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AMAÇ
Türk denim sektörünün dünya pazarındaki payını arttırmak
ve global markalarla rekabet edebilmek genç ve özgür
tasarımlarla mümkündür.
Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek vizyon sahibi
tasarımcıları Türk denim sektörü ile buluşturmak.
Özgür düşünen genç tasarımcılara destek olmak ve sektöre
özendirmek ve Türk denim sektörünü “Tasarım ile Başarı”
hedefine yönlendirmek amaçlandırmaktadır.
ORGANİZASYON:

DENİMDER

DESTEK VERENLER:

İSKO

BOSSA

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı
Fakültesi
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil
Sanatları Bölümü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve
Tekstil Tasarımı Bölümü

KATEGORİLER
DENİM KUMAŞ
DENİM GİYSİ TASARIMI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
KATILIM ŞARTLARI
1.

2.
3.
4.

En az lise mezunu, tekstil ve moda tasarımı eğitimi veren
kurumlardan eğitim almış veya almaya devam ediyor
olmak.
T.C vatandaşı veya Türkiye’de oturma / çalışma /
öğrenim görme iznine sahip olmak.
Yarışmaya (başvuru tarihi itibarıyla) 20 yaşından küçük,
35 yaşından büyük olmamak.
Moda dünyasında tanınan bir isim veya marka olmamak,
tekstil ve hazır giyim sektöründe kendi adına kayıtlı ticari
bir iş yerine sahip olmamak

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLER
1.

Yarışmaya katılacak eserler;
A- DENİM KUMAŞ TASARIMI
Dokuma / baskı / işleme kumaş yüzeyinin yaratıldığı,
tasarım süreci koleksiyonunun sunulduğu, istenilen
sergileme biçiminin belirtildiği denim kumaş tasarımı
Altı adet 35cm X 35cm teknik çizim ve eskiz çizimi
B- DENİM GİYSİ TASARIMI
Mevcut kumaşlar ya da yarışmacının kendi oluşturduğu
kumaşlarla, temayı tanıtan metin ve görsellerden oluşan
denim giysi tasarımı
Altı adet 35cm X 50cm teknik çizim ve aynı çalışmanın
artistik çizimi
(Tasarımda kullanılan hammadde, yardımcı malzeme ve
aksesuar örnekleri de çalışmayla beraber sunulacak)
şeklinde iki farklı kategoride sunulacaktır.

2.

3.

Her iki kategoride de; tasarım konuları, adaylar tarafından
serbest seçilecek ve bildirilen ölçülere sığacak şekilde
orjinal çalışma veya renkli çıktı olarak teslim edilecektir.
Her iki kategoride de yarışmaya katılacak eserin yaratım
sürecinde
denim
ürünü
ve
hammaddesinin
kullanılacaktır. Yardımcı malzeme ve aksesuar amaçlı
başka ürün ve malzeme kullanılabilir. Bu şarta uygun
olmayan eser/eserler yarışma dışı kalacaktır.

4.

5.

6.

7.

8.

Her iki kategoride de; tasarım çalışmalarında bulunması
gereken öğeler;
A - DENİMDER 2007 logosu,
B - “TURKISHBLUE DENIM TASARIMI YARIŞMASI”
ibaresi
Bu öğeler www.denimder.com adresinden veya CD’ye
kayıtlı olarak DENİMDER adresinden temin edilebilir.
Yarışmaya katılacak eserlerin yarışmacıya ait olduğunu
belirten noter tasdikli belgesi de eserle birlikte teslim
edilecektir.
Her iki kategoride yarışmaya katılacak eserler, iki
mukavva
arasında,
yuvarlanmamış
olarak
rulo
yapılmadan ve kırılmayacak şekilde ambalajlanmış olarak
teslim edilecektir.
Eser sahiplerinden talep edilen her türlü evrak, kapalı zarf
içinde DENİMDER tarafından verilecek numara ile
numaralandırılıp, eserin gizliliği ilkesine uygun olarak
teslim edilecektir. Aynı numara teslim edilen eserin arka
yüzünde de yer alacaktır.
Daha önce başka bir yarışmaya katılmış ve ödül almış
eserler bu yarışmaya katılamaz.

KATILIM AŞAMALARI
1.

2.

3.

4.

5.

Yarışmaya katılmak için, DENİMDER tarafından
hazırlanmış olan Yarışma Katılım Formunun eksiksiz,
doğru ve okunaklı olarak doldurulması ve eserle birlikte
teslim edilmesi gerekmektedir.
Yarışma Tanıtım Dosyası ve Yarışma Katılım Formu,
DENİMDER, İDTM A1 blok 13.kat, 34149 Yeşilköy,
İstanbul, Türkiye / tel: +90 212 465 69 70-71 adresinden ve
yarışmaya
destek
veren
Üniversitelerin
ilgili
Fakültelerinin Bölüm Başkanlığı’ndan temin edilebilir.
Her yarışmacı istediği kategoride yarışmaya katılma
konusunda serbesttir ve tüm kategorilerde yarışmaya
katılma hakkına sahiptir.
Yarışmaya her yarışmacı herbir kategoride en fazla 3
eserle katılabilir. Ancak ödüle hak kazanan adayların en
fazla bir eseri ödüllendirilecektir.
DENİMDER belirtilen kurallara aykırı olduğunu tespit
ettiği başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

ÖN ELEME AŞAMALARI
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Yarışmacılar, Yarışma Katılım Formu ile birlikte fotoğraflı kısa
özgeçmişlerini, öğrenci belgesi veya diploma fotokopisini, eserin
yarışmacıya ait olduğunu belirten noter tasdikli belgesini,
DENİMDER tarafından verilecek başvuru numarası ile
numaralandırılarak kapalı zarf içinde teslim edeceklerdir.
Yarışmacılar eserlerini, 02 Nisan 2007 tarihine kadar 10:30 - 17:30
saatleri arasında , Teslim Formu karşılığında DENİMDER’e
teslim ederler. Eserlerini posta ve kargo ile gönderecek
katılımcılar, belirtilen adrese en geç 02 Nisan 2007 (saat 17:00)
akşamına kadar ulaşacak şekilde taahhütlü posta veya kargo ile
göndermelidir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ve
Kargo sırasında doğabilecek gecikme veya kayıptan DENİMDER
yönetimi sorumlu değildir. Elektronik ortamda yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Eserlerin DENİMDER adresine postalanması ya da kargo ile
ulaştırılması halinde oluşacak posta ve kargo masrafı yarışmacı
tarafından karşılanır, ancak elenen eserlerin geri gönderilmesi
(posta veya kargo ile gelen) DENİMDER’e aittir.
Elenen eserler en geç 20 Nisan 2007 tarihine kadar DENİMDER
adresinden geri alınmalıdır. Belirtilen tarihte geri alınmayan
eserlerden DENİMDER yönetimi sorumlu değildir.
“TURKISHBLUE
DENIM
TASARIMI
YARIŞMASI”
yarışmasına katılan eserler arasından Seçici Kurul, yarışma
amacı doğrultusunda ve kendi takdir hakkı çerçevesinde her iki
kategoride de sergilenmeye değer en uygun 10 eseri
belirleyecektir.
Her iki kategoride de sergilenmeye değer eser bulunamaması
halinde, 10 eser yerine daha az eserin belirlenmesi Seçici
Kurul’un takdirindedir.
Her iki kategoride de Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer
bulunan eserler 09 Nisan 2007 tarihinden sonra telefon, e-mail
internet aracılığıyla duyurulacak ve www.DENİMDER.com da
ilan edilecektir.

ÖN ELEME DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
05 Nisan 2007 tarihinde her iki kategori için ayrı seçici kurul
oluşturulacak ve yarışmaya katılan eserler, başvuru numara sırasına
göre seçici kurul değerlendirmesine sunulacak, değerlendirme
sırasında yarışmacı da sözlü görüşmeye davet edilecek ve eserleri ile
ilgili sunumlarını yapmaları istenecektir. Bu değerlendirmenin
sonucunda sergilenmeye değer 10 eser aşağıda yer alan kriterler
doğrultusunda belirlenecektir.
1. Tasarımların yarışma amacına uygunluğu
2. Yarışmacıların yaratıcılık seviyesi
3. Yardımcı malzeme ve aksesuar seçiminde yaratıcılık
4. Hammadde - yardımcı malzeme - aksesuar - tasarım uyumu
5. Tasarımların üretilebilirliği
YARIŞMA VE ÖDÜL TÖRENİ AŞAMALARI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Her iki kategoride de Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer
bulunan eserler, yarışmaya destek veren DENİMDER üyesi
firmaların bünyesinde 09 Nisan - 04 Mayıs 2007 tarihleri
arasında ürüne dönüştürülecektir.
Her yarışmacının sergilenmeye değer bulunan eserinin ürüne
dönüşümü sırasında, eserine uygun kategoride üretim yapan
firmanın üretimden sorumlu bir yetkilisinden üretim konusunda
yönlendirme desteği alacaktır.
“TURKISHBLUE DENIM TASARIMI YARIŞMASI” konulu
yarışmada sergilenmeye değer bulunan eserler, aşağıda
bildirilen tarihlerde DENİMDER tarafından bildirilecek adreste
sergilenerek, Seçici Kurul değerlendirilmesine sunulacaktır.
Her iki kategoride de dereceye giren eserler, 12 - 27 Mayıs 2007
tarihleri arasında DENİMDER tarafından bildirilecek adreste
sergilenecektir.
Her iki kategoride de ödüle layık eser bulunup bulunulmaması,
ödüllerin bir kısmının dağıtılıp dağıtılmaması Seçici Kurul’un
takdirindedir.
Her iki kategoride de Seçici Kurul tarafından belirlenecek ve
dereceye giren eser sahipleri, Mayıs ayının son haftasında basın
mensuplarının yanı sıra, iş ve moda dünyasının önde gelen
isimlerinden oluşan seçkin davetliler önünde yapılacak ödül
töreninde ödüllerini alacaklardır.

