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ANA TEMA :Gelenekten Gelecette Halfeti

KONU VE AMACI :

Yarl,manln konusu,gelenekten beslenerek kendini gelecette tωlyan yttandlこ 1,stirekli
yenilcnen gen91e,en,hem kiiltilrel hem tarihi detterleri,hem 9attda,nitelikleriyle ytiksek

ya,aln standartlarina sahip ve 6mek bir i19e ollna y01unda kendini siirekli gelistiren

Halfeti'nin bu ёzelliklerini yansltacak ve Belediye 10gosu olarak kullanllacak,ё zgiin bir
amblem logonun tasarlalmasldlr.

YARIsMA KOsULLARI :
1- Yarl,ma herkesin katlhrnlna a91ktlr.

2- Her kat11lmcl en fazla 3 adet eserle katllabilir.

3- Yarl,maya katlllln iicretsizdir.

4-Yarl,maya Halfeti Belediyesi'nin deЁ erlendirici,se9ici tyeleri ve onlann birinci

derccc yaklnlarl katllamaz.

5-Tiim 9all§malar``Halfeti Belediyesi''ibaresiyle birliktc detterlendi..1leye allnacaktlr.

6- Logo,Halfeti'mizin en iyi ve ёzgiin,ckilde tcmsil etmcli,i9cnk ve gё rsellik
a91sindan aylrt edici,basit alna 9響lcl nitelikte olmalldlr.

7‐ Her tasarlm A4 beyaz kaЁ lt zemin izerine uzun kenarl 10 cm'yi ge9meyecek,ekilde
yerlesecek kそ 竜ldln alt klsmlnda tasarlmin kti9iltilmO,renkli ve siyah‐ beyaz,ckille五

,

klsa kenar1 25 JInm'den biiyiik ollnayacak§ ekilde yerle,tirilecektiro Sayfanln arka

klsmlnda yarl,macinm rlmllzu yer alacaktlr.call,malar pasparlusllz bi9imde karton

fotoblok vc benzcri malzemeye yapl§ tlrllmadan sadcce A4 k:竜 lda basllml,,ekilde
teslim edilecektir.Teslim kO,ullarina uymayan logolar elenecektir.call,malar aynca

a§電lda belirtilen teslimat adresine freelland,Ⅳ [ustratoro Corcl Draw vb.gibi sekttrel

9iziln tabanh tasarlln prograrnlarinda birinde hazlrlanl,,ekilde 300 dpi CMYK renk
fo.1.latinda JPEG ve PDF olarak CD'yc kaydcdilrnis,ekilde teslim edilecektir。

8-ca11,malarda renk ve form yё niinden herhangi bir klsltlallna yoktur.ca11,malar TV

ekranlannda baslll materyallerde renkli ve slyah beyaz olarak kullanllabilecekよ
増er

kaybetmeyecek anlω llabilir tasarinllar ollnahdlr.Logonun 9ok 9e,itli ama91ar i9in

kullanabileccЁ i gёZ ёntinde bulundllrularak patentli kattlt,fax dergiler,bro,iirler,
kitap91klar,kitaplar,programlar,pankartlar,postcrler,,apkalar,ti,ё rtler,9antalar,
havlular,intemet ve elektronik medya web sitesi elektronik posta basllna uygm

nitelikte hazlrlanlnasl biiyiitiililp kii9iiltiildiiЁ iinde(20x20cm)fOnksiyonellittini
yitirllncinesi gerekmektcdir.

9- Kat11llln follllu eksiksiz 01arak doldurulup bir ztt kOnacak ve zarfkapatlldlktan

sollra iizerine en az 4 en 9ok 8 karakterden(harienた akalndan)olusan rLmllZ
yazllacaktlr.Aynl rlmuz 9a11,manm arkaブ 之iinde A4 fo..1.atindaki 91kti ve CD'nin

ёn yiiziinde yer alacaktlr.

10‐ Tasarlmcl kullanllanお ntlar d針通l cserlc ilgili yapt嘔 1 9all,mayl bir sayね yl(A4)
ge9meyecek,ekilde(yaZlyla)a91laCak ve CD ile birlikte stlnulacaktlr.

11-Amblenl logo tasanmlnln iizerinde katllllnclya ait isinl,imza veya aylncl bir i,arct

bulunamaz bu tip aynメ lrlCl unsur bulllndllran 9all§ malar yarl,ma dl,l blraklllr.
12-Birden fazla tasarlmla katllanlar her bir tasarlm i9i ayrl zarfolusturacaktlr。



13-Teslinl edilcn 9all,Inalar Tiirk patent Enstitiisiincc daha ёnce kOmllmaya alln■lalnl,
ve tescil ba,vlruSu yapllmarnl,Olmalldlr.

