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8. Ambalaj Tasar›m› Ulusal Ö¤renci Yar›flmas›’n›n hedefleri aras›nda tasar›m e¤itimi alan Türk
ö¤rencilerin ambalaj tasar›m› alan›nda proje gelifltirmelerinin teflvik edilmesi, tasar›mc›lar ve tasar›mc›
adaylar› aras›nda ambalaj sektörüne ilginin artt›r›lmas›, endüstri ile tasar›mc›lar aras›nda bir ara yüz
temelinin oluflturulmas›, üniversite-sanayi iflbirli¤i, tam zamanl› istihdam, hatta donan›m ba¤›fllar›,
araflt›rma fonu sa¤lanmas› ve deneyim paylafl›m› ile sonuçlanacak programlar›n gelifltirilmesine
duyarl›l›klar›n›n artt›r›lmas› bulunmaktad›r.

Nihai hedef olarak da ülkemizde üretilen ticari mallar›n, yurt içi ve yurt d›fl› piyasalarda yer edinmesine;
özgün ve do¤ru ambalaj uygulamalar› ile sa¤lanacak katma de¤er ile de rekabet gücü kazanmas›na
katk›da bulunacak bir ambalaj endüstrisinin geliflmesi öngörülmektedir.

Bu yar›flma ile tüketim biçimlerinde farkl›l›k ve kolayl›k yaratan, çevre etkisi gözetilmifl yeni ambalaj
tasar›m önerileri gelifltirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsam›ndaki tasar›m, ürüne katma de¤er sa¤lamas› ba¤lam›nda ambalaj›n 3 temel görevi olan
• Sarma
• Saklama ve
• Satma (3S)
‹fllevlerini göz önünde bulundurmal›d›r. Ayn› zamanda, günümüz flartlar› göz önüne al›nd›¤›nda,
tasarlanacak olan ambalaj›n, tüm bu görevleri Sürdürülebilir bir biçimde sa¤l›yor olmas› dikkate
al›nmal›d›r (3+1) S. Paralel bir flekilde, çevre etkisi ba¤lam›nda;

• Üretiminde daha az kaynak kullan›lmas›, daha az malzeme ve daha az enerji (Reduce)
• Tekrar kullan›labilme olana¤›n›n düflünülmesi (Reuse)
• Geri dönüflüm/geri kazan›m olana¤›n›n bulunmas› (Recycle/Recover)
konular›n›n özellikle göz önüne al›nmas› gerekmektedir.

Yar›flma konusu ba¤lam›nda ele al›nmas› gereken di¤er baz› konular ise flöyledir: Ambalaj› tasarlanacak
ürünün fiziksel nitelikleri, tüketim flekli ve miktarlar›(adet veya alternatif sat›fl miktarlar›) ve koflullar›,
kaliteli ve hijyenik olma, albenisi, ürün hakk›nda bilgilendirici olmas›, içerisinde bar›nd›rd›¤› ürün
ile iliflkili olarak grafik tasar›m›, ürünün kullan›m› sonras›nda ambalaj›n geri dönüflümü/geri kazan›m›,
de¤iflen yaflam tarzlar› ve buna ba¤l› olarak ortaya ç›kan yeni tüketici beklentileri.

Yar›flma Konular›

Bu yar›flma kapsam›nda afla¤›daki proje kategorilerinden herhangi birini seçebilece¤iniz gibi;
kendi belirledi¤iniz bir konu bafll›¤›nda, özgün bir ambalaj tasar›m› da yapabilirsiniz:

1) E¤lence Zaman›
Parti ya da davetler için kuruyemifl ya da çerez ambalaj›.  Amaç ikram flekli, e¤lence yaratma, sürpriz
içerme ya da albeni aç›s›ndan katma de¤er yarat›lm›fl bir ambalaj tasarlanmas›.

