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“ZEUGMANIN HAZ İNELERİ” KONULU TAKI TASARIM YARI ŞMASI ŞARTNAMES İ 
 
1-BİÇİM: 
“ZEUGMANIN HAZ İNELERİ” temasındaki yarışmaya, değerli maden ve değerli taşlardan 
imal edilebilecek şekilde tasarlanmış tasarım başvuruları kabul edilebilecektir.  
 
2-AMAÇ  
Türk tasarımlarına ışık tutarak, Zeugma kazılarından çıkmış tüm sanatsal eserlerini 
modern çizgilerle dünyaya tanıtmak ve sektör ile öğrencilerinin işbirliğini sağlamaktır. 
 
3- TEMA:  
Yarışmanın teması “ZEUGMANIN HAZ İNELERİ” olarak belirlenmiştir.  
Zeugma kazılarından çıkmış tüm sanatsal eserleri çıkış noktası olarak alabileceksiniz. 
Bu doğrultuda oluşturduğunuz tasarımlar günümüzün çağdaş yaşamına uyarlanmış, 
üretilebilir, satılabilir ve kullanılabilir olması gerekmektedir.  
 
4- ORGANİZASYON 
Yarışma; Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Kuyumcular Odası ve Start Fuarcılık 
tarafından düzenlenmektedir. 
 
5- KATILIM KO ŞULLARI  
Katılımcıların T.C. vatandaşı olması, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı eğitimi veren Lisans – 
Ön lisans öğrencisi ve Mezunu olması ön şartı aranmaktadır. 
         a. Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir 
yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen yapıtlar 
yarışma dışı bırakılır. 
 
         b. Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyal 
kullanılabilecektir. Fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi doğada soyu tehlikedeki hayvanlara ait 
parçalar kullanılamaz. 
         c.  mezun durumunda olan yarışmacıların Kuyumculuk ve Takı Tasarım eğitimi almış 
olması ve Kuyumculuk sektörüyle bağlantısı olan firmalarda çalışmıyor olması şartı 
anmaktadır. 

          d. Yarışmaya katılan her tasarımda özgünlük ve daha önce başka bir yerde 
üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı 
aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, eser yarışmadan diskalifiye edilir; 
ödül kazandıysa ödülü geri alınır.  
          e. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia 
olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk 
yarışmacıya ait olacaktır. 
          f. Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş olurlar 
          g. Her katılımcı en fazla 3 ürün tasarımıyla yarışmaya katılma hakkına sahiptir, 
(ürünler set olmayacaktır) 
 

6- KATILIM FORMATI:  
Aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir. 
 
        A. Online Ba şvuru:  Yarışma katılımcıları, www.ortadogualtinfuari.com. Adresinde 
yer alan linkten, yarışma başvuru formunu çevrimiçi olarak dolduracaktır. Katılımcılara, 



2 
 

sistem tarafından her bir başvuru için; katılım tipine göre özel olarak üretilen rumuzu 
Başvuru zarfına yazması için katılımcının mail adresine gönderilecektir. Online 
başvurusunu, süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. 

        B. Başvuru Formu:  Online başvuru formu doldurulduktan sonra, sistemce 
oluşturulan başvuru formunun yazıcı çıktısı katılımcı tarafından alınmalı ve imzalanmalıdır. 
 
        C. SUNUM: Tasarımlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır, kalınlığı 
5 mm.’yi aşmayan fotoblok desteği ile pafta haline getirilmelidir. Paftalardan: 
 
1. pafta:  artistik çizim (son sunum) paftası. 
2. pafta:  ürünün teknik çözümlemesi, yani izdüşümü teknik üretim yöntemleri, bağlantı ya 
da kilit sistemleri çözümlenmiş olarak sunulacaktır. 
3. pafta:  tasarımın çıkış noktasının anlatıldığı hikâye panosu belirtilecektir. 
 
Paftaların arka sağ üst kö şesine  çevrimiçi başvurunuzdan aldığınız rumuzun  yazılması 
gerekmektedir. Tasarımı destekleyen yukarıdaki maddelere ek olarak her türlü sunum 
kabul edilecektir. 

 D Başvuru Zarfı:  Online başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısını alıp imzalayarak  
“Kimlik zarfı ” nın içine istenen belgelerle birlikte konulup üstüne sistem tarafından verilen 
katılım rumuzu yazılır. Herhangi bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine aynı rumuz 
yazılarak 2. zarf olan “Tasarım paftalarının bulunduğu zarf” oluşturulur. Hazırlanan iki zarf 
uygun başka bir zarfta birleştirilerek BAŞVURU ZARFI oluşturulur. Başvuru zarfında 
verilen rumuz ve gönderilecek adresten başka bir işaret bulunmayacaktır.  

