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TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

50. YIL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı:

1.1.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği TÜSAD, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü ile iş birliği içinde Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin 50’nci
yılı nedeniyle logo yarışması düzenleyecektir.

1.2. Yarışmanın amacı, göğüs hastalıkları alanında ülkemizin ilk bilimsel meslek kuruluşu
olarak 1970 yılında kurulan ve bugün Türkiye genelindeki 4 binden fazla üyesi ile toplumsal
ve mesleki eğitimi- araştırmaları destekleyerek halkımızın akciğer sağlığını korumayı
amaçlayan TÜSAD’ın kimlik unsurlarını ve değerlerini yansıtacak, temsil ettiği solunum sağlığı
konusundaki farkındalık çalışmalarını destekleyecek, özgün bir 50’nci yıl logosunun
oluşturulmasıdır.

2. Yarışma Koşulları:

2.1 Yarışmaya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde lisans ve lisans üstü programlara
kayıtlı olan öğrenciler katılabilir.

2.2. Değerlendirme jürisi üyelerinin birinci derece akrabaları ile yarışma sekreteryasında
görev alanlar yarışmaya katılamaz.

2.3 Her katılımcı en fazla 3 (üç) farklı tasarımla yarışmaya katılabilir.

2.4. Yarışmaya bireysel (kişi olarak) ya da grup olarak katılmak mümkündür. Ancak grup
olarak katılımda grup adına yetkili sadece bir sorumlu/temsilci belirtilmek zorundadır.

2.5 Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, herhangi bir kurum için uygulanan veya
internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili stok arşivlerde bulunan
tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmayacak şekilde TÜSAD’a özel olarak
yapılmalıdır.

2.6 Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
etmiş sayılır. Katılımcı, TÜSAD 50. Yıl Logo Tasarım Yarışmasına katılımından dolayı herhangi
bir ücret ödemeyecek ve herhangi bir ücret talep edemeyecektir.

2.7 Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu ve özgün olmadığı anlaşılan tasarımlar yarışma dışı
bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş
ise ödül sahibi ödülü iade edecektir.

3. Teknik Gereklilikler

3.1 Tasarımlarda kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık esastır.
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3.2 Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların birleşiminden
oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir.

3.3 Logo tasarımında “50” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı unsurunun da özgün bir nitelik
ve formda olması tercih edilebilir.

3.4 Logolar, harf veya harflerden ibaret olabileceği gibi logotype ile de oluşturulabilir.

3.5 Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan logo
sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir.

3.6 Tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunamaz. Bu şekilde
ayrıştırıcı unsur bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılır.

3.7 Yarışma sonunda seçilecek logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde
bulundurularak (antetli kâğıt, zarf, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar,
pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya,
internet sitesi, elektronik posta vb.) basıma uygun nitelikte vektörel olarak hazırlanması,
büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi
gerekmektedir.

4. Tasarımların Teslim Şekli ve İşaretlenmesi:

4.1 Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe İllüstrator veya CorelDraw gibi grafik
tasarım programları ile çizilmelidir. Elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar kabul
edilmeyecektir.

Katılımcılar tasarımını dijital formatta, PDF belgesinin yanı sıra en yüksek kalitede 300 DPI
çözünürlükte JPEG uzantılı belgeye dönüştürülecek ve iki belge aynı CD’ye yazdırılarak TÜSAD
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ankara Temsilciliği’ne elden ya da posta ile teslim
edilecektir.

Katılımcılar, her bir logo tasarımını hem vektörel (Adobe İllüstrator .ai formatı veya
CorelDraw .cdr formatı, maksimum 5 mb) hem de .jpeg formatında (maksimum 5 mb) olacak
şekilde sisteme yükleyecektir.

4.2 Tasarımcılar, her bir tasarımı için kısa cümleler ile, logolarının hikayelerini başvuru
formundaki “Proje Açıklaması” kısmına yazacaklardır.

4.3 Tasarımlar, katılımcının “Öğrenci Kimlik Belgesi” fotokopisi ile birlikte bu şartname
ekindeki “Katılım Belgesi” eksiksiz doldurulduktan sonra, bir zarf içine konacak ve ağzı
kapatılacak ve rumuzlanmış CD(ler)’in bulunduğu katılımcı zarfına konularak teslim
edilecektir.

3.4. Posta ve kargo yoluyla teslim için adres aşağıdadır.

TÜSAD Ankara Şubesi:

Emek Mahallesi 29.sokak 18/3 Çankaya/ANKARA
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4. Değerlendirme Jürisi Üyeleri:

4.1. Değerlendirme Jürisi

Prof. Dr. Ülkü Yılmaz (TÜSAD 50. Yıl Komite Başkanı)

Prof. Dr. Can Öztürk (TÜSAD Üyesi)

Prof. Nadire Şule Atılgan (H.Ü. G.S.F. Grafik Bl. ve AsD. Bşk.)

