DOĞALTAŞ TAŞ PROJE ve TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Organizasyon
Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından öğrenci ve profesyonellere yönelik 2 katılımcı
kategorisinde düzenlenecek yarışma, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler ile
üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans, yüksek
lisans programlarından mezun olanların tasarımlarıyla katılabileceği bir organizasyondur.
Katılım Koşulları
Öğrenci Kategorisi Katılım Koşulları
1) T.C. vatandaşı olmak,
2) 01.01.2001 tarihi ve öncesinde, 01.01.1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak
3)Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır.
4) Öğrenciler yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden
oluşabilir. Öğrenci kategorisinde ekip olarak katılacak her bir yarışmacının yukarıda sayılan
lisans ve yüksek lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan
ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz.
Profesyonel Kategorisi Katılım Koşulları
1) T.C. vatandaşı olmak,
2)Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olanlara açıktır.
3)Profesyonel katılımcılar yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3
kişiden oluşabilir
4)Yarışmanın “Profesyonel” kategorisinde ekip üyesi olarak katılacak yarışmacılardan her birinin
yukarıda sayılan lisans veya yüksek lisans programlarının birinden mezun olmuş olması
gerekmektedir.
Ortak Hükümler
1)Yarışmaya katılan her projede özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması,
daha önce başka bir yerde üretilmemiş olması ve başka bir doğaltaş tasarım yarışmasına katılıp
derece almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje
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yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa EİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır. Ayrıca
yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü
kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
2)Ege İhracatçı Birlikleri’nin ve herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakın akrabaları
Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül
alamazlar veya almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
3)Jüri üyelerinin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları
kurumlardan bir kişi Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılamaz, katılmış ve kazanmış
olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
Yarışmanın amacı
Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı
ve sürdürülebilir projeler geliştirmek,
Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak,
Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki
tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları
ödüllendirmek,
Türkiye’de yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri, projeleri
desteklemek,
Türk doğal taş sektöründe tasarım ve uygulamanın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik
etmek,
Teknolojik imkanları kullanarak, yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda
bulunmak (Nesnelerin interneti, Akıllı bina projeleri vb.)
Yöntem
Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması konu olarak toplamda 3 kategoride gerçekleştirilecektir.
1) Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım
projeleri
2) Dış Mekan
3) İç Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları Diğer Hususlar:
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•

Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar
“www.amorf.org” web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi
aracılığıyla yapılacaktır.

•

Tüm yarışmacılar web sitesinden temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan
sonra, aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması ve
yüklenmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler:
1)Kimlik Bilgi Formu (Başvuru Belgesi 1)
2)Şartname, Taahhütname ve KKVK Belgesi (Başvuru Belgesi 2)
3)Öğrenciler için Öğrenci Belgesi (Önemli: Yarışma proje teslim tarihi itibariyle
geçerli olmalıdır.), Profesyoneller için Diploma (Başvuru Belgesi 3)
4)Vesikalık Fotoğraf (Başvuru Belgesi 4)
5)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Başvuru Belgesi 5)
6)Tasarım
Yarışmaya başvuranlar tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG
formatında) beyaz zeminde, A2 yatay boyutta, ölçekli olarak maksimum 20 MB
boyutunda, dosya ismini projenin rumuzu olarak belirleyip yarışmanın web adresine
gönderecektir. Aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, yatay olarak kullanılacak bu
kâğıdın üst kısmına üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ ve kategori bilgileri,
alt kısmına ise tasarım açıklaması hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde (Ort.
100- 200 kelime) yazılacaktır.
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•

Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine
yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit
edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

•

Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi
gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya
geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması
gerekmektedir.

•

Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında,
yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

•

Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi
durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

•

Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları
içinde izin verir.

•

Bir yarışmacı kategorilerden herhangi biri veya birden fazla kategori için proje
geliştirebilecektir.

•

Başvurusu alınan projelerin değerlendirmesi jüri tarafından bilgisayar ortamında
gerçekleştirilecektir. Finale kalan tasarımlar jüri tarafından değerlendirilip üretime
uygun olan tasarımların üretimi gerçekleştirilecektir.
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•

Yarışmaya katılımlar mermer, traverten, granit, oniks, kayağan taşı, kireçtaşı,
andezit, bazalt gibi Türk doğaltaşlarının tasarımlarda kullanımı ile mümkün
olabilecektir.

