
“İZMİT HATIRASI” 

HEDİYELİK EŞYA TASARIMI YARIŞMASI 

ŞARTNAME 

 

Yarışma Ana Teması: Hediyelik Eşya Tasarımı 

Yarışmanın Amacı: İzmit’in kültürel varlıkları ve mirası, tarihi dokusu ve kent 

kimliğinden yola çıkarak İzmit’e özgü hatıra niteliğinde hediyelik eşya 

tasarlanması. 

 

Yarışma Takvimi:  

 

Proje Son Teslim Tarihi: 15 Haziran 2016 

Kazanan Tasarımların Duyurulması: 4 Temmuz 2016 

Ödül Töreni: 11 Temmuz 2016 

 

Yarışma Jürisi:  

 Şaban Yazıcı, İzmit Belediyesi Eğitim Kültür Müze Birim Sorumlusu 

 Zeynep Akı – İzmit Belediyesi Eğitim Kültür Müze Birim Personeli 

 Yrd. Doç. Dr. Zehra Canan Bayer, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

 Doç. Ertuğrul Tuna, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

 Öğr. Gör. Tahir Erdal, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

 Kadir Durmuş-Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 

 Cafer Kozluca-İzmit Kent Konseyi Başkanı 

 

Katılım Koşulları: 

•Yarışmaya katılan projelerin “İzmit” teması çerçevesinde olması gerekmektedir. 

 

•Yarışma, herkese açıktır. 

 

•Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılınabilir. 

 



•Tasarlanan ürünlerde, yöresel zanaatlar kullanılabilir. 

 

•Tasarlanan ürünlerde geleneksel malzemeler (ahşap, deri, taş, bakır, demir, 

kumaş) kullanılmalıdır. Ancak tasarımlarda geleneksel malzemelerin yanı sıra farklı 

materyaller de birleştirilerek kullanılabilir. 

 

•Yarışmaya katılan tasarımların özgün veya başka bir yarışmada ödül almamış 

olması gerekmektedir. Tasarımların özgün bir çalışma olmaması ve üçüncü kişilerin 

tasarım ile ilgili hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. 

 

 Yarışmada dereceye girenler, tasarımlarına ilişkin herhangi bir fikri ve sınai hak 

(patent ücreti) talep etmeyeceklerini, tüm üretim ve satış haklarını İzmit 

Belediyesine devrettiklerini kabul etmiş sayılırlar. Bununla birlikte dereceye giren 

tasarımlar, İzmit Belediyesi’nden alınan yazılı izinle üretilebilir.  

 

•Tasarımların 50x70 cm. ebadında ve 300 dpi çözünürlükte illustrator, photoshop, 

pdf formatındaki yatay veya dikey halde basılı görseli, DVD ya da CD olarak 

kaydedilmiş bir kopyası ile örnek üretimler, şartnamede belirtilen iletişim adresine 

gönderilmelidir.  

 

 Tasarımların hikayeleri (kullanılan yerel değerler, malzeme ve araçlar gibi 

detayların yer aldığı tanıtım metni) tasarıma eklenmelidir. 

 

 Yarışmaya gönderilen tasarımlar için isim belirtilmeyecek, katılımcılar 5 harften 

oluşan rumuz kullanacaklardır. 

 
 Yarışmacılar rumuzlarını projelerinin sağ üst köşesine yazmalıdırlar. 

 
 Yarışmaya tek tasarımla başvurulabilir.  
 
 İzmit Belediyesi çalışanları ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

öğretim elemanları, yarışmaya başvuramazlar. 
 
 Postada oluşan gecikmelerden yarışmacının kendisi sorumludur. 

 



 Başvuru alındığında beyan edilen e-posta adresine başvurunun alındığına ve 

kabul edildiğine dair bir e-posta gönderilecektir. (Lütfen Önemsiz postalarınızı 

kontrol ediniz.) 

 

•Yarışmaya katılanlar bu şartname ve koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

 
Yarışma Kriterleri: Jüri, değerlendirmesinde, temaya uygunluk, özgünlük, 

üretime uygunluk, estetik, taşınabilirlik, üretim kolaylığı, maliyet gibi kriterleri göz 

önünde bulundurarak seçim yapacaktır.  

 
Ödüller: Toplam üç (3) ödül verilecektir. 
 
Birincilik Ödülü: 5000 TL 
İkincilik Ödülü: 3000 TL 
Üçüncülük Ödülü 1500 TL 
 
Katılım Şekli ve Adres : 

 Katılımcılar projelerini ve eklerini 15 Haziran 2016 tarihine kadar posta veya 

Kargo ile aşağıdaki adrese göndermelidirler. 

 Katılımcılar, gönderi zarfının üzerine “İzmit Hatırası Yarışması” yazmalıdırlar. 

 
Adres: Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Anıtpark Yerleşkesi 

    Atatürk Bulvarı, 41300 İzmit/KOCAELİ 

Tel: 0262 303 44 02-04 

E-posta: gsf@kocaeli.edu.tr 

İletişim: Asuman Yılmaz (Fakülte Dekan Sekreteri) 

 
 
 



“İZMİT HATIRASI” 

HEDİYELİK EŞYA TASARIMI YARIŞMASI BAŞVURU FORMU 

(Bu formu doldurup imzalayınız. Her sayfasını parafladığınız şartnameyle birlikte 

zarfa koyunuz. Zarfı kapatıp üzerine sadece 5 harften oluşan rumuzunuzu ve 

“İzmit Hatırası Yarışması” yazınız. Bu zarfı eserinizle birlikte gönderiniz.) 

 

Adı-Soyadı: 

Doğum Tarihi: 

Yeri:  

Eğitim Durumu:  

(Devam ettiğiniz kurumun adını yazınız) 

İletişim Adresi: 

Telefon No:  

Faks No: 

E-posta:  

 

□ Yukarıdaki şartnameyi okudum ve kabul ediyorum. 

Lütfen her sayfasını paraflayınız. 

Ad-Soyad: 

Tarih: 

İmza:  

 

 
 

 
 
 


