ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI
ŞARTNAME
ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI
Akdenz Tekstl ve Hammaddeler İhracatçıları Brlğ (ATHİB) tarafından yaratıcı, yenlkç ve özgün
tasarımlarıyla genç tasarımcıların desteklendğ “dokuma kumaş” alanında düzenlenen br yarışmadır.
YARIŞMANIN AMACI NEDİR?
Akdenz Tekstl Hammaddeler İhracatçılar Brlğ (ATHIB) tarafından 9.su düzenlenecek olan
yarışmanın amacı; tasarımcı adaylarını; blg ve becery ürüne dönüştüreblecekler tasarım ve
endüstryel üretm çeren süreçlerde deneym kazandırmak, yenlkç ve özgün tasarımları le
kendlern fade etme şansı vermek, dokuma kumaş sektörü le buluşturarak gelşmlern
desteklemek ve Türk tekstl sektörünün geleceğne katkıda bulunmaktır.
KİMLER KATILABİLİR?
“ATHİB - 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması”na; Ünverstelern Tekstl Tasarımı, Tekstl ve Moda
Tasarımı, Moda ve Tekstl Tasarımı, Tekstl Mühendslğ bölümlernde okuyan Türkye Cumhuryet
vatandaşı olan Lsans öğrencler le bu bölümlerden son 1 yıl çersnde mezun olanlar başvuru yapablr.
Ayrıca Ünverste ensttülernn Tekstl Tasarımı, Tekstl ve Moda Tasarımı, Moda ve Tekstl Tasarımı, Tekstl
Mühendslğ programlarında Yüksek Lsans, Sanatta Yeterlk veya Doktora düzeylernde öğrenc olanlar da
katılablr. (Yüksek Lsans, Sanatta Yeterlk veya Doktora düzeylernde öğrenc ancak berabernde akademk
kadroda görevl olanlar yarışmaya başvuru yapamaz.)
TEKNİK ŞARTLAR NELERDİR?
► Yarışmacılar esnlendkler fkr veya esn kaynaklarıyla belrledkler br TEMA doğrultusunda blg
toplama, analz etme, yorumlama düzeylern; yaratıcı ve özgün tasarım süreçleryle ürüne aktarma
becerlern sergledkler A3 boyutunda br sunum paftası hazırlamalıdırlar.
► Bu sunum paftasında esn kaynaklarına at görsel ve yazılı kaynaklar, üretlen ön ürünlern teknk
açıklamaları, kullanılan plk, malzeme vb. lgl blgler yer almalıdır. Yarışmacılar temaları
doğrultusunda gelştrdkler özgün, yenlkç ve yaratıcı fkrlern farklı materyal, plk ve dokuma
yöntemlern kullanarak fade ettkler 4 adet dokuma kumaş ön ürün (prototp kumaş) oluşturmalıdır.
► Bu ön ürünlern (prototp kumaşların) boyutları en az 20x20 cm. olmalıdır. Her br ön ürün (prototp
kumaş) sunum paftasından ayrı olan A3 boyutunda 4 ayrı pafta le sunulmalıdır. Bu ön ürün paftaları
ön ürünlern kullanım alanı önerlerne at gydrme sunumlarının yer alacağı şeklde düzenlenmeldr
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YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
1- Jür üyeler sunum paftası ve 4 adet dokuma kumaş ön ürünüyle başvuru şartlarına uygun olan
yarışmacılar arasından; yenlkç ve yaratıcı fkr gelştrme düzeyyle, farklı ve özgün dokuma kumaş
tasarlama yeteneğ en başarılı olan 10 fnalst seçecektr.
2- Bu 10 fnalst; LC WAİKİKİ AKADEMİ desteğ ve şbrlğyle; elyaf ve malzeme blgs, sezon eğlmler,
tema oluşturma, dokuma kumaş tasarlama ve kumaş koleksyonu hazırlama, ürün gelştrme süreçlern
kapsayan br program eğtm alacaktır.
3- Fnalstler bu eğtmn ardından ATHİB tarafından belrlenen 10 farklı şletmede, gelştrdkler temalar
doğrultusunda şletme olanakları le 4 adet yen dokuma kumaş gelştrecek ve endüstryel üretm
aşamalarında yer alarak şletme deneym yaşacaktır.
4- Fnal jürs, tüm bu süreçler çersnde gelştren ve üretlen dokuma kumaşların kullanım alanına uygun
sunumları ve her br yarışmacının ön ürünleryle tüm tasarımları değerlendrecek, bunun yanı sıra
mülakatla tasarımcıları tanıyarak dereceler belrleyecektr.
BAŞVURU DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR?
► 1 adet A3 boyutunda Sunum Paftası,
► A3 boyutun 4 adet kumaş paftası, (dokuma kumaş üretm yöntemler le üretlmemş ön ürün
çermeyen dosyalar değerlendrmeye alınmayacaktır.)
► Her paftanın arkasında ve dosyasın ön kısmında en fazla 6 karakterden oluşan Rumuz* bulunmalıdır.
Sunum paftaları üzernde rumuz dışında herhang br şaret veya belrleyc herhang br z görülmes
durumunda başvuru yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
► Bu paftalar ve gerekl olan dğer belgeler syah br proje çantası çersnde kapalı olarak teslm
edlmeldr
*(Rumuz: smnn açıklanmaması gereken durumlarda kullanılan, kşnn kmlğ le lgl herhang br
şaret çermeyen harf ve rakamlardan oluşan smge.)
**Her br yarışmacı br adet dosya le yarışmaya başvurablr.
Başvuru dosyasında yer alması gereken DİĞER BELGELER NELERDİR?
1- Başvuru Formu
Yarışmacıların, www.dokumayarsmas.org web stesnde yer alan “Yarışma Şartnames”n okuduktan
sonra, “Onlne Başvuru Formu”nu eksksz doldurmaları gerekmektedr.
