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PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 

ŞARTNAMESİ 

 

Yarışmanın Adı / Konusu:    PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik  

                                                             Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm  

                                                             Başkanları Konseyi) Logo Tasarımı Öğrenci Yarışması  

 

Düzenleyen / Yarışmayı Açan:   PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm  

                                                             Başkanları Konseyi) 

                                                     

 

İletişim / Eser Teslim Adresi:   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi          

(Sekreterya)      Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

                                                             Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş 

  E-posta: peyzajlogo@gmail.com  

 

 

 

Yarışma Takvimi 

 Yarışma Başlangıç Tarihi: 15 Eylül 2014 

 Eser Teslim Son Tarihi: 31 Ekim 2014 (17:00) 

 Seçici Kurul Değerlendirmesi ve Sonuçların İlanı: Kasım 2014  

 Ödül Töreni: Mayıs 2015  

Tasarımların elden veya posta / kargo ile teslim edilmesi mümkündür. Tasarımların katılımcı 

formları ile birlikte en geç 31 Ekim 2014 günü 17:00’a kadar sekreterya adresine veya posta / 

kargo şirketine teslim edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde, sekreterya 

adresine elden iletilmeyen veya  posta / kargo şirketine teslim edilmeyen tasarımlar yarışmaya 

dahil edilmeyecektir. Eserler, belge karşılığında teslim alınır. Seçici kurul değerlendirmesi ve 

sonuçların ilanı, 2014 Kasım ayında düzenlenecek olan 10. PEMKON (Peyzaj Mimarlığı 

Bölüm Başkanları Konseyi) toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek olup, sonuçlar PEMAT-

PEMKON internet sitesi (www.pemkon.org) kanalıyla duyurulacaktır. Ödül töreni, 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

tarafından 2015 Mayıs ayında düzenlenecek olan 19. PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik 

İşbirliği Toplantısı) kapsamında gerçekleştirilecektir. PEMKON ve PEMAT toplantılarına ait 

kesin tarihler www.pemat.org adresinden ayrıca duyurulacaktır. 
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Seçici kurul 

 

 Prof. Dr. Hakan DOYGUN - Başkan (PEMKON Dönem Başkanı) 

 Yrd. Doç. Dr. Yıldız AKSOY - Üye 

 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR - Üye 

 Yrd. Doç. Dr. Neslihan DEMİRCAN - Üye 

 Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILMAZ - Üye  

(Soyadı alfabetik sırasına göre) 

PEMKON, değerlendirme toplantısına katılamayan jüri üyesi yerine bir başka üye belirleme 

ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir. 

 

Yarışmanın Konusu ve Amacı 

 

PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı 

Bölüm Başkanları Konseyi) kurumsal yapılarında kullanılacak logoları belirlemek için 

düzenlenen bir yarışmadır. 

 

Katılım İçin Gerekli Koşullar ve Bilgiler 

 

1. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Üniversitelerinin Peyzaj Mimarlığı Bölümleri’nde eser teslim tarihi itibarıyla 

eğitimlerini sürdürmekte olan Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine açıktır. 

2. Yarışmaya katılacak öğrencilerin, eser teslim tarihi itibarıyla Peyzaj Mimarlığı 

Bölümü / Anabilim Dalı öğrencisi olduklarına dair resmi bir öğrenci belgesini 

başvurularına eklemeleri gerekmektedir.    

3. Seçici kurul asil ve yedek üyelerinin birinci derecedeki yakınları yarışmaya 

katılamazlar. 

4. Bir kişi en fazla 5 (beş) eserle yarışmaya katılabilir. 

5. Aynı kişi birden fazla ödül kazanamaz 

6. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde 

yayınlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları 

gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce 

korumaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.  

7. Seçici kurul tarafından, değerlendirme sırasında ve sonrasında kopya olduğu ve 

/ veya şartnameye uygunluk taşımadığı tesbit edilen tasarımlar yarışma dışı 

bırakılacak ve ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödülün iadesi yasal yollardan 

talep edilecektir.  

8. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı 

yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan PEMKON ya da Seçici Kurul 

Üyeleri sorumlu tutulamaz. Yarışmacılar, Seçici Kurulun kararlarına saygı 

göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.  

9. Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının 

tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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10. Tasarımların PEMAT ve PEMKON’un ihtiyacını karşılamaması halinde ya da 

diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal 

edilebilir veya Seçici Kurul ödüle layık görmeyebilir. İlan edilen tüm ödülleri 

dağıtmama hakkı PEMKON tarafından saklı tutulmaktadır.   