YARIŞMA ŞARTLARI
1. DENİMDER, her zaman, önceden her hangi bir bildirim veya ilan
yapmaksızın, yarışmayı iptal edebilir, koşullarını değiştirebilir,
bildirmiş olduğu tarihlerde ve seçici kurul üyelerinde değişiklik
yapabilir. Bu durumda yarışmacılar herhangi bir hak iddia
edemezler.
2. Her iki kategori için de eserlerin sergilenmeye değer görülmesi
durumunda
katılımcılar
eserlerinin
ilgili
yayınlarında,
aktivitelerinde isimlerinin ve eser adının kullanılması şartıyla
süresiz olarak eserle ilgili tüm haklarını bedelsiz olarak verdiğini
peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı fikri ve sinai haklar kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği
eser/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim,
faydalanma vb. umuma arz ile ilgili her türlü hakları kullanması için
iş bu yarışmaya katılmakla önceden DENİMDER’e izin/muvafakat
verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi
sonradan verdiği izni hiçbir şekilde geri almayacağını ve eserin
yukarıdaki şekilde kullanımından men etmeyeceğini veya bu
izin/muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi
talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder. DENİMDER, eserler için katılımcının yukarıda verdiği
izin/muvafakat karşılığında herhangi bir telif hakkı bedeli
ödemeyecektir.
3. Belirtilen tarihler arasında yapılacak başvurular sonucunda her iki
kategoride de dereceye giren eserler, eser sahibinin imzalamış
olduğu şartname hükümleri çerçevesinde DENİMDER tarafından
(internet ortamı dahil) tüm iletişim, tanıtım, üretim ve yan ürünlerde
kullanılabilir. Ödül alan eserlerin kullanımı DENİMDER yönetim
kurulunun takdir hakkı içinde olup eserlerin kullanılmamaları
halinde eser sahibi hiçbir hak talebinde bulunamaz.
4. Yarışma sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden üç aylık sürede
yarışma kurallarına aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde,
alınan ödül seçici kurul onayı ile iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül
sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer
ödül almış ve/veya almamış yarışmacılar bakımından hiçbir şekilde
iptal edilen ödülü talep hakkı doğurmaz.

5.
6.
7.

Yarışma sonrası dereceye giren eser sahipleri, verilecek ödüller
dışında DENİMDER’den hiçbir talepte bulunamazlar.
DENİMDER Danışma ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Personel ve
Seçici Kurul üyeleri ile yakın akrabaları bu yarışmaya katılamaz.
Yarışmaya eser gönderen her katılımcı yukarıdaki koşulları kabul
etmiş sayılır.

ÖDÜLLER
Her iki kategoride de üç adet Başarı ödülü ve bir adet mansiyon
verilecektir
Birincilik Ödülü:

10.000 YTL & Yurtdışı fuar
gezisi &
Nedgraphics CAD
programı 24 ay süreli kullanım
lisansı & Nedgraphics CAD
programı operatör eğitimi &
GERBER V8 programı operatör
eğitimi

İkincilik Ödülü:

5.000 YTL & Yurtdışı fuar gezisi
& Nedgraphics CAD programı
operatör eğitimi & GERBER V8
programı operatör eğitimi

Üçüncülük Ödülü:

3.000 YTL & Yurtdışı fuar gezisi
& Nedgraphics CAD programı
operatör eğitimi & GERBER V8
programı operatör eğitimi

Mansiyon:

Yurtdışı
fuar
gezisi
&
Nedgraphics CAD programı
operatör eğitimi & GERBER V8
programı operatör eğitimi

YARIŞMAYA KATILACAK OLAN TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR
DİLERİZ

İLETİŞİM
DENİMDER
İDTM Blokları A1 Kat:13
34149 Yeşilköy, İstanbul, Turkiye
tel:+90 212 465 69 70-71 / fax: +90 212 465 69 72
e-mail: info@denimder.com
web: www.denimder.com

