
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 
PMO GENÇ İSTANBUL T-SHİRT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 
Yarışmanın Konusu ve Amacı 
 
PMO Genç 2006 senesinde TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından Peyzaj Mimarları Odası’nın genç 
üye kolu olarak kurulmuştur. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul şubesi 13. Yönetim kurulu şube 
bünyesinde bulunan ve öğrenci üyelerden oluşan PMO genç topluluğunu canlandırmak ve geleceğin 
meslektaşlarını buluşturmak için yeni bir yapılanma içine girmiştir. İstanbul’da 4 farklı üniversitede 
peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım bölümleri bulunmakta ve bu bölümlere her yıl 150’den fazla yeni 
öğrenci katılmaktadır. İstanbul’da toplamda en az 600 peyzaj mimarlığı lisans öğrencisi bulunmakta ve 
öğrenci yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almaktadır. Bu öğrencileri geleceğin meslektaşları olarak 
gördüğümüz için odamız PMO Genç yapılanmasında örgütlemek, onlara kendilerini ve mesleği 
geliştirmek için inisiyatif vermek en temel amaçlarımızdandır.  
 
Sürecin bir parçası olarak TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi 13. Yönetim kurulu Pandemi 
sürecinin bitmesini takiben düzenlemek istediği büyük öğrenci buluşmalarında ve etkinliklerinde 
kullanmak üzere yenilikçi, bilinçlendirici, birleştirici ve İstanbul’a özgü bir simge arayışı içerisindedir. Bu 
yüzden TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul şubesi olarak Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. Yılında, 
19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramında gençlerimize kendilerini sembolize edecek olan 
tasarımı yapma fırsatı vermek istiyoruz. Bu amaçla gençlerimizden PMO Genç İstanbul Topluluğu 
etkinliklerinde kullanılmak üzere PMO Genç İstanbul’a özgü ve özgün grafik dili olan bir T-shirt 
tasarlanmalarını beklemekteyiz.   
 
 
Yarışmanın Türü ve Şekli 
Yarışma Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi tarafından tek aşamalı öğrenci tasarım yarışması olarak 
açılmıştır. Yarışma PMO Genç’in Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesine bağlı olduğu İstanbul ve 
Tekirdağ illerindeki tasarım disiplinlerinde (Mimarlık fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Tasarım 
Fakülteleri) okuyan tüm lisans öğrencilerine açıktır.  
 
Yarışmanın Ödülü 
Katılımcılar arasından seçilecek üç adet eser PMO Genç İstanbul topluluğunun yeni tanıtım mecrası 
olarak öne çıkacaktır. Bu eserler T-shirt olarak gerekli sayılarda basılacak ve gelecekte düzenlenecek olan 
PMO Genç İstanbul’un etkinliklerinde kullanılacaktır. Ödüller aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.  
 

1. Ödül: Wacom Intuos Pro 5080 lpi Grafik Tablet 
 

2. Ödül: Wacom Intuos Pen 2540lpi Grafik Tablet  
 

3. Ödül: Wacom Intuos Pen  2540lpi Grafik Tablet  
 
 
Yarışmayı  İlan Eden Kurum 
Adı       : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, İstanbul Şubesi,  
Adres    : Bahariye Caddesi Site 64 Apt No 25 B Blok Kat:3 Kadıköy İstanbul, 34714 
Kadıköy/İstanbul 
Tel       :  (0216) 345 04 56 



 
 
 
Yarışmaya Katılım Koşulları 
1. Katılım yarışmanın ilan edildiği tarihte PMO İstanbul Şubesinin sorumluluk alanındaki İstanbul ve 

Tekirdağ illerindeki  güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık fakültelerindeki bölümlerinde okuyan tüm 
öğrencilere açıktır. 

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
3. Yarışma bireysel ve tasarım ekibi olarak katılımlara açıktır. 
4. Tüm katılımcıların öğrenci belgesi ibraz etmesi zorunludur. Öğrenci belgeleri aşağıdaki ilgili maddede 

belirtildiği şekilde yarışmayı açan kuruma teslim edilmelidir.  
5. Her katılımcı en fazla 2 (iki) adet eserle yarışmaya katılabilirler. 
6. Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya 

ilgili kurum tarafından her aşamasında iptal edilebilir. 
7. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesine 

devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan T-shirt ve grafikler için hiçbir şekilde isim ve hak 
talebinde bulunamaz. 

