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                                                            MAKSDER 

                 

               5. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI 

                                                         ŞARTNAMESİ  

                                                                 2014 
 

 

YARIŞMANIN AMACI 

 

MAKSDER tarafından her yıl; sektördeki gelişimi teşvik etmek, uluslararası pazarlarda 

rekabet edebilecek ürünlerin oluşmasına zemin hazırlamak, tasarımın sektör içindeki 

önemini vurgulamak, bu alanda başarı gösteren tasarımcıları özendirmek ve 

ödüllendirmek amacı ile “MAKSDER Tasarım Ödülleri ” verilir. 

 

YARIŞMANIN KONUSU 

 

Yarışma mobilya üretiminde kullanılan aşağıdaki mobilya aksesuar ürün guruplarını 

kapsayacak şekilde tek kategoride düzenlenmiştir. Katılımcılar bu konulardan bir veya 

birden fazlasını seçerek farklı ürün tasarımlarıyla yarışmaya katılabilirler.  

  

YARIŞMANIN KONU BAŞLIKLARI 

 

 1) Aydınlatma Ürünleri: Mutfak içi dolapları, banyo dolapları, gardırop ve kiler 

içlerinde kullanılan ışık ve aydınlatma sitemleri ile iş mekânları ve yaşam alanlarının 

mobilya fonksiyonlarının aydınlatılması ile ilgili mobilyaya görsellik ve işlevsellik katan 

tasarımlar. 

2) Bağlantı Elemanları: Mobilyaya işlevsellik katmak, daha hızlı ve pratik montaj için 

mobilya malzemelerinin bağlantı/ birleştirme sistemlerini ve bu alanda geliştirilmiş 

ürünlerin tasarımlarını kapsar  

3) Kapak Sistemleri: Mobilyaya yönelik yatay, düşey, kalkar ve sürme kapak ve/veya 

yeni önerilecek kapak modeline - sistemlerine çözüm getiren tasarımlar veya bu konuda  

kullanılan malzemeler dışında yeni malzemelerle çözüm getirecek çalışmalar ifade 

edilmektedir. 

4) Kulplar: Mobilya, mutfak, banyo dolabı, çekmeceler, kapı, gardırop ve diğer 

alanlarda kullanılacak ürünlerin tasarımları. 

5) Masa Sistemleri ve Mobilya Taşıma Sistemleri: Farklı ihtiyaçlara cevap verebilen, 

ergonomik çalışma ortamları ve/veya yemek masaları yaratmak için geliştirilmiş modüler 

sökülüp taşınabilen seri imalata uygun ambalajlanabilen masa ve iskelet sistemleri ile her 

türlü mobilya ayağı ve kaide fonksiyonu gören farklı malzeme uygulamaları ile bu alanda 

geliştirilen motorlu ve uzaktan kumandalı veya ses/ hareketle çalışan elektronik düzenekli 

yenilikçi teknolojiler ve bunlarla oluşmuş çözüm ve tasarımları kapsar. 
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6) Kiler Sistemleri, Dekoratif ve Fonksiyonel Aksesuarlar: Mutfak mobilyalarında 

depolamayı-kullanımı-düzenlemeyi kolaylaştıracak, kiler ve mutfak aksesuarları 

sistemlerinde çağdaş dinamikleri yansıtan farklı malzeme uygulamaları ile mobilyaların 

vazgeçilmez bir parçası olan mobilyanın içinde ya da yüzeyinde veya kullanım olarak 

tamamlayıcısı olan kullanıcı ergonomisini ve fonksiyonelliği hedefleyen dolap içi çöp  

kovaları ve kaşıklıklar gibi her türlü farklı malzeme uygulamaları, yenilikçi teknolojiler 

ve bunlarla oluşmuş çözüm ve tasarımlar. 

