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Galatasaraylılar için 2018'in ayrı ve çok büyük bir önemi var. 1868'de Mektebi

Sultani (Lycée Imperial Ottoman Galata Sérail) adıyla eğitime başlayan Galatasaray

Lisesi 150. yılını kutlayacak. 

Bu tarih, bu kurumdan doğan başta Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray İlk ve

Orta Okulu olmak üzere, kökleri mektebe dayanan tüm Galatasaraylı kuruluşlar için

gurur kaynağı olacak şekilde kutlanmayı hak ediyor. 

Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu, mektebin 50. ve 100. yıl kutlamalarından

aldığı ilhamla, 2016'dan başlayarak tüm üyelerini 150. yıl kutlama hazırlıklarına ve

gerekli kurul ve komitelerin oluşturulabilmesi için ortak aklı devreye sokmaya davet

ediyor. 

İlk hedef, topluluk üyesi kuruluşların geniş bir perspektife yayılmasını

umduğumuz etkinliklerinin simgesi olacak bir logonun yaratılması.

Böylece 2016'dan itibaren yapılacak etkinliklerle 2018'in anlamının ulusal ve

uluslararası kamuoyuyla layıkınca paylaşımı mümkün olabilecek.

Bu başlangıç için yetenek ve deneyimlerine sonsuz güven duyduğumuz

Galatasaraylılara çağrı yapıyor, teknik şartnameyi sultani.com sitesinden

edinebileceklerini duyuruyoruz.

Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu adına, 

İskender Çayla

Genel Sekreter

15.04.2016

GALATASARAY TOPLULUĞU İŞBİRLİĞİ KURULU 
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Galatasaray Lisesi 150. Yıl Amblem/Logo Tasarımı 
Katılım için son tarih 

16 Mayıs 2016

Ş A R T N A M E

1. Konu ve amaç: 
Mektebi Sultani 1868 yılında Batı normlarında,
laik, çokkültürlü ve modern Osmanlı eğitiminin ilk
örneği olarak kurgulandı. 1923 yılında Galatasaray
Lisesi adını alan mektep, cumhuriyetin birçok
alanda duyduğu insan kaynakları ihtiyacını
karşıladı. Osmanlı devrinde kullanılan armanın
yerini de birbiri içine geçmiş gayın ve sin
harflerinden yaratılmış logo aldı. Harf devrimiyle
birlikte Galatasaray kurumları bugünkü GS'yi
kullanmaya başladı. 
Galatasaray Lisesi'nin 50. ve 100. yılları
yaşandıkları döneme göre çok görkemli ve etkili
etkinliklerle kutlanmış olduğundan 150. yılın da
bilim, sanat, kültür, spor ve diğer alanlarda
düzenlenecek etkinliklerle kutlanması planlanıyor.
2016-2018 yılları arasında farklı Galatasaray
kurumlarının bu etkinliklerinin ortak bir logo
altında düzenlenmesi için de Galatasaray
Lisesi'nin 150. yılını simgeleyen özgün bir
amblem/logonun tasarlanması bekleniyor. 
Bu tasarımın ilk logoyu çizen Ayetullah abimiz gibi
yine bir Galatasaraylı grafik tasarımcının elinden
çıkması için bu ödülsüz yarışma çağrısına gerek
duyuldu.

2. Değerlendirme Kriterleri: 
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk
koşul. Tasarımda Galatasaray Lisesi logosu yer
alabileceği gibi, kurumun eski ve/veya yeni
isimleri de kullanılabilir. Çalışmalar, kavramsal
yaklaşım, estetik, bütünlük ve konuya bağlılık
açısından seçici kurulun doğal üyesi sayılan
katılımcı tasarımcılar değerlendirilecektir.
Muhtemelen ilk kez bir tasarım yarışması,
yarışmacıların içinde bulunduğu bir jüri tarafından
sonuçlandırılacaktır. 

3. Amblem / Logonun Kullanım Alanları: 
Yarışma sonunda seçilecek tasarım, 150. yıl
kutlama ve tanıtım etkinliklerinde, ilgili
toplantılarda, sempozyum ve kongrelerde, her
türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım
filmi gibi hareketli mecralarda, promosyon
malzemeleri ve hediyelik eşlayarda, tekstil
ürünlerinde kullanılabilecek yapıda olmalı,
kullanım alanlarındaki bu çeşitlilik göz önüne
alınmalıdır. 

4. Kimler Katılabilir? 
Yarışma Galatasaray eğitim kurumlarının herhangi
birinde, herhangi bir süre öğrenci ya da eğitmenlik

yapmış  herkese açıktır. Her katılımcı en fazla üç
tasarımla katılabilir. 

