
 
 

 
 

 
İMMİB 

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI 2011 
ŞARTNAMESİ 

 
1- AMAÇ 
 

Ülkemiz Metal Ürünler, Plastik Ürünler ve Elektrikli Küçük Aletler sektörlerinde katma değeri 
yüksek ürünlerin geliştirilmesi, endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve 
özendirilmesi, bu sektörlerin ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılmasında büyük önem 
taşımaktadır.  
 

Bu bağlamda İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarıyla söz konusu sektörler için yenilikçi 
tasarımın desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

 
2- KONU  
 

Yarışmalar, profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenmektedir. Her 
iki kategoride, katılımcılardan aşağıdaki sektör grupları ve bir konsept grubu için özgün ve 
yenilikçi ürün tasarımlarının geliştirilmesi beklenmektedir.  Her sektör grubu ve bir konsept 
grubu için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır. 
 
Yarışmalar  Ev, otel, ofis ve restoran kullanımına yönelik; 
 

• METALDEN MAMUL ÜRÜNLER 
• PLASTİKTEN MAMUL ÜRÜNLER 
• ELEKTRİKLİ KÜÇÜK ALETLER 
• KONSEPT 2011: Plastikten Mamul Ürün Setleri  

 
olmak üzere 4 ayrı kategoride katılıma açıktır. 
 
2011 yılı Konsept kategorisinin konusu ev, otel, ofis ve restoran kullanımına yönelik 
“plastikten mamul ürün setleri” olarak belirlenmiştir. Her ürün seti en az 4 elemandan 
oluşmalı ve her elemanın tek başına farklı bir işlevi olmalıdır. (Tasarlanan ürünlerde gerekli 
olduğu durumlarda, metal, cam, porselen, tekstil ürünleri gibi materyaller yan malzeme olarak 
kullanılabilir) 

 
KONSEPT 2011: Plastik Ürün Setleri Örnekleri 
 

o Mutfak Setleri  
§ Yiyecek/İçecek Hazırlama Setleri (ölçü kapları, kesme tahtaları, 

plastik kesme bıçakları vs….)  
§ Yiyecek/İçecek Servis Setleri (masaüstü servis elemanları; tabak, 

bardak, kase, tuzluk-biberlik, peçetelik…)  
§ Yiyecek/İçecek Taşıma Setleri (beslenme setleri, sefertasları, 

mataralar…)  
§ Saklama Setleri (kiler için ya da buzdolabı içinde kullanılan saklama 

kapları ...) 
o Banyo Setleri (Aksesuarları)  (diş fırçalık, sabunluk, banyo çöpü ...) 
o Temizlik Setleri  

§ Ev Temizlik Gereçleri (mob temizlik kovaları, fırçaları, sıvı sabun ya da 
köpük vericiler, kağıt havluluklar...) 

§ Kişisel Temizlik Gereçleri  
§ Endüstriyel Temizlik Gereçleri (endüstriyel ortamlarda kullanılan 

temizlik ekipmanları...) 



 
 

 
 

 
 
 
3- ORGANİZASYON 
 

Yarışma İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nce (İMMİB), 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) desteğiyle düzenlenmektedir.  
 
4- KATILIM KOŞULLARI 
 
A T.C. vatandaşı olmak veya - T.C. vatandaşı olmayanlar için - T.C. üniversitelerinin B ve C 

fıkralarında sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci olmak. 
 

B Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım, güzel sanatlar, 
mimarlık bölümleri lisans mezunları ile bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora 
öğrencileri veya mezunlarına ve ETMK üyelerine açıktır. 

 

C Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım, güzel sanatlar, 
mimarlık bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. 

 

Ç    Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir 
katılımcının belirtilmesi gereklidir. 

 

• Yarışmanın grup profesyonel kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin B 
maddesindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca diğer grup üyelerinin, 
üniversitelerin endüstriyel tasarım, güzel sanatlar, mimarlık, mühendislik bölümleri 
lisans mezunu veya öğrencisi veya bu bölümlere ilişkin yüksek lisans/doktora 
öğrencisi veya mezunu; veya ETMK üyesi olması gerekmektedir. 