Değerlendirme Kriterleri
•

Türk doğal taşının kullanım alanının genişletilmesi

•

İhracat potansiyeline sahip projeler olması

•

Kullanımda işlevsel olmak

•

Mekanlara ve yüzeylere estetik değer kazandırmak

•

Tasarımda ve uygulamada esneklik sağlamak, zaman içinde ortaya çıkabilecek
kullanıcı istek ve gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilmek

•

Mekânda ve yüzeylerde hijyen ve konfor koşulları sağlamak

•

Günümüzün üretim koşullarına uygun çözümleri gerçekleştirmek

•

Çevre dostu olma ve çevre normlarına uygunluğu sağlamak

•

Kullanım ve bakım kolaylıkları yaratmak, sürdürülebilir olmak

•

Yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak

•

Yeni tasarım kavramları, yeni biçimler ve uygulama ilkelerini vurgulamak

•

Günümüzün yaşam tarzına uygun teknolojik ürünleri yaratmak

•

Doğaltaşın diğer materyallerle birlikte bir bütün olarak kullanılmasını sağlamak

Ödüller
-Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde toplamda 10 proje final için seçilecek olup her
bir proje için 10.000 TL tutarında ödül verilecektir.
-Para ödülleri finalistlerin kamuoyuna açıklanmasından sonra 1 ay içerisinde taraflara
ödenecektir. Ekip katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit
bölüştürülecektir.
-Ege İhracatçı Birlikleri'nin "2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama
Usul ve Esasları " çerçevesinde Ticaret Bakanlığı'na sunacağı projenin onaylanması
durumunda, final kalan öğrenci kategorisindeki yarışmacılara yine Ticaret Bakanlığı
tarafından belirlenen kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilebilecektir.
Yurtdışı eğitim desteğinin sağlanması Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun
uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına tabidir. Birlik, bu eğitim hakkını, dereceye
giren yarışmacılardan kaçına ve hangi şekilde kullandıracağı konusunda nihai takdir yetkisine
sahiptir.
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Yurtdışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı, yarışmanın gerçekleştiği tarihten
itibaren 2 (iki) yıl içerisinde eğitimlerine başlamalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat
etmiş olur. Yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin
(İELTS, TOEFL, YDS, vs.) yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
-Sponsor firma ve jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen
bir ürün üretilip tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulacaktır.
-Jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir projeye 1 yıllık
ürün ve iş geliştirme mentörlüğü sağlanacaktır

Katılım Yükümlülükleri
Profesyonel ve öğrenci kategorisinde Finale kalan toplamda 10 yarışmacı, tasarımlarının tüm
haklarını beş yıl süre ile hiçbir koşul öne sürmeksizin EİB'ye devretmiş sayılacaklardır.
Yarışmacı, yarışmaya katılan eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamında olduğu bütün fikri ve sınai haklarından peşinen feragat eder, eser üzerindeki tüm fikri
ve sınai haklarını, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını
sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle EİB’ye devreder.
Yarışmacı, EİB’in, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımları sergilenmek
amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretme ve bu modelleri yurtiçinde veya
yurtdışında EİB tarafından belirlenecek sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli
olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle
EİB’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul
ve taahhüt eder. Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve
tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ile tasarımlar ile ilgili
olarak 3. Şahıslar tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların
Korunması Hakkındaki KHK kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden
doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya
katılanlar, yarışma şartnamesinde belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Aşamaları
•
•
•

Yarışmaya ait bilgilerin yer alacağı bir web adresi oluşturulacaktır.
Oluşturulacak web sitesinde yarışmanın başvuru başlangıç ve bitiş tarihi ve başvuru için
gerekli kriterlere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.
Başvurular online olarak alınacaktır.
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•

Tüm başvurular alındıktan sonra jüri tarafından bilgisayar ortamında tüm projeler
değerlendirilerek profesyonel ve öğrenci kategorileri için toplamda 10 proje final için
seçilecektir.
Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması İçin Katılımcı Taahhütnamesi

