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DESIGN TURKEY ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖDÜLLERİ  
BAŞVURU KILAVUZU   

 
YENİ HESAP OLUŞTUR 
Yeni hesap oluşturmak için aşağıdaki formu doldurunuz. 
Adınız  
Soyadınız 
e-posta 
Kullanıcı adı 
şifre Şifre en az 7 karakter olmalıdır. 
şifreyi onaylayın 
 
YENİ BAŞVURU 
 
Başvuru tipi* (Ürün /Kavramsal tasarım) 
Şartnameyi okudum ve onaylıyorum* (Eğer şartnamede yer alan kurallar ve koşulları okuyup 
kabul ettiyseniz işaretleyin.)  
  
KAVRAMSAL TASARIM 
 

1. Tasarımcı bilgileri  
Başvurusu yapılan ürünün tasarımcısı/tasarım ofisi bilgileri daha önce başvuru sisteminde tanımlanmış 
ise listeden şeçim yapınız, ilk kez tanımlanıyor ise Yeni Tasarımcı/Yeni Tasarım Ofisi seçenekleri ile giriş 
yapılan ekranda aşağıda yer alan bölümleri doldurunuz. Ürünün tasarımında rol olan tasarımcının ve 
varsa tasarım ofisinin isimlerinin belirtilmesi gerekir. Ürün bir tasarım ofisi tarafından geliştirildiyse hem 
ofisin hem de tasarımcı olarak rol alan gerçek kişi bilgilerinin girilmesi gerekir. Girmiş olduğunuz bilgiler 
saklanacak ve daha sonraki başvurularınızda da arzu etmeniz halinde kullanımınıza hazır olacaktır. 
 

1.1. Yeni Tasarımcı Tanımla; 

 
1.1.1. Pozisyon Eğer ürün veya projeyi bir firma veya kuruma bağlı olarak geliştirdiyseniz 

pozisyonunuzu belirtiniz. Ör: Genel Müdür, Tasarımcı, Ar-Ge Şefi, öğrenci gibi 
1.1.2. İsim* Soyisim* Tasarımcının adı soyadı 
1.1.3. Eğitim Durumu*  
1.1.4. Mezun Olduğunuz Okul* Lütfen lisans derecenizi aldığınız okulu belirtiniz. Ör: Marmara 

Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul. 
1.1.5. Özgeçmiş*# Tasarımcının kısa özgeçmişi (en az 500, en fazla 2000 karakter) 
1.1.6. Fotograf Tasarımcının portre fotografı  (jpg ya da png formatında ve 150dpi) 
1.1.7. Adres* Başvuru için kullanacağınız adres bilgileri daha önce sisteme tanımlanmış ise 

listeden seçim yapınız, ilk kez tanımlanıyor ise Yeni Adres Tanımla seçeneği ile giriş yapılan 
ekranda aşağıda yer alan bölümleri doldurunuz. 

Yeni Adres Tanımla 
Adres Tanımı* - Ülke* - Şehir* - İlçe -  Posta kodu - Adres* - Telefon* - Mobil Telefon - 
Faks - E-posta* - Web Sitesi -  Firma adı – Bölümü  
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1.2. Tasarım Ofisi Tanımla; 

1.2.1. Tasarım Ofisi İsmi* 
1.2.2. Kısa Açıklama*# Lütfen Tasarım Ofisi hakkında kısa bir açıklama yapınız. (en az 500, en fazla 

2000 karakter) 
1.2.3. Logo (jpg ya da png formatında ve 150dpi) 
1.2.4. Adres* Başvuru için kullanacağınız adres bilgileri daha önce sisteme tanımlanmış ise 

listeden seçim yapınız, ilk kez tanımlanıyor ise Yeni Adres Tanımla seçeneği ile giriş yapılan 
ekranda aşağıda yer alan bölümleri doldurunuz. 

Yeni Adres Tanımla 
Adres Tanımı* - Ülke* - Şehir* - İlçe -  Posta kodu - Adres* - Telefon* - Mobil Telefon - 
Faks - E-posta* - Web Sitesi -  Firma adı – Bölümü  
 
İletişime Geçilecek Kişi Bilgileri 

1.2.5. Pozisyon*# İletişime geçilecek kişinin pozisyonunu giriniz 
1.2.6. İsim - Soyisim* İletişime geçilecek kişinin adını ve soyadını giriniz 