 
 

• Yarışmanın grup öğrenci kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin C 
maddesindeki şartları sağlaması; ayrıca diğer grup üyelerinin tamamının 
üniversitelerin endüstriyel tasarım, güzel sanatlar, mimarlık, mühendislik bölümleri 
lisans öğrencisi olması gerekmektedir. 

 
D Katılımcı, her bir kategoride bireysel veya grup üyesi olarak en fazla 1 proje ile 

katılabilir. (Bir katılımcı en fazla 4 ürün kategorisinde 1’er eserle, toplamda 4 eserle 
katılabilir) Bir katılımcının aynı ürün kategorisinde bireysel veya grup olarak birden fazla 
eser göndermesi durumunda, o ürün kategorisinde katılımcıya veya üyesi olduğu gruba 
ait tüm eserler yarışma dışında kalır. 

 
E Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş olması, 

01 Ocak 2010 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve 
İMMİB’in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış 
olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan 
diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır. Ayrıca, 
yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve 
üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya 
ait olacaktır. 

 
F İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve 

yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. 
Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül 
verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.  

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

5- KATILIM FORMATI 
 
Yarışma başvuruları online olarak internet üzerinden dosya yükleme yolu ile kabul 
edilecek olup, basılı pafta ya da cd içerisinde başvuru teslim alınmayacaktır. 
 
 
A 1. Adım (Online Kayıt) : Yarışma katılımcıları, www.tasarim.immib.org.tr adresinde 
yer alan yarışma başvuru formunu, yarışma şartnamesini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu, 
kabul ettikten sonra çevrimiçi olarak dolduracaklardır. Katılımcılar,  sistem tarafından her bir 
başvuru için özel olarak üretilen rumuzu kullanarak yarışmaya katılacaktır. Doldurulan form 
katılımcının mail adresine, rumuz ve şifresi ile birlikte gönderilecektir. Grup katılımında grup 
lideri kullanıcı adı, şifre ve rumuzu oluşturduktan sonra, diğer grup üyeleri sisteme aynı 
kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilecektir. Online başvuruyu, süresi içinde yapmayanların 
eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. 
 
 
 
B 2. Adım (Proje Yükleme): Katılımcıların belirtilen tarihler arasında online 
başvurularını yaptıktan sonra, yine belirtilen tarihler arasında internet üzerinden, daha önce 
mail yolu ile gönderilmiş rumuz ve şifrelerini girerek projelerini yüklemeleri gerekmektedir.  
 
Yüklenmesi istenenler bilgi ve belgeler:  
 

• Fotoğraf  
• Öğrenci veya Mezuniyet Belgesi 
• Proje çizimleri 
• Proje Raporları (Türkçe-İngilizce) 

 
 
Önemli Not: Yüklenen tüm dosya adları, rumuzu da içermelidir.  
 

• Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık dijital fotoğraf, jpeg formatında, A5 boyutlarında 
(14,8x10,5 cm) ve 200 (pix/inch) çözünürlüğünde, katılımcının adı ve soyadı ile 
kaydedilmelidir.(grup katılımında tüm katılımcıların ayrı ayrı fotoğrafları eklenmelidir) 
 

• Eğitim/Mezuniyet Belgesi: Öğrenci kategorisinde yarışmaya başvuracaklar için 
üniversitelerin ilgili bölümlerde eğitimlerini sürdürdüklerini, profesyonel kategorisinde 
başvuracaklar için, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduklarını kanıtlayan 
belge veya ETMK üyesi olanların, ETMK üyeliğini kanıtlayan belgenin dijital görselidir. 
(Yüklenecek dosya boyutu en fazla 500KB ve dosya formatı jpeg olmalıdır) 

 
• Proje çizimleri:  Projenin, en fazla 3 adet sunum paftasında anlatılması 

gerekmektedir. Paftalar jpeg formatında 200 (pix/inch) çözünürlükte ve A3 
boyutlarında (29,7cmx42cm) olmalıdır. Çizimlerin sol üst kısmına İMMİB 2011 
ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI, sağ üst kısmına ise sistemce verilen rumuz 
yazılmalıdır. Ayrıca başvurulan ürün kategorisi (Metalden Mamül Ürünler / 
Öğrenci ) paftalar üzerinde ve proje raporlarında yer almalıdır.  