Doç. Atila Işık (H.Ü. G.S.F. Grafik Bl. ve AsD. Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Hakan Gürsu (ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı)

5. Değerlendirme:

5.1. Bu maddede belirtilen konulara uymayan tasarımlar ile aşağıda belirtilen başvurular
Değerlendirme Jürisi kararı ile yarışmadan çıkarılabilir:

5.1.1. Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar,

5.1.2. Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen konulardan herhangi birine
uymayan tasarımlar,

5.1.3. Herhangi bir yerinde tasarımın sahibini tanıtan veya tanıtıcı işaret bulunan
tasarımlar.

5.2. Afiş çalışmaları yarışmanın konusu ve amaca uygunluğuna; görsel açıdan mesajın
anlaşılabilirliğine; özgün ve estetik oluşuna ve de akılda kalıcı veya etkili olduğu düşüncesine
göre yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir.

6. Ödüller:

6.1. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki brüt miktarlarda
ödül verilecek olup, bu ödüllerden doğacak gelir vergisi ve resmi harç yükümlülükleri TÜSAD
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’ne aittir. Dernek, bağlı olduğu veya ilgili Vergi
Dairesi’ne ödül tutarlarının gelir vergilerini ödemek için söz konusu para ödülünün vergi ve
harçlarını yasal orantısı içinde kesecek ve kalan miktarın ödemesini ödül kazananlara net
olarak yapacaktır.

6.2. Ödüller: Toplam Brüt 6.500 TL para ödülü bulunmaktadır.

 Birincilik Ödülü: Brüt 2.500 TL

 İkincilik Ödülü: Brüt 1.500 TL

 Üçüncülük Ödülü: Brüt 1.000 TL
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 Mansiyon: 3 adet, her biri: Brüt 500 TL

6.3. Bir katılımcı en fazla bir ödül alabilir. Bir katılımcının jüri tarafından birden fazla ödüle
layık görülmesi halinde sadece (miktar açısından) en yüksek ödüle hak kazanılmış sayılır.

6.4. Ödüle layık görülen tasarımlar Jüri değerlendirmesi sonrasında 21 Aralık 2019 gününden
itibaren TÜSAD web sitesinde kamuoyuna duyurulur. Sonuçlar ayrıca kazananların adresine
yazılı olarak da bildirilir.

6.5. Tasarımların düzenlenen yarışma konusu ve amacına karşılık vermemesi halinde, jüri
hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.

6.6. Ödül töreninin yapılacağı yer ve tarih sonuçların açıklanması sürecinde ilgililere
duyurulacaktır.

7. Yarışma Takvimi:

7.1. Eserlerin Kabul Tarihleri: 15 Ekim – 15 Aralık 2019

7.2. Jüri Değerlendirme Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

7.3. Sonuçların Açıklanması: 23 Aralık 2019 , Pazartesi

8. Diğer Hükümler:

8.1. Kazanan katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara
ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine ödenen
bedeli karşılığında, TÜSAD tarafından yarışmanın konusu ve amacı doğrultusunda kullanılmak
üzere süresiz, kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak adı geçen kuruma tamamen
devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle TÜSAD’ne ait olacağını kabul, beyan ve
taahhüt etmiş sayılırlar.

8.2. Yarışma düzenleyen kurum kazanan tasarımlar üzerinde, tasarımın asıl niteliğini
bozmamak veya değiştirmeksizin, ödül kazanan eserler üzerinde amaca ve yayımlamaya
yönelik değişiklik isteme veya yapma hakkına sahiptir.

8.3. Katılımcıların talep etmeleri ya da başvurmaları halinde, yarışmaya katılan ancak ödül
kazanamayan eserleri iade edilebilecektir. Her ne şekilde teslim edilmiş olursa olsun, hiçbir
başvuru posta veya kargo yoluyla iade edilmeyecektir. Bu nedenle kazanamayan eserler bir
ay içerisinde yarışma sekreteryasından elden alınabilir. Geri alma esnasında yetkilendirilmiş
kişiler var ise, onlar yetki belgelerini sunmak, vermek, teslim etmek zorundadır.

8.4. Katılımcılar, başvuru bilgilerinin bu yarışma kapsamında paylaşılmasına izin vermiştir.
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8.5. Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, bu şartname koşullarını, yarışma şartlarını
ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılır.

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

LOGO YARIŞMASI KATILIM FORMU

Katılımcının Kimliği:

Adı:

Soyadı:

Öğrenci No’su:

Fakültesi:

Enstitüsü:

Bölümü:

Anabilim/Anasanat dalı:

Proje Açıklaması:

Katılımcının İletişim Bilgileri:

Posta/Kargo Adresi:

E-postası:

Ev/İş/Kurum Telefonu:

Cep Telefonu:

Katılımcının Teslim Bilgileri:

Katılım belge/zarf rumuzları (en fazla üç adet):

“Yarışma şartnamesini okudum. Kendi özgür rızam ve isteğimle, bu yarışmanın şartname
koşullarını kabul ediyorum. Arz ederim. Saygılarımla.”
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İsim:

İmza:

Tarih:


