SAFE AND FRIENDLY EMERGENCY MEDICINE FOR ELDERLY (SAFE ME!)
PROJESĠ SLOGAN VE LOGO TASARIM YARIġMASI ġARTNAMESĠ

1) YARIġMANIN ADI:

Safe and Friendly Emergency Medicine For Elderly (SAFE ME!) Projesi Slogan ve Logo
Tasarım YarıĢması
2) YARIġMANIN KONUSU VE AMACI:

Avrupa Birliği destekli Erasmus+ kategorisinde gerçekleĢtirilecek olan, 2020-1-TR01KA202-094358 sözleĢme numaralı, Safe and Friendly Emergency Medicine for Elderly
(SAFE-ME!) Projesi’nin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve
uluslararası alanda temsil edecek slogan ve logonun özgün tasarımı yarıĢmasıdır.
SAFE ME! Projesi, Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan ve model oluĢturabilecek, 65 yaĢ
üzerindeki bireylere yönelik model bir geriatrik (yaĢlı hasta bilimi) acil servis geliĢtirmeyi
amaçlamaktadır. Günümüzde insan ömrünün gittikçe uzaması ve bu yaĢ grubundaki insan
sayısının her geçen gün artması, bu hastaların kendi fizyolojik ve biyolojik değiĢikliklerini
göz önüne alan yaklaĢıma sahip (fonksiyonel mimari ve iĢleyiĢ açısından) acil servislerin
dizayn edilmesini ihtiyaç haline getirmiĢtir. Bu amaçla, hastane öncesi 112 acil sağlık

hizmetinden baĢlamak üzere, geriatrik yaĢ grubu hastaların acil serviste bakım süreçlerini ve
standartlarını geliĢtirmeyi hedeflemektedir.
Logo tasarımı ve proje sloganı, geriatri (YaĢlı bilimi) acil servis, acil tıbbi bakım, güvenlik,
Avrupa Birliği gibi proje içeriğine yönelik kavramları temsil etmelidir.
3) YARIġMANIN DUYURULMASI:

YarıĢma, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi,
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), Antalya Ġl
Sağlık Müdürlüğü ve S.B.Ü. Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi resmi internet siteleri
aracılığı ile duyurulacaktır.
4) KATILIM KOġULLARI:

a. YarıĢma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dıĢında amatör-profesyonel tüm
sanatçıların, öğrencilerin, kamu kurumlarının ve özel kuruluĢların katılımına açıktır.

b. Adaylar en fazla üç adet çalıĢma ile katılabilir. Birden fazla kiĢinin ortak bir çalıĢma ile
yarıĢmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak
üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir.

c. YarıĢmaya sunulan tasarımların özgün olması, daha önce baĢka yarıĢmalara katılmamıĢ,
baĢka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamıĢ olması, ayrıca diğer kurum ve
kuruluĢ logolarını çağrıĢtırmaması gerekmektedir.

d. YarıĢmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt etmiĢ sayılırlar. Proje Seçici Kurulu, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif
haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. YarıĢma sırasında veya sonrasında
üçüncü kiĢilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarıĢmacıya aittir.

e. Kopya olduğu anlaĢılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.
YarıĢmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği
gibi eserin bu yarıĢmadan önce ya da bu yarıĢma ile eĢ zamanlı baĢka bir yarıĢmaya
katıldığını veya yarıĢma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin
baĢkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarıĢma
için yapılmıĢ tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kiĢiye ödülü verilmiĢ ise, ödülü derhal
iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almıĢ ve/veya alamamıĢ yarıĢmacılar
bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

5) GÖNDERĠM KOġULLARI:

a. Katılım sadece elektronik ortamda olacaktır.
Slogan için kelime sınırlaması olmamakla birlikte amaca yönelik en kısa söylem tercih
edilmelidir. Slogan, logo ve proje içeriği ile anlam bütünlüğü sağlamalıdır.
Logo görseli yüksek çözünürlükte (çözünürlük en az 300 DPI, renk formatı CMYK,
objeler vektörel ve PDF dosyası formatında) hazırlanmıĢ olmalıdır. 10 cümleyi
geçmeyecek Ģekilde logo hikayesi eklenmelidir. Katılımcının öz geçmiĢ ve kiĢisel bilgileri

esele birlikte gönderilmelidir. (adı-soyadı, mesleği, e- posta adresi, posta adresi, yaĢadığı il,
telefon numarası) .
Seçilecek tasarım; SAFE ME! Projesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal
ortamda, medya ve reklam çalıĢmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli
kâğıt, faks kâğıdı, pankart, afiĢ, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır.
Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde
görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük
ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeĢit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz
kullanılabilir Ģekilde hazırlanması gerekmektedir. ÇalıĢmalarda renk ve form yönünden
herhangi bir sınırlama yoktur.

b. Her bir logo tasarım çalıĢması, A4 kâğıt ölçülerinde çalıĢma alanın üst orta kısımda 15×15
cm alanda ve en uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek Ģekilde renkli olarak yerleĢtirilecektir.
Ayrıca bu uygulamaların alt bölümünde logo tasarımının %20’ye küçültülmüĢ siyah beyaz
örneği de bulunmalıdır.
c. Eserler sadece safe.me.project@gmail.com adresine gönderilecektir.

