2019 DETAY
DERİ ÜRÜNLERİ
TASARIM
YARIŞMASI
ŞARTNAME

I. AMAÇ
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İDMİB), Türk Deri Konfeksiyon ve Deri
Saraciye sektörlerinin yaratıcı gücünün yükselmesi, özgün tasarımlar yaratma ve satma isteklerinin güçlendirilmesi, yetenekli gençlerimizin ve
özgün tasarımların teşvik edilmesi ve yeni
tasarımcıların sektöre hızla kazandırılması amacı
ile Deri Konfeksiyon ve Saraciye kategorilerinde
2019 DETAY DERİ ÜRÜNLERİ TASARIM
YARIŞMASI’nı düzenlemektedir.

II. YARIŞMA KATEGORİLERİ
DERİ KONFEKSİYON KATEGORİSİ
Deri kürk ve süetten mamul konfeksiyon
SARACİYE KATEGORİSİ
Deri kürk ve süetten mamul çanta, kemer
ve saraciye

III. KİMLER KATILABİLİR?
DERİ KONFEKSİYON KATEGORİSİ
Deri konfeksiyon kategorisinde 35 yaşını aşmamış lise mezunu olan herkes bu başvuru grubunda yarışmaya katılabilecektir.
SARACİYE KATEGORİSİ
Saraciye kategorisinde 35 yaşını aşmamış lise
mezunu olan herkes bu başvuru grubunda
yarışmaya katılabilecektir.

IV. KİMLER KATILAMAZ?
Genel kural olarak İDMİB’in daha önce düzenlediği DETAY Deri Ürünleri Tasarım Yarışmaları’nda
ve Ayakkabı Tasarım Yarışmaları’nda ilk 3 dereceye girenler; İTKİB çalışanları ve jüri üyeleriyle
yakınlığı bulunan veya aynı kuruluşta çalışan
kişiler yarışmaya
katılamaz. Söz konusu yarışmaya daha önce 3
kez katılmış yarışmacılar, yarışmaya tekrar katılamaz.
Ayrıca Türk moda çevresinde tanınan bir isim
veya marka olan, adına kayıtlı ticari firması,
markası olan ve ticari sponsoru bulunan kişiler
yarışmaya katılamazlar.

V. YARIŞMA AŞAMALARI
YARIŞMACI BAŞVURU DOSYALARINDA
BULUNMASI GEREKEN BELGELER
1. Başvuru Formu
Yarışma şartnamesi ve katılım formu yarışma
resmi internet sitesi olan www.deritasarimyarismasi.com adresinden temin edilebilir. Söz
konusu formun eksiksiz doldurularak, yarışmacının imzası ile teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Mezuniyet / Öğrenim Belgesi örneği
Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da
halen öğrenci ise öğrenci belgesi fotokopisi
3. Fotoğraflı Özgeçmiş, Kimlik Belgesi Örneği
Fotoğraflı özgeçmiş ve kimlik belgesi fotokopisi
4. Koleksiyon Sunumları / Tasarımlar
Profesyonel anlamda üretilmemiş ve pazara
sunulmamış, 50cmx70cm ölçülerinde özgün
nitelikte 4 tasarım; detaylı açıklamaları, üretimde
kullanılacak malzemeleri, teknik ve artistik çizimleri ve dosya temasını anlatan dokümanları ile
birlikte başvuru dosyasında yer almalıdır.
Karton-plastik dışında proje çantası kullanılmayacaktır. Sunum dosyalarının jüriye birkaç kere
sunulma ihtimaline karşı kolay açılabilir ve kapanabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde
kaybolacak evrak/tasarımların sorumluluğu
başvuru sahibine ait olacaktır.
Not: Yarışmacılar her iki kategoriye birden, ayrı
dosyalarla başvuru yapabilir, ancak aynı kategoride en fazla bir dosya ile yarışmaya katılabilirler.
Bir yarışmacının farklı kategorilerden iki dosyasının finale kalması durumunda, yarışmacı finale
kendi seçeceği tek bir dosya ile katılabilecektir.
Not: Birinci aşamayı geçemeyen dosyalar, sahiplerine İTKİB tarafından postalanmayacak olup,
dosyasını isteyen katılımcıların İTKİB Deri Sektör
Şubesi'nden bizzat teslim almaları gerekecektir.
Finale kalmayan dosyalar, yarışma final gecesinden itibaren üç ay süreyle saklanacak ve
teslim alınmayan dosyalar bu süre sonunda
imha edilecektir.

