9. ULUSAL MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
2018
I. YARIŞMANIN AMACI
MAKSDER tarafından her yıl; sektördeki ilerlemeyi teşvik etmek, uluslararası pazarlarda
rekabet edebilecek ürünlerin gelişmesine zemin hazırlamak, tasarımın sektör içindeki önemini
vurgulamak, bu alanda başarı gösteren tasarımcıları özendirmek ve ödüllendirmek amacı ile
“MAKSDER Tasarım Yarışması” düzenlenir.
Bu yıl 9. Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması MSGSÜ (Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi) ile birlikte düzenlenmektedir.
II. YARIŞMANIN KONUSU
"9. Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım Yarışması” nın konusu; günlük yaşamda
kullandığımız mobilya aksesuar ürünlerinin yaratıcılık, fonksiyonellik ve uygulanabilirlik ilkeleri
gözetilerek yeni ürün-kullanım senaryoları, tasarım kavramları ve ilkeleri doğrultusunda yeni
ürünlerin ortaya konmasıdır.
III. YARIŞMANIN KATEGORİLERİ
"MAKSDER Tasarım Yarışması" her sene mobilya aksesuar ürünleri arasında farklı kategorilerde
düzenlenir. Bu sene, mobilya üretiminde kullanılan; mobilya aksesuarı olarak aydınlatma ürünleri
ve kulp tasarımı olarak iki ayrı kategoride düzenlenecektir.
1) Mobilya Aksesuarları Olarak Aydınlatma Ürünleri: Mutfak, banyo, gardırop, kiler
depoları, yemek, yatak odası modülleri vb. mobilyalarda ihtiyaç duyulabilecek mobilya
aksesuar ürünleri gurubunda yer alan aydınlatma ve dekoratif ışıklandırma sistem
tasarımları.
2) Kulplar: Her türlü mobilyanın, çekmece, kapak, kapı ve önerilecek diğer ihtiyaçlara
yönelik alanlarında kullanılacak kulp ve kulp işlevi görecek tasarımlar.

IV. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
Yarışma, Türkiye’deki 4 yıllık üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık
bölümlerinde öğrenim görmekte olan kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açıktır. Katılımcılar her
kategoride bir veya birden fazla farklı ürün tasarımlarıyla yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya katılan tasarımların;
a. Özgün ve yenilikçi olması,
b. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve üretimi yapılmamış olması,
şartları aranmaktadır.
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V. GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yarışmaya katılan ürünlerin değerlendirileceği kriterler şöyledir:
Tasarım: İşlevsel, kullanıcı odaklı (çocuk, engelli, yaşlı gibi hedef gruplarının
gözetildiği), ergonomik, yenilikçi (inovatif) yaklaşımlara ve görsel estetiğe sahip
olmak, yeni kullanım biçimleri önermek
Çevrecilik: Üretim-kullanım-geri dönüşümde çevre dostu olmak ve çevre normlarına
uygunluk sağlamak
Üretime: Günümüz üretim koşullarına uygun çözümler gerçekleştirmek

VI. YARIŞMANIN KURALLARI
1) Yarışmacılar; yarışmaya, birden fazla tasarımla katılabilirler.
2) Yarışmacılar; yarışmaya katılım şartlarına uymak koşuluyla grup halinde katılabilirler.
3) Tasarım gönderim ve geri alımı ile ilgili tüm giderler başvuru sahiplerine aittir. Dereceye
giremeyen tasarımlar ödül töreninden sonra en geç 30 gün içerisinde geri alınabilinir. Bu
süre içinde geri alınmayan tasarımlardan MAKSDER ve MSGSÜ sorumlu değildir.
4) Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından ve daha önceki bir ürün ya da
tasarıma aşırı benzerliğinden doğacak tüm hukuki sorumluluklar yarışmacıya aittir. Böyle
bir durumda verilen derece ve ödül jüri ve düzenleme komitesi kararı ile geri alınabilir.
5) Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
6) Yarışmaya katılanlar, bu kuralların belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.
VII. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
1. Yarışmacılar yarışmaya, başvuru ve aidiyetlik formlarını doldurup imzalayarak, tasarım
paftası veya paftaları ile katılacaklardır. Bu belgeleri www.maksder.org.tr sitesinden
temin edebileceklerdir.
Başvuru Formu: Yarışmaya katılacak olanların, kendileri ile iletişimi sağlayacak her
türlü gerekli kimlik bilgisi, adres, telefon, e-posta adresi vb. irtibat bilgilerini içeren
formdur.
Aidiyetlik Formu: Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait
olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde, sorumluluğun
tamamen başvuru sahiplerine ait olduğunu bildiren yazılı ve imzalı belgedir.
2. Yarışmaya katılacak olanlar;
 Tasarımlarını en fazla üç adet - A3 boyutunda kağıt pafta ve bu paftaların bilgisayar
ortamında yüksek çözünürlüklü görsellerini TIFF formatında bir CD ile teslim
edeceklerdir.
 Paftasında/larında; tasarımın temel ilkelerini tanımlayan ve uygulamalarını anlatan
görünüşler ile tasarımın teknik görünüşleri yer alacaktır.
 Tasarım yapılan paftanın/ların alt kenarından 5cm. yukarıya çizilecek bir çizginin
altına sırasıyla;
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Tasarımın kategorisi,
Tasarımın isim önerisi,
Tasarımın temel kavramı / konsepti,
Üretimde kullanılacak malzemeler,
Üretimde kullanılacak teknikler / temel üretim prensiplerine dair kısa
açıklamalar yer alacaktır.
Yarışmacılar yatay olarak çizdikleri A3 paftaların sağ üst köşesine üç harf ve beş
rakamdan oluşan bir rumuz yazacaklardır. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılanlar,
her tasarım için ayrı bir rumuz kullanacaklardır. Kullanılacak rumuzun yarışmacının
kişilik bilgisini vermeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Yarışmacılar; tasarımlarının üzerinde kullandıkları rumuzu diplomat zarfın sağ üst
köşesine yazarak bu zarfın içine başvuru formunu, aidiyetlik formunu ve kayıtlı
öğrenci olduklarını kanıtlayan belgeyi koyacaklardır. Rumuz yazılı olan diplomat
zarfı ve A3 tasarım kağıt olarak hazırladıkları paftasını/larını, büyük zarfın içine
koyarak kapalı bir şekilde teslim edeceklerdir.
Seçici kurul, ihtiyaç halinde ilave doküman talep edebilir.
Yarışma için istenilen, şekil şartları ve bilgilerin eksikliği halinde ilgili başvuru,
yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
a.
b.
c.
d.
e.








