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İYİLİK İÇİN TASARLA 
TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 
1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ: 

İyilik İçin Tasarla yarışması, Türkiye Tasarım Vakfı, Marmara Belediyeler Birliği, 
Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul Üniversitesi ve 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen, İstanbul ili içerisinde temel 
eğitim seviyesinde öğrenim gören 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik bir 
tasarım yarışmasıdır. 
 

2. YARIŞMANIN KONUSU: 
 Öğrencilerin yaşadıkları çevredeki hayvanların günlük yaşamlarını 
gözlemleyerek hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak, yaşamlarını kolaylaştıracak, 
özgün, yenilikçi, geliştirilebilir yaşam alanları tasarlamaları beklenmektedir. 
 

3. AMAÇ 
Yarışmanın amacı çevremizde yaşayan ve hayatımızın bir parçası olan hayvanlar 
için yapılan özgün  tasarımlarla, hayvanların refah içinde yaşam koşullarına 
erişmesini sağlarken öğrencilerin hayvanların günlük alışkanlıklarına dair bir bakış 
açısıyla beraber duyarlılık kazanmasını ve tasarım becerilerini geliştirmelerini 
sağlamaktır. Aynı zamanda tasarımın hayata kattığı pozitif değerin öğrencilerin 
gözünden de anlaşılmasını sağlamaktır. 
 

4. ORGANİZASYON 
Yarışma, Türkiye Tasarım Vakfı, Marmara Belediyeler Birliği, Esenler Prof. Dr. 
Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenmektedir. Yarışmanın organizasyonunu yürüten 
kurumlar bundan sonra Organizasyon Komitesi olarak anılacaktır. 
 

5. YARIŞMA KATEGORİSİ 
Yarışmada, 

● Kedi 
● Köpek 
● Kuş 

olmak üzere 3 kategori bulunmaktadır. 
 

6. KATILIM KOŞULLARI 
1.  Yarışma Türkiye Tasarım Vakfı, Marmara Belediyeler Birliği, Esenler Prof. Dr. 
Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kurulu üyeleri, jüri üyeleri, yarışma raportörü ve bu kişilerin birinci 
dereceden yakınları hariç herkesin katılımına açıktır. 



 

 

2.  Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
3.  Katılımcı kitlesi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi özel tüm 
temel eğitim seviyesinde eğitim gören 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerdir. 
4.  Katılımcılar bireysel olarak en fazla 1 proje ile katılabilirler.  
5.  Yarışmaya katılan her proje özgün ve daha önce üretilmemiş olmalı, başka 
bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. 

 
7. KATILIM FORMATI 

 
7.1. Başvurular ve Projelerin Teslimi 
 
Yarışma katılımcılarının, http://iyilikicintasarla.com adresinde yer alan “Yarışma 
Başvurusu” menüsünü seçerek başvuru formunu doldurup projelerini web siteye 
yüklemeleri gerekmektedir. Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcılara 
kayıtlarının alındığına dair e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. 

Projelerin tesliminde istenecekler: 

● Projeyi anlatan metin 
● Proje maketinin görselleri 
● Projeyi anlatan eskizler 
● Başvuru sahibinin adı soyadı, yaşı, okulu, sınıfı ve iletişim bilgileri 

Önemli Not 1: Yoğunluk sebebi ile katılımcıların proje teslim tarihinden en az 1 hafta 
önce web sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamaları önemle tavsiye 
edilir. Aksi durumda kayıtla ilgili çıkabilecek problemlerden Organizasyon Komitesi 
sorumlu değildir. Kayıtları bulunmayan projeler değerlendirme sürecine dahil 
edilmeyecektir. Kayıtlar yalnızca web sitesi üzerinden alınmaktadır. 

Önemli Not 2: Katılımcılar için, online yapılan kayıtlar sonucunda sistem tarafından 
her bir proje başvurusuna özel bir rumuz üretilecektir. Teslim alınan projelerde Jüri 
değerlendirilmesi yapılırken tarafsız bir değerlendirme olması adına bu rumuzlar 
kullanılacaktır. 

 
        9. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 
•Yenilikçilik: Tasarım fikrinin yenilikçi ve özgün olması 
•Estetik: Tasarım biçiminin özgün ve ilgi çekici olması   
•İşlevsellik: Tasarım önerisinin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılaması 
•Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin çevreye duyarlı olması 
•Uygulanabilirlik: Tasarım önerisinin uygulanabilir olması 
 
 



 

 

8. ÖDÜLLER 
 
Her kategoride 10 iyi tasarımın proje sahipleri ödüllendirilecektir. 
 
