KOZA, genç moda tasarımcılarını arıyor...

Geleneksel İTKİB Genç Moda Tasarımcıları Yarışması KOZA, genç
yeteneklerini arıyor.
Tam 19 yıldır düzenlenen İTKİB Genç Moda Tasarımcıları Yarışması,
KOZA moda tasarımı alanında yükselmek isteyen genç yeteneklerle
buluşacak.
07 Aralık 2011 Çarşamba günü, final defilesi ile sonuçlanacak yarışma
sürecinde, hazırgiyim koleksiyonları sunmak isteyen katılımcılara açıktır.

BAŞVURU KRİTERLERi

• T.C. vatandaşı olması,
• 30 yaşından gün almamış olması,
• En az lise mezunu olması,
• Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp,
adına kayıtlı ticari firması, markası olmaması ve ticari sponsoru
bulunmaması,
• İTKİB’in daha önce düzenlendiği Genç Moda Tasarımcıları
Yarışmaları’nda ilk üçe girmemiş olması.

YARIŞMA AŞAMALARI

YARIŞMA SUNUM DOSYALARI
Yarışma sunum dosyaları en geç 26 Eylül 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar elden, posta veya kargo ile
İTKİB Fuarlar Şubesi Çobançeşme Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi,
B Blok, 34196, YENİBOSNA/İSTANBUL Tel: 0 212 454 02 00
adresine teslim edilecektir. Eksik doldurulan ve/veya son teslim tarihinden
sonra ulaşan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Birinci aşamayı geçemeyen dosyalar, sahiplerine İTKİB tarafından
postalanmayacak olup, dosyasını isteyen katılımcıların İTKİB Fuarlar
Şubesi’nden bizzat teslim almaları gerekecektir.
KATILIMCILARIN SUNUM DOSYALARINDA BULUNMASI
GEREKEN BELGELER:
A. Başvuru Formları
Başvuru formları, diğer yıllardan farklı olarak sadece www.ifw.com.tr veya
www.itkib.org.tr sitesinden elde edilebilecektir.
A. Koleksiyon Sunum Dosyası
Her bir yarışmacı tek bir dosya ile başvurabilir.
Katılımcılar, kadın veya erkek kategorilerinden birini tercih ederek koleksiyon
hazırlayabilirler.
Dosyada bulunması gerekenler:
• 6 tam görünümden oluşan koleksiyon sunumu (35 x 50 cm ölçülerinde, her
bir tam görünümü detaylandıran artistik ve teknik çizimler),
• Kullanılacak kumaş örnekleri,
• Tamamlayıcı aksesuarlar,
• Gelecek planlarını detaylandıran bir yazı,
• Fotoğraflı kısa özgeçmiş,
• Öğrenci belgesi veya diploma fotokopisi,
• Tasarım yaklaşımlarını destekleyen fotoğraf, kısa film ya da yazılı metin
www.ifw.com.tr veya www.itkib.org.tr sitesinden temin edilerek doldurulacak
ve imzalanacak yarışmacı başvuru formu ve katılım beyanı.

YARIŞMA SÜRECİ

KOZA 2011’de herhangi bir tema verilmeyecek, koleksiyonların herhangi bir
sezona yönelik olması istenmeyecektir.
• 26 Eylül 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar dosyalar teslim edilmelidir.
• 28 Eylül 2011 Çarşamba günü düzenlenecek birinci aşamada, moda
endüstrisinin tecrübeli temsilcilerinden oluşan seçici kurul tarafından, tüm
katılımcıların başvuru dokümanları ve sunum dosyaları incelenerek, ilk elemeler
gerçekleştirilecektir.
• İlk aşamayı geçen katılımcılar, 30 Eylül 2011 Cuma günü seçici kurul ile
gerçekleşecek mülakata davet edilecektir. İkinci elemede 10 finalist seçilecektir.
Bu aşamada, yarışmacılar sundukları tasarımlardan seçtikleri 3 tam görünüm
konusunda seçici kurula bilgi vermeleri istenecektir. Seçilen 3 tasarım üretilip finalde sergilenecektir. (Seçici kurul, belirtilen sayının altında seçim yapma hakkını
saklı tutar.)
• 10 finalist, www.ifw.com.tr veya www.itkib.org.tr sitesinden ilan edilecektir.
• İkinci aşamanın ardından, finalistler için koleksiyonlarından seçecekleri 3 tam
görünüm ve ilgili tasarımı tamamlayan aksesuarları 3 boyutlu hale getirme süreci
başlayacaktır. Bu esnada, finalistlere moda tasarımcıları tarafından mentoring
desteği verilerek yönlendirmelerde bulunulacaktır.
• 07 Aralık 2011 Çarşamba günü 10 finalistin her birinin hazırladığı 3’er giysi
ve tamamlayıcı aksesuarları, seçici kurula sunacak ve seçici kurul en başarılı 3
tasarımcıyı belirleyecektir.
• 07 Aralık 2011 Çarşamba akşamı gerçekleşecek KOZA özel defilesi ile 10
finalistin hazırladığı 3’er tam görünüm Türk ve yabancı basın mensuplarının
yanı sıra, iş ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan seçkin davetli
grubuna sunulacaktır. Defilenin ardından, kazanan 3 tasarımcı, basın ve
kamuoyuna tanıtılacak ve ödülleri sunulacaktır.
Not: İTKİB belirtilen tarihleri, değiştirme hakkını saklı tutar.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

• Yarışmacıların yaratıcılık düzeyi (Tasarımların özgün olması ve yeni fikir içermesi),
• Tasarımların uygulanabilirliği ve giyilebilirliği,
• Malzeme seçiminde (kumaş-aksesuar vb.) yaratıcılık,
• Malzeme-tasarım uyumu.