VIII. TASARIMLARIN TESLİM ADRESİ
Yarışmacılar tasarım zarflarını 09 Mayıs 2018 Çarşamba 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 dâhil edilmeyecektir.
Yarışma sekreterliği
Adres
Tel
Faks
E-Mail

: MAKSDER Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği
: Cumhuriyet Mah. 1992.Sok. No:16 Vetro City Kat:6
D:155-156 Beylikdüzü /İstanbul
: 0 212 255 70 54-55
: 0 212 255 70 57
: iletisim@maksder.org.tr

IX. JÜRİ ÜYELERİ
 Yalçın ÇELİKBAŞ, Mondi Yatak Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Tekin ÇINAR, MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı
 Yrd. Doç. Dr. A. Selami ÇİFTER, MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Süha ERDA , MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
 Savaş ÖZTAŞ, Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş
 Yılmaz SEBER, Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
 Doç. Dr. Ahmet Zeki TURAN, MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarım Bölüm Başkanı
Jüri Üyeleri Alfabetik sıra ile sıralanmıştır.
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X. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma İlan Tarihi
Tasarımların Son Teslim Tarihi
Seçici Kurul Toplantısı
Ödüllü Tasarımların Sergilenme Tarihi
Ödül Töreni

27 Şubat 2018
09 Mayıs 2018 Çarşamba Saat:17:00
11 Mayıs 2018
14 - 25 Mayıs 2018
14 Mayıs 2018

:
:
:
:
:

XI. YARIŞMA SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE TANITIMI
Değerlendirme sonucunda ödül kazanan tasarımların listesi 15 Mayıs 2018 tarihinde
www.maksder.org sitesinde ilan edilecek ve 14 -25 Mayıs 2018 tarihleri arasında MSGSÜ
Mimar Sinan Sergi Salonunda sergilenecektir.
XII. ÖDÜLLER
Her kategoride aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir.





Birincilik Ödülü:
İkincilik Ödülü:
Üçüncülük Ödülü:
Mansiyon (Üç Adet):

10.000 TL.
6.000 TL.
3.000 TL.
1.000 TL.

XIII. TASARIMIN KULLANIM HAKLARININ DEVRİ
Tasarım sahibi, MAKSDER üyeleri ile anlaşarak tasarımın kullanım haklarını aşağıdaki şartlar
çerçevesinde MAKSDER üyesi firmaya devredebilecektir;




Tasarımın üretime geçmesi için belirlenen bedelin % 80’i tasarımcıya doğrudan ödenecek,
(%17 stopaj kesintisi düşülecektir)
Geriye kalan % 20’si ise dernek üyesi firma tarafından makbuz karşılığında derneğe
bağış şeklinde ödenecektir. Bu bedeli MAKSDER, eğitim bursu olarak kullanacaktır.
Tasarıma birden fazla talep olması halinde ise MAKSDER, talipler arasında açık arttırma
düzenleyecek ve sonucunda tasarımı alacak firmayı belirleyecektir.

XIV. YARIŞMA KOORDİNATÖRLERİ



Mehtap SARMUSAK, MAKSDER Genel Sekreter
Ahmet Çetin EYÜP, MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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