2) Kahvalt› Zaman›
Kahvalt›da tüketilen ürünlere yönelik (peynir,tereya¤›,reçel, zeytin, flarküteri ürünleri, ekmek,vb.)
ambalaj tasar›m›. Amaç alternatif kullan›m önerileri sunan yeni ambalaj tasar›mlar›n›n yan› s›ra
kullan›m ya da ikram kolayl›¤› sa¤layan ambalajlar›n gelifltirilmesidir.

3) Özel Bir Hediye
Hediyelik eflyalar›n yan› s›ra herhangi bir tüketim ürününün de, özel tasarlanm›fl hediyelik ambalaj›
ile çekicili¤inin art›r›lmas›. Amaç ambalaj›n ürüne nas›l bir çekicilik ve de¤er katabilece¤inin
gösterilebilmesidir.

4) Yeni Bir ‹çecek Deneyimi
Bir iflletmenin g›da ve tatland›rma uzmanlar›n›n akla gelebilecek her türlü tad›n verilebilece¤i bir
içecek üretim yöntemi gelifltirdiklerini varsay›n›z.  Bu içecek istenirse gazl› istenirse gazs›z içecek
olarak üretilebilmekte.  Her türden renk ve tat kombinasyonu mümkün.  Ürünün ambalaj› için herhangi
bir malzeme s›n›rlamas› yok; cam, metal, plastik veya karton kullan›labiliyor.  Amaç, yeni üretilen
bu içece¤in lanse etti¤i tat ve hazz›, ambalaj› sayesinde tüketiciye anlatabilmesidir.

Bu kategoride yeni bir içecek ürünü için yarat›c› bir tasar›m yap›labilir. Alkollü içecekler, meyve sular›,
probiyotik içecekler (kefir), süt ve ayran gibi piyasada mevcut olarak bulunan ürünlere soluk getirecek
yeni bir ambalaj tasar›m› olabilir.

5)  Kiflisel Bak›m ve Kozmetik
Günümüzde kiflisel bak›m ve kozmetik alan›  kat› ve s›v› sabundan dufl jeline, çok farkl› kullan›mlar
ve faydalar sunan krem çeflitlerinden giderek yayg›nlaflan spa kültürüne kadar çeflitli konu bafll›klar›n›
kapsamaktad›r. Amaç, bu alanda mevcut ürünlere veya yeni bir kullan›m senaryosu öneren hayali bir
ürüne yönelik ambalaj tasar›m› yapmakt›r.

6) Parfüm
Parfüm flifleleri ve fliflelerin içinde yer ald›klar› karton kutu vb. ambalajlar y›llard›r tasar›mc›lar›n
ilgisini çekmifltir. Bu bafll›kta tamamen hayalini kurdu¤unuz bir koku için ambalaj tasar›m› yapman›z
istendi¤ini hayal edin. Amaç, geleneksel bir sektör gibi görünen ama her sezon birbirinden farkl› ve
yarat›c› ambalaj çözümleri sunan parfüm sektörüne yönelik yeni ambalaj alternatifleri gelifltirmektir.

7) Yenilikçi Ambalaj
Malzeme ve detay kullan›m›yla, koruma, tafl›ma, depolama, tüketiciyle iletiflim kurma gibi ifllevlerde
farkl› ve yenilikçi çözümler sunan bir ambalaj tasar›m› kategorisidir. Ambalajlanan ürünün niteli¤inde,
say›s›nda ve de ölçe¤inde bir k›s›tlama bulunmamaktad›r.

8) T›bb› Ürün Ambalaj›
‹laç sanayisinde kullan›lan (ilaç kutusundan, flurup fliflesi veya torbas›, serum fliflesi, fl›r›nga, sarg›
bezi, bandaj vb.) her türlü t›bbi ürünü kapsamaktad›r. Amaç ambalaj›n kullan›m kolayl›¤› ve bilgi
vericilik fonksiyonlar›n›n sa¤lanarak, ürünü kullanacak hedef kitlenin demografik özelliklerine uygun
yeni ilaç ambalajlar› tasarlamakt›r. T›bbi ürünlerde anti mikrobiyal ve anti bakteriyel özelliklerin önemi
gözden uzak tutulmamal›d›r.

