EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
II. “EZBER BOZAN TASARIM YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ
I. ORGANİZASYON
Bu Yarışma;
Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar
Birliği (EMKOUİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı
desteği ile düzenlenmektedir.
II. YARIŞMANIN AMACI ve TEMASI
YARIŞMANIN AMACI
Hayallerin tasarıma, tasarımların mobilyaya dönüştüğü mobilya sektörü ülkemiz için cari fazlası
veren, ithal hammaddeye ihtiyaç duymayan sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün üretim,
müteşebbis, tasarım, teknoloji, istihdam vb. imkanları ele alındığında, Türk mobilya sanayisinin
önümüzdeki dönemlerde global ölçekte sektörde söz sahibi olmak ve trendlere yön vermek
açısından önemli bir potansiyeli olduğu aşikardır. Dünyaca referans kabul edilen araştırma merkezi
Centre for Industrial Studies’in (CSIL) raporuna göre, Türkiye küresel mobilya ihracatında 6
basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükselmiş bulunmaktadır. İhracat bağlamında lokomotif
sanayi kollarından biri olarak nitelendirilen mobilya sanayisinin, mobilya ihracatında ilk 5 ülke
hedefinin gerçekleştirilebilmesi için katma değeri yüksek, özgün mobilya tasarımı ve üretiminin
artması gerekmekte olup, bu hedefin en önemli mil taşı yetenekli tasarımcılardır. Bu bilgiler
ışığında; Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının temel amacı; mobilya sektöründe gelecek vaat eden
genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarırken, markalaşmış Türk tasarımcı ve
tasarımlarını dünyaya tanıtmaktır.
TEMA
Türk mobilya sektöründe yüksek katma değerli ürün üretebilmesi hedefiyle fikir ve hayallerin
tasarıma dönüştüğü noktada, inovatif ürünler ortaya çıkarabilmek amacıyla II. Ezber Bozan
Tasarım Yarışması’ nın teması “SMART” olarak belirlenmiştir.
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SMART teması ile; kullanıcı sorun ve ihtiyaçlarına akılcı, yenilikçi, sürdürülebilir, ergonomik,
estetik çözüm önerileri sunan, kullanıcının amacı doğrultusunda yaşamını kolaylaştıran, mevcut
alanı optimum düzeyde kullanan mobilya tasarımları ifade edilmektedir. Yarışmacılar, tasarımın
en önemli unsurlarından olan insan, ekipman ve yaşam alanı arasındaki ilişkiyi değerlendirerek,
tasarımın uygulanabilir ve sürdürebilir kılınabilmesi için teknolojik öğelerden faydalanabilirler.
SMART teması ile mobilya sanayinin rekabet gücüne katkı sağlayacak ve ihracatı arttıracak
fikirlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda yarışmaya katılacak tasarımların
üretilebilir olması beklenmektedir. Ayrıca tasarımların, mobilya imalatında kullanılan
geleneksel malzemelere (ahşap, ahşap esaslı levhalar, metal, plastik, cam vb.) ilaveten yeni/inovatif
malzemelerin de kullanımıyla yenilenebilir, sürdürülebilir ve gelişen teknolojinin günlük yaşam ve
alışkanlıklar üzerindeki etkilerine yönelik bütünsel ifadeleri içermesi beklenmektedir.
Not: Yapılacak tasarım sadece mobilya odaklı olmalıdır. Mekan dekorasyonu yarışma
kapsamında değildir. Mobilya tasarımı tekil veya takım olabilir.
Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na başvuracak yarışmacılardan tasarımlarında; “Oturma,
Dinlenme, Çalışma ve Depolama” fonksiyonlardan en az birine uygun projeler hazırlamaları
beklenmektedir. Bu kriterlerden en az birini karşılamayan tasarımlar kesinlikle
değerlendirmeye alınmayacaktır.
III. KATILIMCI KATEGORİLERİ
Yarışma; Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir.
1- Öğrenci Kategorisi;
a. Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Sanat ve Tasarım,
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin lisans bölümleri, tasarım ve/veya mobilya ile ilgili
lisans ya da ön lisans bölümü/programı öğrencilerine açıktır. (Lisansüstü eğitim alan
profesyonel yarışmacı kategorisinden başvurmalıdır.)
b. Öğrenciler yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden
oluşabilir. Öğrenci kategorisinde ekip olarak katılacak her bir yarışmacının lisans eğitimine
devam ediyor olması gerekmektedir. Öğrenci kategorisinden başvuru yapacak adayların
başvuru tarihi itibarı ile öğrenci olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan ekipte
profesyonel katılımcı yer alamaz.
*Ekip üyeleri arasında profesyonel yarışmacının olduğunun tespiti halinde, başvuru yapılan
kategoriye bakılmaksızın tasarım profesyonel yarışmacı kategorisinde değerlendirilmeye
alınacaktır.
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c. Öğrenci kategorisi katılımında yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak 18 yaşından küçük
katılımcıların başvuru sırasında velileri tarafından imzalanmış katılım belgesini sunmaları
gerekmektedir.
2- Profesyonel Yarışmacı Kategorisi;
a. Yarışmanın profesyonel yarışmacı kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik,
Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin lisans bölümleri, tasarım
ve/veya mobilya ile ilgili lisans ya da ön lisans bölümü/programı mezunlarına açıktır.
(Lisansüstü eğitim alan kişiler profesyonel yarışmacı kategorisinden başvurmalıdır.)
b. Profesyonel katılımcılar yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla
3 kişiden oluşabilir.
**Ekip üyelerinden en az birinin profesyonel olması halinde grup profesyonel
kategorisinden başvurabilecektir.
c. Profesyonel yarışmacı kategorisinde katılımcılar için yaş sınırı bulunmamaktadır. (Ekip
katılımlarında öğrencinin yer alması durumunda 18 yaşından küçük katılımcıların başvuru
sırasında velileri tarafından imzalanmış katılım belgesini sunmaları gerekmektedir.)
**Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olma durumu bulunan yarışmacının
başvurusunu, mezuniyet tarihinden önceki bir tarihte yapıyorsa öğrenci kategorisinden,
mezuniyet tarihinden sonraki bir tarihte yapıyorsa profesyonel yarışmacı kategorisinde
yapması gerekmektedir.