2- Özgeçmş
Tasarım alanındak deneymler ve ntelkler le brlkte karyer hedeflern anlatan fotoğraflı kısa
özgeçmş.
Dğer Belgeler:
Öğrenc Kategorsnde başvuru yapacak olanlar öğrenc belgelern veya geçc mezunyet belgelern
başvuru dosyasına eklemeler gerekmektedr.
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JÜRİ KİMLERDEN OLUŞACAK?
Jür üyeler, ATHİB tarafından oluşturulacak olup, ATHİB zorunlu hallerde jür üyelernde değşklk
yapma hakkını saklı tutar. Jür tarafından verlen kararlar kesn olup, traz yolu kapalıdır. Katılımcılar
bu hususu kabul etmş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürnn kararlarında saygı göstereceklern, yarışmaya
katılmış olmakla beyan etmş olurlar.
Jür, yarışmanın yararlılığı açısından gerekl gördüğünde, her br kategordek fnalst ve kazananların
sayısını sunumların kaltes ve mktarına göre değştrme hakkına sahptr. Jür yaptığı değerlendrme
sonucunda başvuruları herhang br dereceye layık görmemes durumunda o dereceye at ödül
verlmeyeblecektr.
Yarışma jürs sektörde faalyet gösteren alanında deneym sahb frma temslcler, profesyoneller ve
akademsyenlerden oluşturulacaktır.
Jür Üyeler başvuruların alınmasının ardından nternet ve sosyal medya üzernden duyurulacaktır.
Başvurular HANGİ KRİTERLERE göre değerlendrlecek?
► Yarışmacının geleceğe lşkn tahmnlerde bulunan fkr ve tasarımlarıyla farklı, özgün,
yen ve yaratıcı çözüm önerler çeren temasını etkn br şeklde fade etme düzey.
► Dokuma kumaş tasarımlarının özgünlük, yaratıcılık ve yenlkçlk düzey.
► Dokuma kumaş tasarımlarının yaratıcı ve yenlkç çözümlerle fark yaratma düzey.
► Endüstryel olanaklarla üretlen ürünlerde kullanılan teknolojnn yaratıcılığı gelştrme ve
destekleme düzey.
► Dokuma kumaş tasarımlarının yüksek talep görecek ürünler olma düzey.
BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
Yarışmaya katılanların;
► Türk tekstl ve moda çevresnde tanınan br sm veya marka olmayıp, adına kayıtlı tcar frması, markası
olmaması ve tcar sponsoru bulunmaması gerekmektedr.
► Jür üyelernn br yakını veya çalıştığı kurum, frma veya çalıştığı frmadan br olmaması veya ortaklık
çnde olduğu br kş olmaması (akademk jür üyeler çn bu husus aranmamaktadır) gerekmektedr.
► Jür çalışmalarının hçbr aşamasına katılmamış bulunması gerekmektedr.
► Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan brnn brnc dereceden
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akrabası olmaması gerekmektedr.
► ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında daha önce 1.2.3. derece almış olanlar yarışmaya katılamazlar.
► Daha önce tasarım yarışmalarından herhang brnde dereceye grerek yurt dışı eğtm ödülü kazanmış
olan öğrencler bu yarışmaya katılamazlar.
► Yarışma şartnamesnde belrtlen tüm koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların
başvuruları kabul edlmez.
Taahhütname
► Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendne at özgün tasarımlar olduğunu, hçbr bçmde
daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış br tasarımdan
yararlanılmadığını taahhüt etmes gerekmektedr.
► dokumayarsmas.org nternet adresnde yer alan Yarışma Şartnames’nn okunduktan sonra, taahhütnamenn, yarışmaya katılan kş tarafından doldurulup mzalanması gerekmektedr.
DOSYALARIN TESLİMİ
► Yarışma sunum dosyaları, en geç 01 Hazran 2020 günü mesa btmne kadar (Saat 17.30) Akdenz
İhracatçı Brlkler Genel Sekreterlğ Sanay Sektörler Şube Müdürlüğü Lmonluk Mahalles
Val Hüseyn Aksoy Caddes No:4 Yenşehr/MERSİN – 33120 (Blg İçn; 90 324 325 37 37) adresnde olacak şeklde elden, kargo veya posta le gönderlecektr. Eksk doldurulan ve/veya postadak
geckme nedenyle son teslm tarhnden sonra ulaşan dosyalar değerlendrmeye alınmayacaktır.
► Yarışmacılar, gönderlern web stesnden ve/veya sosyal medya üzernden paylaşılacak kurye/kargo
şrketne Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması olarak gönderdkler takdrde, masraf, ATHİB tarafından
karşılanacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru Dosyaları Son Teslm Tarh
: 01 Hazran 2020 (Saat 17.30’a kadar)
Ön Jür Değerlendrmes
: 04 Hazran 2020
Kumaş Üretmne Destek Veren Frmalar İle Toplantı : 04 Hazran 2020
Fnal Jürs ve Ödül Tören Tarh
: Daha sonra lan edlecektr.
Fnalstler, dokumayarsmas.org stesnden lan edlecektr.
Not: Takvmde yer alan tarhler, öngörülen takvme göre belrlenmş olup, ATHİB söz konusu tarhlerde değşklk yapma hakkını saklı tutar.
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ÖDÜLLER NELERDİR ?
Para Ödüller
Brnclk ödülü
:
İknclk ödülü
:
Üçüncülük ödülü :

