyen Kuruluşlar:  

o Damla Ofset Matbaacılık ve Ticaret AŞ 

o S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 

• Yarışmanın Adı : Dival Promosyon Ürün Tasarım Yarışması 

• Yarışmanın Konusu: “Ajanda, Masaüstü Gereç ve Dival Konsept kategorilerinde Promosyon Ürün Tasarımı”  

• Yarışma Başlangıç Tarihi: 29 Şubat 2012  

• Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2012  

• Yarışmanın Amacı:  

o Tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek, 

o Üniversite öğrencileri arasında innovasyonu ve girişimciliği özendirmek, 

o Eğitim ortamında sektörel işbirliğinin önemine dikkat çekmek, 

o Üretici firmalar ile sektöre ilgi duyan genç, dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde buluşturmak, 

Yarışmanın özel amaçları: 

o Üniversite - Sanayi işbirliği kapsamında, basım sanayi sektörünün Konya’daki öncü ismi Damla Ofset A.Ş. ve 
promosyon markası DİVAL’in ürün geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak. 

o Sektörün gelişimine katkıda bulunmak, 

o Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek, 

o Özgün tasarımların, tasarım süreci ile birlikte pazarlama iletişim stratejilerinin, öğrenciler ve sektör 
yetkililerince planlı bir eylem olarak yürütülmesinin, amaçlar doğrultunda daha verimli bir sonuç elde 
edilebilirliğine dikkat çekmek. 

• Yarışmanın Kategorileri: 

I. Ajanda Tasarımı 

a. Dival Ajanda kategorisi, promosyon amacıyla firma ve kurumların dağıtabilecekleri veya perakende 
sektöründe tek olarak satışı yapılabilecek şekilde her türlü ajanda ve tarih içermeyen defterleri 
kapsamaktadır. 

b. Ürünler, çevreye duyarlı, fonksiyonel, estetik, dayanıklı, ergonomik, çağdaş, klasik ve/veya geleneksel 
çizginin gereklerine uygun, ihraç potansiyeline sahip, katma değer yaratan, sektöre ışık tutabilecek 
nitelikte ürünler olmalıdır. 

c. Günlük, haftalık veya diğer formatlarda tasarlanabilir. Ebat ve sayfa sayısı tasarımcı tarafından 
belirlenecektir. 

d. Kapak seçiminde cilt bezi, deri, suni deri, mukavva, salpa, pleks, metal, plastik vb. materyaller kullanılabilir. 

e. İç sayfalar ofset basıma uygun olmalıdır. 

f. Fonksiyonelliği veya estetiği sağlayacak her türlü aksesuar kullanımı serbesttir. 

II. Masaüstü Gereç Tasarımı 

a. Masaüstü gereç kategorisi, kişisel veya ofis anlamında masa üstü kullanıma yönelik fonksiyonel gereçleri 
kapsar. 

b. Ürünlerin temel üretim materyali cilt bezi, deri, suni deri, mukavva, salpa, baskı yapılabilir pvc gibi ürünler 
olmalıdır. 

c. Ürünler, masa üstünde veya vitrinde bulundurulabilecek boyutlarda tasarlanmalıdır. 
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d. Kullanım amacına uygun (kağıt taşımak, iğne – ataç tutmak, kalem taşımak, not kağıdı, saat vb) bir 
fonksiyon içermelidir. 

III. Dival Konsept Kategori Ürün Tasarımı 

a. Dival Konsept Kategorisi, promosyon veya hediyelik anlamında özgün tasarımlara sahip, belirli bir mesaj 
taşıyan ürünleri kapsar. 

b. Ürünler aşağıdaki özelliklerden en az birisini taşımalıdır. 

i. Eğitici, öğretici, eğlendirici, dini, kültürel vb bir içerik taşıması, 

ii. Bir tarihi eser veya doğal oluşumun temsili maketi olması, 

iii. Belirli gün ve haftalar veya özel günlerin anlamına uygun çağrışımlar yapması. 

c. Tasarımlar, bir özelliği açısından farklılık / sıra dışılık içermelidir.  

d. Tasarımlar standart üretime uygun olmalıdır. 

e. Temel üretim materyali; kâğıt, karton, suni deri, baskı yapılabilir pvc gibi malzemeler olmalıdır. İp, kurdele 
vb her türlü aksesuar kullanımı serbesttir. 

• Yarışma / Proje Takvimi: 

Yarışma İlan Tarihi: 29 Şubat 2012 

Proje Kabulü (son başvuru tarihi): 30 Nisan 2012 

Jüri Ön Değerlendirme Tarihi: 5 Mayıs 2012 

(Ön Değerlendirmeyi Geçen Tasarımların) 

Prototip Üretim Süresi: 7- 17 Mayıs 2012  

Jüri Değerlendirme Tarihi: 20 Mayıs 2012 

Sonuçların açıklanması Ödül Töreni: 30 Mayıs 2012 

•  Jüri:  

Fevzi GÜNÜÇ / Prof. Dr. S.Ü.  