IV. BAŞVURU KOŞULLARI
1- Yarışma kapsamında başvurusu yapılan her paftanın / tasarımın; başvuru yapan yarışmacının
kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce endüstriyel olarak üretilmemiş, özgün olması,
başka bir yarışmaya katılıp dereceye girmemiş ya da bir ödül almamış ya da başka bir
yarışmada değerlendirme aşamasında olmaması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti
halinde, başvurusu yapılan tasarım yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazanılması durumunda
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği’nce geri alınır.
Ayrıca, yarışmaya başvurusu yapılan tasarımın özgün bir çalışma olmaması, daha önce kamuya
sunulmuş olması, bu yönde bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia
etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
2- Ege İhracatçı Birlikleri’nin herhangi bir çalışanı ve Jüri üyelerinin birinci dereceden yakını,
herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası Ezber Bozan Tasarım
Yarışması’na katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da
tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
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3- Daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen mobilya ile ilgili herhangi bir tasarım
yarışmasında ilk üç dereceye giren ve yurtdışı eğitim bursundan faydalanan yarışmacılar bu
yarışmaya katılamazlar.
4- Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla tasarımla yarışmaya başvuru yapabilir. Ancak birden
fazla tasarımı dereceye girerek para ödülü almaya hak kazansa dahi sadece bir kez para ödülü
alabilir.
5- EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında web sitesine yüklenen
belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen
katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin asıllarını saklama
sorumluluğu tamamen yarışmaya başvuran kişiye aittir.
6- Yarışmanın www.ezberbozantasarimlar.org adresinde yer alan BAŞVURU modülüne girilerek
kayıt sırasında iletilecek ‘Başvuru Numarası’ rumuz olarak kullanılacak ve proje
çizimlerine sistem tarafından eklenecektir. Yarışmaya başvurulan pafta/tasarım bu numara ile
takip edilecektir. Yarışmacının pafta ya da başvuru metnine ayrıca bir rumuz vb.
belirtmesi gerekmemektedir.
7- Gönderilecek tasarımlarda ve pafta metninde tasarıma ilişkin, katılımcının veya proje grubunun
ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve iletişim bilgileri
veya yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda
tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
8- Başvuru sırasında web sitesinde ilgili tüm alanların eksiksiz doldurulması, şartnamede
belirtilen tüm belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yarışmaya katılmak için gerekli
şartları taşımayan, şartnameye uygun hareket etmeyen, başvuru sırasında zorunlu alanları
doldurmayan, başvuru dosyasında hatalı, eksik veya eksik imzalı belge bulunan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
9- Yarışmacılar, tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 10.07.2022 Pazar günü saat: 23:59’a
kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin 10.07.2022 saat 23:59’u
aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan
problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların sisteme yüklenememesi, başvurunun
tamamlanamaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.
10- Ege İhracatçı Birlikleri, dereceye giren tasarımlarından bir ya da birkaçının bir örneği ya da
ölçekli prototipi (gerekirse 3D Yazıcı tekniği ile) üretimini uygun gördüğü alanlarda
sergilemek üzere gerçekleştirebilecektir. Gerek görülmesi halinde, Ege İhracatçı Birlikleri,
tasarımcı ile üretimi gerçekleştirecek firma/firmaları bir araya getirebilecek, aynı zamanda
varılacak mutabakatla tasarım üzerinde revizeler yapılabilecektir. Üretimi yapacak olan firma
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından belirlenecektir.
11- Tasarımcı(lar) tasarımı sisteme yükleyerek tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini
beyan etmektedir.
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12- Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, Ege İhracatçı Birlikleri’nden verilecek ödüller
dışında başka hiçbir talepte bulunamazlar.
13- Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren
yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna
ilan olunur.
14- Herhangi bir neden ile ödül kazanan bir projenin yarışmadan menedilmesi halinde, söz konusu
projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve haklar devredilecek ve yapılan
değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.ezberbozantasarimlar.org)
duyurulacaktır.
V. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
1- Fikri ve Sınai mülkiyet haklarını ihlal eden tasarımlar diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin
bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri ve sınai
mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.
2- EİB, Ezber Bozan Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak,
arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergileme hakkına süresiz
ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Ezber Bozan Tasarım Yarışması Başvurusunu
gerçekleştirenin/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa
vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde EİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve
ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği EİB’e derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde
oluşabilecek zararlar proje başvurusunun gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.
3- Ezber Bozan Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına
ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi
halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca
herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.
4- Tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak
katılımcıların sorumluluğunda olup, EİB ve Organizasyonu düzenleyenlerin herhangi bir
sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.
5- EİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir
ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak
sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin EİB’e süresiz olarak tam kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer ilgili
mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma
iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için EİB’e tam lisans/yetki
verdiğini kabul eder.
6- EİB; proje sahiplerine ilişkin her türlü bilgi ve yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik
çalışmalarının bir parçası olarak, EİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital
ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli
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kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu
bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep
edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı EİB’ in
takdirindedir.
7- Yarışma sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde sonuçlara itiraz süresi
bulunmaktadır. Tasarıma 3. kişilerce itirazda bulunulmuş olması halinde jüri üyelerince itiraz
değerlendirilip ilgili tasarımcıdan savunma talep edilecektir. Jürinin, itirazı haklı bulması
halinde ilgili tasarımın diskalifiye edilmesine karar verilebilir. Böyle bir durumda diskalifiye
edilen isteklinin projesi de web sitesinden kaldırılıp bütün ödüller geri alınacaktır.
VI. DİĞER HÜKÜMLER
1- Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve Birlik ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde
edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, yarışma
haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hususa aykırı bir
halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri
tahsil edilir.
2- EİB gerekli durumlarda; yarışma şartnamesinde belirtilmeyen konulara karar verme ve
şartnamedeki tüm maddelerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışma başvuru
süresini uzatabilir. Final gecesinin tarihini ve yerini değiştirme haklarını saklı tutar.
Yarışmacılar yarışmaya katılarak tüm bu koşulları tam olarak kabul etmiş sayılır. Yarışmaya
ilişkin tüm duyurular www.ezberbozantasarimlar.org adresinden yapılacaktır.
3- EİB, katılımcılara ait bilgi ve resimleri tasarımlarla birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir
ve yayınlayabilir.
4- EİB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme
hakkına sahiptir.
5- Yarışma Şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve
seçici kurul/jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. Aynı doğrultuda, yarışmanın web sitesi
aracılığıyla kaydolarak Başvuru Numarası alan yarışmacılar bu şartnamenin belirlediği tüm
koşulları kabul etmiş sayılırlar.
VII. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Duyurusu

: 03.01.2022

Başvuru Tarihleri

: 03.01.2022 – 10.07.2022

Proje Son Teslim Tarihi

: 10.07.2022

Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması

: 01.08.2022

Final Gecesi

: Tarih ve Yer ilan edilecektir.

Sergi

: İlan edilecektir.
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VIII. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BELGELERİ


Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar
“www.ezberbozantasarimlar.org” web sitesinden temin edilecektir.



Yarışmaya tüm başvurular www.ezberbozantasarimlar.org adresine girilerek “Başvur”
bölümünden kaydolunarak gerçekleştirilecektir. Sistem tarafından her bir adaya başvuru
numarası tanımlanacak olup, adaylar bu numarayla web sitesi üzerinden giriş yaparak
başvurularında güncellemeler yapabileceklerdir. Bu nedenle başvuru numaralarının
kaydedilmesi önem arz etmektedir.



