tmmob
elektrik mühendisleri odası
izmir şubesi

tmmob
elektrik mühendisleri odası
izmir şubesi

ASANSÖR SEMPOZYUMU
LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
AÇIKLAMA:

Bu şartnamede yarışmayı düzenleyen TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi birlikte kısaca ODALAR olarak anılacaktır.

1. YARIŞMANIN KONUSU

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubelerinin ortak düzenlediği
Asansör Sempozyumu’nun ulusal düzeyde tanıtımında kullanılacak logo tasarımın sanatsal bir yaklaşımla,
akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanak sağlayacak şekilde tasarlanıp, oluşturulması.

2. YARIŞMANIN AMACI

Asansör Sempozyumu sektörün ortak bilgi platformu niteliğinde 1999 yılından itibaren 3 kez gerçekleştirilmiştir.
Sempozyumun tanıtımında ilk kez bir logo kullanılmasına karar verilmiştir.

3. YARIŞMA KOŞULLARI
3. 1. Yaş sınırının bulunmadığı yarışma, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları dışındaki

(profesyonel- amatör) tüm grafik tasarımcılar ile öğrencilere açıktır.
3. 2. Her katılımcı istediği sayıda eserle yarışmaya katılabilir.
3. 3. Amblem tasarımının kullanımı, “Asansör Sempozyumu” logotype ile biraraya geldiğindeki haliyle de
değerlendirilmelidir. Bununla beraber, Amblem tasarımı ile “Asansör Sempozyumu” unvanı, ayrı ayrı kullanıma
da uygun tasarlanmalıdır.
3.4. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, logonun kullanım alanları göz
önüne alındığında; her türlü basılı materyal, (broşür, gazete, dergi vb.) için dört renkli baskı tekniğine
(ofset-trigromi) ve dijital ortamlara da uygunluğu düşünülmelidir. Ayrıca, rozet, bayrak, anahtarlık, plaket / şilt
vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava materyalleri üzerinde de kullanılabilir olması göz önüne alınmalıdır.
Siyah-beyaz baskıda değerinden yitirmemeli, leke dengesi olarak anlaşılır sonuç vermelidir.
Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları
- renkli ve siyah / beyaz yan yana) hazırlanıp, foto blok ve benzeri hafif board üzerine sıvanmış olarak teslim
edilecektir.
3. 5. Tasarımlar renkli olarak çalışılacak, geniş kenarı 150 mm’den küçük olmayacak şekilde A4 (210x297
mm) kâğıda yerleştirilecek, altına ise, geniş kenarı 25 mm’den küçük olmayacak şekilde siyah beyaz örnekleri
yer alacaktır. Bu çalışmalar vektörel formatta, CMYK renk modunda, Adobe Illustrator, FreeHand ya da
CorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak ve her çalışmanın 300 PPI çözünürlükteki JPEG
versiyonlarıyla birlikte CD ortamında sunulacaktır.
Tasarımcı, yarattığı eserde kullanılan unsurların anlamını yarım A4 sayfasını geçmeyecek bir yazıyla açıklayacak
ve bu belgeyi hem Word dokümanı olarak CD’ye koyacak, hem de A4 çıkış olarak, herhangi bir yüzeye
sıvanmadan veya yapıştırılmadan (boardlamadan) teslim edecektir.

3. 6. Esere yarışmacı tarafından altı rakamdan ya da harften oluşan bir rumuz verilecektir.

Rumuz; paket üzerine, CD’nin üzerine ve çıkışın arkasına yazılacaktır. Yarışmacı eseri için ayrı ve kapalı bir
kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının eseri için kullandığı “RUMUZ” ile
“Asansör Sempozyumu LOGO YARIŞMASI” ibaresi bulunacaktır.
Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının

içinde eserin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa özgeçmişi ve iletişim bilgilerini (adres,
telefon ve e-posta) içeren bir katılımcı formu konulacaktır.
3. 7. Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsünce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu
yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmanın neticesinde, Seçici Kurul herhangi bir eserin, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte, bu
yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmaya katıldığı veya yarışma sonucunun ilan
edildiği tarihten önce yayımlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan
ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül
almış ve / veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir manada talep hakkı doğurmaz.
3. 8. Katılan eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya
da her aşamasında iptal edilebilir.
3.9. Yarışmayı düzenleyen Odalarımız katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
3. 10. Yarışmada dereceye giren tasarımların tüm hakları, Elektrik ve Makina Mühendisleri Odaları İzmir
Şubelerine devredilmiş sayılır. Tasarım sahipleri, kullanılacak olan amblem ve logolarda hiçbir şekilde isim
ve hak talebinde bulunamazlar. Ödül alanlar dışındaki tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir
ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan Odalarımız sorumlu
olmayacaktır.
3. 11. Ödül kazanan tasarımları Odalarımız kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.
Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için ödül tutarı
dışında katılımcıya bir ödeme yapılmaz.