Ahmet Saim ARITAN / Prof Dr. Konya Ü. 

Harun Hilmi POLAT / Yrd. Doç. Dr. S.Ü.  

Uğur ATAN / Yrd. Doç. Dr. S.Ü.  

Ali Atıf POLAT / Öğr. Gör. S.Ü.  

Harun TÜRKMENOĞLU / Öğr. Gör. S.Ü.  

Esad Ahmet ÖZDEM / PROMOTÜRK Promosyon İmalatçıları ve Satıcıları Derneği Başkanı 

Abdulmuttalip YILDIRIM /  Damla Ofset AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı 

M.Ulvi YILDIRIM / Damla Ofset AŞ. Genel Müdürü 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Promosyon Ürün Tasarımı Yarışması Genel Şartnamesi 

 01.03.2012 

 D&D Rv 01 29.02.2012 

• Katılım Koşulları: 

o Yarışmaya (bireysel olarak) yalnızca Konya’da bulunan üniversitelerin (Selçuk Üniversitesi, Konya 
Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Mevlana Üniversitesi) ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri 
katılabilir.  

o Öğrenciler yarışmaya bireysel ya da grup olarak katılabilir. Grup olarak katılımlarda tüm grup üyeleri 
öğrenci olmalı ve grup üyelerinden en az birinin Konya’da bulunan üniversitelerden herhangi birinde 
öğrenim görüyor olması gereklidir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşabilir ve her grup bir katılımcı sayılır. 
Grup üyeleri, yarışmaya katılma, ödül alma ve telif hakkı devretme yetkisine sahip bir grup lideri 
belirlemelidir. 

o Her öğrenci, yarışmanın her kategorisine en fazla üç eserle katılabilir. 

o Tasarımlar daha önce herhangi bir yerde kullanılmamış, üretilmemiş ve sergilenmemiş olmalıdır. Bu 
özellikleri taşımayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

o Ürünlerin tasarımları, kullanılan görsel malzemeler ve telif içeren her konu ile ilgili sorumluluk katılımcıya 
aittir. 

o Ön değerlendirmeyi geçen tasarımlar için, jürinin talebi ve yönlendirmeleri doğrultusunda maliyet ve 
üretim tekniği de göz önüne alınarak, talep edilen her türlü revizyon ve tasarım tamamlama talepleri, 
tasarımcı kişi ve/veya gruplarca yapılmalıdır. 

o Ödül alan eser için tasarımcı, telif hakkını Damla Ofset’e devretmiş olmayı kabul etmiş olacaktır. 

o Dereceye giren ve ödül alan ürün ile ilgili üretip üretmeme karar hakkı Damla Ofset’e aittir. 

o Yarışmada dereceye giren tasarımlar için; yarışmanın Ödüller başlığı altında belirtilen ödüller haricinde 
herhangi bir ödeme yapılmaz. Yarışmada ödül alan her eser için tasarımcısına ayrıca bir başarı belgesi 
verilecektir.  

o Yarışmayı düzenleyen kuruluşlar, sergilemeye layık görülüp ödül almayan eserleri sergileme amacıyla 
seçebilir. Sergileme alan her eser için tasarımcılarına sergiye katılım belgesi verilecektir. 

o Ödül alan ürünlerin yarışma için gönderilen tasarım materyalleri tasarımcısına iade edilmeyecektir. 
Sergileme alan eserler, sergi sonrası Damla Ofset tarafından tasarımcılarının adreslerine gönderilecektir. 
Ödül ve sergileme almayan ürünler için, tasarım ve müracaat belgelerini talep eden katılımcılar, katılım 
adresinden 31 Temmuz 2012 tarihine kadar alabilirler. İlgili tarihe kadar alınmayan eser ve belgelerden 
yarışmayı düzenleyen kuruluşlar sorumlu tutulamaz.  

o Yarışmaya katılan her tasarımcı yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır. 

• Katılım Şekli: 

o Yarışmaya katılım şahsen yapılmalıdır. 

o Her tasarım projesi dijital ortamda üretim prosesine uygun teknik çizimleri ile birlikte bir prototip ve/veya 
3D sunumu ile teslim edilmelidir. 

o Her ürüne ticari satışta da kullanılabilecek bir isim konulmalıdır.  

o Yarışmacı, kendisini temsil edecek 6 rakamdan oluşan bir RUMUZ belirlemeli ve yarışmaya sunulan tüm 
materyaller (tasarım, çizim, fotoğraf, CD) üzerine bu rumuzu yazmalıdır. Yarışmaya sunulan tasarımlar ve 
diğer materyaller üzerinde yarışmacıyı tanıtan başka herhangi bir işaret, yazı ve şekil bulunmamalıdır.  