VI. BAŞVURU DOSYASI TESLİMİ
Başvuru sahiplerinin isimleri tasarımların/paftaların/çizimlerin üzerinde yer almamalıdır. Tasarım
öğelerinin herhangi bir yerinde başvuranın
kimliğini belirten herhangi bir açıklama veya
işaret bulunmaması gerekmektedir. Başvuru
dosya numarası, başvuru sırasında İTKİB tarafından verilecektir. Yarışmacılar, başvuru evraklarını
ve tasarımlarını 50cmx70cm ölçüsünde bir proje
çantası içinde kapalı olarak teslim edeceklerdir.
Başvuru dosyaları, en geç 14 Haziran 2019
Cuma günü mesai saati bitimine kadar elden
veya kargo ile İTKİB Deri Sektör Şubesi’ne teslim
edilmelidir. İnternet başvurusu kabul edilmemektedir.
Eksik belgelerle hazırlanan, teknik şartlara
uygun olmayan, son teslim tarihinden sonra
ulaşan başvuru dosyaları teslim alınmaz ve
değerlendirmeye sunulmaz.
Bilgi ve Başvuru Dosyası Teslimi için:
İTKİB Deri Sektör Şubesi
Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret
Kompleksi B Blok 34197 Yenibosna-Bahçelievler
/ İstanbul
detayderi@itkib.org.tr - Tel: 0212 454 02 00

VII. DEĞERLENDİRME SÜRECİ
1. Birinci Aşama
Başvuru dosyalarının ilk değerlendirmesi 21
Haziran 2019 Cuma günü yapılacaktır. Dosyalar
jüriler tarafından incelenerek, mülakatların
gerçekleştirileceği ikinci aşamaya kalacak olan
her kategoriden en fazla 15 tasarımcı belirlenecektir.
2. İkinci Aşama
26 Haziran 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ikinci aşama değerlendirmesinde, birinci jüri
aşamasını geçerek her kategoride mülakata
kalan yarışmacılardan koleksiyonlarının sözlü
sunumlarını yapmaları istenecektir. Bu görüşmeler sonucunda Deri Konfeksiyon ve Saraciye
kategorileri için 6’şar finalist belirlenecektir.
İkinci aşama sonrasında Deri Konfeksiyon ve
Saraciye kategorilerinden finale kalan 6’şar

finalistin sunduğu 4’er tasarım İDMİB sponsorluğunda ve İDMİB tarafından uygun görülen üreticilere ürettirilecek olmakla birlikte, üretim süreci
zaman planlanması da dahil olmak üzere
yarışmacının takibi ve sorumluluğunda ürettirilecektir. Tasarımcıların imalat sürecinde üretim
takibi zorunludur.
Tasarımların üretimindeki gecikmelerden İDMİB
sorumlu değildir.
Söz konusu ürünler final gecesi özel bir sunumla
sergilenecektir.
Finalistler www.deritasarimyarismasi.com
sitesinden ilan edilecektir. İDMİB belirtilen tüm
tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.
3. Jüri Özel Sunumu ve Final Gecesi
10 Aralık 2019 Salı günü, İDMİB tarafından
belirlenen jüri üyelerine kazananların belirlenmesi amacı ile bir ön sunum yapılacaktır.
Finalde, Deri Konfeksiyon ve Saraciye kategorilerinden 6 finalistin tasarımları özel bir sunum ile
yerli ve yabancı basın mensupları, akademisyenler ve deri sektörüne yön veren sektör temsilcilerinden oluşan final jürisine ve seçkin davetlilere
sunulacaktır. Tasarımlar kategori bazında değerlendirilip, her 2 kategoriden ilk üçe giren tasarımcılar belirlenecektir.
Değerlendirme ve sonuçlar 10 Aralık 2019
tarihindeki final gecesinde açıklanacaktır.
Jüri özel sunumu ile final gecesi ve ödül töreninin tarihleri İDMİB tarafından değiştirilebilir.
4. Değerlendirme Esasları
• Tasarımcının yaratıcılık düzeyi
• Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği
• Tasarımlarda uygulama tekniklerinin
geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği
• Tasarımlarda malzeme seçimi ve malzeme
tasarım uyumu
• Tasarımlarda katma değerini artırıcı ve
teknik özelliklerini geliştirici özelliği