25.000 TL
20.000 TL
15.000 TL

Yabancı Dl Eğtm Bursu Ödülü
Öncelkle 1. olan fnalste, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteğ Hakkında Teblğ” çerçevesnde Tcaret
Bakanlığı tarafından desteklenen yurt dışı eğtm bursu hakkını değerlendreblmes amacına yönelk
olarak, süres ve çerğ ATHİB Yönetm Kurulu Kararı le belrlenecek olan “Yabancı Dl Eğtm
Bursu” verlecektr.
Yurt Dışı Eğtm Ödülü
ATHİB 9. DOKUMA KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI’nda dereceye gren yarışmacılardan, 2008/2 Sayılı
“Tasarım Desteğ Hakkında Teblğ” çerçevesnde Tcaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendrme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmes halnde 2 (k) yıl süre le Yurtdışında Eğtm
mkânı verlecektr.
Bahse konu teblğe
https://tcaret.gov.tr/ adresnden ulaşılablmektedr.
Yurt Dışı Fuar Zyaret
10 fnalste, ATHİB tarafından, Uluslararası Premere Vson Tekstl Fuarı’na katılma mkanı verlecektr. Bu ödül fnalstlern vze, ulaşım, konaklama (oda-kahvaltı), aşe ve fuar grş blet bedellern
kapsamaktadır.
Fnalstlern vze alamayarak fuar zyaretne katılamayacak olması halnde ATHİB sorumluluk kabul
etmeyecektr.
Masaüstü Numune Dokuma Tezgahı
Fnale kalan 10 fnalstn tamamına masaüstü numune dokuma tezgâhı hedye edlecektr.
DOSYALARIN GERİ VERİLMESİ KOŞULLARI NELERDİR?
► Fnale seçlen 10 yarışmacıya at tasarımlar dışındak tasarımlar, jür değerlendrlmesnn ardından
katılımcının taleb halnde ger verlecektr.
► Dosyalar ve paftalar özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenlerden oluşacak hasarlardan dolayı ATHİB sorumlu olmayacaktır.
► Katılımcılar yukarıdak koşulları kabul etmş sayılırlar.