9) Temizlik Ürünleri
Bu kategori kiflisel bak›m ve kozmetik için tasarlanan temizlik ambalajlar› haricindeki tüm mekan ya
da eflya temizli¤i için kullan›lan deterjan ve benzeri kimyasallar için tasarlanacak ambalajlar›
kapsamaktad›r. Amaç, alternatif kullan›m önerileri sunan yeni ambalaj tasar›mlar›n›n yan› s›ra kullan›m
ya da ikram kolayl›¤› sa¤layan ambalajlar›n gelifltirilmesidir

10) Geleneksele Dönüfl
Bu kategori son derece geleneksel ve al›fl›lagelmifl ürünlerimiz için farkl› ambalaj tasar›mlar›n›
kapsamaktad›r. Amaç, kültürümüze ait yiyecek-içeceklerin geleneksel yeme-içme biçimini vurgulayan
biçimde ambalajlan›p sunulmas› ya da yiyecek-içecek/g›da d›fl› ürünler için de turistik obje ambalaj›
alternatifleri gelifltirmektir.

11) Karton Kutu ve Oluklu Mukavva
Bu kategori tüm ürünlerin gerek do¤rudan ambalajlanmas› için kullan›lan kutular ile yafl meyve/sebze
ambalajlanmas› amaçl› kullan›lan kutular›; gerekse ambalajl› ürünlerin gruplanmas› ve nakliyesi amaçl›
kullan›lan her türlü karton kutu ve oluklu mukavva ambalaj tasar›mlar›n› kapsamaktad›r.

12) Rafa Haz›r Ambalajlar ve Teflhir Standlar›
Bu kategori, marketlerde, al›flverifl merkezlerinde ve benzeri sat›fl noktalar›nda sat›fl›, sunumu ve rafa
yerleflimi kolaylaflt›racak her türlü gruplama ambalaj›n›n, karton kutular›n, oluklu mukavva ambalajlar›n
ve teflhir standlar›n›n tasar›m›n› kapsamaktad›r.

13) Grafik Tasar›m
Yar›flmaya kat›lacak olan ambalaj›n, grafik tasar›m› ön plana ç›kart›lm›fl olup bu yönüyle de¤erlendirilmesi
arzu ediliyorsa, bu kategoride kat›l›m sa¤lanabilir. Etiket, sleeve, vb. bileflenlerle mevcut yal›n bir
ambalaj formuna farkl›l›k kazand›r›lm›fl ise gerekli ve yeterli tüm aç›klamalar mutlaka yap›lmal›d›r.

Yar›flmaya Kat›l›m Koflullar›

Yar›flma, üniversitelerin Grafik Tasar›m ile Endüstri Ürünleri Tasar›m› veya Endüstriyel Tasar›m
Bölümleri’nde lisans veya yüksek lisans düzeyinde e¤itim gören tüm ö¤rencilerin kat›l›m›na aç›kt›r.
Di¤er bölümlerde okuyan ö¤renciler yar›flmaya bireysel olarak kat›lamazlar; ancak, Grafik Tasar›m
ile Endüstri Ürünleri Tasar›m› veya Endüstriyel Tasar›m Bölümleri’nde e¤itim gören ö¤rencilerle
birlikte grup oluflturarak kat›labilirler.

2011 y›l› içinde mezun olanlar da ö¤renci kabul edileceklerdir.

Ö¤renciler yar›flmaya iki flekilde kat›labilir:
• Bireysel olarak
• Grup olarak*
*Grup olarak kat›l›mlarda tüm grup üyelerinin ö¤renci olmas› flartt›r.

Kurallar

Yar›flmaya kat›lan her tasar›m›n özgün olmas› ön kofluldur.  Özgün tasar›m oldu¤una dair beyan olan
“Orijinallik Beyan›”n›n her ö¤renci taraf›ndan imzalanmas› flartt›r.

