Atasay Kuyumculuk 75. Yıl Logo Tasarım Yarışması Şartnamesi

Atasay Kuyumculuk sizleri “75. Yılına Özel” logosunu yaratmaya çağırıyor ve bu amaçla bir
yarışma düzenliyor. Bu yarışmaya profesyonellik şartı aranmadan isteyen kişi ya da
kuruluşlar katılabilir. Yarışmanın ödülü birinciye 5000 TL, ikinciye 2500 TL, üçüncüye
1500 TL olarak belirlenmiştir.. Kazanan logo, Atasay Kuyumculuk’un belirlediği jüri üyeleri
tarafından yapılacak oylamayla belirlenecektir. Yarışmaya katılacak olan logoların başka bir
organizasyona, kuruma veya örgütsel sembole ait olmaması gerekmektedir. Son başvuru
tarihi: 16 Aralık saat 17.00‘ye (Merkez Avrupa Saatiyle) kadardır.

Konu ve Amaç
Yarışmanın konusu, sürekli yenilenen ve gençleşen, hem tarihi değerlerden hem çağdaş
dünyadan ilham alan Türk kuyumculuk sektörünün son 3 kuşaktır birinci liginde yer alan
Atasay Kuyumculuk’un 75. yılı kuruluş yıldönümü olan 2012 yılına özel “75. Yıl logosunun /
ambleminin” hazırlanmasıdır.
Uyarı: Atasay’ın kurumsal logosunun yenilenmesi beklenmemektedir. Bu yarışma Atasay
kurumsal logosunun yenilenmesi için değil, 75. yıla özel bir logo/amblem çalışması için
düzenlenmektedir.
Değerlendirme Kriterleri
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Tasarlanan logonun / amblemin
diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar,
patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış
olmalıdır. Çalışmalar, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından da değerlendirilecektir.
Seçici Kurul tarafından, değerlendirme sırasında ya da sonrasında kopya olduğu anlaşılan
tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde
ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.

Logo, görsel

anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, sade ve kurumsal faaliyet alanlarımızla ilişkili
ve özgün olmalıdır. Eserler, 75 rakamını ön plana çıkaran amblem / logo ve Atasay ibaresinin
/ logosunun birlikte çözümünden oluşmalıdır. 7 ve 5 rakamları sayı veya rakam olarak
mutlaka kullanılmalıdır.
75. yıl logosu/amblemi, Atasay logosu ile birlikte kullanılabilecek bir logo olmalıdır, bu
sebeple Atasay’ın kurumsal logosunun değiştirilmesi olarak algılanmamalıdır.

Amblem/Logonun Kullanım Alanları

Yarışma sonunda seçilecek amblem/logo tasarımı, kurumsal kimlik tanıtımına yönelik
etkinliklerde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı ve görsel malzemede, web sayfası ve
tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda, mağaza poşetlerinde, promosyon ürünleri, kırtasiye
malzemeleri, kutu, antetli kâğıt, faks kâğıdı, afiş, internet ve benzeri ortam ve faaliyetlerde
kullanılabilecektir. Yani tüm basılı ve yazılı malzemelerde kullanılacaktır. Tasarımda,
kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz önüne alınmalıdır. Atasay Kuyumculuk, logonun kullanım
alanlarına karar verme yetkisine sahiptir.
Kimler Katılabilir
Yarışma, başta Türkiye ve K.K.T.C.'deki güzel sanatlar fakültelerinin öğretim kadroları ile
grafik tasarım lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere, tüm grafik tasarımcılara ve ilgi
duyan ve 18 yaşını doldurmuş herkese açıktır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış
veya yayınlanmış çalışmalar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya çalışmalarını
gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmaya
katılmak için Atasay Kuyumculuk tarafından hazırlanmış başvuru formu, eksiksiz ve doğru
olarak doldurularak, amblem/logo çalışmasıyla birlikte teslim edilmelidir. Yarışmaya her
yarışmacı en fazla 3 tasarımla katılabilir. Bu yarışmaya, Atasay Kuyumculuk çalışanları,
yarışmada jüri üyesi ve sekreter olarak görev alanlar ile birinci derece yakınları katılamazlar.