5/7

KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
► Fnale kalan yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları tasarımların Fkr Mülkyet hakları le her türlü telf
/ marka ve lsans haklarının tamamının bzzat kendlerne at bulunduğunu ve şbu projelernn yayınlama ve çoğaltma, dahl olmak üzere SÜRESİZ OLARAK hçbr koşul ve bedel talep etmekszn ATHİB
tarafından kullanılmasına muvafakat ettğn peşnen kabul, beyan ve taahhüt etmşlerdr.
► Yarışmaya jakarlı üretm yöntem le üretlmş ön ürünlerle katılan yarışmacılar fnal sunumu çn
stenlen metrajda endüstryel üretmlern kendler yaparak belrtlen tarhe kadar ATHİB’e teslm
etmekle yükümlüdürler. Armürlü üretm yöntem le üretlmş ön ürünlerle yarışmanın herhang br
kategorsne katılan yarışmacıların endüstryel üretmler ATHİB tarafından gerçekleştrlecektr.
► Yarışma sonrası dereceye gren fnalstler verlecek ödüller dışında ATHİB’den hçbr talepte bulunamazlar.
► Br şbrlğ kuruluşu tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhang br kategorsnde brnc
olarak ödül alan br tasarımcı, farklı br ş brlğ kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen br
tasarım yarışmasında k yıl süresnce derece elde etse dah, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül
verlmeyecektr.
► Herhang br yerde yayınlanmış veya herhang br kş ya da kuruluşa at tasarımlar değerlendrmeye
alınmayacaktır.
► Ayrıca her br katılımcı yarışmaya gönderdğ çalışmaların kendlerne at olduğunu, daha önce br
başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve serglenmedğn, hçbr bçmde daha önce
profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış br tasarımdan
yararlanılmadığını, tasarımın kendsne at ve tamamen özgün olduğunu; daha önce br başka
yarışmaya katılmadığını ve tcar anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak çn gerekl özellkler
şartnamelere uygun bçmde beyan ettklern, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder. Katılımcılar başvuru formlarını ATHİB’ e teslm etmeler le şbu şartname’ de belrtlen tüm
hususları kabul etmş olurlar.
► Yarışmacıların şbu taahhütlerne aykırı hallern tespt ve bu tesptn jür üyelernn çoğunluğu
tarafından onaylanması halnde, söz konusu başvuru ve yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma
kapsamından çıkarılacaktır. Eğer katılımcı ödül kazandı se, kazanılan ödülle beraber bu tasarım le
yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller ATHİB Genel Sekreterlğ
tarafından ger stenr. Aks durumlarda hukuk yollara başvurulacaktır. 3.kşlerle yaşanacak hukuk
meselelerde yükümlü katılımcı olacaktır.
► Ödül kazanan br başvurunun ptal edlmes halnde, söz konusu başvurunun yerne en çok oyu alan
sıradak tasarıma aynı ödül ve hakları devr edlecek ve yapılan değşklk yarışma lanının yapıldığı
WEB stesnde duyurulacaktır.
► Tcaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendrme sonucunda, yurt dışına eğtm almak üzere
gönderlecek tasarımcı le ATHİB arasında yurt dışında alınacak eğtme ve karşılıklı yükümlülüklere
lşkn br sözleşme akdedlr. Söz konusu sözleşmede, eğtm desteğ verlen tasarımcının;
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a) Yurtdışında yapacağı öğrenm başarı le tamamladıktan sonra, 2 (k) yıl süre le ATHİB
tarafından talep edlmes halnde moda, trend ve endüstryel tasarım konularında eğtm ve danışmanlık hzmet vereceğ,
b) ATHİB zn dışında eğtm programını değştremeyeceğ,
c) Eğtm görmekte olduğu okuldan, ATHİB tarafından kabul edlmeyen br sebeple kend steğ
le ayrılamayacağı,
d) Geçerl mazeret olmaksızın, eğtm programını en geç 2 (k) yılda tamamlamadığı hallerde,
bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yararlandırılan desteklern, 6183 sayılı Kanun hükümler
çerçevesnde ger ödenmesn taahhüt edeceğ,
e) (d) bend kapsamında verlen taahhütlere karşılık olarak Şahs kefl vesar br temnat göstereceğ, gb hususlara yer verlr.
► Yurt dışı eğtme gönderlen tasarımcının, söz konusu eğtm programının tamamlanmasını müteakben en geç 3 (üç) ay çersnde anılan yurt dışı eğtmn tamamlandığını gösterr sertfka, dploma vb.
belgenn aslını veya Noter onaylı örneğn Bakanlığa letlmek üzere Akdenz İhracatçı Brlkler Genel
Sekreterlğ’ne braz etmes gerekmektedr.
► Yarışmayı kazanan yarışmacılar, Yurtdışı seyahatlernde ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan
yükümlülüklere uyacaklarına, tüm şahs kaza ve benzer sgortaları yaptıracaklarına, hal tutum ve
davranışlarından şahsen sorumlu olacaklarına, şbu hükme aykırılık halnde doğacak sar madd ve
manev zararlardan ötürü ATHİB’n sorumlu tutulamayacağına lşkn taahhütname mzalayacaklardır.
► Yarışmaya başvuran herkes şbu şartname ve eknde belrtl en koşulları kabul etmş sayılırlar.

ADI SOYADI

:………………………………………………

TC KİMLİK NO :………………………………………………
İMZA

:……………………………………………….
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