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                                                         ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ 
                                     LOGO TASARIM YARIġMASI ġARTNAMESĠ 
  
Madde 1- Konusu : Çiğli Belediyesini kurumsal logosunun Çiğli Belediyesini kurumsal olarak 
yansıtan, Çiğli ilçesiyle özdeĢleĢecek, Çiğli‟nin tarihi, sosyolojik, fiziksel, kültürel yapısıyla iliĢki 
kuracak, evrensel değerlerle üretilmiĢ, iĢlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgün Çiğli 
Belediyesi logo tasarım yarıĢmasıdır. 
Madde 2- Amaç : Çiğli‟nin kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması, yönetim 
felsefesinin ve ilçe karakterinin özlü bir anlatımla logo aracılığı ile ifade edilmesi,öncelikli 
amaçtır.Bu amaç Çiğli‟yi model oluĢturacak bir marka Ģehir haline getirmenin de ,kurumsal 
iletiĢim düzeyindeki en önemli adımını oluĢturmaktadır.Bu doğrultuda logo yarıĢması ile hem 
sanatçı ve tasarımcıları hem de yetenekli kiĢilerle halkı yeni logoyu belirleme sürecine dahil 
ederek, Çiğli kimliğinin yenilenip geliĢmesine en geniĢ katılım ve katkının sağlanması 
amaçlanmaktadır. Çiğli Belediyesi misyonu halkımızın ortak ve yaĢamsal gereksinimlerini 
zamanında, eĢit, katılımcı ve Ģeffaf bir hizmet anlayıĢıyla sağlamak aynı zamanda toplumcu 
belediyecilik prensibi ve Cumhuriyetin temel kazanımlarının verdiği anlayıĢla hayata geçirmek 
ve kamusallaĢtırmaktadır. 
Madde 3- Logodan Beklentiler : 
Ġzmir'in hızla geliĢen metropol ilçelerinden birisi olan Çiğli, sanayi, üniversite, eğitim ve sağlık 
sektörlerini yoğunlaĢtığı bunun yanı sıra doğal alanlarını koruyabilmiĢ özel ilçelerden birisidir.  
Çiğli  ilçe sınırlarında yer alan Gediz Deltası, 300'e yakın kuĢ türüne, hayvan  ve endemik bitki 
türlerine ev sahipliği yapmaktadır.  Gediz Deltasının içinde yer  alan Ġzmir KuĢ Cenneti, 
Avrupa'nın en büyük Flamingo üreme alanı olarak bilinmektedir.  Logonun, Gediz Deltasının 
UNESCO Doğal Miras listesine kabul edilme sürecini destekler özellikler yansıtması 
beklenmektedir.   
Madde 4- YarıĢma KoĢulları : 

 YarıĢmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, herhangi bir kurum için uygulanan veya internet, 
yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili stock arĢivlerde bulunan tasarımlarla 
herhangi bir benzerlik ve çağrıĢımda bulunmayacak Ģekilde Çiğli Belediyesi‟ne özel olarak 
yapılmalıdır. 

 YarıĢma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiĢ 
sayılır. Katılımcı, Çiğli Belediyesi Logo Tasarım YarıĢmasına katılımından dolayı herhangi bir 
ücret ödemeyecek ve herhangi bir ücret talep edemeyecektir. 

 Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaĢılan tasarımlar yarıĢma dıĢı bırakılacak ve 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiĢ ise ödül sahibi 
ödülü iade edecek, bu durumda Çiğli Belediyesi‟nin yeni bir logo seçme isteği kabul 
edilecektir. 

 YarıĢma katılımcısı tasarımının, Çiğli Belediyesi‟nin ihtiyacını karĢılamaması durumunda, Seçici 
Kurul ödül vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde 
yarıĢma tekrarlanabilir. 

 Tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir iĢaret bulunamaz. Bu Ģekilde ayrıĢtırıcı 
unsur bulunduran tasarımlar yarıĢma dıĢı bırakılır. 

 Tasarımlarda kavramsal yaklaĢım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık esastır. 
 Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların birleĢiminden 

oluĢan kurgusal yaklaĢımlar olabilir. 
 Logolar, harf veya harflerden ibaret olabileceği gibi logotype ile de oluĢturulabilir. 
 Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan logo sadece 

görsel ya da tipografik nitelik taĢıyabilir. 
 YarıĢma sonunda seçilecek logo, Çiğli Belediyesi‟nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, 

toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak 
kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaĢılabilir tasarımlar olmalıdır. 



 Logo tasarımında “Çiğli Belediyesi” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı unsurunun da özgün bir 
nitelik ve formda olması tercih edilebilir. 

 Logonun çok çeĢitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kâğıt, 
zarf, dergiler, broĢürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, Ģapkalar, 
tiĢörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, internet sitesi, elektronik posta 
vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini 
yitirmemesi, değer kaybetmemesi gerekmektedir. 

 Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe Ġllüstrator veya CorelDraw grafik tasarım 
programları ile çizilmelidir. Elle yapılmıĢ veya renklendirilmiĢ tasarımlar kabul edilmeyecektir. 

