SIKÇA SORULAN SORULAR
İSTANBUL SENİN - AYDINLATMA ÜRÜNLERİ TASARIMI YARIŞMASI
1. Yarışmaya öğrenciler katılabilir mi?
Öğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. Öğrenciler proje müellifi olamaz. Ekip
yapısında müellif üye olarak Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü lisans mezunlarından en az bir üye bulundurmak koşuluyla bireysel veya ekip
halinde katılmak mümkündür.
2. Ekipteki danışman ve yardımcılar için oda üyelik belgesi isteniyor mu?
Ekipte yer alan tüm proje müelliflerinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. Diğer tüm
ekip üyeleri için (danışman ya da yardımcı) oda üyelik belgesi gerekli değildir.
3. Yarışma ekibi en fazla kaç kişi olabilir?
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
4. Bireysel başvuru mu olmalı? Şirket ya da ofis olarak yarışmaya katılmak mümkün mü?
Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir. Tüm başvuru belgelerinin (şartname
bedeli dekontu dahil) proje müellifi ya da müelliflerinin adına olması gerekir.
5. Yarışmaya bireysel katılım mümkün mü?
Yarışmaya ekip yapısında müellif üye olarak Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans mezunlarından en az bir üye bulundurmak koşuluyla
bireysel veya ekip halinde katılmak mümkündür.
6. Yarışmaya nasıl katılabilirim?
Yarışmaya katılmak isteyenler 200 TL karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Yarışma şartname bedelinin “AYDINLATMA” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müellif
ekip üyelerinden birisinin adıyla yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük
adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde “ön
seçime başvuru için son tarih” olarak belirtilen gündür.
7. Yarışma katılım bedelini kimin adına yatırılmalı?
Yarışma katılım bedeli ekipteki bir müellif adına yatırılmalıdır. Şirket ya da ofis ismi kabul
edilmez.
8. Proje teslimi basılı mı, dijital mi olacak?
Projelerin teslimi basılı istenmektedir. Teslim edilecek kitapçık boyutu ve şekli şartnamede
belirtilmiştir. Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (pdf
formatında) ve “Niyet Mektubu” ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir.
9. Önseçim başvurusunda ekipte bulunmayan kişiler (endüstri ürünleri tasarımcısı) ekibe müellif
olarak dâhil edilebilir mi?
Evet.

10. Önseçim başvurusunda oda tanıtım belgesi verenler ikinci aşamada tekrar oda üyelik belgesi
teslim etmeli midir?
Müellif ekip ortaklarının tamamı disiplinlerine göre aşağıdaki belgeyi sunacaktır:
 Endüstriyel Tasarım bölümü mezunları için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı / Yüksek
Öğretim Mezun Belgesi linkinden indirilmiş barkot numaralı ve QR kodlu belge
 TMMOB’ye bağlı odaların birinden bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye
tanıtım belgesi.
Önseçim aşamasında belgesini teslim etmiş bulunan üyelerden tekrar belge talep
edilmemektedir. Ancak ekibe ön seçim aşamasından sonra eklenen bir müellif var ise bu üyeler
gerekli belgeleri sunmalıdır.