3. 12. Eserler, Seçici Kurul tarafından “düşünsel ve sanatsal yaratıcılık”, “özgünlük”, “temaya uygunluk”,

“uygulamadaki başarı” ve “markaya kattığı değer” kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
3. 13. Yarışma sonunda birinci seçilen eser ASANSÖR SEMPOZYUMU’nun Logosu olarak belirlenecek
ve dereceye giren diğer eserlerle birlikte herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak
oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir
katalog olarak basılabilecektir.
Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergileme ve albüm için ayrıca telif
ödenmeyecektir.
3. 14. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret
kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma
şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

4. TELİF HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren eserinin Odalarımız 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 eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma
vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Odalarımıza tam lisans verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan
eserler 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. Odalar eserler için
katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı, ödül alan eseri
Asansör Sempozyumu Logosu olarak Odalar adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili
rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ESERLERİN TESLİMİ

Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte yarışma
Sekreteryasına gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Posta veya kargoda meydana gelen hasar ve
kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.
Eserler en son 03 Mayıs 2010 günü saat 17.00’a kadar; Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
1337 Sokak No:16 K.8 Çankaya / İzmir adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve
saatten sonra getirilen / gelen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

6. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Teslim Tarihi		
Jüri Seçimi 		
Sonuçların Açıklanması

: 03 Mayıs 2010, Pazartesi		
: 05 Mayıs 2010, Çarşamba
: 12 Mayıs 2010, Çarşamba

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın yoluyla ve Odalarımızın internet adresinde duyurulacaktır.
Ödüller, hak sahiplerine 23 Mayıs 2010 tarihinde İzmir Fuar Alanı 1 No’lu salonda düzenlenecek ödül töreni
ile takdim edilecektir.
7. ÖDÜL
1.’lik Ödülü
Mansiyon 1
Mansiyon 2

: 3.000 TL
: 500 TL
: 500 TL

8. SEÇİCİ KURUL
Seçici kurul aşağıda yer alan isimlerden oluşmuştur. Odalarımız değerlendirme toplantısına katılamayan seçici
kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir. (İsimler
soyadlarına göre alfabetik sıralanmıştır.)
- Barış AYDIN (EMO İzmir Şube Temsilcisi)
- Ömer DURMAZ (Grafik Tasarımcı- DEÜ GSF Öğretim Görevlisi- GMK Üyesi)
- Berkay ERİŞ ( MMO İzmir Şube Temsilcisi)
- Hakan ERTEP (İEÜ GSTF Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr.)
- Tansel ÖZALP (Grafik Tasarımcı – YÜ Öğretim Görevlisi)
- Semih Akın TOZLU (Grafik Tasarımcı - Reklam Merkezi Kurucu Üye)
- Öcal ZEHİR (Grafik Tasarımcı - DEÜ GSF Öğretim Görevlisi- GMK Üyesi)

ASANSÖR SEMPOZYUMU
KURUMSAL LOGO
(AMBLEM/LOGOTYPE) YARIŞMASI KATILIM FORMU
Rumuz			
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Nosu
Doğum Tarihi, Yeri
Yazışma Adresi
Telefon			
Faks			
e-posta			

: ……………………………………………………………
: ……………………………………………………………
: ……………………………………………………………
: ……………………………………………………………
: ……………………………………………………………
: ……………………………………………………………
: ……………………………………………………………
: ……………………………………………………………

Kısa Özgeçmiş
: ………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Yarışma Şartnamesi’ndeki bütün koşulları okudum ve bütün koşulları kabul etmekle birlikte Odalara
süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir
yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse
diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim,
dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilimum haklar için TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası’na tam lisans verdiğimi kabul ederim. Odalar tarafından kullanılan
eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men
etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, bey an ve taahhüt ederim. Odalar eser için bana, verdiğim lisans
karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda eserin Asansör Sempozyumu
Logosu olarak Odalar adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
										
…./…/2010
										
İMZA

NOT: Sadece bu formu koyacağınız zarfın üzerine “ASANSÖR SEMPOZYUMU KURUMSAL LOGO
YARIŞMASI” ve altı rakamdan oluşturacağınız “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacaktır.

