
 
 

     

PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÖĞRENCİ ÜYE KOLU- PMOGENÇ 

‘’TİŞÖRT TASARIM YARIŞMASI’’ 

I. KONU 

“PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÖĞRENCİ ÜYE KOLU– PMOGENÇ” Tişört Tasarım Yarışması. 

II. AMAÇ 

Peyzaj Mimarları Odası- Öğrenci Üye Kolu öğrencilerinin; topluluğa ait ürünler ortaya çıkarmasını 

sağlamak, hayal gücü ve tasarım bilincini geliştirmek, yeteneklerini sergileyebilmelerini, PMO-GENÇ’in 

tanıtılmasını, PMO-GENÇ’e yeni üyelerin katılımını sağlamak. Sosyal, kültürel ve sanatsal alanda 

farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Ortaya çıkacak ürünlerin çeşitli zaman ve etkinlik 

periyodlarında kullanılarak toplumsal olarak mesleki farkındalığa dikkat çekmek amaçlanmıştır.  

III. KAPSAM 

Bireysel ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip olarak hazırlanmış tasarımlarda ekip üyeleri eşit 

sorumlulukta olmakla beraber ek sorumluluğu kurum/kurumlarla iletişimin sağlanması için sınırlı 

olmak üzere bir ekip temsilcisi belirtilmelidir. 

IV. İÇERİK 

Yarışmaya katılacak eserlerin PMO- GENÇ’i tanıtıcı nitelikte olması gerekmektedir. Konu çok yönlü ve 

çeşitli yönleriyle ele alınabilir (güncel, tarihi, kültürel, sanatsal ve bilimsel açılardan vb.). Katılımcılar 

bu bağlamda serbest olmakla beraber; kent, ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, vb. konulara 

eğilerek süreci bu bağlamda değerlendirmelidir.  

V. BAŞVURU SÜRESİ 

Yarışma süresi 4 Kasım 2019 tarihinde yapılacak duyuruyla başlayıp, 15 Aralık 2019 tarihinde son 

bulacaktır.  

VI. KATILIM KOŞULLARI 

1. Türkiye ve KKTC’deki bir Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı akademik 

takvimi içinde kayıtlı öğrenci olmak, PMO-GENÇ Kolları üyesi olmak. Danışma kurulu, seçici kurul 

ve raportörlerle birinci dereceden akraba veya çalışanları arasında olmamak. Yarışma ilan ve 

değerlendirme süreci boyunca kurul üyeleri ile stajyer, asistan gibi sıfatlarla iş ilişkisi içinde 

olmamak. 

 



 
 

2. Yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak 

katılabilirler. Grup olarak katılımlarda, tüm grup üyeleri gerekli kriterleri sağlamalı ve ekip 

temsilcisi ilgili formda belirtilerek her bir grup üyesi için başvuru formu ayrı ayrı doldurulmalı, her 

ekip üyesi için alınmış öğrenci belgeleri ile birlikte teslim edilmelidir. Öğrenci belgesi ilan tarihi 

sonrası e-devlet üzerinden alınıp başvuru formu ile beraber gönderilecektir. 

3. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. 

VII. YARIŞMA KOŞULLARI 

1. Tasarım çalışmaları, vurgulanmak istenen ve önemli görülen tüm fikir, tasarım detaylarını yazılı 

anlatımları içerir. Sunum dili Türkçe ve sunum tekniği serbesttir. 

2. Teslim edilen bütün dosyalara isim olarak ekip rumuzu konulacaktır. Her tasarımın sağ üst 

köşesinde tasarım ekibinin 5 haneli rumuzu yer alacaktır. Grup katılımlarında başvuru formları 

gibi tekrar eden dosyalar için gerekirse dosya adı sonuna -01, -02 gibi numaralandırma 

yapılacaktır. Rumuz yazı tipi Times New Roman ve yazı puntosu 12 olmalıdır. 

3. Yarışmaya katılacak tasarımlar en geç 15.12.2019 tarihi mesai bitimine kadar (18.00) dijital proje 

dosyası ZIP veya RAR paketi içerisinde sıkıştırılmış tek dosya olarak weTransfer ile 

ankarapmogenc@gmail.com adresine başvuru formu ve öğrenci belgesiyle gönderilecektir. 

WeTransfer dışında yöntemlerle yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir. 

4. Grafik gösterimlere ilave olarak ihtiyaca göre PDF, DOC veya DOCX formatında 500 kelimeyi 

geçmeyecek yazılı açıklamalara yer verilebilir. 

5. Baskının yapılacağı görsel veya görsellerin tek başına teslimlerinin yanı sıra, yerleşim planı ön- 

arka yüz ve sağ- sol kol olmak üzere 300 DPI A3 boyutunda ayrı dosyalarda yer alacak şekilde 

olmalıdır. Çeşitli diyagram ve yaklaşımların anlatıldığı A3 boyutunda 300 DPI çözünürlükte poster 

teslim edilmelidir.  