VIII. ÖDÜLLER
DERİ KONFEKSİYON KATEGORİSİ
• Bu kategoride dereceye giren ilk 3’e yurt içinde
6 ay yabancı dil eğitimi (İDMİB tarafından belirlenecek kurumda, %90 devamlılık şartı aranmak
şartıyla) sağlanacaktır. Yurt dışı eğitim ödülünü
kazanan yarışmacı/yarışmacılar yurt içinde alacağı
dil eğitiminden 1 sene süreyle faydalanabilir.
• Birinci olan yarışmacıya 30.000 TL,
İkinciye 20.000 TL ve
Üçüncüye de 10.000 TL para ödülü verilecektir.
• Finale kalan tasarımlar IDF (İstanbul Deri Fuarı)
fuarı esnasında sergilenecektir.
SARACİYE KATEGORİSİ
• Bu kategoride dereceye giren ilk 3’e yurt içinde 6
ay yabancı dil eğitimi (İDMİB tarafından belirlenecek kurumda, %90 devamlılık şartı aranmak şartıyla) sağlanacaktır. Yurt dışı eğitim ödülünü kazanan
yarışmacı/yarışmacılar yurt içinde alacağı dil
eğitiminden 1 sene süreyle faydalanabilir.
• Birinci olan yarışmacıya 30.000 TL,
İkinciye 20.000 TL ve
Üçüncüye de 10.000 TL para ödülü verilecektir.
• Finale kalan tasarımlar IDF (İstanbul Deri Fuarı)
fuarı esnasında sergilenecektir.
YURT DIŞI EĞİTİM ÖDÜLÜ
2008/2 sayılı tebliğ çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı eğitim hakkı kontenjanından
yarışmaya ve yarışmacılara onay verilmesi halinde,
Final Gecesinde ilk 3’e giren yarışmacılardan
Bakanlığın uygun göreceği isimlere “Yurt Dışında
Tasarım Eğitimi Hakkı” sağlanacaktır. (İDMİB’in ön
onayına tabi olacak şekilde, Ticaret Bakanlığı’nın
destek ve onaylarıyla) Yurt dışında eğitim ödülünü
kazanan yarışmacılar, bu haklarını en geç 2 yıl
içerisinde kullanmalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş sayılır. Yarışmacının yurt dışı
eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil
yeterlilik belgesinin (İELTS, TOEFL vs.) yine yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
Yabancı uyruklu katılımcılar 2008/2 sayılı tebliğ
gereğince yurt dışı eğitim ödülünden faydalanamazlar. Yabancı uyruklu katılımcılar yarışmaya
katılarak bu hususu kabul etmiş sayılacaklardır.
NOT: Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün
yaygınlaştırılması ve bu amaçla sağlanan desteklerden daha fazla sayıda tasarımcının faydalandırılabilmesini teminen, bir iş birliği kuruluşu tarafından
düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir
kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı,

farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde
düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, ödüllerin herhangi
birinden faydalanamayacaktır.
* İDMİB yukarıda belirtilen tüm ödüllerde değişiklik
yapma hakkını kendinde saklı tutar.

IX. KATILIMCI
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2019 DETAY Deri Ürünleri Tasarım Yarışması kapsamında, finale kalan ve üretimi yapılacak tasarımlar,
İDMİB sponsorluğunda ve İDMİB tarafından uygun
görülen üreticilere ürettirilecek olmakla birlikte,
üretim süreci zaman planlaması da dâhil olmak
üzere yarışmacının takibi ve sorumluluğunda
gerçekleşecektir. Tasarımların üretimindeki gecikmelerden İDMİB sorumlu değildir.
Deri Konfeksiyon ve Saraciye Kategorilerinden
finale kalan 6’şar finalist koleksiyonlarının sergi
tanıtım ve diğer tüm haklarını, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile hiçbirkoşul öne
sürmeksizin sözleşme ile İDMİB’e devretmiş sayılacaktır. İlk 3’ e kalan yarışmacılar, yarışmada yer
alan eserlerinin/koleksiyonlarının tüm fikri ve sınai
mülkiyet ile telif ve satış, sergileme, yayımlama ve
arşivleme haklarını hiçbir koşul öne sürmeksizin bir
yıl süreli sözleşme ile İDMİB’e devretmiş sayılacaklardır.
Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek
ödüller dışında İDMİB’den hiçbir talepte bulunamazlar. Herhangi bir yerde yayınlanmış veya
herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ayrıca, her bir yarışmacı yarışmaya gönderdiği
yapıtların kendisine ait olduğunu, daha önce başka
bir yarışmaya bu tasarımlar ile katılmadığını ve
ödül almadığını, hiçbir biçimde bu tasarımların
daha önce sergilenmediğini ve profesyonel ve
ticari anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını,
tasarımın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu; yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri
şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini,
beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
Katılımcılar başvuru formlarını İDMİB’e teslim etmeleri ile işbu Şartname’de belirtilen tüm hususları
kabul etmişlerdir. Yarışmacıların işbu taahhütlerine
aykırı hallerin tespit edilmesi halinde tasarım ödülü
almış ise ödül geri alınır ve İDMİB bu yarışmacı
hakkında hukuki işlem başlatır.
Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve
ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

2019 İDMİB 5. DETAY DERİ ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Yarışma Kategorisi
TC Kimlik No
Doğum Tarihi ve Yeri
Adres
Ev Telefon
Cep No
E-posta
EĞİTİM BİLGİLERİ
Üniversite Adı
Fakülte/Yüksek Okul Adı
Bölüm Adı
Devam Ettiği Sınıf
Mezun ise Mezuniyet Tarihi

Yarışmaya göndermiş olduğum tasarım özgün bir çalışmadır. Aksine bir iddia olması ve üçüncü
kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
yarışmaya katılan eser üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğum
bütün fikri ve sınai haklarımdan peşinen feragat ettiğimi, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai
haklarımı, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarımı sonuçların
açıklandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile İDMİB’e devir ve temlik ettiğimi beyan ve taahhüt
ederim.
Yarışma şartnamesini, okuyarak anladığımı, şartnamede belirtilen tüm şartları ve fikri / sınai
haklarla ilgili tüm koşulları peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yarışmacı Ad-Soyad:
Tarih:
İmza:

