Schnitzer-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Schnitzer Tasarım Yarışması Şartnamesi, 2021
Yarışmanın Adı
“Schnitzer Tasarım Yarışması”
Yarışmanın Amacı
Tasarım yarışmasının amacı masa, sandalye, koltuk, sehpa, komodin ürünleri üzerinde
kullanılmak üzere mobilya ayağı tasarımını içermektedir.
Ayrıca;
 Endüstriyel üretime uygun, özgün, yenilikçi, çağdaş, kullanıcı odaklı ve sanatsal
tasarımları değerlendirmek ve desteklemek,
 Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artırmak,
 Öğrenci ile sektörü buluşturmak,
 Dereceye giren katılımcıları ödüllendirmek ve tasarım fikirleri geliştirmelerini teşvik
etmek,
amacıyla düzenlenmiştir.
Yarışmanın Konusu
Tasarım konusu
Komodin ayağı
Sehpa ayağı
Koltuk ayağı
Masa ayağı
Sandalye ayağı

Ölçüler
8x8x18 cm
6x6x45 cm
10x10x10 cm
8x8x75 cm
6x6x40 cm

Yarışmada mobilya imalatında kullanılan ahşap ve ahşap esaslı malzemelerle üretilebilecek,
sürdürülebilir, fonksiyonel, paketleme/dağıtım süreçlerine uyumlu eserlerin tasarlanması
önceliklidir. Tasarımlar yukarıda tabloda belirtilen beş ürünü içeren birbiriyle uyumlu
takım/paket halinde düşünülmelidir. Öte yandan yarışmacılardan tasarımlarını bir mekânla
ilişkilendirmeleri beklenmektedir, ancak odak noktası bu mekânın tasarlanması değildir.
Yarışma konusu ayak tasarımıdır. Konular ile ilgili tasarımları barındırmayan çalışmalar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Organizasyon
Schnitzer firması tarafından desteklenen mobilya ayağı tasarım yarışması Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım ve İç Mimarlık Bölümleri tarafından
organize edilmektedir.
Katılım Şartları
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışma; Seçici Kurul ve Schnitzer firması temsilcisi ve birinci derece yakınları
dışındaki Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık
programında lisans eğitimine devam eden herkesin katılımına açıktır.
 Katılımcının bu durumu tevsik eder usulüne uygun ve geçerli şekilde tanzim edilmiş
öğrenci belgesi ile ibraz etmesi zorunludur. Bu şartı sağlamayan katılımcının başvurusu
dikkate alınmayacaktır.






Yarışmaya birden fazla proje ile katılım sağlanabilir.
Çalışmanın daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı olarak devam eden başka bir
yarışmada ödül almamış, değerlendirmeye girmemiş olması gerekmektedir. Aksi bir
durumda kural ihlali yapılmış sayılır, yarışmacı ve diskalifiye edilir, dereceye girmiş ise
ödül ve derecesi iptal edilir, ödül yeri boş bırakılır.
Katılımcı gönderdiği eserin tamamıyla kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserin özgün ve yeni bir çalışma olmaması,
aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda
ilgili yarışmacı ve projesi diskalifiye edilecek, eğer proje ödül almış proje ise ödül geri
alınarak yarışma derecesi iptal edilecek ve firma yerine tüm sorumluluk yarışmacıya ait
olacaktır.