Kat›l›mc›lar›n tasar›mlar›n›, kurgusal bir marka ve marka kimli¤i yaratarak, ya da mevcut bir marka
ve marka kimli¤ine dayanarak yönlendirmeleri mümkündür.  Bu durumda yarat›lm›fl olan marka
kimli¤ini anlatan 150 kelimeden az olmayan bir yön bilgi ayr›ca haz›rlanmal›d›r.
Yar›flmaya kat›lan her proje, ambalaj›n kullan›m özelliklerini, malzeme seçimi ve üretim yöntemini,
kullan›c› ile olan iliflkisini (kullan›m senaryosu), tasar›m› anlatan genel görünüflü, tasar›m›n plan,
cephe ve kesit görünüfllerini (aç›l›m› iki boyutlu olan tasar›mlar›n kesitlerinin al›nmas› gerekli de¤ildir)
içeren en fazla 4 adet ayn› eksende (yatay ya da dikey) düzenlenmifl A3 sunum paftas›n›, ambalaj›n
maketini ve/veya ambalaj›n ifllevselli¤ini tan›mlayabilecek 3D (3 boyutlu) hareketli
bir say›sal görseli, ambalaj› tan›tan bir raporu ve tüm bunlar›n kaydedildi¤i bir CD'yi
içermelidir. Maket yerine yayg›n olarak kullan›lan MS-Office (Word, Excel, Powerpoint, Media Player,
Windows Resim Görüntüleyicisi) ile çal›flt›r›labilir yap›da 3D hareketli say›sa ve görsel haz›rlanmas›
dahilinde kabul edilecektir. Gönderilen 3D görselin, yukar›da ismi geçen MS programlar› haricinde
baflka bir program gerektirmeksizin çal›flabilir olmas› flartt›r. Dosyalar›n herhangi bir virüs ihtiva
etmemesi veya çal›flmama durumu baflvuru sahibinin sorumlulu¤undad›r. Yatay ya da dikey olarak
kullan›lacak olan A3 ölçülerindeki paftalar kal›nl›¤› 5 mm’yi aflmayan bir s›rtl›kla desteklenmelidir.
A3 boyutundaki paftalar›n üst k›s›mlar›nda 2 cm’lik bir alan ayr›lmal› ve sol tarafa üç sat›r halinde,
en üst sat›rda proje bafll›¤›n›n aç›k ad›, bir alt sat›rda kategorisi, ve en alt sat›rda
Ambalaj Tasar›m› Ulusal Ö¤renci Yar›flmas› 2012; sa¤ tarafa ise tekrarlanmayan 3
harf ve 5 rakamdan (örnek: ABC 12345) oluflan rumuz yaz›lmal›d›r.  Bu rumuz maket üzerinde,

rapor kapak sayfas›nda ve CD üzerinde de yer almal›d›r.  Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde
rumuz d›fl›nda kat›l›mc›n›n kimli¤ini belirtecek bir ibare veya iflaret bulunmamal›d›r.  Rapor, proje
sunum paftalar› ve maket üzerinde el yaz›s› kullan›lmamal›d›r.

Ambalaj›n maketi ölçek ve malzeme s›n›rlamas› olmaks›z›n ancak s›n›rl› bir mekânda sergilenebilece¤i
göz önünde bulundurularak haz›rlanmal›d›r.  60 x 60 cm taban alan›ndan daha büyük yer kaplayacak
ambalaj önerilerinde modeller uygun ölçekte haz›rlanabilir.

Ambalaj› tan›t›c› rapor 500 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta olmal› ve A4 format›nda sunulmal›d›r.