 
• Proje Raporları: Projeyi Türkçe ve İngilizce yazılı olarak anlatan, önerinin hangi 

noktada yenilik, katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini 
açıklayan minimum 200 sözcükten oluşan ve online başvuruda sisteme yüklenmesi 
gereken raporlardır. Raporlar Ms Office Word formatında hazırlanmalıdır. 

 



 
 

 
 

 
 
Açıklamalar: 
 
• Çizimlerin sol üst kısmına İMMİB 2011 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI, sağ üst 

kısmına ise sistemce verilen rumuz ve kategori bilgileri (Örn: Plastikten Mamül Ürün/ 
Profesyonel )mutlak suretle yazılmalıdır.  
 

• Başvurulan ürün kategorisi, ( Örn: Konsept 2011 / Profesyonel) ve sistemce verilen rumuz 
İngilizce ve Türkçe proje raporlarında mutlaka yer almalıdır.  

 
• Proje çizimleri ve proje raporları Rumuz-Dosya adı formatı  beraber kaydedilmelidir.(Ör: 

Türkçe rapor için 234545-TR1)Aynı formatlı birden fazla belge olması durumunda belgeye 
sıra numarası da eklenmelidir (Ör: 234545-P1, 234545-P2 … )  

 
• Teslim edilecek malzemelerin üzerinde rumuz ile ürün ve katılım kategorisi ve katılım 

biçimi dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret 
bulunmamalıdır.(Fotoğraf hariç) 

 

 
 

6- TAKVİM *  
 
 
Yarışma Duyurusu   : 1 Haziran 2011 
Elektronik kayıt tarihleri  : 26 Ağustos 2011 – 28 Ekim 2011  
Proje teslim tarihi   : 28 Ekim 2010 – 11 Kasım 2011  
Seçici Kurul toplantısı  : 19 Kasım 2011 
Ödül töreni    : 15 Aralık 2011  
 
* Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde katılımcılara ayrıca bildirilecektir. 
Sonuçlar www.tasarim.immib.org.tr  ve www.etmk.org  sitelerinden ilan edilecektir. 
 
 
 
7- ÖDÜLLER 
 
Her ürün grubunda profesyonel ve öğrenci kategorilerinde ilk 3 dereceye girenler 
ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı 
şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş 
bırakabilir.  
*2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak 
kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak 
mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş 
yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme 
ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu)  
kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik  nihai kararı verecek merci T. C. 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığıdır. 
 
**Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim 
merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Profesyonel Kategorisi 
 
Ø 1.’lik ödülü :  15.000 TL   
Ø 2.’lik ödülü :  10.000 TL  
Ø 3.’lük ödülü : 7.000 TL  
 

Mansiyon  :  4.000 TL 
 
Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup 
üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB 
tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir.  
 
Öğrenci Kategorisi 
 
Ø 1.’lik ödülü :  7.000 TL  
Ø 2.’lik ödülü :  5.000 TL 
Ø 3.’lük ödülü : 3.000 TL 
 

Mansiyon  :  2.000 TL 
 
Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi 
olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere 
uluslararası fuarlara götürülebilecektir.  
 
* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara 
ödenecektir. 
**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir. 
 
 
9- SEÇİCİ KURULLAR 
 
Seçici kurullar, dört ayrı ürün grubu için ayrı ayrı oluşturulur ve ilgili ürün grubu için değerlendirme 
yapar. Her bir ürün grubunda, profesyonel ve öğrenci kategorileri aynı seçici kurul tarafından 
değerlendirilir. 
 