6) KULLANIM KOġULLARI VE HAKLARI:

a. Katılımcı, dereceye giren ve/veya SAFE ME! Proje yönetimi tarafından kullanılması
kararlaĢtırılan eserinin, S.B.Ü. Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi’ne süresiz olarak
tam kullanım hakkını verdiğini peĢinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve

Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince yarıĢmaya gönderdiği
eserinin çoğaltma, iĢlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum
haklar için S.B.Ü. Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi’ne tam lisans/yetki verdiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. Ödül kazanan eser; SAFE ME! Projesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve
sayısal ortamda, medya ve reklam çalıĢmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri,
antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam, reklam/tanıtım filmleri ve her türlü faaliyetlerde
kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dıĢında herhangi bir telif hakkı
talep edemeyecektir.

c. Eser gönderiminde bulunan tüm yarıĢmacılar, bu Ģartnamenin tüm koĢullarını, yarıĢma
Ģartlarını, Seçici Kurul ve proje yönetimi kararlarının tamamını kabul etmiĢ sayılırlar.

d. YarıĢmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda
hukuki ve cezai sorumluluk eser sahiplerine aittir.

e. S.B.Ü. Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, ödül kazanan tasarımı kullanma ve
değiĢtirme hakkına sahiptir. Teknik koĢullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde
değiĢiklik yapabilir ya da seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değiĢiklik
yapmasını isteyebilir. Bunun için S.B.Ü. Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi tarafından
ödül tutarı dıĢında bir ödeme yapılamaz.

7) ÖDÜL:

a. Birincilik Ödülü: 2500 TL (Ġki bin BeĢyüz Lira)-KDV dahil

8) DEĞERLENDĠRME ve SEÇĠCĠ KURUL

Değerlendirme iki aĢamadan oluĢmaktadır;
Birinci aĢama: Ġnternet üzerinden yapılacak oylama ile ilk 10 aday belirlenecektir.
Ġkinci aĢama: Seçici kurul ilk 10 logonun içerisinden, SAFE ME! Projesi’ni en iyi ifade eden
tasarımı, özgünlük, farklılık, yarıĢma amaçlarına uygunluk gibi kriterler dikkate alarak,
birinciyi belirleyecektir.
a. Seçici Kurul

T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı Avrupa Birliği BaĢkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+
Programı Ana Eylem 2 - Yenilik ve Ġyi Uygulamaların DeğiĢimi için ĠĢbirliği Mesleki Eğitim
Alanında Stratejik Ortaklıklar alanında desteklenen SAFE ME! Projesi Kurum Temsilcileri;

1.Doç. Dr. Hatice Nevgün ÖZEN / S.B.Ü. Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Ar-Ge
Birim Sorumlusu
2.Dr. Mehmet Fatih GÜLġEN / Antalya Ġl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri BaĢkanı
3.Prof. Dr. BaĢar CANDER / ATUDER Yönetim Kurulu BaĢkanı

4.Ruxandra STANĠCA /Uluslararası Projeler Müdürü / GESEME Grup/ Ġspanya
5.Prof. Dr. Liliana ROGOZEA / BraĢov Transilvanya Üniversitesi Rektör Yrd. / Romanya
6.Doç. Dr. Mustafa KEġAPLI / S.B.Ü. Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
7.Doç Dr. Mehmet Nuri BOZDEMĠR / S.B.Ü. Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
8.Güliz YAMAN / Proje Uzmanı /ATUDER Proje Sekreteri
9.Gülcan DOĞAN/ Proje Uzmanı / S.B.Ü. Antalya EAH Proje Sekreteri
10.Uz.Dr. Adeviyye KARACA / S.B.Ü. Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
11.Ömer Veysel OTO / Grafik Tasarım Uzmanı /Turuncu Ajans
12.Oytun YILDIRIM /Grafik Tasarım Uzmanı / Turuncu Ajans

b. Seçici Kurul değerlendirmesi baĢvuru süresinin bitimiyle birlikte, S.B.Ü. Antalya Eğitim
ve AraĢtırma Hastanesi tarafından belirlenecek yer ve saatte yapılacaktır.

c. Seçici Kurul, birinci olmaya hak kazanan logoyu belirler. Eser, Projeyi ifade edecek,
özgünlük, yaratıcılık, yarıĢma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
Dereceye giren eseri “SAFE ME! Projesi Logosu” olarak belirleme yetkisi, S.B.Ü. Antalya
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi’ne aittir.

d. Seçici kurul yarıĢmaya katılan eserlerden kurumu ifade edecek, özgünlük, yaratıcılık,
yarıĢma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden hiçbirinin SAFE ME! Projesi’nin ihtiyacını

karĢılamayacağına karar verirse, logo farklı koĢullarda tasarlanmak üzere yarıĢma
sonlandırılacaktır ve herhangi bir ödül verilmeyecektir.

9) YARIġMA TAKVĠMĠ:

1. Son BaĢvuru Tarihi: 12/02/2021
2. Ġlk 10 (on) dereceye giren eserin açıklanması: 14.02.2021
3.Kazanan eserin açıklanması: 15.02.2021
Sonuçlar, S.B.Ü. Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi internet sitesinde yayınlanacaktır.
10) ĠLETĠġĠM VE YARIġMA SEKRETERYASI:
Adres: Varlık Mh. Kazım Karabekir Cd. 07100 /Antalya
Ġnternet sitesi: https://antalyaeah.saglik.gov.tr

E-posta: safe.me.project@gmail.com

Tel: 0533 5456939