o Yarışmaya katılan tasarımcının ve/veya tasarım grup üyelerinin kısa özgeçmişleri ile iletişim adreslerinin 
yazılmış olduğu KATILIM FORMU, bir zarfa konulmalı, zarfın üzerine aynı rumuz yazılarak zarf 
kapatılmalıdır. Bu zarf, jüri değerlendirmesinden sonra açılacaktır. 

o Tasarım materyalleri ve katılım formunu içeren zarf ayrı bir zarfa daha konulacak ve yine aynı rumuz 
yazılarak teslim edilecektir. 
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o Yarışmaya katılım ve tasarım teslimi için gerekli müracaat formu ile zarf, yarışmayı düzenleyen 
kuruluşlardan veya tasarım teslim adresinden temin edilebilir. 

o Son tasarım teslim tarihi olan 30 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 18:00 den sonra teslim edilen veya 
deforme olmuş tasarımla, yarışma tasarım şartlarına uymayan katılımcıların tasarımları değerlendirmeye 
alınmaz. 

• Tasarım Teslim Adresi: 

o Damla Ofset A.Ş. / Büsan Özel Organize Sanayii Ankara Yolu Girişi 10631 Sokak No:4  Karatay KONYA   Tel: 
0332 345 00 10 

• Ödüller: 

I. Ajanda Tasarımı 

Birincilik Ödülü   : MacBook (Intel Core i5 • 1,60GHz • 4 GB  • 256 MB Intel Graphics  • 11.6") 

İkincilik Ödülü  : iPad2 (9,7'' • Apple A5 1 Ghz İşlemci • 16 GB • Kamera • 10 Saat  

• 241,2 x 185,7 x 8,8 mm)  

Üçüncülük Ödülü  : ASUS Tablet (10'' • 1.0GHz  • Android  • Kamera • Wi-fi • GPS • 1-8 Saat  

• 271 x 171 x 12,98 mm)       

Mansiyonlar : SEAGATE 1TB Taşınabilir Disk (1TB. 2,5'' • 8 mb  •  USB 2.0   

• 84 x 27 x 151,7 mm) 

II. Masaüstü Gereç Tasarımı 

Birincilik Ödülü   : MacBook (Intel Core i5 • 1,60GHz • 4 GB  • 256 MB Intel Graphics  • 11.6") 

İkincilik Ödülü  : iPad2 (9,7'' • Apple A5 1 Ghz İşlemci • 16 GB • Kamera • 10 Saat  

• 241,2 x 185,7 x 8,8 mm)  

Üçüncülük Ödülü  : ASUS Tablet (10'' • 1.0GHz  • Android  • Kamera • Wi-fi • GPS • 1-8 Saat  

• 271 x 171 x 12,98 mm)       

Mansiyonlar : SEAGATE 1TB Taşınabilir Disk (1TB. 2,5'' • 8 mb  •  USB 2.0   

• 84 x 27 x 151,7 mm) 

III. Dival Konsept Kategori Ürün Tasarımı 

Birincilik Ödülü   : MacBook (Intel Core i5 • 1,60GHz • 4 GB  • 256 MB Intel Graphics  • 11.6") 

İkincilik Ödülü  : iPad2 (9,7'' • Apple A5 1 Ghz İşlemci • 16 GB • Kamera • 10 Saat  

• 241,2 x 185,7 x 8,8 mm)  

Üçüncülük Ödülü  : ASUS Tablet (10'' • 1.0GHz  • Android  • Kamera • Wi-fi • GPS • 1-8 Saat  

• 271 x 171 x 12,98 mm)       

Mansiyonlar : SEAGATE 1TB Taşınabilir Disk (1TB. 2,5'' • 8 mb  •  USB 2.0   

• 84 x 27 x 151,7 mm) 
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• İletişim ve Ayrıntılı Bilgi: 

o Örnek ürünler ve destekleyici malzeme katalogları aşağıdaki adreslerden görülebilir. 

 www.dival.com.tr/yarisma2012, 

 Damla Ofset AŞ. AR-GE ve İnovasyon Bölümü 
 Büsan Organize San. 10631 Sk. No: 4 Karatay Konya  

 S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Proje / Think Tank Atölyesi 
A. Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / Konya 

o Yarışma ile ilgili her türlü bilgi aşağıdaki adreslerden alınabilir. 

 Sami YILDIRIM 
Damla Ofset AŞ Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü 
Büsan Özel Organize San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sk. No:4 Karatay  
sami@damlaofset.com.tr 
Tel: 0332 345 00 10 

 Öğr.Gör. Ali Atıf POLAT 
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü  
A.Keykubat Yerleşkesi Selçuklu KONYA  
aapolat@selcuk.edu.tr 
Tel: 0332 223 46 37 

 