Seçici Kurullar İMMİB ve ETMK tarafından oluşturulacak olup, seçici kurul toplantısından önce 
www.tasarim.immib.org.tr adresinde açıklanacaktır. İMMİB, zorunlu hallerde, seçici kurul 
üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler tasarim.immib.org.tr 
adresinde yayınlanacaktır 
 

 Metalden Mamul 
Ürünler 

Plastikten Mamul 
Ürünler 

Elektrikli Küçük 
Aletler 

Konsept 2011 

Sanayici 
Üye 

Tahsin ÖZTİRYAKİ 
(Öztiryakiler) 

Haşim ÇETİN 
(Çetin Plastik) 

Fatih K. 
EBİÇLİOĞLU 

(Arçelik) 

Murat AKYÜZ 
(Akyüz Plastik) 

Sanayici 
Üye 

İsmail ERDOĞAN 
(Hisar) 

Ahmet KARAMAN 
(SUN Plastik) 

Atilla EREN 
(De-Ka ) 

Bülent ÖZBEK 
(Üçsan Plastik) 

Sanayici 
Üye 

Uğur KAYMAK 
(Emsan) 

Mustafa BORA 
(Bora Plastik) 

Murat KOLBAŞI 
(Arzum) 

Hasip Özbudun 
(Bun Design) 

Tasarımcı 
Üye 

Özlem TUNA 
(DesignZone) 

Özlem DEVRİM 
(Viko) 

Burak ALTINORDU 
(Vestel) 

Gülay HASDOĞAN 
(ODTÜ) 

Tasarımcı 
Üye 

Seyman ÇAY 
(MG Design) 

Arslan ÖZBİÇER 
(MARMARA ÜNİ.) 

Melih GÜRLEYİK 
(MG Design) 

Demir OBUZ 
(İLİO) 

Tasarımcı 
Üye 

Ami DRACH 
(AMİ&DOV) 

Constanze JACOB 
(Donkey Products) 

Can YALMAN 
 

Oded FRIEDLAND 
(Monkey Business) 



 
 

 
 

Tasarımcı 
Üye 

Arif ÖZDEN Orhan IRMAK Hakan GÜRSU 
(Designnobis) 

Oya AKMAN 
(Oya Design) 

Tasarımcı 
Y.Üye 

Aykut EROL Gamze GÜVEN 
(Tasarım Üssü) 

Mehmet 
ASATEKİN 

(Bahçeşehir Ün.) 

Nil DENİZ 
(İLİO) 

Tasarımcı 
Y.Üye 

Tevfik BALCIOĞLU 
(İEU) 

Mehtap OBUZ 
(İLİO) 

Ümit ALTUN 
(DesignUM) 

Kunter 
ŞEKERCİOĞLU 

Raportör Kutad ALPTURKAN 
(Raportör) 

Sevilay UZUNOĞLU 
(Raportör) 

Uygar TATAR 
(Raportör) 

Merve ÇAKIR 
(Raportör) 

 
 
10- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 
Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir; 

• İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.  
• İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası 

pazarda satılabilir 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. 

• Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.  
• Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik 

olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında).  
 
Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.  
 
 
11- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
  
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır. 
 

İMMİB - İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
Cobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 6 / Pazara Giriş Şubesi 
Yenibosna 34197 İSTANBUL 
Tel: 0212 4540886 
Faks: 0212 4540098 
e-posta: tasarim@immib.org.tr 
www.tasarim.immib.org.tr 
 
 
 
12- DİĞER HUSUSLAR 
 
• Ödül ve Mansiyon kazanan projelerin telif hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. 

• İMMİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin 
asıllarını isteyebilecektir.  

• İMMİB, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait bilgi ve 
resimleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir. 



 
 

 
 

• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki Birliklere 
üye firmalar uygun buldukları projeleri satın alabilir. Bu nedenle İMMİB üyesi firmaların 
ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl süreli bir ön 
alım hakkı olacaktır.  

• İMMİB, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında 
sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. 

 