14-Kopya  olduttu  anla§ 1lan  eserler  se9ici  kllrul  tarafmdan  detterlendi.11leye

ahnmayacaktlr. Yan,ma SOnunda se9ici kurul herhangi bir ese五 herhangi bir ёdule
aylk gOrebileceЁ i gibi cserin bu yarl,mada ёnce yada bu yan,ma ile e,zalnanll baska
bir yarl,maya katlldl言lnl veya yan,ma sonucunun ilan edilditti tarihten ёnce
yaylnladl言 lnl veya eserin ba,kaslna ait olduЁunu Ortaya 91lcnasl d― unda verilen
ёdiil iptal edilecek ve yan,lna i9in yapll■ 11,tiim giderler ilgiliden allnacaktlro Etter

ki,iye ёduli verilmi,ise 6dili derhal iadc cdilmcsi gerekccektir.Bu iptal dllrumu

dtter 6dul alml,ve/veya almallnl,yarl§ macllar baklmlndan hi9bir anlalnda talep

hakkl dogullllaz.

15-Yarl,ma eserlerin ihtiyacl kar,1lallnalnasl halinde yada ditter herhangi bir nedenle

tckrarlanabilir veya belcdiyecc her a,amasinda iptal edilebilir.

16-Halfじti belediyesi katilllncllann eserleri ile ilgili izinler ve telif haklan ile ilgili

herhangi bir sorllmluluk kabul etmez.

17- Yangmada segilen tasarrmrn
Tasanm sahibi kullamlacak

haklan Haltbti Belediyesine devredilmig sayrlrr.
logo da hig bir qekilde isim ve hak talebinde

bullmarn盤 .Dtter taSarlmlar sonu91arln duyurulmaslndan sonra bir ay i9e五 sinde aynl

adresten geri a1lnabilir.Bu siire i9e五 sinde adresten alllrlmayan 9a11,IIlalarda Halfeti

belediyesi sorlmlu olmayacaktlr.

18-Odil kazanan tasarlml Halfeti belcdiyesi kullanma ve dettisti111lC hakklna sahiptir.

Odile degcr gorulen eserin ytiksek 9oztintrliikteki kopyasl se91ci kllrul taraflndan

katlllmcldan talep edilebilir. Se9ici kllrul se9ilen eserin sahibinden eser iize五 nde
deこi,iklik yapmasml isteyebilir bllnlln i9in Halfeti Belediyesi taraflndan odil tutarl

dl,lndan bir ёdeme yapllmaz
19-Eserler se9ici kurul taraflndan yaratlclllk,ё zgiinliik, uygulanladaki ba,arl kriterleri

tizerinden detterlendi五lecektir.

20- Yarl,ma sonunda birinci se9ilen cser belediye logosu olarak belirlenecek ve dcrcceye

giren diЁer CSerler ile birliktc herhangi bir siirc slnlrlalnasl olmakslzin etkinlikle ilgili

olarak olu,ttlrulacak hcr tiirlii baslll ve g6rscl materyal iizerinde kullanacak

gerektittinde  sergilenecek  veya  ileride  bir  katalog  olarak  basllabilecektir.

Katllllncllara eserlerin baslll  veya gё rsel  materyaller iize五 nde kullanlllnasl

sergilenmesi veya albiinl olu§ tllrulinasl i9in ayrlca telifё denlneyecektir.

21-Y田 ,macllar gё nderecekleri tasarlmlar i9in bclirtilen Odil dl,lnda herhangi bir ёdiil

veya iicret kesinlikle talep edemez. Yaptlklarl ba,vurlmlln ardindan 9ekilemezler

yarl,maya katllanlar yarl,ma ,artlarlnl ve se9ici kllrul kararlarlnl talnalnlnl kabul

etmi,say11lrlar.

22-Se9ici Kurul taraflndan 3 1ogo eser se9ilecektir.

BAsVURU TAARiHLERi:

Yarlsmava kat11lm 01/02/2017 tarihinden 15/02/2017 Carsamba Ginti saat 17:00 mesai

bitiinine kadardlr.

cALIsMALARIN GONDERILMESi:
●  TasarlΠllar katlhm fo...lu ve CI〕 hasar gё llllcyecek ,ckilde paketlenip 15/02/2017

Carsalnba giinti saat 17:00 mcsai bitilnine kadtt a§agldaki adrese,ahsen veya iadeli
taahhiitlu Olarak posta vcya kargo ilc teslim edileccktir.Yarl,ma sckrctaryasl Halfeti

Beledivcsi Kiiltiir ve Sosyal isler Mtidirliiゑ u taraflndan vapll〔Юよtr_
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ADRES:

HALFETI BELEDiYESi
Siyahgil]Mah.Belediye cad.NO:16 Halfeti/sANLIURFA
TEL:04147511010
FAX:0414751 1014

cALIsMALARIN DEGERLENDiRlLMESI:
* G6nde二len eserler rllmuzlarl ile olu§ tllrulan se9ici kllrula sunulacaktlro Se9ici k剛

1

uyele五nin verditti pllanlar,hcr bir eser i9in ayn toplanlm aritmetik ortalalnasl a1lnarak o

eserin puanlnl olusturacaktir.Boylece en ytksek puana sahつ eser yan,mayl kazanacaktlr.
Detterlendirmeye detter eser bulllmallnasl halinde ilan edilmeyecektir.

SONUcLARIN AcIKLANMASI:
* Sonu91ar Halfed Belediyesi resmi intemct sitesi(wWW.halfeti.bel.■

)ve Halfeti
Kaymakaml増 l resmi interllct sitesi(_。 haliti.gOv.t→ uzerinden a91klanacaktlr.
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