 Her katılımcı en fazla 3 (üç) farklı tasarımla yarıĢmaya katılabilir. 
 Katılımcılar her bir tasarım için „ Katılım Formu‟ nu eksiksiz doldurmalıdır. 
 Katılımcılar kurumsal web sitemiz üzerinden temin ederek eksiksiz biçimde doldurup  

imzalayacakları 1 adet Katılım Formu, 1 adet Ġdari ġartname‟yi ( A5- küçük) zarf içerisine 
kapalı Ģekilde koyduktan sonra tasarlamıĢ oldukları logo ya da logolara ait çalıĢmaları; CD 
formatında hazırlanmıĢ hali ve (renkli, siyah- beyaz) A4 çıktısı / çıktıları ile birlikte  ( A3- 
büyük ) zarf içerisine koymaları gerekmekte olup her iki zarfın sağ üst köĢesine sadece 3 
rakam ve 2 harften oluĢan; ( yarıĢma süresince Ģahsını temsil edecek olan ) - kendi 
belirleyecekleri - yarıĢma Rumuz‟nu da yazılarak Basın - Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne 
( büyük zarf içerisinde; Katılım Formu ve de Ġdari ġartnamenin bulunduğu küçük zarf da dahil 

olacak biçimde ) teslim edilecektir. 

Madde 5- Kimler Katılabilir : YarıĢma, seçici ve düzenleyici kurul üyeleri ve birinci 
derecedeki yakınları dıĢında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarına açıktır. 
Madde 6- BaĢvuruların Kabulü : Zarflar; istekliler ile birlikte hazır bulunanlar önünde 
alınıĢ sırasına göre açılır. Ġsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri 
eksik olan istekliler tutanakla tespit edilerek tutanağa bağlanır. 
Madde 7- Teslim Yeri ve Tarihi: 

 Katılımcılar tasarımlarını elden teslim, posta ya da kargo yoluyla Basın - Yayın  ve Halkla 
ĠliĢkiler Müdürlüğü‟ ne teslim edeceklerdir. Kargo ya da posta yoluyla yapılan 

baĢvurulardan YarıĢma saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

BaĢvuru Tarihi: 23 Eylül Pazartesi günü baĢlayıp 23 Ekim  ÇarĢamba mesai saati 
sonunda tamamlanacaktır. 
Madde 8- Sonuçların Açıklanması: 
Ġlk Değerlendirme Tarihi             : 25 Ekim 2019 
Halk Oylaması Tarihi                   : 28 Ekim 2019 - 3 Kasım 2019 
Sonuçların Açıklanma Tarihi      : 15 Kasım 2019       
BaĢvuru sonuçları, Çiğli Belediyesi kurumsal internet sitesi üzerinden açıklanacaktır. 
Madde 8- Seçici Kurul: 

 Utku GÜMRÜKÇÜ  Belediye BaĢkanı 
 A.DOĞAN HÜNER (ĠAOSB Bölge Müdürü) 
 Öğr. Gör. ÖMER DURMAZ (9 Eylül Üniversitesi GSF Grafik Tasarım Bölümü) 
 Doç. Dr. EKĠN BOZTAġ (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü) 
 Doç. Dr. UĞUR BAKAN (Katip Çelebi Üniversitesi  Sanat ve Tasarım Fakültesi) 
 Öğr. Gör. EMRE YILDIZ (YaĢar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü) 
 SEMĠH AKIN TOZLU (Ġzmir Reklamcılar Derneği) 
 ÖMER ÇAM (Karikatürist-Ġzmir Karikatürcüler Platformu) 

 Ekin ERMAN (HeykeltıraĢ) 

 

 

 



Madde 9- 
Birinci 

: Ödüller 
: 7.500₺ 

Ġkinci : 5.000₺ 

Üçüncü : 2.500₺ 

Mansiyon : 1000₺ 

Mansiyon : 1000₺ 

Mansiyon 
: 1000₺ 
  

 

Madde 10- Telif Hakkı: 
 Ödüle layık görülen logo tasarımlarının telif ve yayın hakları Çiğli Belediyesine ait olacaktır. 

Çiğli Belediyesi bu çalıĢmalardan istediğini kullanabilecektir. Sözü edilen çalıĢmalar Çiğli 
Belediyesi tarafından her türlü görsel, yazılı iletiĢimde kullanılabilecektir. 

 Dereceye giren tasarımcılar, logo tasarımlarını süresiz olarak Çiğli Belediyesi‟ne vermiĢ 
olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat 
gereğince yasaların verdiği en geniĢ ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, iĢleme, 
yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adının belirtilme yetkisi, eserde değiĢiklik 
yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karĢı haklarını kullanma 
yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Çiğli Belediyesi‟ne devrettiklerini kabul ve taahhüt 
ederler. 

 Bu Ģekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri 
alamayacağını ve logonun yukarıdaki Ģekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir baĢkasına 
hak te‟sis edemeyeceğini, baĢkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte 
bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 Seçici Kurul, değiĢiklik isteme Ģartıyla logoyu finale bırakma veya doğrudan birincilik ödülü 
vermeye yetkilidir. 

 YarıĢmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili 
(kopya, çalıntı vb.) oluĢabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarıĢmacı sorumludur. 

Madde 11- Diğer Hususlar: 
Taahhütlerin yerine getirilmemesi; baĢvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması 
veya Ģartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun tespit edilmesi 
halinde, ödül verilmez ve verilmiĢ ödül yasal faizi ile Çiğli Belediyesi‟ne iade edilir. 
Seçici kurul üyelerinde ve mansiyon ödül sayılarında değiĢiklik yapma hakkı Çiğli Belediyesi‟ne 
aittir. 
 