7) Çekmece sistemleri: Her türlü mekânın mobilyasına kolayca uygulanabilen hem 

işlevsel hem de estetik kullanım alanı yaratan çekmece sistemlerine uygulanmış çözüm 

ve tasarımlar.  

 

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 

 

Yarışma Üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri ürünleri tasarımı 

bölümlerinde eğitim gören ya da bu Fakültelerden mezun olmuş kişilerin yanı sıra 

mobilya tasarımı ile ilgilenen uygulayıcıların katılımına açıktır. 

 

Yarışmaya katılan tasarımların; 

 

a. Özgün ve yenilikçi olması,  

b. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve üretimi yapılmamış olması 

şartları aranmaktadır.  
 

 

GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

Tasarımlar aşağıdaki kriterler açısından değerlendirilir: 

 

Tasarım kriterleri: Tasarımlar; fonksiyonellik, kullanıcı ergonomisi, inovatif yaklaşım 

ve görsel estetik tasarım açısından değerlendirilir. 

Çevrecilik kriteri: Çevre dostu olma ve çevre normlarına uygunluk sağlamak. 

Üretime uygunluk: Günümüzün üretim koşullarına uygun çözümleri gerçekleştirmek. 

 

TASARIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ    

1-) Yarışmaya katılan tasarımlar MAKSDER Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan jüri 

ekibi tarafından sadece yarışma amacı doğrultusunda ön elemeye tabi tutulacaktır. 

2-) Ön elemeyi geçen tasarımların ana jüri tarafından değerlendirilmesi sonunda ödül 

kazanan tasarımlar açıklanacaktır.  
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YARIŞMANIN KURALLARI  

 

1)Yarışmacılar yarışmaya, birden fazla tasarım ile katılabileceklerdir 

2) Ödül kazanan tasarımlar MAKSDER’in belirleyeceği sergilenme koşullarına uygun 

olarak İNTERMOB Fuarı süresince sergilenecektir.  

3) Tasarım gönderimi ve geri alımı ile ilgili tüm giderler başvuru sahiplerine aittir. 

Dereceye giremeyen tasarımların ödül töreninden sonra en geç 30 gün içerisinde geri 

alınmamasından MAKSDER sorumlu değildir.  

4) Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki 

sorumluluklar yarışmacıya aittir. 

5) Bu yarışmaya katılanlar, bu kuralların belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 

 

1)      Yarışmacılar yarışmaya, www.maksder.org sitesindeki başvuru formlarını doldurup 

imzalayarak katılacaklardır. 

 

2)      Yarışmaya katılacak olanlar; 

 

 Yarışmacılar tasarımlarını en fazla 3 sayfa olmak koşulu ile A3 boyutundaki 

kağıda beyaz zeminde elle çizerek bilgisayar ortamında hazırlayacaklar ve yüksek 

çözünürlüklü görsellerini TIFF formatında CD içerisinde teslim edeceklerdir.  
 Her projede; tasarımın temel ilkelerini tanımlayan ve uygulamalarını anlatan 

görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır.  
 Tasarım yapılan sayfanın alttan 5cm.yukarıda çizilecek bir çizginin alt kısmına 

sırasıyla; 
a. Kategorisi,  
b. Tasarımın isim önerisi,  
c. Tasarımın konsepti ve temel ilkeleri,  
d. Üretimde kullanılacak malzeme,  
e. Üretimde kullanılacak teknikler, yer alacaktır. 
 Yarışmacılar tasarımlarının sağ üst köşesine üç harf ve beş rakamdan oluşan bir 

rumuz yazacaklardır. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılanlar, her tasarım için 

ayrı bir rumuz kullanacaklardır.  
 Yarışmacılar başvuru formunun sağ üst köşesine, ürün tasarımlarının üzerine 

yazdıkları aynı rumuzu yazıp diplomat zarfa koyarak kapalı büyük zarfın içinde 

tasarımları ile birlikte teslim edeceklerdir. 
 Seçici kurul ihtiyaç halinde ilave doküman talep edebilir.  
 Yarışma için istenilen bilgilerin eksik teslim edilmesi halinde tasarım yarışma 

kapsamından çıkarılacaktır.  
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TASARIMLARIN  TESLİM YERİ 

 

Yarışmacılar tasarım zarflarını 03 Eylül 2014 günü saat 17.00’ye kadar MAKSDER 

yarışma sekreterliğine şahsen veya taahhütlü posta ve kargo yolu ile ulaştıracaklardır. 

