AMERİKAN HASTANESİ 100. YIL HASTA ÖNLÜĞÜ TASARIM YARIŞMASI
Türkiye'nin en köklü sağlık kurumlarından biri olan Amerikan Hastanesi, 100. yılında genç
moda tasarımcılarını “Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması”na davet ediyor.
30 Nisan – 27 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçları 31 Mayıs 2021
tarihinde açıklanacak olan yarışmada, başvurular 28 Nisan 2021 tarihinde sona erecektir.
Katılım şartlarına ve yarışmanın tüm aşamalarına ait detayları aşağıda görebilirsiniz:
Başvuru Kriterleri:
-

-

TC vatandaşı olmak.
1987 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.
Üniversitelerin güzel sanatlar fakültesinde veya moda tasarım bölümlerinin 3. ve
4. sınıflarında okumak ya da son 5 sene içinde mezun olmak, moda tasarım
meslek yüksek okullarında (MYO, Olgunlaşma Enstitüsü vb.) okumak ya da mezun
olmak, en az 2 yıllık moda tasarım sertifika/diploma programında okumak ya da
son 5 sene içinde mezun olmak.
Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari
firması, markası olmamak ve ticari sponsoru bulunmamak.
Amerikan Hastanesi çalışanlarının ve jüri üyelerinin yakınlarıyla çalıştığı
kurumlardan herhangi bir kişinin yarışmaya katılması yasaktır.

Yarışma Kriterleri:
Yarışma kapsamında katılımcılardan, Amerikan Hastanesi'nin 100. yılına ithafen
“kadın”, “erkek”, “çocuk” ve “doğum” kategorilerinde hasta önlüğü tasarımı
istenecektir.
Çizimlerde aşağıdaki teknik ve fonksiyonel özelliklere dikkat edilmelidir:
•

Önlüklerde metal hiçbir aksesuar bulunmamalıdır. Metal aksesuarlar, MR ya da
röntgen çekilirken tehlike yaratmaktadır.

•

Tasarımlarda plastik çıtçıt ya da cırt cırt kullanılmamalıdır. Önlükler çok yüksek
ısılarda yıkanıp, ütülenmektedir. Çıtçıtlar pres ütülerde erimekte, cırt cırtlar ise
sertleşip hastaların canını yakabilmektedir.

•

Kumaşlar nefes alabilen, az kırışan ve kolay temizlenen nanoteknolojik yapıda
olmalıdır. Ayrıca steril yıkama sıvılarına ve defalarca yıkamaya dayanabilmelidir.
Hem yıkama hem de ütüden dolayı rengi solmayan kumaşlar tercih edilmelidir.
Yarışma başvuruları sırasında kumaş türlerinin neden seçildiği örnek olarak
belirtilmesi yeterlidir. Finale kalan yarışmacılardan bire bir başvuru yaptıkları
kumaşları örneklendirmeleri ve sunmaları istenecektir.
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Yarışma Aşamaları:
YARIŞMA SUNUM DOSYALARI
Yarışma sunum dosyaları en geç 28 Nisan 2021 Çarşamba günü 17:00'a kadar
modatasarimi@amerikanhastanesi.org adresinden elektronik ortamda, Online olarak
siteye yüklenecektir. Eksik doldurulan ve/veya son teslim tarihinden sonra yüklenen
dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

KATILIMCILARIN YARIŞMA BAŞVURUSU İÇİN ELEKTRONİK ORTAMDA TAMAMLAMASI
GEREKENLER
•
Başvuru Formu ve Katılımcı Beyanı
Başvuru formu www.amerikanhastanesi.org/moda-tasarim-yarismasi web sitesinden
Online olarak doldurulacaktır ve katılımcı beyanı Online olarak onaylanacaktır.
•
Başvuran Yarışmacının Fotoğrafı
Katılımcı kendi portre fotoğrafını elektronik ortama yükleyecektir.
•
Diploma ya da Öğrenci Belgesi
Katılımcı diplomasını/öğrenci belgesini elektronik ortama yükleyecektir.
•
Gelecek Planlarını Detaylandıran Yazı
Katılımcı, elektronik ortamda en fazla 200 kelimeden oluşan ve gelecek planlarını
anlatan bir yazı hazırlayacaktır.
•
Kısa Bir Özgeçmiş
Katılımcı, elektronik ortamda en fazla 200 kelimeden oluşan ve özgeçmişini anlatan bir
yazı hazırlayacaktır.
•
Koleksiyon Paftaları
Katılımcılar “kadın”, “erkek”, “çocuk” ve “doğum” kategorilerinde ön, arka ve profil
olmak üzere, toplamda tam 4 görünümden oluşan koleksiyon hazırlayacaklardır.
Hazırladıkları koleksiyonları 4 farklı paftada PDF ya da JPG formatında sisteme
yükleyeceklerdir.

KATILIMCILARIN YARI FİNAL JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN FİZİKSEL ORTAMDA
TAMAMLAMASI GEREKENLER
Ön eleme sonrası finale kalan yarışmacıların sunumu için tasarım paftalarında bulunması
gerekenler:
-

4 tam görünümden oluşan koleksiyon sunumu (50x70 cm ölçülerinde, her bir tam
görünümü detaylandıran artistik ve teknik çizimler, ayrıca her bir paftada o
görünümde kullanılacak kumaş detayları ve tamamlayıcı aksesuar detayları
belirtilecektir).
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-

-

Tasarım yaklaşımlarını/koleksiyon detaylarını destekleyen fotoğraf, bilgi, kısa film
ya da yazılı metin tasarımcının hayal gücüne aittir.
Artistik ve teknik çizimlerin olduğu paftaların önünde ve arkasında kimliği belirtici
isim, imza ya da mahlas olmamalıdır. Kimlik belirtici işaret olan dosyalar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu formatların dışındaki dosyalar kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA SÜRECİ
 28 Nisan 2021 Çarşamba günü 17:00'a kadar dosyalar Online ortamda sisteme
yüklenmelidir.