Dijital

formatta

hazırlanacak

pafta,

proje

metni

vb.

tüm

bilgi/belgeler

“ezberbozantasarimlar.org” adresine yüklenecek olup yarışmaya başvuru sadece bu web
sitesi aracılığıyla yapılacaktır.


Tüm yarışmacılar (ekip katılımı durumunda ekibin her bir üyesi ayrı ayrı imzalamalıdır),
web sitesinden temin edecekleri yarışma şartnamesini, katılımcı taahhütnamesini ve 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme
Formu’nun her sayfasını imzalamalıdır. Her sayfası imzalı şartname, katılımcı
taahhütnamesi ve bilgilendirme formu ile şartnamede belirtilen başvuru belgeleri web
sitesinin ilgili alanlarına yüklenerek yarışmaya başvuru yapılabilmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ:
Aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenmelidir;
1- Yarışmacı Bilgileri
a) Kimlik belgesi,
b) Şartname, Taahhütname ve KKVK belgesi (Tüm sayfaları imzalı olarak yüklenmeli),
c) Öğrenciler için öğrenci belgesi, profesyoneller için diploma (Öğrenciler için öğrenci
belgesi tasarım teslim tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.) (Kimlik kartları kabul
edilmeyecektir),
d) Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık dijital fotoğraf
e) Özgeçmiş: Katılımcıların isimlerini, kısa özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini içeren
DOC ve PDF formatında sisteme yüklenmelidir.

2- Proje Bilgileri
Projede olması gerekenler;
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a) Proje Anlatımları
-Proje Adı
-Proje Raporu (min. 150-max 500 kelimeden oluşan projeyi yazılı olarak anlatan, tasarımın
amacını, çözdüğü problemi, getirdiği yeniliği detaylı açıklayan bilgiler)
-Ön Görülen Malzemeler (150 karakter) Tasarımın öngörüldüğü malzemelere ilişkin detaylı
bilgiler ve kısaca seçilme sebebi.
-Ön Görülen Üretim Tekniği (150 karakter) Tasarım için öngörülen üretim tekniği
b) Proje Paftası: Projenin 1 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Pafta A2
(59.4 x 42 cm) boyutunda, dikey formatta, en az 300 dpi çözünürlükte PDF olmalıdır.
Tasarımların jüri tarafından detaylı incelenebilmesi için mümkün olan en yüksek
çözünürlükte yüklenmesi gerekmektedir. Paftada projenin fonksiyonel ve estetik yönlerini,
nasıl kullanılacağını iyi anlatan en az bir adet veya daha fazla sayıda görsel, projenin nasıl
uygulanacağını ve teknik detaylarını gösteren en az bir adet kesit (tercih edilirse daha fazla
çizim de eklenebilir), tasarımın kullanıcıyla birlikte görünümü, ölçekli çizimler ve kısa
açıklamalar olmalıdır.
**Önemli Not: Proje üzerinde veya tasarım görselinde katılımcının veya proje grubunun
ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve iletişim
bilgilerinin yer alması KESİNLİKLE YASAKTIR. Aksi durumda proje değerlendirmeye
alınmayacaktır.
BAŞVURU TARİHİ:
Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 10.07.2022 saat: 23:59’a kadar göndermek
zorundadır. Gönderim tarih ve saatinin 10.07.2022 saat 23:59’u aşmayacak şekilde
programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Gönderide oluşan problemler nedeniyle
tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma
organizasyonu sorumlu değildir.
IX. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ


Smart olması



Estetik olması



Özgün olması



Üretilebilir olması
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Sürdürülebilir malzemelerden tasarlanmış / geri dönüştürülebilir olması

Not: Oturma, Dinlenme, Çalışma ve Depolama kriterlerden en az birini karşılamayan tasarımlar
kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

X. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Birinci aşamada; Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya geçmek
üzere detayları belirtilen değerlendirme kriterlerine göre seçilecek ve şartnamede belirtilen tarihte
ilan edilerek kamuyla paylaşılacaktır.
İkinci Aşamada seçilen projeler gerek görülmesi halinde, proje sunumu için davet edilecek ve
tasarım sahipleri tarafından jüriye yüz yüze ya da online olarak sunumlar gerçekleştirilebilecektir.
Sunumun nasıl yapılacağına jüri üyeleri karar verecektir. Ve sonrasında yapılacak seçim ile
dereceye giren ilk 8 profesyonel ve ilk 8 öğrenci projesi belirlenecektir.
XI. ÖDÜLLER
1. Para Ödülleri
Öğrenci Kategorisi Para Ödülü

Profesyonel Kategorisi Para Ödülü

 Birinci

: 20.000 TL

 Birinci

: 50.000 TL

 İkinci

: 15.000 TL

 İkinci

: 30.000 TL

 Üçüncü

: 10.000 TL

 Üçüncü

: 20.000 TL

 EİB Özel Ödülü (5 Adet)

: 5.000 TL

 EİB Özel Ödülü (5 Adet)

:10.000 TL

Toplam

: 70.000TL

Toplam

: 150.000TL

Not: Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla para ödülü alamaz.
Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 2 ay içerisinde taraflara
ödenecektir.
Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.
2. Yurtdışı Fuar Katılımı
Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda
grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları
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EİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği
durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)
*Bu ödülün verilmesi EİB’in takdir yetkisinde olup hangi fuara katılım sağlanacağı, hangi
tarihlerde gidileceği münhasıran EİB tarafından belirlenecektir. Yarışmacılar yurtdışı fuara katılım
sağlanmadığı yahut tarihlerin uygun olmadığı gibi gerekçelerle ödülün parasal karşılığının
verilmesi de dâhil hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.
3. Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Ticaret Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde
yarışmamızda dereceye giren ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları taşıyan tasarımcılar
(grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki
yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime
gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ
çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacaktır.
Tasarımcılar, Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirtilen yıllık azami 60
(altmış) kişilik yurtdışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere
tek seferde yararlandırılır.
Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi
sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler Ek 7 de
yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar.
Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul
almalarını müteakiben Ek 6 da yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen işbirliği
kuruluşuna başvururlar. İlgili işbirliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim
desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Ek 6 da yer alan
belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak
kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.
Bakanlık; Ek 11 uyarınca, tasarımcının kabul aldığı eğitim kurumu, yabancı dil yetkinliği ve
yarışmada elde ettiği dereceyi göz önünde bulundurarak yapacağı değerlendirme sonucu her yılın
haziran ayının ikinci haftası yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden faydalandırılacak
tasarımcıları belirler ve işbirliği kuruluşlarına bildirir.
İlgili tebliğ ve eklerine Ticaret Bakanlığı sitesinden Destekler, İhracat Destekleri, Tasarım Desteği
başlıkları seçilerek ulaşılabilir.
Birlik, bu eğitim hakkını, dereceye giren yarışmacılardan kaçına ve hangi şekilde kullandıracağı
konusunda nihai takdir yetkisine sahiptir. Yurt dışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel
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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 (IELTS, TOEFL, YDS, vs.) yarışmacı tarafından temin edilmesi
gerekmektedir.
*Yurt dışı eğitim desteğinden faydalanabilmek için katılımcının T.C. vatandaşı olması ve ‘2008/2
sayılı Tasarım Desteği’ Tebliği uyarınca tüm şartları sağlaması gerekmektedir. Tasarımcıları
belirleme konusunda nihai yetki Bakanlık’ta olduğundan yarışmacılar EİB’e karşı hiçbir talep
hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler. (Yurt dışı eğitim ödülü, Ezber Bozan tasarım
yarışmasının Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınması halinde geçerli olacaktır.)
“2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında yurt dışı eğitim desteğinden
faydalanması uygun görülen yarışmacıların söz konusu destek karşılığında Türkiye’ye faydalı
olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, yarışmacı tasarım eğitim programını tamamlaması
sonucunda en az 2 yıl süreyle Türkiye’de çalışacağını kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülüğe
uyulmaması halinde, yarışmacı destek kapsamında aldığı eğitim ve yaşam giderlerinin tamamını
6183 sayılı Kanunda belirtilen gecikme faiziyle birlikte ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.”