Eserlerin Gönderimi
Başvuruda aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak beyan edilmesi zorunludur.
 Öğrenci Eğitim Belgesi (Öğrenci Belgesi eser teslim tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.)
 Açıklama Metni (Tasarımınız ile ilgili en az 400 en fazla 1000 karakter olacak şekilde
bir açıklama metni; tasarımın adı, amacı, konu ile ilişkisi, üretim ve malzeme bilgisi,
paftada kullanılan rumuz vb. bilgiler burada yer alabilir.)
 Pafta (Tasarım paftası esere ait teknik resim, kesit, perspektif, paketleme vb.) bilgilerini
kapsayan ve yalnızca 1 adet olacak şekilde hazırlanmalıdır. Pafta; pafta şablonu
kullanılarak, PDF formatında hazırlanmalıdır. Pafta içerisinde tasarımcının kimlikokul-iletişim vb. bilgileri yer almamalıdır. Şartnamenin “Rumuzun Oluşturulması”
bölümünde açıklandığı şekliyle bir isim belirlenmeli ve paftanın üzerinde yalnızca bu
isim bulunmalıdır. Katılımcının bilgilerine ilişkin ifadelerin paftalarda yer alması
durumunda eser değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Eserler mimarlik.yarisma@dpu.edu.tr adresine mail yolu ile gönderilebilir.
Rumuzun Oluşturulması
 Rumuz beş karakteri geçmemelidir.
 Rumuz adı içerisinde ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
 Eser sahibinin esere verdiği isim 4 karakter olacak şekilde kısaltılmalı ve rumuz bu
karakterlerle başlamalıdır. Örneğin; “The Memory” isimli bir çalışma için “MMRY”
kısaltması kullanılabilir.
Tasarım Telif(Kullanım) Hakları
 Dereceye giren tasarımların yaratıcıları, işbu tasarımlara ilişkin gerek 6769 sayılı Sınai
Mülkiyet Kanunu gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tüm
hakları derecelerine göre verilecek olan, ödül kapsamında Schnitzer firmasına
devrettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Dereceye giren ve işbu yarışma kapsamında
bildirilen ödülü alan katılımcılar, işbu tasarımların Schnitzer firması tarafından
kullanılması halinde yarışma kapsamında belirlenen ödül dışında bir bedel talep
edemeyecektir.
 Schnitzer firması, dereceye giren tasarımlar bakımından Türk Patent ve Marka Kurumu
nezdinde, tasarımcının adını başvuruda belirtmek koşuluyla, tasarım tescili olmak da
dahil olmak üzere bilcümle kullanım hakkına haizdir.

Seçici Kurul









Prof. Dr. Arif GÖK, KDPÜ, Endüstriyel Tasarım Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZDOĞLAR, KDPÜ, İç Mimarlık Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Muhterem KOÇ, KDPÜ, Endüstriyel Tasarım Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Merve KARAOĞLU CAN, KDPÜ, İç Mimarlık Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Merve BULDAÇ, KDPÜ, İç Mimarlık Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ahsen ÖZTÜRK, KDPÜ, Endüstriyel Tasarım Bölümü
Umut İNCE, Schnitzer Firma Temsilcisi
Bayram ŞEN, Schnitzer Firma Temsilcisi

*Seçici kurul en az üç üyenin katılımı ile toplanır.
Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı:
Son Başvuru Tarihi
Seçici Kurul Değerlendirmeleri
Sonuçların Açıklanması
Ödül Töreni
ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.

:13 Ekim 2021
:24 Aralık 2021
:27-31 Aralık 2021
:3 Ocak 2022
:Ocak 2022 (Ödül töreni, sergileme tarih/yer/saat bilgileri

Ödüller
Tasarım yarışması ödülleri aşağıda belirlenmiştir. Dereceye giren proje sahibi tasarımcılar
ödüllendirilecektir. Birinci, ikinci, üçüncü ve ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu tasarımlara
Jüri özel ödülü ve Mansiyon ile ödüllendirebilir. Yarışmanın ödülleri Schnitzer firması
tarafından finanse edilecektir.
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Jüri Özel Ödülü
Mansiyon

:8.000 TL
:4.000 TL
:2.000 TL
:1.500 TL
:1.000 TL

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanmasından itibaren 2 ay içerisinde taraflara
ödenecektir. Ödüller, dereceye giren öğrencilere ödenecek net tutar olarak belirlenmiştir.
Yarışma İletişim
Adres: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Evliya Çelebi Yerleşkesi,
Tavşanlı yolu 10. Km. Merkez/ KÜTAHYA
E-Posta Adresi: mimarlik.yarisma@dpu.edu.tr
Telefon: 530 222 60 33

ÖRNEK PAFTA ŞABLONU