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışmasına
katılmak üzere sunduğum tasarımların kendime ait orijinal tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde
daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan
yararlanılmadığını, yarışmaya gönderdiğim tasarımların kendime ait olduğunu, daha önce bir
başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sunulup, sergilenmediğini, tasarımın
kendime ait ve tamamen özgün 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 haklarını sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle EİB’ ye
devrettiğimi, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan
ettiğimi, beyanlarının gerçek olduğunu ve daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen herhangi
bir doğal taş yarışmasında ilk üç dereceye girmediğimi, Ege İhracatçı Birlikleri çalışanları ile
birinci dereceden yakın akrabalığım olmadığını, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakın
akrabalığım olmadığını, Jüri üyelerinin çalıştıkları ve/veya sahibi olduğu kurumlarla herhangi bir
ilişkim olmadığını, www.amorf.org internet adresinde Ege İhracatçı Birlikleri’nce ilan edilen
yarışma koşulları ve yarışma aşamalarındaki hususlara internet sitesinde belirtilen tarihlerde
gecikmesiz şartsız ve koşulsuz uyacağımı, söz konusu beyanıma aykırı bir durumun tespiti
halinde hak edeceğim ödülü, tarafıma yapılmış masrafları nakden ve defaten derhal Birliğinize
geri ödeyeceğimi ve/veya uygulamaya koyacağı tüm müeyyideleri kabul edeceğimi,
www.amorf.org adresindeki yarışma koşulları ve aşamalarını, okuyarak anladığımı, şartnamede
belirtilen tüm şartları ve fikri / sınai haklarla ilgili tüm koşulları peşinen kabul ve taahhüt ederim.
Tarih
Katılımcı Adı ve Soyadı
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME FORMU
1. Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Adres: Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak İZMİR
2. Kişisel verilerin işlenme amacı
Kişisel verileriniz; EİB Doğaltaş Tasarım Yarışması’nın şartnamesinde belirtilen kişisel
veriler, şartnamede açıklanan amaçlara uygun olarak ve başvuru konusu ile sınırlı olmak üzere;
katılımcının tanınması ve yarışma koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, iletişimin
sağlanması amacıyla mevzuat gereği temin edilerek veri sorumlusunun sorumluluklarının ifası
için veri kayıt sistemine işlenmesi, bunların muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler)
gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması
amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.
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3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Gerçek ve Tüzel Kişi Kategorisi
Katılımcının Kişisel Verilerinin Aktarılacağı Gerçek ve Tüzel Kişi Kategorisi
•
•

•
•
•

EMİB Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleriyle
EMİB’in bu yarışma kapsamında ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ve şubeleri ile
bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları - EMİB üst
kuruluşları ve idari birimlerle, diğer bağlı kuruluşlarla
EMİB üst kuruluşları ve idari birimlerle, diğer bağlı kuruluşlarla
İlgili Kişisel verileri görme yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve
gözetim kurum ve kuruluşları
EMİB üyeleriyle

4. Katılımcının Kişisel Verilerinin Hangi Amaçla Aktarılabileceği
•
•
•
•

•

Kanun Hükmü: Katılımcıya ait kimlik ve öğretim durumu ve şartnamede belirtilen
hususlarda kişisel bilgilerinin kanun gereği tutulması.
İletişimin Sağlanması: İletişim kurulması için adres bilgilerinin kaydedilmesi.
EMİB üst kuruluşları ve idari birimlerle, diğer bağlı kuruluşlarla
Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması: Katılımcıya ait gerekli bilgilerin yarışma
konusu mevzuattan kaynaklanacak olası hukuki başvurmalar nedeniyle dava
zamanaşımı boyunca saklanması
Tasarımcının muhtemel iş ilişkilerine fırsat oluşturmak için ihracatçı birlik üyeleri ile

5. Katılımcıya Ait Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
A. Katılımcıya Ait Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebebi
KVKK kanunu madde 5 kapsamında Katılımcıya ait kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri;
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1. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
2. Tasarımcı ile kurulacak sözleşmeye temel teşkil etmesi dolayısıyla zorunlu olması
3. Tasarımcının Rızası ile (Tasarımcının muhtemel iş ilişkilerine fırsat oluşturmak için
ihracatçı birlik üyeleri ile paylaşım)
B. Veri Sorumlusuna Başvuru
Katılımcı, KVKK’da belirtilen haklar kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri
Sorumlusuna bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini
kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama
vasıtasıyla Veri Sorumlusu'na iletebilir. Katılımcı tarafından yapılacak bu başvuruda aşağıda
belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;
a) Ad, Soyad ve Başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca "T.C.") T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar

için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, e) Talep konusu.

Başvurunun konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
(3) Katılımcının yazılı başvurusunda, Veri Sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği
tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna
ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
İşbu bilgilendirme yazısı şartnamenin eki niteliğindedir.
İşbu aydınlatılma yazısında belirtilen hak ve sorumluluklar veri sahibi kişi tarafından anlaşılmış
olarak tamamen kendi rızasıyla şartnamede belirtilen kişisel verilerini verdiğini teyit etmek üzere
kişisel veri sahibi katılımcı/katılımcılar tarafından aşağıdaki imza ile onaylanmıştır.
(ekip katılımında tüm ekip tarafından imza atılmalıdır.) Okudum/Bilgi
Edindim.
Adı Soyadı :…………………………….
İmza :……………………………..
Tarih :……………………………..

İMZA

- Diğer Hususlar.
•
•
•
•

EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını
isteyebilecektir
EİB, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta
duyurabilir ve yayınlayabilir.
EİB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme
hakkına sahiptir.
Yarışma Şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını
ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır
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