KOZA 2011 ile VERİLECEK ÖDÜLLER

Dereceye giren ilk 3 finaliste verilecek ödüller:
Birincilik Ödülü: 7.500 TL ve 2008/2 Tasarımcıların Desteklenmesi Tebliği çerçevesinde İTKİB’in projesinin onaylanması durumunda yurtdışında 1 yıllık eğitim
hakkı.
İkincilik Ödülü: 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL
• 1 yıllık İngilizce dil eğitimi sağlanır. İngilizce’ye hâkim finalistler bir başka yabancı
dil eğitimi alabilirler. ( İTKİB tarafından belirlenecek kurumda, %90 devamlılık şartı
aranmak şartıyla.)
• İMA’da düzenlenen “workshop”lardan içeriği uygun olan 3 tanesine ücretsiz
katılım hakkı.
• İstanbul Moda Akademisi (İMA) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi (BÜYEM) işbirliği çerçevesinde yürütülen 6 aylık ‘Moda Yönetimi’
programına ücretsiz katılım hakkı.
• Tanınmış bir tasarımcı/markada bir yıl ücretsiz asistanlık imkanı sağlanır.
• Moda Tasarımcıları Derneği üyelik hakkı.
Dereceye giren ilk 10 finaliste verilecek ödüller:
• Paris Premier Vision Kumaş Fuarı’na ziyaret hakkı.
• Koleksiyonlarını Şubat 2012 İstanbul Fashion Week etkinliğinde pop-up
showroom’da sergileme imkanı verilecektir.
Not: İTKİB belirtilen fuarı, okul isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

KATILIMCILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• Finale kalan 10 yarışmacı, koleksiyonlarının kullanım haklarını sonuçların
açıklandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile hiçbir koşul öne sürmeksizin sözleşme ile
İHKİB’e devretmiş sayılacaklardır.
• Finale kalan 3 yarışmacı, yarışmada yer alan eserlerinin/koleksiyonlarının tüm fikri
ve sınai mülkiyet ile telif ve satış, projeleri sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek
haklarının 1 yıl süre ile İTKİB’e ait olacağı konusunda düzenlenen sözleşmeyi
imzayacaklardır.
• Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında İHKİB’den hiçbir
talepte bulunamazlar.
• Kazanan 3 tasarımcı, İTKİB tarafından sağlanacak eğitimlere %90 devamlılığı taahhüt ederler.
• Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi üçüncü kişi ya da kuruluşa ait
tasarımlar değerlendirmeye alınmayacak olup, yarışmacılar yarışmaya göndermiş
oldukları eserlerin/koleksiyonların kendi özgün tasarımları olduğunu ekli katılım
formu ile taahhüt edeceklerdir.
• Ayrıca her bir yarışmacı yarışmaya gönderdikleri çalışmaların kendilerine ait
olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve
sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını,
profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımın
kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu; daha önce bir başka yarışmaya
katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli
özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcılar başvuru formlarını İHKİB’e
teslim etmeleri ile İşbu Şartname’de belirtilen tüm hususları kabul etmiş olurlar.
Yarışmacıların İşbu taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde tasarım ödülü
almış ise ödül geri alınır ve İHKİB bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır.
• Yarışmaya başvuran herkes İşbu Şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul
etmiş sayılırlar.

KİŞİSEL BİLGİ FORMU

ADI - SOYADI:
DOĞUM TARİHİ VE YERİ:
UYRUĞU:
ADRES:
TELEFON:
GSM:
E-POSTA:
ASKERLİK HİZMETİ:
EĞİTİM DURUMU:
Orta Öğretim:						

Bitirme Tarihi:

Okul Adı ve Yeri:
Yüksek Öğrenim:					

Bitirme Tarihi/Devam Ediyorsa Dönem:

Kurum Adı ve Yeri:
YÜKSEK ÖĞRENİM KONUSU:
MODA TASARIMI

YABANCI DİLLER VE DÜZEYLERİ:
1.
2.
3.

TEKSTİL TASARIMI

DİĞER

KATILIM BEYANI
Yarışmaya göndermiş olduğum tasarım özgün bir çalışmadır. Aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda
sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, yarışmaya katılan eser üzerindeki Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğum bütün fikri ve sınai haklarımdan
peşinen feragat ettiğimi, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarımı, eserlerin
münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarımı sonuçların
açıklandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile İHKİB’e devir ve temlik ettiğimi beyan ve
taahhüt ederim.
Yarışma şartnamesini, okuyarak anladığımı, şartnamede belirtilen tüm şartları ve
fikri/sınai haklarla ilgili tüm koşulları peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim

İSİM:
İMZA:
TARİH:

ÖZGEÇMİŞ