 
1. Proje bilgileri  
 
Proje bilgilerinin girileceği ana ekran burasıdır. Türkçe yapılan başvuruların İngilizce çevirilerinin 
de yapılması gerekmektedir. Ancak İngilizce yapılan başvuruların Türkçe çevirisine gerek yoktur. 
Projeyi anlatan metinlerde tasarımın özellikleri anlatılmalı, tasarımcıyı öne çıkartan ifadelerden 
kaçınılmalıdır. Tasarımcı hakkında ismen bilgi verilmemelidir. Bu tür ifadelerin düzeltilmesi 
istenecek ve düzeltilmemesi durumunda başvurunun iptali söz konusu olabilecektir. Jüri 
değerlendirmesi sırasında tasarımların sözlü savunulması mümkün değildir. Bu nedenle gerek 
metinlerde, gerekse görsellerde tasarımın mümkün olduğunca detaylı ve bilgi verici şekilde 
anlatılması gerekmektedir. Başvuru Türkçe imla kurallarına uygun olmalıdır. İmla hataları 
başvurunuzun kabul edilmemesine neden olabilir. İngilizce metinlerin girilmesi için profesyonel 
çevirmenlerle çalışılması tavsiye edilir. 
 

1.1. Tanımlayıcı Başvuru İsmi*# Diğer başvurular arasında, başvurunuzu tanımlayacak ayırt 
edici bir başvuru ismi giriniz. ör: Çevre dostu ayakkabılar (en fazla 200 karakter) 

1.2. Ödül Almak İçin Sahneye Çıkacak Tasarımcı* 
1.3. Projenin kamuya sunulduğu tarih*Projenizin yayınladığı, sunulduğu veya sergilendiği 

tarihi seçiniz. Projeniz 01.01.2014 – 30.06.2016 tarihleri arasında yayınlanmış, sunulmuş 
veya sergilenmiş olmalıdır. 

1.4. Projenin kamuya sunulma ortamı*# Projenizin yayınladığı, sunulduğu veya sergilendiği 
ortamı yazınız. Örneğin öğrenci projesi, başka bir yarışma katılımı, internette genel 
kullanım gören tasarım sitelerinde, ulusal ya da uluslararası dergilerde yayınlanma gibi. 

1.5. Proje özet bilgi*#  
Bu özet bilgi projenin etiketlerinde ve web sayfasında başlıklarda kullanılacaktır. Metin 
mümkün olduğunca projenin temel özellikleri hakkında bilgi verici olmalı, detay ve 
teknik tasarım bilgilerine girmekten kaçınılmalıdır. (en fazla 250 karakter) 
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1.6. Proje ayrıntılı bilgi*#  

Bu metin hem katalogda yayınlanacak hem de jüri değerlendirmesinde kullanılacaktır. 
Tasarım hangi probleme nasıl bir çözüm bulmayı, ne gibi bir ihtiyaca ne şekilde cevap 
vermeyi hedefliyor? Tasarımın getirdiği yenilik ve faydaları ve belli başlı özelliklerini 
açıklayınız. Bu bilgileri girerken Kavramsal Tasarım değerlendirme ölçütlerini dikkate 
almanız gerekmektedir. Bir sonraki aşamada, vurgu yapmak istediğiniz her bir ölçüt için 
detay bilgi yazma olanağınız olacaktır. Tekrarlardan kaçınmak adına bu durumu dikkate 
almanızı öneririz. (en az 700, en fazla 1000 karakter) 

 

Anahtar Değerlendirme ölçütlerine göre tasarımın güçlü yönleri 
Bu kısım sadece jüri üyelerinin değerlendirmesi içindir. Aşağıda her bir değerlendirme 
ölçütü için sorular bulunmaktadır. Bu ölçütlerden biri ya da bir kaçı hakkında bu 
sorulara cevap vererek ayrıca bilgi girebilirsiniz.  
 

1.7. Yenileşim / İnovasyon #   
Ölçüt tanımı: Tasarımın yepyeni bir ürün konsepti yaratması veya mevcut bir ürüne yeni 
bir yaklaşım ve fayda getirmesi 
Tasarımın getirdiği yenilikleri veya farklılıkları madde madde yazınız.  (en fazla 250 
karakter) 
 

1.8. Öngörülen ihtiyaca cevap verme #   
Ölçüt tanımı: Tasarımın belirlediği hedef kitleye ve öngördüğü ihtiyaca cevap verebilme 
potansiyeli 
Ürünü kimlerin kullanması düşünüldü? Ürünün kullanıcısına sağladığı faydayı ve 
ergonomik özelliklerini yazınız. (en fazla 250 karakter) 
 

1.9. Gerçekleştirilebilirlik #  
Ölçüt tanımı: Tasarımın mevcut teknoloji ile gerçekleştirilebilirliği veya üretim için 
öngördüğü teknoloji ve olanaklarının gerçekçi olup olmadığı 
Tasarımın nasıl bir teknoloji, malzeme ve üretim yöntemiyle gerçekleştirilmesi 
öneriliyor? (en fazla 250 karakter) 
 