Birinci Aşama: Online Değerlendirme
30 Nisan - 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek birinci aşamada, moda
ve tekstil endüstrisinin ve Amerikan Hastanesi'nin tecrübeli temsilcilerinden
oluşan Seçici Kurul tarafından, tüm katılımcıların başvuru dokümanları ve sunum
dosyaları Online olarak incelenerek ve puanlanarak 11 Mayıs 2021 Salı günü ön
jüri değerlendirmesi gerçekleştirilecektir.



İkinci Aşama: Danışman Görüşmesi
İlk aşamayı geçen 10 katılımcı finalist, 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yarışmanın
danışmanı Mehtap Elaidi ile gerçekleşecek Online ön mülakata davet
edileceklerdir. Bu aşamada, yarışmacılardan sundukları 4 tam görünümün pafta
çıktılarını yollamış olmaları ve projeleri hakkında Online bilgi vermeleri
istenecektir. Mülakatların ardından, Mehtap Elaidi'nin yönlendirmesiyle tasarım
ve tasarım sunumları üzerinde son revizeler yapılacaktır.



Üçüncü Aşama: Online Sözlü Mülakat ve Sonuçların Açıklanması
İlk aşamayı geçen 10 katılımcı finalist, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Seçici
Kurul’la gerçekleşecek Online mülakata davet edilecektir. Bu aşamada,
yarışmacılara Online olarak 5 dakika süre verilecek ve projeleri hakkında Seçici
Kurul’a bilgi vermeleri istenecektir. Mülakatların sona ermesinin ardından, 31
Mayıs 2021 Pazartesi günü yarışmanın kazanan 3 tasarımcısı açıklanacak ve
eşzamanlı olarak www.amerikanhastanesi.org/moda-tasarim-yarismasi
adresinde ve www.instagram.com/amerikanhastanesi sosyal medya
platformlarında duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
•

Yarışmacıların yaratıcılık düzeyi (özgünlük ve yeni fikir içermesi)

•

Tasarımların fonksiyonelliği

•

Tasarımların uygulanabilirliği ve giyilebilirliği

•

Malzeme seçiminde (kumaş, aksesuar vb.) yaratıcılık

•

Malzeme-tasarım uyumu
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AMERİKAN HASTANESİ 100. YIL HASTA ÖNLÜĞÜ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
Kazanan kişinin tasarımı Amerikan Hastanesi’nin yeni hastane önlüklerinde hayata
geçirilecek, ayrıca dereceye giren ilk üç isim, Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı
Özlem Kaya ile Genel Portfolyo Değerlendirme Ödülü’ne hak kazanacaktır.
Katılımcıların Yükümlülükleri:
•

Finale kalan 10 yarışmacı, koleksiyonlarının kullanım haklarını sonuçların açıklandığı
tarihten itibaren bir yıl süre ile, hiçbir koşul öne sürmeksizin, ücretsiz olarak
Amerikan Hastanesi'ne devretmiş sayılacaklardır.

•

Kazanan 3 yarışmacı, yarışmada yer alan eserlerinin/koleksiyonlarının tüm fikri ve
sınai mülkiyet ve telif hakları ile kullanım, üretim, satış, projeleri sergilemek,
yayımlamak ve arşivlemek haklarının süresiz ve ücretsiz olarak Amerikan
Hastanesi'ne ait olacağı konusunda düzenlenen sözleşmeyi imzalayacaklardır.
Amerikan Hastanesi, dereceye giren eserleri kullanıp kullanmama hakkını saklı
tutar.

•

Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında Amerikan
Hastanesi'nden hiçbir ek talepte bulunmayacaklardır.

•

Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi üçüncü kişi ya da kuruluşa ait
tasarımlar değerlendirmeye alınmayacak olup, yarışmacılar yarışmaya göndermiş
oldukları eserlerin/koleksiyonların kendi özgün tasarımları olduğunu ekli katılım
formuyla taahhüt edeceklerdir.

•

Ayrıca her bir yarışmacı, yarışmaya gönderdikleri tasarımların kendilerine ait
olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve
sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını,
profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımın
kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, daha önce bir başka yarışmaya
katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli
özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Katılımcılar başvuru formlarını Amerikan Hastanesi'ne teslim etmeleri ile işbu
Şartname’de belirtilen tüm hususları kabul etmişlerdir. Yarışmacıların işbu
taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde tasarım ödülü almış ise ödül geri
alınacak ve Amerikan Hastanesi bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatacaktır.

•

Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş
sayılacaktır.

•

Amerikan Hastanesi, belirtilen tarihleri, jüri ve danışman isimlerini değiştirme hakkını
saklı tutar.
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JÜRİ VE DANIŞMAN LİSTESİ
Mehtap Elaidi – Moda Tasarımcısı & Danışman
Dr. İsmail Bozkurt – Amerikan Hastanesi Başhekimi
Bahar Kader – Instyle Genel Yayın Yönetmeni
Ceylan Atınç – Vogue Türkiye Moda Direktörü
Rachel Araz – Influencer
Özlem Kaya – Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı
Dilek Hanif – Moda Tasarımcısı
Atıl Kutoğlu – Moda Tasarımcısı
Niyazi Erdoğan – Moda Tasarımcısı
Burak Çakmak – Parsons - The New School of Design Eski Dekanı
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