Her katılımcıya bir “Katılım Sertifikası” verilecektir. 
Kuş Kategorisi: 
10 İyi Tasarım Ödülü: 2.000 TL değerinde Hediye Çeki x 10 
Kedi Kategorisi: 
10 İyi Tasarım Ödülü: 2.000 TL değerinde Hediye Çeki x 10 
Köpek Kategorisi: 
10 İyi Tasarım Ödülü: 2.000 TL değerinde Hediye Çeki x 10 
 

9. TAKVİM 
 
Son Soru Sorma Tarihi: 28 Ocak 2022 (Saat 17.00’a kadar) 
Son Başvuru tarihi: 25 Mart 2022 (Saat 17.00’a kadar) 
Değerlendirme Toplantı Tarihi: 1 Nisan 2022 
Ödül Töreni: Daha sonra duyurulacaktır  
 
*Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde güncel tarihler web sitesi 
üzerinden ve Marmara Belediyeler Birliği, Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir 
Düşünce Merkezi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından resmi yazı ile ilan edilecektir. 
** Posta ile gönderimlerin “Son Başvuru Tarihi” ile belirtilen gün ve zamana kadar 
web sitesine yüklenmesi katılımcıların sorumluluğundadır. Zamanında teslim 
edilmeyen başvurular değerlendirilmeyecektir. 
 

10. JÜRİ ÜYELERİ 
 
Jüri üyeleri, Türkiye Tasarım Vakfı, Marmara Belediyeler Birliği, Esenler Prof. Dr. 
Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Organizasyon komitesi zorunlu hallerde jüri 
isimlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik web 
sayfasından duyurulur. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu 
kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin 
kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş 
olurlar. 
 
 
 
 



 

 

Esas Jüri Üyeleri: 
 
Doç. Dr. Ebru Erdönmez (İstanbul Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi) 
Prof. Dr. Gülname Turan (İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi) 
Oral Göktaş (So? Mimarlık) 
Mevce Çıracı (Fields Studio) 
Asuman Güzelce (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 
 
Danışman Jüri Üyesi: 
 
Serdar Öztürk (Esenler Belediyesi, Veteriner Hekim) 

 
11. MODERATÖR 

 
Moderatör, Jüri üyeleri ile yarışmacılar arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini 
(yarışmacılardan soru alınması, jüri cevaplarının yayınlanması) sağlayarak, 
başvuruları teslim alan, düzenleyen ve jüri değerlendirilmesine sunulmasını 
sağlayan bağımsız danışmandır. 
 
Merve Nur Ocaklı 
 
 
Moderatör İletişim bilgileri:    merve@turkiyetasarimvakfi.org 
 
 

12. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 

● Projenin özgünlüğü ve yeniliği 
● Tasarımın sağlayacağı fayda 
● Teknolojik geliştirmeler 
● Tasarımın geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği 

 
13. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ 

 
Kazananların isimleri ödül töreninde açıklanacaktır. Ayrıca web sitesinde 
duyurulacaktır. Her üç kategoriden de 10 iyi tasarım ve sergilenen projeler 
Organizasyon Komitesi’nin arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar Marmara 
Belediyeler Birliği, Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi ve Türkiye Tasarım Vakfı’nın söz konusu 
tasarımları sergileme, üretme, tanıtım ve kullanma hakları olduğunu kabul eder. 

mailto:merve@turkiyetasarimvakfi.org


 

 

 
13. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI  ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ 

 
14.1. 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. 
 
14.2. Organizasyon Komitesi Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı 
yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına 
sergilemek haklarına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; 
Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştiren / gerçekleştirenlerin, tasarımlarının 
fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde 
Organizasyon Komitesi’nin işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve 
ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği Organizasyon Komitesi’ne derhal 
bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun 
gerçekleştiren /gerçekleştirenlere rücu edilir. 
 
14.3. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmaması, daha önce piyasaya 
sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal 
sorumluluklar, Organizasyon Komitesi’ni ve Jüriyi ilgilendirmemektedir. Tüm 
sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, yarışmacılar diskalifiye edilir, 
yarışmanın ödülü iptal edilerek, verilen ödül geri alınır. 
 
14.4.  Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre 
vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili 
tasarımcıya aittir. 
 
14.5.  Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların 
sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. 
 
14.6.  Yarışma katılımcılarından özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi 
beklenmektedir. Ödüle layık proje bulunmaması halinde ödül kademelerinden 
herhangi biri veya hepsi boş bırakılabilir. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar 
için işbu şartnamede belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret talep 
edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın), yaptıkları başvurunun ardından 
Birlik onayı olmadan yarışmadan çekilemezler. Ödüle ilişkin vergilerden 
Organizasyon Komitesi sorumlu değildir, vergiler ödüle hak kazananlar tarafından 
müştereken ve müteselsilen karşılanır. 
 
14.7. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş 
sayılırlar. 



 

 

 
14. DİĞER HUSUSLAR: 

 
15.1. Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine 
sunulmayacaktır. 
 
15.2. Organizasyon Komitesi gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru 
sırasında beyan edilen bilgilerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına 
uymayan başvuruları reddedebilecektir. 
 
15.3. Organizasyon Komitesi, yarışmacılar tarafından aksi yazılı olarak talep 
edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi, görsel ve resimleri projeyle birlikte süresiz 
olarak duyurabilecek, sergileyebilecek ve yayınlayabilecektir. 
 
15.4. Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia 
olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda 
sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. 
 
15.5. Organizasyon Komitesi ve/veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına 
dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir. 
 