4. Üniversite Özel Ödülü
Yarışmanın öğrenci kategorisinde en çok öğrencinin başvuru yaptığı üniversite, yarışmanın web
sitesinde ve final gecesinde ayrıca ilan edilerek onurlandırılacaktır.
5. İş veya Staj Ödülü
Yarışmada her bir kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan adaylara mümkün olması halinde Ege
bölgesinde faaliyet gösteren mobilya firmaları tarafından ücretli staj/ iş imkânı sağlanabilecektir.
6. Tasarımların Üretimi Ödülü
Dereceye giren tasarımlardan belli sayıdaki projenin üretimi Ege İhracatçı Birlikleri’nin Yarışma
Yürütme Kurulunun kararıyla gerçekleştirilebilecektir. Üretim gerçekleştirilmesi amacıyla, tasarım
sahibi ile üretimi yapacak firmalar bir araya getirilebilecektir. Gerekli görülmesi halinde varılacak
mutabakatla tasarımla ilgili revizeler yapılarak ürünün üretimi gerçekleştirilebilecek ve üretilen
tasarımlar, EİB tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecektir. Üretimi yapacak olan firma
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından belirlenecektir.

XII. JÜRİ
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Yarışma jürisi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
Jüri Üyeleri
1

Defne Koz

9

Şule Koç

2

Koray Malhan

10

Berkay Gürsoy

3

Ece Yalım

11

Fulden Dehneli

4

F.Doruk Yorgancıoğlu

12

Ümit Çağlar

5

Özlem Yalım

13

Kerem Aris & Merve Parnas

6

S. Korkut Avcı

14

Begüm Tomruk & Mirko Goetzen

7

Koray Özgen

15

Mehmet Mehmetalioğlu

8

Gamze Güven

Ege İhracatçı Birlikleri yukarıdaki jüri üyeliklerinde değişiklik yapabilme hakkını saklı
tutar ve bunu yarışma web sitesinde ilan eder. Bu konuda doğabilecek uyuşmazlık ve sorunları
çözmede Yarışma Yürütme Kurulu yetkilidir.
Yarışma Sekretaryası İletişim Bilgileri
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.
Ege İhracatçı Birlikleri – Atatürk Caddesi No:382 Alsancak Konak İZMİR
Tel: 0232 488 60 58
Faks: 0232 488 61 00
E-posta: tarim2@eib.org.tr
www.ezberbozantasarimlar.org
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EİB Ezber Bozan Tasarım Yarışması İçin Katılımcı Taahhütnamesi
Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen ve Teması
“Smart” olan 2. EİB Ezber Bozan 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 tasarımın kendime ait ve özgün olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımın
ödül almadığını, yarışmaya katılan eser üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
sahibi olduğum bütün fikri ve sınai haklarım için (eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil,
umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için) EİB’e tam lisans/yetki
verdiğimi, EİB’in yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi
amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretmesine ve bu modelleri geçici ya da
sürekli olarak sergilemesine muvafakat verdiğimi, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri
şartnamelere uygun biçimde beyan ettiğimi, beyanlarının gerçek olduğunu, 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 kurumlarda
herhangi bir ilişkim olmadığını, www.ezberbozantasarimlar.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
EİB’ye geri ödeyeceğimi ve/veya uygulamaya koyacağı tüm müeyyideleri kabul edeceğimi,
www.ezberbozantasarimlar.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
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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME FORMU
1. Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği
EMKOÜİB Adres: Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak İZMİR
2. Kişisel verilerin işlenme amacı
Kişisel verileriniz; EMKOÜİB tarafından organize edilen ve Teması “Smart” olan EİB Ezber
Bozan Tasarım Yarışmasının 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.
3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Gerçek ve Tüzel Kişi Kategorisi
Katılımcının Kişisel Verilerinin Aktarılacağı Gerçek ve Tüzel Kişi Kategorisi
•

EMKOÜİB Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleriyle

•

EMKOÜİB’nin bu yarışma kapsamında ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ve
şubeleri ile bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları
– EMKOÜİB üst kuruluşları ve idari birimlerle, diğer bağlı kuruluşlarla

•

EMKOÜİB üst kuruluşları ve idari birimlerle, diğer bağlı kuruluşlarla

•

İlgili Kişisel verileri görme yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve
gözetim kurum ve kuruluşları

•

EMKOÜİB 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.
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•

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 üyelerine)
aktarılabilecektir.

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;
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.
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.
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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 üyeleri tarafından imza
atılmalıdır.) Okudum/Bilgi Edindim.
Adı Soyadı

:…………………………….