5. Teknik Koşullar: 
Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz
zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek
şekilde yerleştirilmeli, aynı kağıt çıktısının alt
kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-
beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük
olmayacak şekilde yer almalıdır. Çıktılar
paspartusuz, karton, fotoblok vb. malzemeye
yapıştırılmadan teslim edilmelidir. 
Ayrıca bir CD ya da USB hafıza kartına yüklenmiş
halde Adobe FreeHand, Adobe Illustrator, Corel
Draw, yazılımlarından biriyle üretilmiş, CMYK ve
Pantone değerleriyle vektörel hale dönüştürülmüş
olarak teslim edilmelidir. Tasarımlar iade
edilmeyecek ve Galatasaray Müzesi arşivinde
kalacaktır. 

6. Başvuru Koşulları: 
Katılım için son tarih 16 Mayıs 2016, Pazartesi
günü saat 17:00'dir. Eserler ve ıslak imzalı başvuru
formu eksiksiz doldurulup, "Onaylıyorum" ibaresi
ve isim yazılıp imzalanmış şartname çıktısı ve bir
kimlik fotokopisiyle birlikte bir zarfa konacak, zarf
kapatıldıktan sonra üzerine altı harf veya
rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Aynı
rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön
yüzünde de yer almalıdır. Ayrı bir zarfa konacak
tasarım çıktısının üzerinde isim, imza veya ayırıcı
bir işaret bulunmamalıdır. Bu tip ayrıştırıcı unsur
bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
Tasarımcılar aynı zarfa tek rumuzla 1-3 arası eser
koyabilir. Her iki zarf üzerinde "Galatasaray
Topluluğu İşbirliği Kurulu - Galatasaray Lisesi 150.
Yıl" yazan bir başka zarfa konarak aşağıdaki
adrese iletilecektir. Başvuru belgesinde
belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun
sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler
nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal
sorumluluk imza sahibine aittir. Zarf elden lise ön
kapı güvenliğine bırakabilir ya da teslimi son tarihi
geçmemek kaydıyla, Galatasaray Topluluğu
İşbirliği Kurulu, Galatasaray Lisesi, İstiklal Cad.
No: 263, 34433 Beyoğlu İstanbul adresine istenen
şekilde yollanabilir. 

8. Değerlendirme: 
Değerlendirme dileyen katılımcıların da
katılabileceği ve Galatasaray Topluluğu İşbirliği
Kurulu üyesi kuruluşların temsilcilerinden oluşan
seçici kurul tarafından yapılacaktır. 150. yıl logosu
olarak bir veya daha fazla eser seçilebilecektir.

Seçici kurul, değişiklik isteme şartıyla
amblem/logoyu birinci seçebilir. Tasarımcılar bu
talebi yerine getirip getirmemekte özgürdür.
Talebin karşılanmaması durumunda seçici kurul
başka bir eseri tercih edebilir.

9. Telif Hakları: 
Seçilen amblem/logo(lar) tasarımcısı(ları) telif ve
yayın haklarını belirtilen amaç doğrultusunda
kullanmak üzere Galatasaray Topluluğu İşbirliği
Kurulu üyesi kuruluşlara devretmeyi yarışmanın
doğası kabul etmiş sayılır. Seçilen yarışmacı(lar)
tasarımlarının telif ve yayın haklarını süresiz olarak
Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu üyesi
kuruluşlara vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak,
gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK),
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların
verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımların
FSEK 20.21.22.23.24. maddelerinde belirtildiği
şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma
iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14.15.16.17.
maddelerinde belirtildiği şekilde, adın belirtilme
yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma
arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı
haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi
haklarını devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.
Bu şekilde kullanılan amblem/logolar için tasarım
sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri
almayacağını ve amblem/logonun yukarıdaki
şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir
başkasına hak tesis etmeyeceğini, başkaca
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, benzerlik vb.)
oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan
yarışmacı sorumludur. Eseri seçilen tasarımcı(lar),
yaratılan amblem/logo(lar) için herhangi bir
Galatasaray kuruluşundan ya da başkaca
kişilerden herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde
bir bedel talebinde bulunmayacağını kabul, beyan
ve taahhüt etmiş sayılır. 

10. İş bu şartname hükümlerini okudum ve aynen
kabul ediyorum. 

İmza: 

B A Ş V U R U  F O R M U

Doğum tarihi (gg/aa/yy): 

Okuduğu Galatasaray eğitim kurumu(ları) ve yılları:

Grafik tasarım deneyimi:

Adres: 

Tel: 

E-posta:

Bu katılım formundaki bilgilerin doğru olduğunu ve şartname katılım koşulları

ile tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim. 

Tarih: 

Ad, soyad:

İmza: 