Rapor, 30 kelimeyi aflmayan ambalaj› tan›t›c› bir paragraf ile bafllamal›d›r.  Bu paragraf, ambalaj
önerisinin dereceye girmesi durumunda tan›t›c› amaçlarla kullan›labilir.  Rapor, ambalaj tasar›m›n›n
hedefledi¤i kitlenin tan›m›n›, tasar›m›n geliflim evrimlerini anlatan eskizleri, ifllevlerinin kullan›c›ya
sa¤lad›¤› yararlar›n tan›t›m›n›, üretim yöntemini ve kullan›lan malzeme özelliklerini içermelidir.
Raporun kapak sayfas›nda ürünün maketinin foto¤raf ›  veya çizimi olmal›d›r .

Maketin bir foto¤raf›, rapor ve sunum paftalar› dijital ortamda kaydedilmifl olarak da teslim edilmelidir.

De¤erlendirme Kriterleri

• Ambalaj›n biçiminin yeni, özgün, farkl› ve ilgi çekici olmas›;
• Ambalaj›n içerdi¤i ürüne yeni bir pazar yaratma potansiyeli;
• Ambalaj tasar›m›n›n kullan›m aç›s›ndan getirdi¤i yenilik ve kullan›m kolayl›¤›;
• Ambalaj tasar›m›nda paketlenen ürüne uygun malzeme seçimi;
• Ambalaj›n ürün hakk›nda bilgilendirme sa¤lamas›;
• Kurgusal bir marka kimli¤ine dayanarak yap›lan tasar›mlarda grafik unsurlar›n ambalaj›n içerdi¤i

ürünün yararlar›n›, imaj›n› ve kimli¤ini yans›tmas›;
• Ambalaj›n içerdi¤i ürüne yeterli bir koruma sa¤lamas›;
• Var olan benzerleri aras›nda ambalaj›n tasar›m› ile anlaml› bir fark yaratmas›;
• Seçilen malzemenin tasar›m aç›s›ndan uygunlu¤u;
• Ambalaj tasar›m›n›n üretim aç›s›ndan kolayl›¤› ve uygunlu¤u;
• Ambalaj›n dayan›kl› olmas›;
• Ambalaj›n içerdi¤i ürünün korunmas›, depolanmas›, sunumu ve tafl›nmas› ifllevleri;
• Ambalaj tasar›m›n›n dönüfltürülebilme ve yeniden kullan›ma kazand›r›labilme kapasitesi;
• At›k miktar›n›n ve geri kazan›labilirli¤inin dikkate al›nmas›;
• Ambalaj›n, etkin bir flekilde tedarikçiden, üreticiye ve oradan sat›fl noktalar›na nakil edilebilmesi

ve depolanabilmesi;
• Ambalaj›n nihai sat›fl noktalar›nda sergilenmeye uygun olmas›;
• Ambalaj›n üretim ile ilgili var olan standart ve kanunlara uygunlu¤u;
• Grafik tasar›m- endüstri tasar›m› aras›ndaki uyum ve bütünlük
• Grafik tasar›m›n marka ve ürün vaadini yans›tmadaki baflar›s›
• Kurum ve ürün kimli¤ine uygunluk
• Üretici firman›n di¤er ürünleriyle iliflkisi, (e¤er bir dizi ambalaj tasar›m›ysa)
• Bask› tekniklerine uygunluk
• Rakiplerinden ayr›flmas› ve özgünlü¤ü
• Tekrar kullan›m için yap›lacak de¤iflikliklerin, üretim maliyetlerini art›rmamas› ve marka kimli¤ine

zarar vermemesi

Destekleyen Kurulufllar

Anadolu Üniversitesi
ETMK – Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek Kuruluflu
GGD – G›da Güvenli¤i Derne¤i
GMK – Grafikerler Meslek Kuruluflu
‹TÜ – ‹stanbul Teknik Üniversitesi
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
ODTÜ – Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
WPO – Dünya Ambalaj Örgütü