11. Katılım ücretsizdir.  

 

 

Katılım İçin Gerekli Tasarım Koşulları 

 

1. Yarışmada PEMAT için ayrı, PEMKON için ayrı, birbirinden bağımsız iki 

logo tasarlanması yerinde olacaktır. Böylece PEMAT ve PEMKON 

yazışmalarında ayrı logolar kullanabilecektir. Bununla birlikte, iki logonun 

beraber kullanımına da ihtiyaç duyulabilecektir. Böyle bir durumda, logoların 

bir araya geldiğinde de bir anlam taşıması / uyum ve bütünlük göstermesi, 

tasarımcıların üzerinde düşünmesi gereken bir konu olmalıdır. Seçici Kurul 

Üyeleri tarafından logoların değerlendirilmesi aşamasında,  PEMAT ve 

PEMKON için çizilen logolar arasındaki uyum öncelikli olarak göz önünde 

bulundurulacaktır. Logoların uyum sağlamaması durumunda, PEMAT ve 

PEMKON için ayrı ayrı tasarlanan logolar değerlendirmeye alınacaktır. Ör:  

 

 

 

2. PEMAT, ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde görev yapan tüm 

akademisyenleri bir çatı altında toplayan bir organizasyonun adı olup amacı ise 

ülkemizde bulunan Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin iletişimlerini geliştirmeleri 

yanında eğitim-öğretim, araştırma ve yayın konularında birlikte hareket etme 

ortamı yaratılmasını sağlamaktır. PEMKON ise, Peyzaj Mimarlığı eğitimi 

veren üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından oluşturulan ve bu bölümlerin 

başkanlarının ve yardımcılarının temsil edildiği sivil bir organizasyondur. 

Amacı ise; Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitim/öğretimini farklı fakülteler 

altında ve farklı yapılanmada yürüten Peyzaj Mimarlığı Bölümleri arasında 

akademik işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, eğitim-öğretim ve araştırma 

konularındaki gelişmeleri değerlendirmek, karşılaşılan sorunları ve çözüm 

önerilerini ortaya koymak ve bu amaçlar doğrultusunda, ulusal ve uluslararası 
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kuruluşlarla bağlantıları kurmaktır. Yukarıda verilen tanımlamalar 

doğrultusunda PEMAT-PEMKON’un ulusal ve uluslararası kimliğine, imajına 

ve Peyzaj Mimarlığı mesleğine uygun tarzda, profesyonel bir logonun 

gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanacak olan logo, yazı tipi, renk uyumu, 

içerik ve estetik açıdan bir bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.  

 

PEMAT VE PEMKON ile ilgili bilgilere http://www.pemat.org adresinden 

ulaşılabilir. 

 

3. PEMAT-PEMKON logosu; görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, 

anlaşılır, sade ve özgün olmalıdır.  

4. PEMAT-PEMKON logosu; yurt dışındaki faaliyetlerde de kullanılacağından 

dolayı yazılar İngilizce olarak da algılanacak bir biçimde yarışmacılardan 

grafik çözüm üretmeleri beklenmektedir.  

5. Seçilen PEMAT-PEMKON logosu, bu sivil organizasyonların kimlik 

çalışmalarının bir parçası ve temsil unsuru olarak her türlü basılı materyal ve 

sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ve promosyon ürünleri, kırtasiye 

malzemeleri, antetli kağıt, faks kağıdı, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve 

faaliyetlerde de kullanılacaktır.  

6. Başarı ödülü alan logo kullanım alanına göre kağıt, cam, ahşap, metal, bez vb 

bir çok zemin üzerine işlenecektir. Dolayısı ile renklerin gerçek renkleri 

tutması ve uygulama kolaylığı açısından mümkün olduğunca az renk içeren ve 

tonlamalardan kaçınılan bir tasarım olması önerilmektedir. Logo için en fazla 3 

renk yeterli olacaktır. Logo renkli olarak tasarlansa da, siyah baskı veren 

makinalar, fotokopi ve fax kullanımı da düşünülmeli, logonun siyah beyaz 

renklerde de gerekli anlamı verebilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Logoda renk geçişleri ve tonlamalardan kaçınılmalıdır.  

7. PEMAT-PEMKON logo tasarımı, renkli ve siyah-beyaz kullanıma uygun 

olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı çok küçük 

ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık 

görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz 

kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.  

8. Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk 

kriterleri üzerinden değerlendirecektir.  

 

Katılım İçin Gerekli Teknik Koşullar 

 

1. Yarışmada tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 rakamın birleşiminden oluşmalıdır 

(Örnek: ABCD123). Farklı tasarımcılardan gelen çalışmalarda aynı rumuz 

olması halinde Yarışma Sekreteryası rumuza ek yapma hakkına sahiptir.  

2. Katılımcıların rumuzu, tasarımların ve raporun arkasında ve CD üzerinde yer 

alacaktır.  

3. Her tasarım, şartnamenin sonundaki kılavuza uygun olarak çıktısı alınacak ve 

bu çıktılar ile tasarıma ait raporun elektronik ortamda oluşturulmuş halleri de 

CD’de yer alacaktır.  

4. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı 

işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser 

yarışma dışı bırakılacaktır.  
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5. Logo, iki adet A4 kağıt ile sunulacaktır. Birinci A4 kağıt içerisine, uzun kenarı 

15 cm’i geçmeyecek biçimde renkli olarak ve ikinci bir A4 kağıdın yarısına 

siyah-beyaz, yarısına da logonun negatif kullanımı uzun kenarı 3 cm’i 

geçmeyecek biçimde küçültülmüş ölçeğiyle teslim edilmelidir. A4 kağıtlar 

paspartulanmamalı ya da kartona yapıştırılmamalıdır.  

6. Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, her tasarım için ayrı teslim zarfı ve 

ayrı rumuz kullanmalıdır. Birden fazla tasarımın teslim zarfı, tek bir postalama 

zarfının içinde kargolanabilir veya elden teslim edilebilir. Yarışmaya 

gönderilecek tasarımlar; Adobe Illusrator, Freehand, CorelDraw gibi bir 

vektörel programlardan birinde yine vektörel olarak hazırlanmalı, PDF olarak 

da kaydedilmelidir, ayrıca Adobe Photoshop gibi piksel tabanlı bir programda 

da 300 dpi çözünürlükte oluşturularak CD ile teslim edilmelidir.  

7. Her tasarım için ayrı ayrı olmak üzere, yarım sayfayı geçmeyecek şekilde; logo 

tasarımına yön veren bakış açısı ile şekillerin, sembollerin ve renklerin 

anlamlarını içeren bir açıklayıcı rapor bilgisayar ortamında yazılmalı ve eser 

teslim zarfının içinde tasarım ile birlikte yer almalıdır. Tasarıma ait rumuzun 

aynısı, o tasarım için hazırlanmış rapor sayfasının arkasına da yazılmalıdır. 

8. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul 

edilmeyecektir.  

9. PEMKON, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde 

değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme 

yapılmaz. 

10. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en 

fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde 

geri alınmayan eserlerden PEMKON sorumlu değildir.  

11. Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, 

yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

Eserlerin Gönderimi İçin Postalama Koşulları 

 

1. Yarışmacılar, her bir iş için 3 adet zarf kullanacaklardır: Söz konusu zarflar; 

içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılımcı formunun ve öğrenci belgesinin yer 

aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı, Sayısal Belge CD Zarfı ve bu iki zarfla 

beraber tasarımların ve tasarım raporunun yer alacağı Teslim Zarfı’dır.  

2. Alıcı adresi, Teslim Zarfı üzerine yazılacaktır.  

3. Her zarfın üzerinde katılımcının sadece rumuzu yazacaktır. Zarfların üzerinde 

katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı 

bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı 

bırakılacaktır. 

4. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık 

bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü postalama zarfı 

kullanılabilir (kargo şirketinin zarfı gibi). 

5. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı “teslim zarfı” ve “ayrı 

rumuz” kullanmalıdır; birden fazla eserin teslim zarfı, tek bir “postalama zarfı” 

içinde kargolanabilir.  

6. Sekreterya’ya elden veya posta / kargo ile iletilen zarflar, Seçici Kurul 

tarafından değerlendirmenin yapılacağı gün açılacaktır.  
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Kullanım Koşulları ve Yasal Haklar 

 

1. Katılımcı, birinci seçilen ve/veya PEMAT-PEMKON tarafından kullanılması 

kararlaştırılan tasarımının PEMAT-PEMKON tarafından kullanılmasına 

süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna 

bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat 

gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımlarını çoğaltma, işlenme, yayma, 

temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için 

PEMAT-PEMKON’a tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.  

2. Bu şekilde kullanılan tasarım için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı 

kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men 

etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir 

telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu 

kabul, beyan ve taahhüt eder. PEMAT-PEMKON, tasarım için katılımcının 

yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı, 

ödül alan tasarımı, PEMAT-PEMKON logosu olarak kendi adına marka olarak 

tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili, rücu kabul, beyan ve taahhüt 

eder.  

3. Katılımcı formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, 

yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve PEMAT-PEMKON kararlarının tamamını 

kabul etmiş sayılırlar.  

 

Ödül 

 

1. Kazanan yarışmacılara ödüllerinin verileceği kesin tarih ve yer PEMAT - 

PEMKON web sitesinden (http://www.pemkon.org) açıklanacaktır. Bu tarih, 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

Bölümü tarafından düzenlenecek olan 19. PEMAT Toplantısı tarihidir.  

2.     Başarı ödülü       3000 TL.  

1. Mansiyon ödülü 1500 TL.  

2. Mansiyon ödülü 1250 TL.  

3. Mansiyon ödülü 1000 TL.  

        

 

 

 

 

 