İmza
:………………………
…
Tarih
:………………………
…
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AEGEAN EXPORTERS' UNIONS
II. SPECIFICATIONS FOR THE “THE FRAME BREAKING DESIGN
COMPETITION”
I. ORGANIZATION
This Competition is;
organized by the Aegean Furniture, Paper and Forest Products Exporters' Union (AFPFPEU),
which is part of the Aegean Exporters' Union, with the support of the Turkish Exporters
Assembly (TEA) and the R.T. Ministry of Trade.
II. OBJECTIVE AND THEME OF THE COMPETITION
OBJECTIVE OF THE COMPETITION
The furniture industry, where dreams turn into design and designs into furniture, is one of the
sectors that have a current account surplus for our country and do not need imported raw
materials. Considering the production, entrepreneur, design, technology, employment, etc.
opportunities of the sector, it is obvious that the Turkish furniture industry has an important
potential in terms of having a say in the sector on a global scale and directing the trends in the
upcoming periods. According to the report of Center for Industrial Studies (CSIL), a research
center accepted as a reference worldwide, Turkey has risen to the eighth place in global furniture
exports by jumping 6 steps at once. In order to achieve the target of the furniture industry, which
is considered as one of the locomotive industry branches in the context of export, the first 5
countries in furniture export, is necessary to increase the design and production of original
furniture with high added value, and most important milestone of this goal is talented designers.
In the light of this information, the main purpose of “The Frame Breaking Design Competition”
is; while revealing the designs of promising young designer candidates in the furniture sector, to
introduce branded Turkish designers and designs to the world.
THEME
With the aim of producing high value-added products in the Turkish furniture sector, at the point
where ideas and dreams turn into design, in order to create innovative products, the theme of the
2nd The Frame Breaking Design Competition has been determined as "SMART".
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With the SMART theme, aims to offer rational, innovative, sustainable, ergonomic and aesthetic
solutions to user problems and needs, furniture designs that make life easier in line with the
purpose of the user and use the available space at optimum level are expressed. Competitors can
evaluate the relationship between people, equipment and living space, which are the most
important elements of the design, and benefit from technological elements in order to make the
design feasible and sustainable.
With the SMART theme, it is expected to develop ideas that will contribute to the
competitiveness of the furniture industry and increase exports. In this context, it is expected
that the designs that will participate in the competition will be producible. In addition, designs
should be renewable by using new/innovative materials in addition to traditional materials (wood,
wood-based boards, metal, plastic, glass, etc.) used in furniture manufacturing, is expected to
include holistic expressions about the effects of sustainable and developing technology on daily
life and habits.
Note: The design to be made should be focused only on furniture. Space decoration is not
within the scope of the competition. Furniture design can be singular or set.
Contestants who will apply to The Frame Breaking Design Competition are expected to prepare
projects suitable for at least one of the functions of "Sitting, Resting, Working and Storage" in
their designs. Designs that do not meet at least one of these criteria will not be taken into
consideration.
III. PARTICIPANT CATEGORIES
Competition; is organized in two categories as Student and Professional.
1- Student Category;
a. The student category of the competition is open to the following student groups,
undergraduate departments of the faculties of Architecture, Engineering, Art and Design,
Fine Arts and Design, undergraduate or associate degree department/program related to
design and/or furniture (Graduate students should apply from the professional competitor
category.)
b. Students can participate in the competition as a team. A team can consist of a maximum
of 3 people. Each competitor to participate as a team in the student category must be
continuing their undergraduate education. Candidates who will apply from the student
category must be students as of the application date. Professional participants cannot be
included in the team in this category.
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* If it is determined that there is a professional competitor among the team members,
regardless of the category applied for, the design will be evaluated in the professional
competitor category.
c. There is no age limit for student category participation. However, participants under the
age of 18 must present a certificate of participation signed by their parents at the time of
application.
2- Professional Competitor Category;
a. The professional competitor category of the competition is open to the following groups
of graduates; undergraduate departments of Architecture, Engineering, Art and Design,
Fine Arts and Design Faculties of universities, undergraduate or associate degree
department/program related to design and/or furniture. (People with postgraduate
education should apply from the professional competitor category.)
b. Professional participants can participate in the competition as a team. A team can consist
of a maximum of 3 people.
** If at least one of the team members is a professional, the group will be able to apply
from the professional category.
c. There is no age limit for participants in the professional competitor category. (Participants
under the age of 18 must present a certificate of participation signed by their parents at the
time of application, in case the student participates in team participation.)
** If the competitor who has graduated within the competition application dates makes
his application on a date before the graduation date, he must make it from the student
category. If he/she is doing it on a date after the graduation date, he/she must do it in the
professional competitor category.

IV. APPLICATION REQUIREMENTS
1- For each sheet/design applied within the scope of the competition, is required that the
applicant is designed by himself, has not been produced industrially before and is original,
has not participated in another competition and has not won a degree or received an award, or
is not at the stage of evaluation in another competition. If a contrary situation is detected, the
applied design is disqualified from the competition, if the award is won, it is taken back by
the Aegean Exporters' Union (EIB) General Secretariat.
In addition, if the design applied for the competition is not an original work, it has been
presented to the public before, there is a claim in this direction and third parties claim rights
on the design, the responsibility will belong to the competitor.
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2- Any employee of the Aegean Exporters' Unions and first degree relatives of the members of
the Jury, their partner, assistant or first degree relative cannot participate in The Frame
Breaking Design Competition. Even if they participated and won, they cannot receive an
award, even if they have received an award, they lose all their rights and return the awards..
3- Competitors who have won the first three places in any furniture-related design competition
previously organized by Exporters' Unions and benefited from abroad education scholarships
cannot participate in this competition.
4- A person participating in the competition can apply to the competition with more than one
design. However, even if more than one design qualifies for a money prize, it can only
receive a cash prize once.
5- When deemed necessary, the Aegean Exporters' Union may request the originals of the
documents uploaded to the website during the application from the participants. The designs
of the participants who do not send the original documents within the given time will not be
evaluated. The responsibility of keeping the originals of the documents rests entirely with the
applicant.
6- By
entering
the
APPLICATION
module
of
the
competition
at
www.ezberbozantasarimlar.org, the 'Application Number' to be sent during registration will
be used as a nickname, and will be added to the project drawings by the system. The
layout/design applied for the competition will be tracked with this number. The competitor
is not required to specify a pseudonym, etc., in the layout or the text of the application.
7- The designs to be sent and the text of the sheet should not contain any phrases or signs
indicating the following; related to the design, the name of the participant or project group,
their school, identity information-phrase, nickname, QR code, the participant's picture and
contact information or the competitor's identity. In case of any signs or any identifying marks
other than those specified, the design will be excluded from the competition.
8- During the application, all relevant fields on the website must be filled in completely; all
documents specified in the specification must be uploaded to the system. Applications of
candidates who do not meet the necessary conditions to participate in the competition, do not
act in accordance with the specifications, do not fill in the mandatory fields during the
application, and have incorrect, missing or incompletely signed documents in the application
file will not be accepted.
9- Competitors must upload their designs and all documents to the website until 23:59 on
Sunday, 10.07.2022 at the latest. It is the competitor's responsibility to program the upload
date and time not to exceed 10.07.2022 at 23:59. The competition organization is not
responsible for the failure to upload the documents of the designs to the system due to the
problems in the upload, the failure to complete the application or the delay.
10- Aegean Exporters' Unions will be able to produce a sample or scaled prototype (with 3D
Printer technique, if necessary) of one or more of their winning designs, in order to exhibit
their production in areas it deems appropriate. If deemed necessary, Aegean Exporters'
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Unions will be able to bring together the designer and the firm/firms that will carry out the
production, at the same time, revisions can be made on the design with the agreement to be
reached. The company that will make the production will be determined by the Aegean
Exporters' Unions.
11- By uploading the design to the system, the designer(s) declares that they accept all
responsibilities of the design.
12- The finalists who are ranked after the competition cannot make any requests other than the
awards to be given from the Aegean Exporters' Unions.
13- In case of detection of an inconsistent situation regarding the issues included in the
undertaking; prizes of the winner, and the expenses, if any, are collected back in cash and the
situation is announced to the public.
14- If for any reason an award-winning project is banned from the competition, same award and
rights will be transferred to the next design with the most votes instead of the project in
question,
and
the
change
will
be
announced
on
the
WEB
site
(www.ezberbozantasarimlar.org) where the competition announcement was made.
V. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS
1- Designs violating intellectual and industrial property rights will be disqualified.
Responsibility for all legal initiatives of third parties belongs to the competitor. Even if it is
understood after the conclusion of the competition that intellectual and industrial property
rights have been violated with the submitted project, the award is withdrawn.
2- Aegean Exporters' Unions will have the right to publish, archive, and exhibit the design for
which the application for The Frame Breaking Design Competition has been made, on behalf
of the design or inventor at home and abroad, indefinitely and free of charge. Therefore; in
the event that the applicant/performers of The Frame Breaking Design Competition
Application give the intellectual and industrial rights of their designs to a third party is
obligatory to include the rights of the Aegean Exporters' Unions in this article in the relevant
contracts, and also to immediately notify the Aegean Exporters' Unions of the change in
intellectual property rights. Otherwise, the damages that may occur are recourse to the
person/perpetrator of the project application.
3- Those who makes a Frame Breaking Design Competition Application agree not to apply for
registration in their own name for intellectual and industrial property rights regarding their
designs, and transfer to third parties, etc., until the prize amount is transferred to their own
account, except for the cases of registration. or not to make any other changes.
4- It is the responsibility of the participants to take the necessary measures to protect the
intellectual and industrial property rights of the designs, Aegean Exporters' Unions and
Organizers do not have any responsibility/obligation.