Kat›l›m fiekli

‹lgili üniversite bölümlerinden ya da yar›flma sekreterli¤inden edinilecek Ambalaj Tasar›m› Ulusal
Ö¤renci Yar›flmas› 2012 Baflvuru Zarf› içinde kimlik bilgilerini içeren Ambalaj Tasar›m› Ulusal Ö¤renci
Yar›flmas› 2012 Baflvuru Formu ve lisans ya da yüksek lisans ö¤rencilik durumunu gösteren ö¤renci
kimli¤inin fotokopisi ya da ilgili kurum/bölümden al›nacak resmi bir belge olacak flekilde ve a¤z›
kapat›lm›fl olarak, üzerlerinde rumuz bulunan sunum paftalar›, maket, rapor ve CD ile beraber
04 Temmuz 2012 Çarflamba saat 17:00’a kadar afla¤›da belirtilen adrese teslim edilecektir.

Yar›flmaya birden fazla proje ile kat›l›nabilinir.  Bu takdirde her bir proje için yukar›daki kat›l›m süreci
ayr› ayr› yap›lacakt›r.

Tarihler

Son teslim tarihi : 4 Temmuz 2012 Çarflamba saat 17:00
Seçici Kurul toplant›s› : 7 Temmuz 2012 saat 10:00 - 17:00
Sonuçlar›n ilan› : 10 Temmuz 2012
Ödül töreni : 20 Eylül 2012
Sergi : 20-23 Eylül 2012
(ilk sergileme Avrasya Ambalaj 2012 ‹stanbul - 18.Uluslararas› Ambalaj Endüstrisi Fuar› esnas›nda
yap›lacakt›r).

Ödüller

1.lik Ödülü 2.500 TL
2.lik Ödülü 1.500 TL
3.lük Ödülü 1.000 TL
ve 9 adet Mansiyon (300 TL)

Bu yar›flma WPO - World Packaging Organisation (Dünya Ambalaj Örgütü) taraf›ndan tan›nm›fl olup;
teflvik edilmektedir. Yar›flmada (mansiyonlar dahil) ödüle lay›k bulunan projelerin sahipleri dilerlerse
WPO taraf›ndan düzenlenecek uluslararas› yar›flmalara kat›labileceklerdir. Bu tür yar›flmalara kat›l›m
masraflar› ise yar›flma organizatörleri taraf›ndan karfl›lanacakt›r.

Yar›flmada dereceye giren projelerin sahipleri, ASD ve TÜYAP arac›l›¤› ile medyada etkin bir flekilde
tan›t›lacakt›r.

Seçici Kurul yapaca¤› de¤erlendirmede ödüle lay›k proje bulamad›¤› takdirde ödül kademelerinden
herhangi birisini bofl b›rakabilir ve mansiyon ödülü say›s›nda s›n›rlama yapabilir.  Böyle bir durumda
ödenmeyen ödüllerin tutar› di¤er ödüllere orant›l› olarak eklenir.  Seçici Kurul de¤erlendirme sonuçlar›n›
içeren rapor Yar›flma Sekreteryas›’ndan edinilebilecektir.  Yar›flmaya kat›lanlar bu fiartname’de belirtilen
koflullar› ve Seçici Kurulun kararlar›n› kabul etmifl olurlar.

Ödüllerin Aç›klanmas› ve Sergi

Ödüle lay›k bulunan projeler 20-23 Eylül 2012 tarihlerinde ASD ve TÜYAP iflbirli¤inde yap›lacak olan
18. Avrasya Ambalaj 2012 ‹stanbul s›ras›nda halka aç›klanarak sergilenecektir.

Seçici Kurul Üyeleri

Asil
Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasar›m Bölümü’nden 1 ö¤retim üyesi
ASD-Ambalaj Sanayicileri Derne¤i’nden 1 sanayici temsilci
ETMK – Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek Kuruluflu’ndan 1 temsilci
GGD – G›da Güvenli¤i Derne¤i’nden 1 temsilci
GMK – Grafikerler Meslek Kuruluflu’ndan 1 temsilci
‹TÜ – ‹stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü’nden 1 ö¤retim üyesi
‹zmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasar›m Bölümü’nden 1 ö¤retim üyesi
Marmara Üniversitesi Endüstriyel Tasar›m Bölümü’nden 1 ö¤retim üyesi
ODTÜ – Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü’nden 1 ö¤retim üyesi
Serbest çal›flan Endüstri Ürünleri Tasar›mc›s› (1 kifli)
TGDF – Türkiye G›da Dernekleri Federasyonu’ndan 1 sanayici temsilci

