
 

10.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI 

ANA SPONSORLUK VE/VEYA STRATEJİK SPONSORLUK  

SÖZLEŞMESİ 

 
Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları 
 
İş bu sözleşme, bir tarafta Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği adına iş 
bu protokolde OAİB olarak anılacak taraf ile diğer tarafta ….……............................. arasında aşağıda 
yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 
 
Madde 2 – Taraflara İlişkin Bilgiler 
 
OAİB’nin Adresi  : Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 120 Balgat-Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE 
 
……………........ Adresi :  
 
Her iki taraf yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmiştir. Bu adreslere usulünce 
yapılacak olan tebligatlar, adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde, usulüne 
uygun biçimde tebliğ edilmiş kabul edilir.  
 
Madde 3 – Konu 
 
Sözleşmenin konusu, 19 Eylül 2016 tarihinde ilana çıkacak ve ödül töreni 25 Nisan 2017 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirilecek “10.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”na yönelik ana/stratejik 
sponsorluktur. 
 
Madde 4 – Sponsorluk Koşulları 
 
19 Eylül 2016 tarihinde ilana çıkılacak olan “10.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”na isteyen 
kurum/kuruluş veya firmaların Ana Sponsor ve/veya Stratejik Sponsor olarak iki (2) farklı şekilde 
katkıda bulunması mümkündür. 
 
Ana ve Stratejik Sponsorun/Sponsorların yarışmanın tanıtımının yapılacağı tüm gazete ilanı, TV tanıtım 
programları, WEB sayfaları, ödül töreni mekanındaki tüm materyaller ile afiş, broşür, davetiye, kitap 
gibi basılı malzemelerde logolarıyla ön planda olmaları sağlanacaktır.   
 
Bu kapsamda, Ana/Stratejik Sponsor olmak isteyen 
…………………………………………………………..………..’nin logosunun, etkinlik kapsamında 
aşağıda belirtilen basılı ve elektronik materyallerde ayrılacak “Sponsorlar’’ bölümünde, “Ana/Stratejik 
Sponsor” olduğu belirtilerek, diğer yarışma sponsorlarıyla birlikte yer alması sağlanacaktır. 
 
Yarışmanın tanıtımın yapılacağı ve sonuçlarının duyurulacağı gazete ilanı, TV tanıtım programları, 
WEB sayfaları, ödül töreni mekânındaki tüm materyaller ile afiş, broşür, davetiye, kitap gibi basılı tüm 
malzemeler için her kullanımda “Ana Sponsor”un logosu “Stratejik Sponsor”un logosundan %20 
oranında büyük olarak yer alacaktır. Söz konusu işlem “Stratejik Sponsor”un logosu için de her 



 

kullanımda “Platin Ödül Sponsoru”nun logosundan %20 oranında büyük olarak kullanılması şeklinde 
uygulanacaktır. ………..…………………….’nin logosunun yukarıda sözü edilen detaylarda 
kullanılacağı ve yarışmanın tanıtımın yapılacağı alanlar şunlardır: 

• Yarışmanın tanıtımı için bastırılacak afiş, 
• Yarışma Broşürü, 
• Yarışma İlanları, 
• Yarışma WEB sayfası (www.designforexport.org), 
• Ödül Töreni davetiyesi,  
• Ödül Töreni‘nde dağıtılacak basın bülteni, 
• Ödül Töreni’nde Ana Sponsor ve Stratejik Sponsor/Sponsorlara özel olarak hazırlanacak kırlangıç        
         bayrak, 
• Ödül Töreni’nde Ana Sponsor için hazırlanacak olan roll-up, 
• Ödül Töreni alanında Ana Sponsorun kurmasına izin verilen stand/standlar, 
• Yarışma ile ilgili yapılacak olan tüm duyuru ve ilanlar, 
• Yarışmanın tanıtımın yapıldığı tüm basılı ve görsel materyaller, 
• Ödül töreni sırasında kurulacak sahne, 
• Yarışmanın sonuçlarının sergileneceği fuar vb. standlarda kullanılacak materyaller, 
• Yarışma sonunda hazırlanacak olan yarışmaya özel kitapta firma/kurum tanıtımı için                   
 Ana Sponsora Birliğimizce gönderilen şablona uygun olarak 4 tam sayfa, Stratejik Sponsora ise 
 Birliğimizce gönderilen şablona uygun olarak 3 tam sayfa ayrılacak ve kitabın arka kapağında  
 “Ana/Stratejik Sponsor” olarak logosuna yer verilecektir. 

………………………................................................., bu sponsorluk kapsamında; 

• Basılı ve görsel malzemelerde kullanılmak üzere logosunu, etkinlik yönetimini yapan OAİB’ye 
(Sevil SALMAN-salmans@oaib.org.tr/Gülşah AKKAYA-akkayag@oaib.org.tr) vektörel olarak 
iletecektir. 

 

Madde 5 – Ödeme ve Satın Alma Koşulları 

İsteyen kurum/kuruluş veya firmaların “10.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”na  

1. Ana Sponsorluk bedeli olan 25.000 TL’yi ve/veya 
2. Stratejik Sponsorluk bedeli olan 10.000 TL’yi  

ödeyerek finans sponsoru olması sağlanmıştır.  

Bu itibarla, ………………………....................................... yarışmanın organizasyonundan sorumlu olan 
OAİB adına “10.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ana/Stratejik Sponsorluk Bedelidir” notuyla; 
 
HESAP BİLGİLERİ: 
 
İş Bankası / Köroğlu Şubesi 
Şube Kodu  : 4234 
Hesap No  : 384658 
IBAN numarası  : TR63 0006 4000 0014 2340 384658 
olan hesaba Ana/Stratejik Sponsorluk bedelini yatıracaktır.  
 
OAİB ise ………………….....................................’nin ödediği  “Ana/Stratejik Sponsorluk Bedeli” 
karşılığında söz konusu bedelinin  yatırıldığına dair makbuz verecektir. 



 

 
Para Yatırılırken Açıklama Kısmına: 
 
“İhracatçı Birlikleri - 10.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ana/Stratejik Sponsorluk bedelidir” 
şeklinde belirtilmesi, paranın çekilebilmesi ve kullanabilmesi açısından çok önemlidir. 
 
Madde 6 – Uyuşmazlık Çözümü 
 
İş bu protokolün uygulanmasında ortaya çıkacak görüş ayrılıklarının sulh yoluyla çözümlenmesi esastır. 
İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri yetkilidir. 
 
 
Madde 7 – Yürürlük ve İmza 
 
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı takdirde yürürlüğe girer. Bu sözleşme 7 (yedi) maddeden ibaret 
olup, OAİB ve ………….......................... tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ....….... 2016 
tarihinde imza altına alınarak tek nüsha halinde onaylanmıştır. 
 
 
 
 

OAİB Adına    ….................................. Adına 

Ahmet KAHRAMAN                                               Özkan AYDIN …............................................  

Orta Anadolu Mobilya,Kağıt ve  Orm.Ür İhr. Bir.       Genel Sekreter …............................................  

Yönetim Kurulu Başkanı 
 