SIGNATURE

5- Aegean Exporters' Unions, in order to exhibit the designs they deem appropriate from the
designs participating in the competition can produce one or more sample models, and may
display these patterns temporarily or permanently. In this case, the participant declares that he
accepts in advance that his selected work gives the Aegean Exporters' Unions the right to use
it indefinitely, and accordingly, in accordance with the Law on Intellectual and Artistic
Works, the Industrial Property Law No. 6769 dated 22.12.2016 and other relevant legislation;
reproduction, processing, dissemination, representation, transmission to the public,
utilization, etc. of the work sent to the competition, accepts that it has given full
license/authorization to the Aegean Exporters' Unions for all rights related to public offering.
6- Aegean Exporters' Unions will have the following rights, as part of their corporate identity
work, for all kinds of information about the project owners and the works participating in the
competition, it can be used and reproduced in all kinds of printed materials and digital media,
media and advertising works, promotional products, stationery materials, letterhead, fax,
banners and similar media and activities to represent Aegean Exporters' Unions. In this
context, the competitor will not be able to claim any royalties or other fees other than the
prize. Which designs will or will not be included in this study is at the discretion of the
Aegean Exporters' Unions.
7- There is a period of objection to the results within 2 weeks from the date of the announcement
of the results of the competition. In case of objection to the design by third parties, the
objection will be evaluated by the members of the jury and a defense will be requested from
the relevant designer. If the jury finds the objection justified, it may be decided to disqualify
the relevant design. In such a case, the project of the disqualified bidder will be removed from
the website and all prizes will be withdrawn.
VI. OTHER PROVISIONS
1- Competitors accept that any information they obtain during this competition process
regarding the competition process, other competitors and the Union is confidential, they
agree, declare and undertake not to disclose this information to third parties and not to use
them for any purpose other than competition. In case of detection of a situation contrary
to this matter, the prizes of the runner-up and the expenses, if any, are collected back in
cash.
2- Aegean Exporters' Unions when necessary has the authority to decide on issues not
specified in the competition specification and to make changes in all items in the
specification. In addition, the competition may extend the application period, reserves the
right to change the date and place of the final night. By participating in the competition,
the contestants are deemed to have accepted all these conditions in full. All
announcements
regarding
the
competition
will
be
made
at
www.ezberbozantasarimlar.org.
3- Aegean Exporters' Unions may announce and publish the information and pictures of the
participants, together with the designs, in the format they deem appropriate.
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4- Aegean Exporters' Unions have the right to cancel the competition at any stage before the
result of the competition is announced.
5- All participants who signed the Contest Specifications will be deemed to have accepted
the conditions of the specification, the conditions of the competition and the decisions of
the selection committee / jury. In the same vein, competitors who register through the
competition's website and obtain an Application Number are deemed to have accepted all
the conditions set by this specification.
VII. COMPETITION CALENDAR
Competition Announcement

: 03.01.2022

Application Dates

: 03.01.2022 – 10.07.2022

Project Deadline

: 10.07.2022

Announcement of Pre-Qualification Results

: 01.08.2022

Finals Night

: Date and Place will be announced.

Exhibition

: Will be announced.

VIII. APPLICATION METHOD AND DOCUMENTS


Contest specifications, conditions of participation in the contest and all documents related
to the contest will be obtained from the website “www.ezberbozantasarimlar.org”.



All

applications

to

the

competition

will

be

made

by

going

to

www.ezberbozantasarimlar.org and registering in the "Apply" section. The application
number will be defined for each candidate by the system, candidates will be able to
update their applications by logging into the website with this number. For this reason, it
is important to record the application numbers.


All information/documents such as sheet, project text, etc. to be prepared in digital format
will be uploaded to "ezberbozantasarimlar.org", application to the competition will be
made only through this website.



