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ÖZŞAHİN PRES TES. MALZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

ÖDÜLLÜ YARIŞMA 

(Yarışma Şartnamesi) 

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş 

ÖZ ŞAHİN PRES TESİSAT MALZEMELERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

Yarışmanın Konusu 

1978 yılında üretime başlayan firmamız, 1999’da ARTI markasıyla tesisat 
malzemeleri pazarında yer almıştır. 

ARTI markasıyla modern üretim tesislerinde tesisat ekipmanları faaliyeti 
ile beraber 2013 yılı sonunda müşterilerimizden gelen taleple armatür 
üretimi için yatırım kararı alınmıştır. ARTI ARMATÜR markası tescil 
ettirilmiş ve bu tarihten itibaren banyo ve mutfak armatürleri tasarlanmış 
ve üretilmiştir. Daha sonrasında tamamlayıcı ürün olarak duş setleri de 
portföye dahil edilmiştir. Toplam müşteri memnuniyeti için, ekonomik, kaliteli, 
tasarım değeri yüksek ürünlerimizi ülkemizde ve dünya da tüketicilerin 
beğenisine sunmaya devam edeceğiz. 
Globalleşen ticari hacmimiz ve artan ürün çeşitliliğimize bağlı olarak karton 

ambalaj tasarımımızda değişiklik yapılacaktır. 

Çevreye duyarlı fonksiyonel, estetik, çağdaş çizgi gerekliliklerine uygun 

olmalıdır. 

Nihai tüketici de güven, sıcaklık ve modern hissiyatı oluşturacak şekilde 

tasarım yapılmalıdır. Kaliteyi ilke edinmiş firmamızın çizgisini müşterimize 

aktarabilmek için karton kutu grafik tasarımlarımızın ilk adım olduğu göz 

önünde bulundurularak hareket edilmelidir. 

Katılım Koşulları 

 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 18 yaşını doldurmuş olmak.

 Yarışmaya katılım da ön kayıt şartı yoktur.

 Bireysel ve grup olarak katılım serbesttir.

 Her tasarımcı birden fazla tasarımla katılabilir.
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 Birden fazla ödül kazanan bireysel başvurularda kazanılan en
yüksek miktardaki ödül geçerli olacaktır.

 Yarışmacılar, yarışma için sunduğu çalışmanın tümüyle kendisine

ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kısmen veya tamamen

başkasına ait çalışmaların kullanılması kural ihlali sayılır. Kural

ihlali tespit edildiği taktirde ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri

alınır.

 Ödül töreniyle ilgili bilgi katılımcıya bildirilecektir.

 Başvuruların istenilen kalitede olmaması halinde organizasyon

komitesi herhangi bir ödüllendirme yapmama hakkını saklı

tutmaktadır.

 Yarışmayı kazananlar web sitemiz üzerinden ilan edilecektir.

 Yarışmaya katılan yarışmacılar bu şartları kabul etmiş sayılır.

Teknik Koşullar 

 Tasarımlar yalın ve yaratıcı olmalıdır.

 Artı Armatür Logosu mutlaka tasarımlar üzerinde bulunmalıdır.

 Tasarımlar üç boyutlu olmalıdır.

 Tasarımların üzerinde TSE,5 Yıl Garanti,

TSEN200,TSEN817,TURKAK, ve YENİ TURKEY logoları

kullanılmalıdır.

 ÖZ ŞAHİN PRES TESİSAT MALZEMELERİ SAN. ve TİC. LTD.

ŞTİ. Teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde kazanan

projeler üzerinde değişiklik yapılmasını talep eder.

 Mevcutta ölçüleri belli olan kutumuzun verilen ölçülere göre grafik

tasarım yapılmalıdır. Daha sonra diğer kutularımızın ölçülerine

göre boyutlandırma yapılacaktır.

Katılım Şekli ve Adresi 

 Şartnamedeki koşulları taşıyan adayların 19/01/2018 ile

02/03/2017 tarihleri arasında 18:30’a kadar

yarisma@artiarmatur.com email adresine tasarımlarını

göndermelidir. 

mailto:yarisma@artiarmatur.com
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Başvuruların Değerlendirilmesi 

 Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar yarışma

şartlarında belirtilen şekilde göndermeleri gerekmektedir. Son

başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan eserler

değerlendirmeye alınmayacaktır.

Esere Ait Haklar 

 Eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olması bu

yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Ancak ödül alan eserler

bu yarışmaya katılamaz.

 Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü,

vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının

sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk

yarışmacıya aittir.

 Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından

doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Böyle bir

durumun ortaya çıkması halinde, ilgili eser yarışma dışı bırakılır.

Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa

dahi ödülü geri alınır.
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Ödüller 

Birincilik Ödülü 1500TL 

İkincilik Ödülü   750TL 

Üçüncülük Ödülü   500 TL 

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi 

Web: www.artiarmatur.com 

Yarışma Takvimi 

Başlama Tarihi:19/01/2018 

Son Başvuru Tarihi:02/03/2018 

Seçici Kurul Değerlendirme:06/03/2018 

Sonuç açıklanması:06/03/2018 

JÜRİ 

Hakan ŞAHİN – Genel Müdür 

Fatih ŞAHİN – Üretim Müdürü 

Alp Eren TAŞ – Dış Ticaret Sorumlusu 

Ömer Öner – Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Müdürü 

A.Kadir Bayram – İç Anadolu ve Akdeniz Bölge Müdürü

http://www.artiarmatur.com/
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