8. Ödül kazanan tasarımı TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi kullanma ve değiştirme 
hakkına sahiptir.  Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından 
katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını 
isteyebilir.  

9. Yarışmaya katılan ve beyan formalarını imzalayan tüm katılımcılar, iş bu belgede yer alan yarışma 
şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. 

10. Yarışmayı açan kuruluş beyan ettiği ödüllerden bir yada birkaçının temin edilmesinde güçlük 
yaşaması durumunda aynı marka muadil bir ürün ile değiştirme hakkına sahiptir.  
 

 
 
Katılımcılardan Beklenenler 
1. Tasarlanan T-shirt PMO Genç İstanbul'u temsil etmeli, ayırt edici ve PMO Genç İstanbul’a özgü 

olmalıdır.  
2. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün, yenilikçi, kolay üretilebilen ve fonksiyonel ürünler olması 

gerekmektedir. 
3. Yapılan tasarımlar beyaz renkli A3 formatındaki arka plan üzerine çalışılmalıdır.  
4. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur.  
5. Hazırlanacak çalışmaların A3 formatındaki sadece grafik hali bir PDF dosyası olarak gönderilecektir.  
6. Ayrıca katılımcılardan en az bir adet yine A3 formatında tasarımın T-shirt üzerindeki duruşunu 

göstermeleri beklenmektedir. Eğer üretilecek tasarımın farklı açılardan gösterilmesi gerekliyse 
katılımcı A3 formatındaki üretimlerin sayısını istediği kadar arttırabilir.  

7. Katılımcılardan tasarımlarını anlatan bir yarışma raporu beklenmektedir. Bu rapor bir A4 
boyutundaki kağıdı ve 500 kelimeyi geçmemelidir. 

8. Tişört tasarımları, dijital ortamda PDF formatında teslim edilecektir fakat tasarım vektörel ortamda 
yapılmışsa bunlara ek olarak “.ai, .cdr” formatında bir ek teslim de yapılmalıdır. 

9. Çalışmalar renkli olarak T-shirt baskısı alınabilecek standartlarda ve yüksek çözünürlüklü olmalıdır 
(en az 300dpi çözünürlükte olması ve büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi 
gerekmektedir) 

 
Soru Sorma Süresi ve Şekli 
1. Katılımcılar yarışma süresi içinde cevaplanmasını istedikleri sorularını 

istanbul@peyzajmimoda.org.tr adresi üzerinden yarışma sekretaryasına iletebilirler.  



 
Yarışmadan İhraç Koşulları 
1. Kimliklerini açıkça yazan ya da herhangi bir biçimde kimliklerinin anlaşılmasını sağlamaya çalışan 

katılımcılar yarışmadan diskalifiye edilecektir.   
2. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
3. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin 

bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı olarak başka bir mecrada yada kurumda 
kullanılması, yarışma sonuçları ilan edilmeden kimlik bilgilerini açık edecek şekilde basılı yada dijital 
bir platformda paylaşılması, katılan eserin başka çalışma yada çalışmalardan intihal yoluyla 
oluşturulmuş olması durumunun tespiti halinde verilen ödül iptal edilecek ve eğer ödül verilmişse 
geri iadesi istenebilecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar 
bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz. 

 
 
Düzenleme Kurulu, Juri Üyeleri ve Raportörler 
 
Düzenleme Kurulu Üyeleri: 
 
Aslıhan Yaşar – Peyzaj Mimarı 
Faruk Dığış – Peyzaj Mimarı 
Korkmaz Çakar – Peyzaj Mimarı  
Dr. Melih Bozkurt – Peyzaj Mimarı – İTÜ 
 
Juri Üyeleri: 
 
Betül Tokdemir – Peyzaj Mimarı 
Erkan Topçu – Tekstil Tasarımcısı 
Dr. Fatma Pınar Özemir – Peyzaj Mimarı/ Endüstri Ürünleri Tasarımcısı – İTÜ 
Mehmet Cemil Aktaş – Peyzaj Mimarı  
Merve Yavuz – Peyzaj Mimarı – Desen Tasarımcısı 
 
Raportörler: 
Yudum Özkan 
Cansu Kabadayı 
 
 
Yarışmanın Duyurulması 
Yarışma TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesine ait sosyal medya hesaplarından, internet 
sitesinden ve poster formatında duyurulmuştur. 
 