All competitors (in case of team participation, each member of the team must sign
separately) must sign each page of the competition specification, participant's undertaking
and the Clarification and Information Form Related to the Law on Protection of Personal
Data No. 6698. Applications can be made by uploading the signed specification,
participant undertaking and information form, as well as the application documents
specified in the specification, to the relevant areas of the website.
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APPLICATION DOCUMENTS:
The following documents must be uploaded to the system;
1- Competitor Information
a) Identity document,
b) Specification, Undertaking and Personal data protection law document (All pages
must be uploaded with signature),
c) Student certificate for students, diploma for professionals (Student certificate for
students must be valid as of the design submission date.) (ID cards will not be accepted),
d) Photograph: Passport digital photograph of the participant
e) CV: It should be uploaded to the system in DOC and PDF format containing the
names, short CVs and contact information of the participants.
2- Project Information
What should be in the project;
a) Project Descriptions
-Project name
- Project Report (min. 150-max 500 words, describing the project in written form,
explaining in detail the purpose of the design, the problem it has solved, the innovation it has
brought)
- Projected Materials (150 characters) Detailed information about the materials for which
the design is foreseen and briefly the reason for selection.
- Predicted Production Technique (150 characters) Predicted production technique for the
design
b) Project Sheet: The project should be explained in 1 presentation sheet. The sheet must
be A2 (59.4 x 42 cm) in size, in vertical format, with a minimum resolution of 300 dpi in
PDF. In order for the designs to be examined in detail by the jury, they must be uploaded
in the highest possible resolution. At least one or more images on the sheet that explains
the functional and aesthetic aspects of the project and how it will be used, at least one
section showing how the project will be implemented and its technical details (more
drawings can be added if preferred), view of the design with the user, scaled drawings and
short explanations.
** Important Note: It is ABSOLUTELY PROHIBITED to include the name, schools,
identity information-phrase, nickname, QR code, picture and contact information of the
participant or project group on the project or in the design image. Otherwise, the project
will not be evaluated.
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APPLICATION DATE:
Competitors must submit their designs and all documents until 10.07.2022 at 23:59 at the latest.
It is the competitor's responsibility to program the submission date and time not to exceed
10.07.2022 at 23:59. The competition organization is not responsible for the documents of the
designs not reaching the competition reporter or delaying due to the problems in the shipment.
IX. ASSESSMENT CRITERIA


Being smart



Being aesthetic



Being original



Being manufacturable



Being designed from sustainable materials / recyclable

Note: Designs that do not meet at least one of the Living, Resting, Working and Storage criteria
will not be taken into consideration.

X. ASSESSMENT METHOD
In the first stage, a sufficient number of projects deemed appropriate by the Principal Jury
Members will be selected according to the evaluation criteria, details of which are specified in
order to proceed to the Second Stage, and will be announced and shared with the public on the
date specified in the specification.
Projects selected in the Second Stage will be invited for project presentation, if deemed
necessary, and design owners will be able to make face-to-face or online presentations to the jury.
The members of the jury will decide how the presentation will be made. And with the selection to
be made afterwards, the first 8 professional and the first 8 student projects will be determined.
XI. AWARDS
1. Cash Rewards
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Student Category Prize Money

Professional Category Prize Money

 First

: 20.000 TL

 First

: 50.000 TL

 Second

: 15.000 TL

 Second

: 30.000 TL

 Third

: 10.000 TL

 Third

: 20.000 TL



AEU Special Award (5 Pieces)

Total

: 5.000 TL

: 70.000TL

 AEU Special Award (Pieces)
Total

:10.000 TL
: 150.000TL

Note: A person participating in the competition cannot receive more than one prize money.
Cash prizes will be paid to the parties within 2 months from the public announcement of
the degrees.
In case of group participation, the prize money will be divided equally among the group
members.
2. International Fair Participation
Contestants who won the first prize in the professional and student categories (in case of group
participation, one person as the representative with the joint agreement of the group members)
can be taken to international fairs to be covered by the Aegean Exporters' Unions, as well as the
monetary awards. (In cases where the winners cannot go, the second and third competitors can be
taken.)
*Giving this award is at the discretion of the Aegean Exporters' Unions, which fair will be
attended and on which dates will be determined exclusively by Aegean Exporters' Unions.
Competitors accept in advance that they do not have any right to demand, including the monetary
compensation of the award, for reasons such as not participating in the international fair or
unsuitable dates.
Study Abroad Scholarship Award
Within the framework of the provisions of the Communiqué on Design Support of the Ministry of
Commerce 2008/2, designers who are ranked in our competition and meet the necessary
conditions within the scope of the relevant legislation (in case of group participation, one person
as the representative with the joint agreement of the group members) can be sent to training at
internationally recognized training centers abroad for a maximum of two years, education
expenses and living expenses for this period will be covered by the Support and Price
Stabilization Fund (DFIF) resources within the framework of the said Communiqué. Designers
can benefit from the education and living expenses support of a maximum of 60 (sixty) people
per year, as specified in the second paragraph of Article 6 of the Communiqué, for 1 (one) time
only.
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After the design competitions were held within the framework of the second paragraph of Article
6 of the Communiqué, who wants to apply for overseas education support from the top-ranked
designers apply to the internationally recognized education institutions for design in Annex 7.
Designers apply to the cooperation organization that organizes the design competition, together
with the documents in Annex 6, after receiving acceptance from the educational institutions they
apply for their education abroad. In order to carry out the final examination of the relevant
cooperation institution and to determine the designers to be provided with overseas education
support; submits the list of candidates, together with the documents in Annex 6, to the Ministry in
April of each year, within 2 (two) calendar years following the year in which the competition
took place.
The Ministry, in accordance with Annex 11; considering the educational institution where the
designer was accepted, his foreign language proficiency and the degree he achieved in the
competition, as a result of the evaluation it will make, it determines the designers who will
benefit from the support of education and living expenses abroad in the second week of June of
each year and notifies the cooperation organizations.
Relevant communiqués and their annexes can be accessed from the Ministry of Commerce
website by selecting Supports, Export Supports, Design Support titles.
The Union has the final discretion on how many and in which way it will use this right of
education from the winners. The competitor who is likely to win the education abroad award;
must starts their training within 2 (two) years from the date of the competition, otherwise it will
waive this right. The foreign language proficiency certificate (IELTS, TOEFL, HFLE, etc.)
required to starts overseas education must be provided by the competitor.
* In order to benefit from overseas education support, the participant must be a Turkish citizen,
and must meet all the conditions in accordance with the Communiqué on 'Design Support No.
2008/2'. Since the final authority to determine the designers rests with the Ministry; the
competitors accept in advance that they have no right of claim against the Aegean Exporters'
Unions. (Overseas education award will be valid if the Frame Breaking Design Competition is
included in the scope of support by the Ministry of Commerce.) Within the scope of the
“Communiqué No. 2008/2 on Design Support is aimed that the competitors who are deemed
suitable to benefit from the support of abroad education will be beneficial to Turkey in return for
the said support. In this context, the competitor accepts and undertakes to work in Turkey for at
least 2 years as a result of completing the design training program. In case of non-compliance
with this obligation, the competitor accepts and undertakes to pay all of the education and living
expenses received within the scope of the support, together with the delay interest specified in the
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Law No. 6183, at the first request.”
3. University Special Award
The university to which the highest number of students applied in the student category of the
competition will be honored by announcing separately on the website of the competition and on
the final night.
4. Job or Internship Award
If possible, paid internship/job opportunities will be provided by furniture companies operating in
the Aegean region to the first, second and third place candidates in each category in the
competition.
5. Production of Designs Award
Production of a certain number of projects from the winning designs can be held with the
decision of the Competition Executive Board of the Aegean Exporters' Unions. In order to carry
out production, the design owner and the companies that will make the production can be brought
together. If deemed necessary, the product will be produced by making revisions regarding the
design with the agreement to be reached, and the designs produced may be exhibited in places
deemed appropriate by the Aegean Exporters' Unions. The company that will make the
production will be determined by the Aegean Exporters' Unions.
XII. JURY
The competition jury consists of the following names.
Jury Members
1