Belirtilen süre içerisinde adrese ulaşmayan tasarımlar yarışmaya dahil edilmeyecektir. 

 

Yarışma sekreterliği   :   MAKSDER Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği 

Adres                            :   Karaağaç Cad. Altın Boynuz plaza No:116  Kat:6  No:14                       

        Sütlüce-İstanbul 

Tel   :    0 212 255 70 54- 55 

Faks   :    0 212 255 70 57 

E-Mail   :    iletisim@maksder.org 

                  

                  

 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ 

 

Üye                              :  Adnan SERBEST              Tasarımcı 

Üye                              :  Ümit ALTUN  Tasarımcı 

Üye                              :  Alaaddin  ERKÖK              Kelebek Mobilya Projeli 

                                                                                    İşler Müdürü 

Üye                              :  Y. Taner GÜLTEKİN         İç Mimar, T.M.M.O. İç Mimarlar    

                                                                                    Odası İstanbul Şube Başkanı 

MAKSDER Yönetim 

Kurulu adına              : Munis TEZBAŞARAN       Yönetim Kurulu Başkanı 

MAKSDER yarışma 

komitesi adına            :  Nesip UZUN     Mobilya Dekorasyon Dergisi 

 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ                         
 

Yarışma ilan tarihi :    06 Aralık 2013                                     

 

Tasarımların son teslim tarihi   :    03 Eylül 2014   

 

Ön eleme toplantısı                                     :   10 Eylül 2014 

 

Seçici kurul toplantısı                                 :   17 Eylül 2014       

  

Ödüllü tasarımların sergilenme tarihi     :    27 Eylül-01 Ekim 2014 İNTERMOB Fuarı                   

                                                                           TÜYAP-Beylikdüzü  

Ödül töreni                                                 :     29 Eylül 2014 tarihinde TÜYAP 

İNTERMOB Fuar alanında düzenlenecektir. 
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YARIŞMA SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE TANITIMI 

 

 

Değerlendirme sonucunda ödül kazanan tasarımların ve ürünlerin listesi 23 Eylül 2014 

tarihinde  www.maksder.org sitesinde ilan edilecek ve 27 Eylül-01Ekim 2014 tarihleri 

arasında İNTERMOB Fuarı’nda sergilenecektir. 

 

 

 

ÖDÜL 

 

MAKSDER 5.Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışmasında değerlendirme 

şartnamede belirtilen tek kategori üzerinden yapılacaktır. 

 

a) Birincilik ödülü:     5.000 TL. 

b) İkincilik ödülü:       3.000 TL. 

c) Üçüncülük ödülü:   2.000 TL. 

d) Mansiyon:  1.000 TL.  

 

e) Ayrıca tasarım sahibi MAKSDER üyeleri ile anlaşarak tasarımın kullanım haklarını 

aşağıdaki şartlar çerçevesinde MAKSDER üyesi firmaya devredebilecektir: 

 Belirlenen bedelin % 80 i tasarımcıya ödenecek, (%17 stopaj kesintisi düşülerek) 
 Geriye kalan % 20 ise dernek üyesi firma tarafından makbuz karşılığında derneğe 

bağış şeklinde ödenecektir. 
 Tasarıma birden fazla talep olması halinde ise, MAKDER talipler arasında 

düzenleyeceği açık arttırma sonucunda alıcı firmayı belirleyecektir. 

http://www.maksder.org/