             E. Tasarım Ölçütleri:  Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımlardan konuya 
bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, 
pazarlanabilirlik ve ergonomi ölçütleri, estetik, kriterleri aranacaktır. 
 

7- KATILIM BA ŞVURULARI 
 
A. Yarışma Başvuru Formu:  Çevrimiçi başvuru formunun imzalanmış çıktısı 
 
B. İstenen belgeler:   

1. Nüfus cüzdanlarının fotokopisi 
2. Kişinin öz geçmişi 

3. Bağlı olduğu üniversiteden öğrenci belgesi 
4. Bağlı olduğu üniversiteden transkript 

5. Mezun Durumunda olanlar için mezuniyet belgesi, geçici 
mezuniyet belgesi ya da diploma fotokopisi 

Belgeler kimlik zarfının içinde yer almalıdır. 

         C. Başvuru zarfı:   Paftalarınınızın bulunduğu sunum dosyası ve kimliklerinizin 
bulunduğu kimlik zarfını, 20 NİSAN 2012 tarihine kadar  
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GAZİANTEP KUYUMCULAR ODASI  
 
Gaziler Caddesi, Çekem İşhanı No: 98 /3 

Şahinbey / Gaziantep  
 
adresine gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir. 
 

8- TAKV İM  
 
Yarışma Duyurusu: 20 Şubat 2012 
 
Elektronik kayıt tarihleri: 10 MART 2012 – 06 NİSAN 2012  
 
Proje teslim tarihi:  20 NİSAN 2012, saat 17.00'ye kadar  
 
Ön Eleme Jürisi: 21 NİSAN 2012 
 
Final Jürisi:  23 NİSAN 2012 
 
Ödül töreni: 26 NİSAN 2012 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve sanat 
Merkezi  

 
Sonuçlar web sitesinden de ilan edilecektir.   www.ortadogualtinfuari.com  

 

9-ÖDÜLLER  
 
ilk 3 dereceye girenler ödüllendirilecektir.  
 
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 
3 Adet Tam Altın 
 
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 
2 Adet Tam Altın 
 
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 
1 Adet Tam Altın 
 
 
10- SEÇİCİ KURUL  
 
Yarışma Organizasyonu yapan Kurum ve Kuruluşlar tarafından seçilecektir ve duyurusu 
yapılacaktır. Organizasyon zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. 
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11- DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:  
Finale kalan tasarımlar, Sektörde yayın yapan dergilerde ve sektör fuarlarında 
tasarımcısının detaylarıyla birlikte yer alarak mücevher Takı üreticilerine duyurulacaktır. 
Yarışmanın ödülleri 26 NİSAN 2012 Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve sanat 
Merkezi’nde düzenlenecek 1000 kişilik kokteylde verilecektir. 
 
12- ESERLERİN İADESİ: 
Sonuçlar belirlendikten sonra, Organizasyon 1 ay içinde geri alınmayan eserleri 
saklamakla yükümlü değildir.  
 
 
13- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
• İletişim adresi 
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde; 
 
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Meslek Yüksekokulu, 

El Sanatları Bölümü, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı 

Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep 

 
Tel: 0 342 317 17 93 - 0 342 3601171 

Fax: 0 342 360 11 70 

 
Adresi kullanılacaktır. 
 

14- DİĞER HUSUSLAR  
• Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır. 
 
• Ödül kazanan projelerin telif hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. 
 
• *Organizasyon, gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen 
belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Yarışma kapsamında *Organizasyon tarafından teslim 
alınan proje ve belgeler iade edilmeyecektir. 
 
• *Organizasyon, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait 
bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir. 
 
• Gaziantep Kuyumcular Odası bünyesindeki üye firmalar uygun buldukları projeleri satın 
alabilir. Bu nedenle Gaziantep Kuyumcular Odası üyesi firmaların ödül alan projeler 
üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 ay süreli bir ön alım hakkı 
olacaktır.  
 
• *Organizasyon yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve 
yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. 

 
•Ulaşım masrafları kazanan kişilere aittir. 
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*ORGANİZASYON: Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Kuyumcular Odası, Start Fuarcılık 

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI KABUL EDİYOR; GAZİANTEP 
ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP KUYUMCULAR ODASI, START FUARCILIK TARAFINDAN 
DÜZENLENEN “ZEUGMANIN HAZ İNELERİ” İSİMLİ TAKI TASARIM YARIŞMASI’NA 
KATILIYORUM / ESERLERİMİ TESLİM EDİYORUM. 

  

Tasarımcı adı   : 

Rumuz     : 
Tarih    : 

 
İmza    : 

  

İrtibat adresi ve telefonları : 
e-posta       : 

Mobil Telefon              :  