Amblem/Logo Boyut ve Özellikleri
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. Her tasarım A4 (21 x 29,7cm.) ebadında,
beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15cm'yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kağıdın alt
kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm.’den büyük
olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb.
malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat
adresine CD'ye yüklenmiş Postscript (Freehand, Illustrator, Corel Draw, vb.) ve 300dpi jpg
olarak teslim edilmelidir.
Amblem/Logoların Đşaretlenmesi
Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine
sadece 6 harf/rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve
CD'nin ön yüzünde de yer almalıdır. Amblem/Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya
ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı
bırakılır.

Amblem/Logoların Gönderilmesi
Başvurular elden, postayla veya online olarak yapılabilecektir. Logolar, katılım formu ve CD
hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 16 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar, aşağıdaki
adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Elden getirilen çalışmalar, belge
karşılığında teslim alınır. Postayla gelen çalışmalar için alındı belgesi gönderilir. Postadaki
gecikme ve hasardan Atasay Kuyumculuk sorumlu değildir. Online başvuru yapacak olan
katılımcılar www.atasay.com adresinden başvuruda bulunabilirler. Postayla ve elden yapılan
başvurularda iletişim bilgileri belirtilmeyen katılımcıların çalışmaları değerlendirme dışı
tutulacaktır. Postayla yapılan başvurularda Alıcı kısmına "Atasay Kuyumculuk 75. Yıl Logo
Yarışması” notu mutlaka zarfın dışına yazılmalıdır.
Teslimat Adresi: Atasay Kuyumculuk Merkez Mah. Sedir Sok. No:7 Yenibosna / Đstanbul
Amblem/Logo Hakları
Yarışmada birincilik ödülü alan amblem/logonun telif ve yayın hakları Atasay Kuyumculuk’a
ait olacaktır. Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir amblem/logoya birincilik ödülü
vermeye yetkilidir. Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını,
kazanmış olduğu ödül ile, süresiz olarak Atasay Kuyumculuk’a devrettiklerini ve buna bağlı
olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen
tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma, pay ve takip
hakları da dahil olmak üzere umuma arzında gerekli bilumum haklar için Atasay
Kuyumculuk’a münhasıran izin / muvafakatname verdiklerini kabul ederler. Bu şekilde
kullanılan amblem/logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri
almayacağını ve amblem/logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya
bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili
(kopya, çalıntı vb.)oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
Atasay Kuyumculuk, amblem/logolar için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakat
karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir. Atasay Kuyumculuk ödül almayan bir çalışmayı
satın almak isterse, yarışmacı ile anlaşarak saptanacak bir bedel karşılığında tasarımın
kullanım hakkını devralabilir. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya
kabul edilmeyecektir! Atasay Kuyumculuk, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde
proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme
yapılmaz.
Katılımcılar, tasarımlarını değerlendirme amaçlı Atasay Kuyumculuğa göndererek, iş bu
sözleşmede belirtilen tüm hususları kabul etiklerini beyan ederler.

Yarışma Sekreteryası
Adres: Medyaevi Đletişim Şehit Erdoğan Đban Sok. No:39 34335 Akatlar / Đstanbul
Tel: 0212 351 91 81
Yarışma Takvimi
Yarışma başlangıç tarihi: 3 Ekim 2011
Son Teslim :
Seçici Kurul değerlendirmesi : 19 Aralık 2011
Sonuçların ilan edilmesi : 25 Aralık 2011
Seçici Kurul:
Mehmet Ali Müstecaplıoğlu / Marmara Üniversitesi G.S.F. Öğretim Üyesi
Prof. Ayşegül Đzer / Mimar Sinan Üniversitesi G.S.F. Grafik Tasarım Bölüm Başkanı
Umut Südüak / Mimar Sinan Üniversitesi G.S.F Öğretim Üyesi
Nazlı Eda Noyan / Bahçeşehir Üniversitesi Đletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Özlem Süer / Moda Tasarımcısı ve Atasay Tasarım Danışmanı
Özgül Sokullu / Atasay Kuyumculuk Tasarım Koordinatörü
Atasay Kamer / Atasay Kuyumculuk Yönetim Kurulu Üyesi

