T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
“TUDORS’LA GÖMLEĞİNİ TASARLA”
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

"Tudors’la Gömleğini Tasarla Yarışması" Türk tekstil sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, özgün
tasarımlarını yaratma ve satma isteklerinin güçlendirilmesi, yetenekli gençlerimizin ve özgün tasarımların
teşvik edilmesi, genç yetenekleri desteklemek ve yeni tasarımcıların sektöre hızla kazandırılması amacı ile
TUDORS ve T.C Şişli Meslek Yüksekokulu işbirliğinde düzenlenecektir.

1- YARIŞMANIN AMACI

•Sektörün imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
•Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
•Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek, tasarım etkinliklerini
yaygınlaştırmak ve özendirmek,
•Fark yaratacak ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak, sektöre ilgi duyan genç dinamik
tasarımcı adaylarını teşvik etmek,
•Geleceğin tekstil pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak,
•Yeni malzeme kullanımıyla oluşturulan tasarımların gelecek ile buluşmasına vesile olmak,
•Inovatif, özgün, estetik, işlevsel, üretilebilir, uygulanabilir, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına
uyumlu, kullanım kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzemenin etkin bir şekilde
kullanılmasını sağlayan gömlek tasarımlarını sektöre kazandırmak, başta gelmektedir.
A-YARIŞMANIN TEMASI
Tudors Şişli Meslek Yüksekokulu gömlek tasarım yarışması ile sizi özlediğiniz doğaya ve özünüze dönmeye
davet ediyor. Şehrin kaosundan uzaklaşıp özlediğimiz doğaya ve özümüze davet eden Tudors, yarışmada
kendine dönüşten, doğallık ve rahatlıktan ilham alıyor. Yaşamın karmaşasından kaçıp sakinlik ve sadelik
arayanlar için özenle düşünülmüş tasarımlar, çevreye ve doğaya duyarlılığın yansıması olarak dikkat çekiyor.
Kalabalıklar içinde yalnızlaşan bireyin doğaya ve doğallığa dönüş isteği doğala dönüş akımının felsefesine
dayanıyor. Konseptler; doğayla, ağaçla, ormanla bütünleşme ve bu yolla yine özünü keşfetme, aslını
hatırlama kavramlarına ortak göndermede bulunuyor. Doğanın şiirselliğini, bitki, hayvan ve objelerle
vurgulayan tasarımlar sihirli bir dünyanın kapılarını aralıyor.
2- YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI

A- Yarışma, T.C Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılımına açıktır.
3- YARIŞMANIN KATEGORİLERİ VE TEKNİK AÇIKLAMALAR

“Tudors’la Gömleğini Tasarla” Tasarım Yarışması, bir ana tema altında, desen tasarımı kategorisinde
düzenlenecektir. Kategori için, yarışmacılar bir adet tema paftası, bir adet teknik çizim ve ürün anlatım paftası
tasarlayarak yarışmaya katılabilirler.
A-TEKNİK AÇIKLAMALAR TEMA PAFTASI:
Koleksiyona ait esin kaynaklarının (görsel veya metin), malzeme, kumaş ve aksesuarlar için araştırma,
kavramsal yaklaşım, koleksiyon ismi gibi bilgilerin yer aldığı A3 boyutundaki bir tema paftası (Mood Board)
tasarlamalıdırlar.
TEKNİK ÇİZİM VE ÜRÜN ANLATIM PAFTASI:
Koleksiyona ait giysilerin ön ve arka görünümleri içeren illüstrasyon, ürünleri anlatan teknik çizim, tasarımda
kullanılan kumaş veya kumaşlardan örnekler, kullanılacak malzeme ve aksesuarları vb. belirten örnekler ve
gereken açıklamalar yer almalıdır.
A3 boyutunda hazırlanacak paftalar yatay ya da dikey olarak kullanılabilir. Tasarımlar el çizimi ya da dijital
(bilgisayar) çizim olarak hazırlanabilir. Her iki çizim tekniği birarada kullanılabilir

B-KATEGORİ
DESEN TASARIMI
Kategoride gömlek kumaşı için baskı deseni tasarımlarının ve renk varyantlarının yer aldığı bir tasarım
koleksiyon hazırlığı istenmektedir.
Kategori içerisinden uygun bulunması halinde “En İnovatif (Yenilikçi) Tasarım Ödülü” verilecektir. En
İnovatif (Yenilikçi) Tasarım Ödülü için ayrı bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.
4- GENEL AÇIKLAMALAR

