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Tasarım Yarışmaları Ön İzleme Listesi 
 

Amaç, tema, kurallar 

 
Yarışma için belirlenen kurallar yarışmanın amacını ve temasını  
net bir şekilde yansıtıyor. Yarışmanın çeşitli boyutlarını (teknik,  
pazar, ekonomik boyutlar) içeren bilgiye ulaşılabilir.     
 
Yarışmaya kimlerin katılabileceği şartnamede açıkça belirtilmiş  
  
 
Yarışmayı açan kuruluşun herhangi bir çalışanı yarışmaya  
katılamıyor         

 
 

Jüri  

 
Jüri isimleri yayınlanmış en az beş kişiden oluşuyor    
 
 
Yedek jüri üyeleri belirlenmiş ve yayınlanmış      

 

 
Jüri üyelerinin yarıdan fazlası profesyonel tasarımcı   
 
 
Jüri üyelerinden herhangi biri, veya bir yakını, veya çalıştığı kurum,  
firma veya çalıştığı firmadan bir kişi, veya ortaklık içinde olduğu  
bir firma veya kişi yarışmaya katılmıyor.   

  
 

Bağımsız moderatör veya Raportör  

 
Jüri üyeleri ve yarışmacılar arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini  
(yarışmacılardan soruların alınması, jürinin cevaplarının yayınlanması) 
sağlayan, başvuruları teslim alan, düzenleyen ve jürinin değerlendirmesine  
sunulmasını sağlayan bağımsız moderatör (raportör) atanmış  
ve ismi yayınlanmış         
 

Takvim  

 
Yarışmanın tüm aşamalarının tarihleri şartnamede açıkça belirtilmiş  

 
 
Başvurulara davet ve başvuruların son tarihi arasında bir aydan  
çok ve altı aydan az zaman bulunuyor      
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Fikri ve Sınai Haklar  

 
Yarışmacıların tüm fikri hakları gözetiliyor. Yarışmaya  
katılan projelerin tüm fikri hakları yarışmacıya ait. Parasal  
ödül verilen yarışmacıların projelerinin fikri hakları yarışmayı  
açan kuruluşa devredilmiş olmaz. Yarışmayı açan kuruluşun  
ön alım hakkı olacaksa bunun süresi şartnamede belirtilir.    
 

Başvuru kimlik bilgileri 

 
Başvurularda katılımcının isim ve adresi açık bir şekilde belirtiliyor ve  
kimlik zarfında teslim ediliyor.       
 
Jüri başvuru sahiplerinin isimlerini görmüyor, Zarflar ödüller belirlendikten  
sonra açılıyor.         
 
Projenin herhangi bir yerinde başvuranın kimliğini belirten herhangi bir  
işaret bulunmaması gerektiği şartnamede belirtiliyor     
 
 
Rumuz gerekli ise formatı şartnamede belirtiliyor.    

 

Ödüller 

 
Şartnamede ödüllerin niteliği ve niceliği açıkça belirtiliyor.  
Ödüller eğer para olarak verilecekse miktarlar belirtiliyor.  
Ödüllerin verilmemesi veya bölünerek verilmesi   
jürinin takdirinde olacaksa bu durum şartnamede belirtiliyor.   

 
Tüm ödüller (para ödülleri dahil) ödüllerin açıklanmasını  
takip eden bir ay içerisinde sahiplerine veriliyor.     

 

Başvuruların korunması ve İadesi 

 
Organizatörler yarışma için teslim edilen tüm malzemeden sorumlu  
olarak kabul edilirler. Bu nedenle organizasyon, başlangıçta teslim  
edilen malzemeler ile ilgili olarak iade edilip edilmeyeceği, ve ne  
zaman iade edilebileceği, malzemelere zarar gelmesi durumunda  
bunu kimin ödeyeceği hususlarını şartnamede belirtiyor.      
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Raporlama 

 
Jüri, yarışmada ödül ve mansiyon alan projeler için ayrı ayrı kişisel  
raporlar ve/veya ortak imzalı tek bir jüri raporu yazmakla yükümlü. 
           
 
 
Organizatörler jürinin seçimi bittikten sonra ETMK’ya sürecin  
dökümünü içeren bir raporlama yapıyor. Sözü geçen raporda katılımcı  
sayıları, jüri üyelerinin kimlikleri, kazananların isimleri ve jüri yorumları  
işin niteliği ile doğru orantılı olarak sunuluyor.    
 
 

 

Öğrenci Ödül Programı (sadece öğrencilerin de katılabildiği durumlarda 

doldurulacaktır) 

 

Öğretim elemanlarının katkısı 

 
Şartnamede öğretim elemanlarının ne ölçüde katkı verebileceği belirtiliyor.  
Grup çalışmasına olanak tanınan bir durum var ise  
başta kurallarda açıkça belirtiliyor.     
 

Müfredatın bir parçası olarak ödüllü yarışmalar  

 
Okullar müfredatın gereksinimi olarak öğrencilerden herhangi yaratıcılık  
gerektiren bir işi tamamlamış olmalarını isteyebilirler.  
Öğrenciler yarışmaya böylesi bir çalışmayı sunup sunmamakta serbestler.  
 

Fikri ve Sınai Haklar  

 
Organizatörler yarışma lansmanından önce bir eğitim kurumu ile  
ortak çalışarak mülkiyet hakları ile ilgili tüm ayrıntıları belirler.  
Bu ön anlaşma ile yarışma için üretilen çalışma ile ilgili hangi  
tarafın ne kadar mülkiyet hakkı olduğu net bir şekilde belirlenir.   
 
 
 