6. Tişört tasarımları, dijital ortamda PDF formatında teslim edilecektir. Tasarım vektörel ortamda 

yapılmışsa bunlara ek olarak “.ai, .cdr” formatında bir ek teslim de yapılmalıdır 

7. Yarışmaya bir yarışmacı üç eser ile katılabilir. Daha fazla eser gönderen yarışmacının diğer eserleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

8. PMO-GENÇ “TİŞÖRT TASARIM YARIŞMASI’’ temalı Tişört Tasarım Yarışması Organizasyonu’ndaki 

tüm haklarını gizli tutar. 

9. Eser sahibi yarışmayı düzenleyen kurum ve uzantılarının ilgili çalışmaları yayınlama konusunda 

izin vermiş sayılır. Eserler, eser sahibinin tüm hakları korunarak, tişört baskısı olarak kullanılacak 

olmakla birlikte, bunlar ve kullanım hakları devredilmiş tüm eserler kurum tarafından (bunlarla 

sınırlı kalmamak kaydıyla web sitesi, sosyal medya kanalları, afiş, broşür, dergi, kitap vb. gibi) 

sayısal ve basılı medyalar üzerinde, mümkün olan durumlarda tasarımcılara referans vererek 

kullanılabilir. 

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

gerekmektedir.  

11. Katılımcılar sundukları tasarımların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş 

sayılırlar. Tasarımların daha önce başka yarışmalarda ödül almamış ve/veya yayımlanmamış 

olması gerekmektedir. 

 

 



 
 

VIII. DİĞER KOŞULLAR 

1. Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere 

yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak 

kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya, zeyilname hazırlamaya Peyzaj 

Mimarları Odası ve PMO-Genç Kolları yetkilidir. Tüm bu bildirimlerim yapılması sürecinde 

katılımcılar bu bildirimleri takip etme yükümlülüğüne sahiptir. 

2. Seçici Kurul önerdiği takdirde; tasarım üzerindeki gerekli değişiklikler tasarımcı tarafından yapılır. 

IX. ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ 

Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda seçilen üç (3) eş değer tasarımın sahiplerine, seçici kurul 

tarafınca tarihi belirlenecek olan sergi ve ödül töreninde PMO Genel Merkez tarafından üç (3) adet 

eşdeğer ödül verilecektir. Ödül tarihi ileri bir tarihte duyurulacaktır. Sonuçlar PMO internet sitesi 

PMO-GENÇ sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. 

X. DEĞERLENDİRME 
 
Seçici Kurul, değerlendirme aşamalarını ve değerlendirme ölçütlerini kendisi saptayacaktır. 

Değerlendirme sonuçları seçici kurul raporu ile birlikte katılımcılara açıklanacaktır. 

 

XI. DANIŞMA KURULU, SEÇİCİ KURUL, YEDEK SEÇİCİ KURUL, RAPORTÖRLER VE DEĞERLENDİRME 

Danışma Kurulu: 

Barış EKMEKÇİ Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Gizem KARABAY CAN Peyzaj Yüksek Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi 

Ayşegül ORUÇKAPTAN Dr. Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Zeynep TEBEROĞLU Ankara Üniversitesi PMO-GENÇ Temsilcisi 
Oğuz YILMAZ Prof. Dr. Öğretim Üyesi – Ankara Üniversitesi Peyzaj 

Mimarlığı Bölümü 

*Danışma kurulu oy hakkına sahip değildir. 

Seçici Kurul: 

Okan Mutlu AKPINAR Peyzaj Mimarı 

Mehmet Cemil AKTAŞ Peyzaj Mimarı 

Bayazıt Oğuz AYOĞLU Peyzaj Yüksek Mimarı 
Bülent BİNGÖL Yrd. Doç. Dr. İletişim- Grafik Tasarım-Karatay 

Üniversitesi 

Harun KILIÇOĞLU Peyzaj Mimarı 

Kemal ÖZGÜR Peyzaj Mimarı 
Zülfükar SAYIN Doç. Dr. Öğretim Üyesi – Hacettepe Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 



 
 

Yedek Seçici Kurul 

Alican Turgay SEZER Peyzaj Yüksek Mimarı 
Sercan YILMAZ Peyzaj Mimarı 

Raportörler 

Ahmet Fatih AKGÜL Ankara Üniversitesi PMO-GENÇ Temsilcisi 

Erdem DOĞAN  Ankara Üniversitesi PMO-GENÇ Üyesi  

Ömer Faruk ELMAS Ankara Üniversitesi PMO-GENÇ Üyesi  

Mehtap UYGUN  Ankara Üniversitesi PMO-GENÇ Üyesi  
 

*Kurul üyeleri ve görevli adları soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. 

XI. YARIŞMA TAKVİMİ 

Tasarım yarışmasının başlangıç tarihi  04.11.2019 

Son soru sorma tarihi  22.11.2019, 18.00 

Soruların cevaplanması 29.11.2019, 18.00 

Yarışmasının bitiş tarihi ve saati 15.12.2019, 18.00 

Seçici kurul değerlendirmesi 16-21.12.2019 

Sonuçların açıklanması  22.12.2019 
 

İletişim: ankarapmogenc@gmail.com 
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