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İNEGÖL 2. TEKNOLOJİ FESTİVALİ 
                           “20-21-22-23 AĞUSTOS 2021”    

                

MASKE TASARIM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Yarışmanın Amacı: 

Dünyayı sarsan COVİD-19 virüsünden korunmak ve bulaşma riskini azaltmak için insanların 

arasındaki mesafeyi kontrol etmesi, sağlık-temizlik kurallarına uyulması ve maske kullanması 

en önemli adımlar arasındadır. 

• Korona virüsü sorunu devam ettiği sürece; hastalığın yayılımını azaltmak adına, maske 

takarak önlem alınması gerekmektedir. 

• Tıbbı kumaş üretiminde, uluslararası ve ulusal pazarda yenilik yaratabilecek tasarımların 

özgün yüzey, form ve inovatif yaklaşımların maske konsepti altında ürüne dönüşmesi 

günümüzün en çok önemsenen konularından biridir. 

• Bu yarışma Maske konusunda yenilikçi görüşlerin önünü açmaktır. 

• Tekstil sektörlerinde pazara yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif maskeler 

kazandırmak, 

• Yeni tasarımcıların yetişmesini teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliklerinin 

“maske” konsepti üzerinden güçlenmesine yardımcı olmaktır. 

1. Yarışma Kategori İçeriği: 

Yarışma tek kategoriden oluşmaktadır. 

Katılımcılar; yarışmanın ana temasına uygun olarak, virüsün ağız ve buruna girmesini 

engelleyen, rahat ve sağlıklı nefes alabilme ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte, estetik, 

ergonomik ve üretilebilirlik özellikleri olan en fazla 2 üründen oluşacak bir koleksiyon 

hazırlamalı ve kurgulanan maske çalışmalarını sunmalıdır. 

 

 

2. Ödül Kategorileri ve Miktarları: 

Birincilik Ödülü: 500 TL 

İkincilik Ödülü: 300 TL 

Üçüncülük Ödülü: 200 TL 

 

3. Puanlama Kriterleri: 

Toplam 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilecektir. 



 

Yaratıcılık ve 

yenilikçilik 

düzeyleri           

(+)(-)30 Puan 

Anlatım ve sunum 

yeterlilikleri           

(+)(-)15 Puan 

Temaya uygunlukları   

(+)(-)15 Puan 

Malzeme 

kullanım 

durumu ve 

biçimi                  

(+)(-)15 Puan 

Geliştirilebilir ve 

uygulanabilir 

olması                

(+)(-)25 Puan 

 

  

 

4. Yarışma Genel Kuralları :  

 

4.1.Her yarışmacı, genel kurallara ve katıldığı kategorinin kurallarını okuduğunu ve 

kurallara uyma zorunluluğunu kabul eder. 

4.2.Yarışmaya katılmak için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Genel ve kategori 

kurallarına uyulduğu sürece 7’den 70’e herkes her kategoride yarışmacı olabilir. 

4.3.Yarışmaya kayıt yaptıran ve katılan her kişinin tüm kuralları okuduğu ve kabul ettiği 

varsayılır. Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir. 

4.4.Yarışmacılar yarışma esnasında, öncesinde veya sonrasında rakibi veya hakemi 

aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici hareketlerde bulunamazlar. Bu davranışları 

sergileyen yarışmacılar komitenin kararı üzerine tüm kategorilerden diskalifiye 

edileceklerdir. 

4.5.Her bir Yarışmacı her kategoride en az 1 kez katılabilir. Bir yarışmacı bir kategoride 

birden fazla ödül alamaz. Farklı kategorilerde ödül alabilir. 

4.6.Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda ve tüm açıklarda tek yetkili kişi yarışma 

koordinatörleridir. 

4.7.Yarışmaya katılan her tasarımın özgün olması ve daha önce herhangi bir yerde 

yayınlanmamış olması, herhangi bir etkinlikte, yarışmada yer almamış olma şartı 

aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, yarışmadan diskalifiye edilir; ödül 

kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir 

durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, 

yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması ve üçüncü kişilerin tasarım 

üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. 

4.8.Yarışmacı başvuru için http://www.inegolunfikri.com/ adresi üzerinden katılım 

sağlayacaktır.  

4.9.Tasarım Yarışmasına başvuru yapacak kişiler maske yüzey tasarımı, form tasarımı ve 

inovatif maske tasarımı konularını ayrı ayrı ve/veya birlikte kullanarak yarışmaya 

katılım sağlayabilir. 

4.10. Yarışmada kullanılacak malzemeler idaremiz tarafından verilecek olup, farklı 

malzeme veya maske getiren yarışmacı yarışmaya dahil olamayacaktır. 

 

 

 

İletişim: 0224 715 10 10 (1108-09-10-29) 

http://www.inegolunfikri.com/