Yedek
ETMK – Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek Kuruluflu’ndan 1 temsilci
GMK – Grafikerler Meslek Kuruluflu’ndan 1 temsilci

Raportör
ASD – Ambalaj Sanayicileri Derne¤i’nden 1 kifli

‹letiflim Bilgileri
Ambalaj Sanayicileri Derne¤i
Yar›flma Sekreteryas› (‹lkay KIRAN ÖZTÜRK)
Kofluyolu, Katip Salih Sokak No: 13
Kad›köy 34718 ‹stanbul
Tel: (0216)545 49 48
Faks: (0216) 545 49 47
e-posta: ilkaykiran@ambalaj.org.tr; aarikan@ambalaj.org.tr

Telif Haklar›

Ödül ve mansiyon kazanan projelerin telif haklar› proje sahibi tasar›mc›lara aittir.  fiu kadar ki,
yar›flmay› düzenleyen kurulufllar (ASD ve TÜYAP) kat›lan projeleri sergilemek, yay›mlamak ve
arflivlemek hakk›na sahiptir.

Projelerin ‹adesi

Dereceye giren projeler Seçici Kurul sonuçlar›n›n aç›klanmas›ndan sonra 1 y›l süreyle sergileme ve
arflivleme amac›yla geri verilmeyecektir.  Dereceye giremeyen projeler ise Seçici Kurul sonuçlar›n›n
aç›klanmas›ndan 10 gün sonra ancak en fazla 2 ay içinde Yar›flma iletiflim adresinden geri al›nabilecektir.
ASD – Ambalaj Sanayicileri Derne¤i projelerin geri gönderilmesinden sorumlu de¤ildir.

ASD ve TÜYAP iflbirli¤i ile 8. Ambalaj Tasar›m› Ulusal Ö¤renci Yar›flmas› 2012

Yarıflmanın adı : 8. AMBALAJ TASARIMI ULUSAL Ö⁄RENC‹ YARIfiMASI 2012

Organizatörler : ASD, TÜYAP

Yar›flmaya göndermifl oldu¤um ambalaj tasar›m› özgün bir çal›flmad›r. Aksine bir iddia olmas›
ve üçüncü kiflilerin tasar›m üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk taraf›ma aittir.

Yar›flma flartnamesindeki koflullar› kabul etti¤imi beyan ederim.

Yar›flmaya göndermifl oldu¤umuz ambalaj tasar›m› özgün bir çal›flmad›r. Aksine bir iddia olmas› ve üçüncü kiflilerin tasar›m üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk taraf›m›za aittir.

Yar›flmac› Kimlik ve Adres Bilgileri bölümünde ad› geçen üyemizi grup temsilcisi olarak belirledi¤imiz ve yar›flma flartnamesindeki koflullar› kabul etti¤imizi beyan ederiz.

1. Üye Adı Soyadı 2. Üye Adı Soyadı 3. Üye Adı Soyadı

‹mza ‹mza ‹mza Tarih:          2012

Adı Soyadı: Do¤um Yeri, Tarihi :

Kayıtlı Oldu¤u Üniversite ve Bölüm:

Adresi* :

E-posta Telefon GSM Faks

* Yar›flmaya grup halde kat›l›m yap›lmas› halinde, grup üyelerinin temsil yetkisi verdi¤i grup temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerinin yaz›lmas› yeterlidir.

Yarıflmacı Kimlik ve Adres Bilgileri

Baflvuru Formu

Bireysel Katılım Beyanı

Adı Soyadı:

Grup Katılım Beyanı

‹mza