Yarışma Takvimi 
Yarışmanın ilanı: 19.05.2020 
Yarışma son teslimi: 19.06.2020 
Jurinin toplanması: 29.06.2020 - 05.07.2020 
Sonuçların ilan edilmesi: 10.07.2020 
Ödül töreni ve kolokyum: Tüm katılımcı eserler sosyal medya hesaplarında paylaşılacak olup resmi ödül 
tören ve kolokyum pandemi sürecinin gidişatına göre en erken Ağustos ayı içerisinde olmak üzere 
ilerleyen günlerde ilan edilecektir.  
 
 



Eserlerin Teslim Formatı ve Rumuz Zarfları 
1. Her sayfanın sağ alt köşesinde yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Rumuzlar 2 harf 5 rakamdan 

oluşacak ve aynı harf yada rakam birden fazla kullanılmayacak şekilde belirlenecektir. 
2. Rumuzda kullanılan harfler hiçbir şekilde kişisel kimliği deşifre edecek şekilde (örneğin isim ve soy 

isminin baş harfleri) kullanılamaz.  
3. Çalışmaların üzerinde rumuz dışında kimlik belirtici veya jüriyi yönlendirici herhangi bir unsur 

olmayacaktır.  
4. Katılımcılar bu şartnamenin ekinde yer alan kişisel bilgi beyan formunu doldurmak zorundadır. Ekip 

halinde katılım durumunda ekipteki katılımcıların adları gerekli alanda listelenecektir. T.C. Kimlik 
Numarası, doğum tarihi, ev adresi, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri ekip başı tarafından 
doldurulacaktır.  

5. Katılımcılar öğrenci olduklarını öğrenci belgesi ile beyan etmek zorundadır. Ekip olarak katılım 
durumunda her katılımcının öğrenci belgesini beyan etmesi gerekmektedir. 

6. Kişisel bilgi beyan formu ve öğrenci belgeleri ayrı bir klasörde depolanacak ve bu klasör kimlik zarfı 
olarak adlandırılarak diğer materyallerden ayrı saklanacaktır.  

7. Katılımcıların tüm çalışma dosyalarını ve yarışma raporlarını PDF formatında kayıt etmeleri, her bir 
dosyayı dosya adı tire rumuzları şeklinde adlandırmaları gerekmektedir (örneğin “Yarışma Raporu – 
Seçilen Rumuz”). Tüm bu dosyaları ise Yarışma dosyaları adını verecekleri bir klasöre koymalıdırlar.  

8. Yarışma Dosyaları Klasörü ve Kimlik Zarfı klasörleri ise ortak bir klasörde depolanarak yine bu klasöre 
klasör adı olarak seçilen rumuz yazılmalıdır. Bu klasör *.rar dosyası olarak sıkıştırılarak aşağıda 
belirtilen teslim adresine WeTransfer üzerinden gönderilmelidir. 

9. Katılımcıların WeTransfer sitesinde kullanılmak üzere kimlik bilgilerini açık etmeyecek şekilde 
rumuzları ile yeni bir e-posta hesabı oluşturmaları (örnek: R12K386@gmail.com) ve we-transfer 
üzerinden yapılacak gönderim işlemi için bu yeni e-posta adresini kullanmaları gerekmektedir. 

10. Teslim sonrasında yarışmacılar ile yapılacak olan yazışmalar, gerektiği takdirde rumuz ile alınmış olan 
e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Bu yüzden bu adresin sıklıkla kontrol edilmesi gerekmektedir.  

 
Eserlerin Teslimi: 
Eserler yukarıda belirtilen şekilde bir rar klasörü olarak hazırlandıktan sonra 19.06.2020 tarihi mesai 
bitimine kadar WeTransfer sitesine yüklenerek istanbul@peyzajmimoda.org.tr adresine e-posta olarak 
gönderilecektir.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kişisel Bilgi Beyan Formunu 
 
RUMUZ: 
 
  
*Ekip Başı: 
 
*Ekip Üyeleri : 
1- 
 
2- 
 
3- 
  
*T.C. Kimlik No : 
  
*Doğum Tarihi : 
  
 *İş / Ev Adresi : 
 
 
  
*İş /Ev Telefonu : 
 
*Cep Telefonu : 
  
*E-posta : 
  
*Tarih : İmza / Kaşe 
 
 
 
 
 
 
* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.  
**Ekip üyeleri satırı gerektiği kadar çoğaltılabilir.  
***Tasarım ekibi olarak katılım durunda T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, adres, telefon, e-posta ve imza bilgileri ekip başı tarafından 
doldurulacaktır.  