Defne Koz

9

Şule Koç

2

Koray Malhan

10

Berkay Gürsoy

3

Ece Yalım

11

Fulden Dehneli

4

F.Doruk Yorgancıoğlu

12

Ümit Çağlar

5

Özlem Yalım

13

Kerem Aris & Merve Parnas

6

S. Korkut Avcı

14

Begüm Tomruk & Mirko Goetzen

7

Koray Özgen

15

Mehmet Mehmetalioğlu

8

Gamze Güven

Aegean Exporters' Unions reserves the right to make changes in the above jury
memberships and announces this on the competition website. The Competition Executive
Board is authorized to resolve any disputes and problems that may arise in this regard.
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Contest Secretariat Contact Information
The following contact information will be used in all communications related to the competition.
Aegean Exporters' Unions – Atatürk Caddesi No:382 Alsancak Konak İZMİR
Telephone: 0232 488 60 58
Fax: 0232 488 61 00
E-mail: tarim2@eib.org.tr
www.ezberbozantasarimlar.org
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Exhibitor Commitment for Aegean Exporters' Unions for Frame Breaking Design
Competition
Organized by the Aegean Furniture, Paper and Forest Products Exporters' Association and with
the theme "Smart", I accept that the designs I submitted to participate in the 2nd Aegean
Exporters' Union – The Frame Breaking Design Competition are my own original designs, I
declare that these designs have never been used professionally before, that a design that has been
used professionally has not been used, and that the design I submitted to the competition is my
own and original, for all my intellectual and industrial rights that I have under the Law on
Intellectual and Artistic Works on the work participating in the competition, that this design has
not been awarded in another competition before, (for all rights related to reproduction,
processing, dissemination, representation, public transmission, exploitation, etc. public offering
of my work) I declare that I have given full license/authorization to Aegean Exporters' Unions, I
declare that I give my consent for Aegean Exporters' Unions to produce one or more sample
models and to display these models temporarily or permanently in order to exhibit the designs
that they deem appropriate from the designs participating in the competition, I accept that I have
declared the necessary features to participate in the competition in accordance with the
specifications, and that my statements are true, I declare that I have no first degree close kinship
with the employees of the Aegean Exporters' Union, I do not have a first degree close kinship
with the members of the jury, and I do not have any relationship with the institutions where the
jury members work and/or own, I declare that I will unconditionally and unconditionally comply
with the conditions of the competition and the issues at the stages of the competition announced
by the Aegean Exporters' Unions on the website www.ezberbozantasarimlar.org, on the dates
specified on the website, In case of detection of a situation contrary to my statement in question, I
will immediately repay the award I will deserve, the expenses incurred by me, in cash and in
advance, to the Aegean Exporters' Unions and/or I will accept all the sanctions that it will
impose, I accept that I have read and understood the conditions and stages of the competition at
www.ezberbozantasarimlar.org, I accept and undertake in advance all the conditions stated in the
specification and all conditions related to intellectual/industrial rights.
Date
Participant Name and Surname
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DISCLOSURE AND INFORMATION FORM REGARDING THE LAW ON THE
PROTECTION OF PERSONAL DATA NO. 6698
2. Purpose of processing personal data
Organized by AFPFPU and Theme is "Smart", your personal data, for personal data specified
in the specifications of the Aegean Exporters' Unions –Frame Beraking Design Competition, in
accordance with the purposes described in the specification and limited to the subject of
application will be recognition of the participant and inspection of compliance with the
competition conditions, providing communication in accordance with the legislation and
processing them into the data recording system for the fulfillment of the responsibilities of the
data controller, realizing their accounting transactions (financial transactions), determining and
implementing our commercial, financial, legal and social business and goals and it will be
processed for a period of time and provided that it is kept.
Category of Real and Legal Persons to which Personal Data will be Transferred
Category of Real and Legal Persons to which Participant's Personal Data will be Transferred
•

With the full and alternate members of the AFPFPU Management and Supervisory
Board

•

Within the scope of this competition, all administrative, commercial and social units
and branches of AFPFPU and employees who have management and/or
representation authority in information processing units - AFPFPU's upper
organizations and administrative units, other affiliated organizations

•

With E AFPFPU's upper organizations and administrative units, other affiliates

•

Public institutions and organizations, audit and surveillance institutions and
organizations authorized to see the relevant personal data

•

With AFPFPU members

3. For What Purpose the Participant's Personal Data Can Be Transferred
•

Provision of Law: Keeping personal information of the participant in accordance
with the law regarding the identity and education status of the participant and the
matters specified in the specification.

•

Establishing Communication: Saving the address information to establish
communication.

•

Establishment, Protection, Use of the Right: Keeping the necessary information of
the participant during the statute of limitations due to possible legal applications
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arising from the legislation subject to the competition
•

It can be transferred to (exporter union members) to create opportunities for the
designer's possible business relationships.

4. Method and Legal Reason for Collecting Personal Data of the
Participant
A. Legal Reason for Collecting Personal Data of the Participant
Legal reasons for collecting personal data of the Participant within the scope of Article 5 of the
Personal Data Protection Law;
1. Fulfilling the legal obligation of the data controller
2. Being obligatory as it forms the basis of the contract to be established with the designer
3. With the Consent of the Designer (Sharing with the members of the exporter

association to create an opportunity for the designer's possible business relations)
B. Application to Data Controller
The participant, within the scope of the rights specified in the Personal Data Protection Law,
can submit his/her requests in writing or by using the registered e-mail (KEP) address, secure
electronic signature, mobile signature or the e-mail address notified by you to the Data
Controller and registered in the Data Controller system or developed for the purpose of
application. may transmit it to the Data Controller via a software or application. In this
application to be made by the participant, the following information and documents must be
present;
a) Name, Surname and signature if the application is written,
b) Republic of Turkey ("R.T." for short) R.T. ID number for R.T. citizens, nationality,

passport number or identity number, if any, for foreigners,
c) Domicile or workplace address based on notification,

d) If available, the e-mail address, telephone and fax number for
notification,
e) Subject of request.
Information and documents related to the subject of the application should be attached to the
application. In the participant's written application, the date on which the document is served to
the Data Controller or his representative is the application date. In applications made by other
methods, date on which the application reaches the Data Controller is considered the
application date.
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This information letter is an annex to the specification..
The rights and responsibilities specified in this disclosure letter have been approved by the
personal data of participant/participants with the signature below, in order to confirm that
he/she has provided the personal data specified in the specification with his/her consent, fully
understood by the data owner.
(Signature must be signed by all team members in team
participation.) I have read/gained information.
Name and surname :…………………………….
Signature
:………………………
…
Date
:………………………
…
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