1.10. Estetik #  
Ölçüt tanımı: Görünüm, dokunsallık, etkileşim veya diğer duyusal bilgilerle olumlu bir 
estetik deneyim sunmak 
Tasarımın öne çıkan estetik özelliklerini kısaca açıklayınız. (en fazla 250 karakter) 
 

1.11. Geliştirme ve detaylandırma düzeyi #  
Ölçüt tanımı: Projenin kullanım senaryosu ve teknik detayları ile ne derece 
derinlemesine kurgulandığı 
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2.5-2.6 bölümlerinde içerilmediyse tasarımın kullanım süreci ve teknik detaylarına 
ilişkin bilgi veriniz  (en fazla 250 karakter) 

 
1.12. Görseller*  

Projenin konseptini detaylandıran sunum paftalarını kavramsal proje pafta şablonunu 
kullanılarak en az 150 dpi çözünürlükte hazırlayınız. En az 2 görsel en fazla 5 görsel 
yükleyebilirsiniz. 

 
2. Anılacak İsim ve Firma  
 

Projenin geliştirilmesi sırasında, başvuru sahibi tarafından tasarım sürecinde katkısı olduğu için 

anılması istenen gerçek ya da tüzel kişi bilgileri bu ekranda girilir. Eğer proje üniversitelerde ders 

kapsamında üretilmiş ise üniversitenin adı ve dersi veren öğretim elemanları ve işbirliği yapılan 

kuruluşlar burada belirtilmelidir. Eğer proje bir üretici firma veya kurum bünyesinde 

geliştirilmişse firma veya kurum isimleri burada belirtilmelidir. Ödül gecesinde katkı yapan 

kişilerin isimleri sahneden okunur, ödül sertifikasına yazılır ancak ödül heykelciğine yazılmaz. 

Burada ismi geçen kişiler ya da ismi geçen kurumların temsilcileri ödül töreninde sahneye 

çıkabilirler.  

Bu ekranda ismi geçen gerçek ve tüzel kişilerin isimleri Design Turkey Tasarım endeksine ve 

hesaplamalarına dahil edilir. 

 
 
3. Fatura Adresi  
Başvurusu yapılan kavramsal proje için kullanılacak fatura adresi daha önce başvuru sistemine 
tanımlanmış ise listeden şeçim yapınız, ilk kez tanımlanıyor ise Yeni Adres Tanımla seçeneği ile 
giriş yapılan ekranda fatura adresi bilgilerini doldurunuz. 
 
4. Başvuru Özeti 
Başvuru özetinizi dikkatle gözden geçiriniz. Başvurunuzu onaylamadan önce değiştirmek 
istediğiniz detaylar için Başvuruyu Düzenle seçeneğini kullanabilirsiniz. Başvurunuzu 
onayladıktan sonra ancak Başvuru Destek Sorumlusu onayı ile değişiklik yapabilirsiniz. 
 
5. Ödeme Bilgileri 
Bu ekranda bulunan ödeme bilgilerini kullanarak başvuru yaptığınız tarihe göre (Erken Başvuru, Normal 
Başvuru, Geç Başvuru) belirlenen başvuru ücretini ödeyebilirsiniz. Design Turkey, başvuru ücretleri için 
havale ve EFT kanalı ile yapılan ödemeleri kabul etmektedir. Faturanız başvuru sırasında belirttiğiniz 
adrese gönderilecektir. Ödeme işleminizi gerçekleştirmenizin ardından en geç iki iş günü içinde 
başvurunuz onaylanacak ve onay bilgisi tarafınıza bildirilecektir. Ödeme işleminizi yaptığınız tarih başvuru 
dönemizi belirleyecektir. Lütfen başvuru özetinde belirtilen başvuru referans numaranızı (ör: 16-K-10-
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111111) açıklama kısmında belirtin. Ödemede başvuru referans numarası belirtilmeyen başvurular 
onaylanmayacaktır. 
 
Hesap bilgileri 

Kurum Unvanı: Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği            
Banka: Garanti Bankası Ümitköy Şubesi  

Hesap No: 483 - 9085350 USD 
IBAN: TR60 0006 2000 4830 0009 0853 50 
 
Ödeme karşılığında, istendiğinde Design Turkey katılma bedeli açıklaması ile resmi makbuz verilecektir. 

 
 
 
*  Doldurulması zorunlu bölümler: eğer başvurunuz için bu bölümler geçerli değilse GD 
kısaltması ile belirtip geçebilirsiniz.      
# İngilizceye tercümesi istenen bölümler 
 
 