•Yarışmacılar desen tasarımı kategorisinde düzenlenen yarışmaya birbirinden farklı en fazla beş dosya ile
başvurabilirler. Yarışmaya katılan her bir dosyanın farklı bir rumuzu olmalıdır.
•Yarışma başvuru dosyaları kategori için tek aşamada değerlendirilecektir.
•Yarışmaya son başvuru tarih, 27/03/2020 dir. Bu tarihe kadar yarışma başvuru dosyaları
“www.benioyla.com ” adresine yüklenmelidir. Dosyada yer alan paftaların üzerinde yarışmacının
ismi,imzasıveya gerçek kimliğini ortaya koyacak bir ibare yer almamalıdır.
•Yarışmacılar, başvuru belgelerini, A3 boyutunda hazırlanmış; tema paftası, teknik çizim ve ürün anlatım
paftası ile birlikte A3 boyutlarında bir zarf içerisinde teslim etmelidir.
•Eksik belge ile yapılan veya son teslim tarihinden sonra ulaşan tasarım sunum dosyaları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
•Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret veya belirleyici
Örneğin; ABC123)
•Yarışmaya gönderilen tasarımlarda özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş,ticarileşmemiş olması,
düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır.Bunun aksi bir durumun tespiti
halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir.
herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
(Rumuz 3 harf ve 3 rakamdan oluşmalıdır. Rumuz 3 Harf ile başlayıp, 3 harf ile bitecek şekilde
oluşturulmalıdır.
•Yarışmaya katılım bireyseldir, grup katılımı kabul edilmez.
•Yarışmacıların tasarımlarında özgün ve yenilikçi öneriler geliştirilmesi beklenmektedir. Seçici kurul ödüle
layık başvuru bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak
olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak göndermiş proje sahiplerinin, kazananların ilan
tarihinden itibaren ....... ay içinde ödülleri verilecektir. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen
ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın);
yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
•Jüri üyeleri, T.C Şişli Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu tarafından oluşturulacak olup, T.C Şişli Meslek
Yüksekokulu Danışma Kurulu zorunlu hallerde jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından
verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır.
Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarına saygı göstereceklerini,
yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
• Tudors ve T.C Şişli Meslek Yüksekokulu yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir
parçası olarak, Tudors ve T.C Şişli Meslek Yüksekokulu’nu temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital
ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks,
pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında
herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
•Tudors ve T.C Şişli Meslek Yüksekokulu personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri
üyelerinin yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti
halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, Tudors ve T.C Şişli Meslek Yüksekokulu
tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.

5- YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir;
Online Başvuru: Yarışma katılımcılarının öncelikle (www.benioyla.com) websitesinden paftalarını
yükleyerek başvurularını yapabilirler.
2. Başvuru Zarfı: Online başvuru onaylandıktan sonra e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak, herhangi
bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline getirilecektir. Başvuru zarfında başka
işaret bulunmayacaktır. Başvuru zarfı içerisine;
•Bir adet kimlik/pasaport zarfı,
•Bir adet pafta zarfı konulacaktır.
3. Kimlik/Pasaport Zarfı: Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisinin, özgeçmişin ve onay mailinde
gönderilmiş olan taahhütnamenin konduğu bir zarftır.
4. Pafta Zarfı: Tasarımlar; 2 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır. Kalınlığı 5 mm'yi aşmayan
fotoblok desteği ile pafta haline getirilmelidir. Paftalardan:
1. pafta: Tema Anlatım paftası olacaktır.
2. pafta: Teknik çizim ve Ürün Anlatım paftası olacaktır.
Paftaların arka sağ üst köşesine rumuzların yazılması gerekmektedir.
Başvuru zarfının üzerine e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak başvuru adresine gönderilecektir.
5. Başvuru Zarfı Teslim Adresi:
1.

6- DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

•Tasarımların belirlenen temaya uygunluğu
• Tasarımların özgünlüğü ve yaratıcılık düzeyi
• Tasarımların koleksiyon oluşturabilme düzeyi
• Tasarımların fark yaratma ve yenilikçilik düzeyi
• Tasarımların işlevselliği ve kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilme düzeyi
• Tasarımların üretilebilme ve uygulanabilme düzeyi
7-ÖDÜLLER
Yarışma ödülleri;
Birincilik Ödülü :1500
İkincilik Ödülü :1000
Üçüncülük Ödülü :500
En İnovatif Ürün Tasarımı: Tablet
Ödül töreninde ilk 20’e giren gömlek Tudors tarafından üretilerek mini bir defile ile sergilenecek.
İlk 10 a giren tasarımların tasarımcılarına Tudors da staj imkanı sağlanacaktır.
(10 öğrenci farklı dönemlerde olmak üzere 1 ay süresince staj yapacak)

8- JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, T.C Şişli Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu tarafından oluşturulacak olup,T.C Şişli Meslek
Yüksekokulu Danışma Kurulu zorunlu hallerde jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır.
Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarına saygı göstereceklerini,
yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
Tudors ve T.C Şişli Meslek Yüksekokulu personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri
üyelerinin yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti
halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, Tudors ve T.C Şişli Meslek Yüksekokulu
tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.

JÜRİ ÜYELERİ İSİM VE UNVANLARI
9- YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlan Duyuru Tarihi : 2 Mart 2020
Yarışma Başvuru Tarihi : 2 Mart 2020
Yarışma Son Başvuru Tarihi : 27 Mart 2020
Ön Değerlendirme Tarihi: 28 – 29 Mart 2020
Halk Oylaması Başlangıç – Bitiş Tarihi: 30 Mart – 7 Nisan 2020
Kazananların Duyuru ve Ödül Töreni Tarihi: 21 Nisan 2020

