
 



T.C. 

YALOVA VALİLİĞİ 

LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 
 
 
1- YARIŞMANIN ADI 
 
Yalova Valiliği Şehir Logosu Tasarım Yarışması 
 
2- AMAÇ VE KONUSU: 
 
Yarışma Amacı: Sürekli yenilenen, gelişen ve büyüyen Yalova'nın çağdaş nitelikleriyle yüksek yaşama 
standartlarına sahip ve örnek bir şehir olma yolunda bu özelliklerini yansıtacak ve Yalova'nın kurum 
kimliğinde kullanılacak, özgün logo tasarlanmasıdır. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, "Yalova" kimliği altında faaliyet 
gösteren resmi ya da özel bütün paydaşların, arzu etmeleri halinde her türlü iş ve işlemlerinde 
kullanmalarını sağlamak üzere, kentin; doğal, tarihi ve turistik dokusunu ön plana çıkartan bir logo 
tasarımı gerçekleştirmek ve bu sayede şehrin tanıtımına katkı sağlamak. 
 
Yarışma Konusu: Turizmi, Termal'i, Tersaneleri, Kivisi, Çiçeği, Yürüyen Köşk'ü yaşam alanları ve 
bulunduğu stratejik konumu ile Yalova'yı tanıtıcı ve belirleyici logonun, yaşadığımız çağa uygun olarak, 
vizyonel ve fonksiyonel bir logo yapılması düşünülmektedir. Logoda Yalova yazısı yazmasa dahi, 
bakıldığında Yalova'ya ait olduğu ve Yalova’yı simgelediği herkes tarafından anlaşılır olması 
gerekmektedir. 
 
3-DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:  
Yalova'nın vizyonunu yansıtacak şekilde, genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına 
olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulmasıdır. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. 
Çalışmalar, kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Logo, kavramsal olarak 
amaca uygun tasarlanmış bir simge veya bunların birleşiminden oluşabilir 
 
4. LOGONUN KULLANIM ALANLARI:  
Yarışma sonunda seçilecek Logo tasarımı, Yalova'nın tanıtımına yönelik etkinliklerde, fuar ve 
toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda, tüm 
kurumsal faaliyetlerde kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz önüne 
alınmalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL ŞARTLAR:  

1. Tüm çalışmaların  “T.C. Yalova Valiliği” ibaresiyle birlikte değerlendirilmesine dikkat edilecektir. 

2. Yarışmada yaş sınırı yoktur. Katılım ücretsiz olup, seçici komisyon üyelerinin birinci derecede 

yakınları dışındaki herkese açıktır.  

3. Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle 

tekrarlanabilir veya Valilikçe her aşamasında iptal edilebilir. 

4. Yalova Valiliği, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez. 

5.  Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Yalova Valiliği’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, 

kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, 

sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre 

içerisinde adresten alınmayan çalışmalardan Yalova Valiliği sorumlu olmayacaktır. 

6. Ödül kazanan tasarımı Yalova Valiliği kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.  Ödüle değer 

görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep 

edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. 

Bunun için Yalova Valiliği tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılamaz. 

7. Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden 

değerlendirilecektir. 

8. Yarışma sonunda birinci seçilen eser şehir logosu olarak belirlenecek ve dereceye giren diğer 

eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak 

her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride 

bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde 

kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir. 

9. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret 

kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya 

katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. 

10. Yarışmacılar yarışmaya Ek.1 deki başvuru formunu doldurmak suretiyle en fazla 5 (beş) adet 

eserle yarışmaya katılabilir. 

11. Yarışmaya sunulan tasarımların; daha önce başka yarışmalarda ödül almamış olmaları, özgün 

olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını 

çağrıştırmamaları gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar tasarımlarının kendilerine ait olduğunu 

kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

12. Değerlendirme Kurulu tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül 

verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. KATILIM İÇİN TEKNİK ŞARTLAR:  
Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm'yi geçmeyecek şekilde 
yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 
mm'den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer 
alacaktır. Çıktılar, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kâğıda basılmış şekilde 
teslim edilecektir. Çalışmalar aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. 
gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma hali, 300 dpi CMYK renk 
formatında JPEG ve PDF formatlarında CD'ye kaydedilerek teslim edilecektir. Ayrıca yapılan çalışma ile 
ilgili ve logoyu anlatan detaylı bir açıklamanın da beraberinde gönderilmesi gerekmektedir. 
Katılımcılar, eserlerinin esin kaynakları ve simgelerine ilişkin 1 veya 2 paragraflık kısa bir açıklama 
metnini, EK-2'deki açıklama formuna yazmak suretiyle çalışmalarıyla birlikte sunacaklardır. (Örn: "?" 
Simgenin çıpa şeklinde olması TL'nin güvenli liman haline geldiğini gösteriyor. Yukarı doğru çizgiler de 
paranın yükselen değer olduğunu simgeliyor.) 
 
Not: Tasarlanan logonun anlamına ilişkin yapılacak açıklama metninin edebi olmasından ziyade anlamlı 
olması dikkate alınacaktır. 
 
7.TELİF HAKLARI : 
Katılımcı, dereceye giren ve satın alınan eserinin, Yalova Valiliği başta olmak üzere "Yalova" kimliği 
altında faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişilikler tarafından tanıtım amaçlı kullanım hakkını verdiğini 
peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 
gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma 
ve bunun gibi umuma arzla ilgili tüm kullanım haklarını ve mülkiyetini verdiğini kabul eder. 
Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağına ve eserin 
yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka 
herhangi bir telif hakkı ya da maddi/manevi talepte bulunmayacağını, bütün hukuki ve mali ve bununla 
birlikte tüm kullanım haklarını verdiğini kabul edip, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
Bununla birlikte Seçici Kurul, herhangi bir eseri seçme konusunda tamamen serbesttir. Uygun görmemesi 
halinde hiçbir eseri seçmeyebilir. 
 
8. BAŞVURU KOŞULLARI:  
1. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu Yalova Valiliği, Yalova Üniversitesi ve Yalova Ticaret 
ve Sanayi Odası Web Sitesinden edinebilirler.  
 
2. İmzaladıkları başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup bir zarfa koyacak ve zarfı kapattıktan sonra 
üzerine sadece 6 harf veya rakamdan oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. (Örnek; XYZ123, ABCDEF, 123456 
vb. gibi) Aynı rumuz, çıktı alınan çalışmanın arka yüzünde ve CD'nin ön yüzünde de yer almalıdır. Logo 
tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran 
çalışmalar yarışma dışı bırakılır. 
 
3. Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini, 15 Nisan 2019 günü Saat: 17.00’a kadar Yalova Valiliği Basın 
Bürosu'na elden teslim etmeli ya da o tarihte aşağıdaki adrese ulaşmak koşuluyla posta ya da kargoya 
vermelidirler. Postadaki gecikme ve hasardan Yalova Valiliği sorumlu değildir. Bu tarihten sonra iletilen 
çalışmalar dikkate alınmaz.  
 
 
 
 
 
 



9. YARIŞMA TAKVİMİ:  
    Yarışma Son Başvuru Tarihi: 15.04.2019 Saat: 17.00 
    Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 17-26 Nisan 2019  
    Logonun Halk Oylaması Tarihi: 29 Nisan 2019 – 20 Mayıs 2019 
    Şehir Logosunun Kamuoyuna Tanıtımı ve Ödül Töreni: 29 Mayıs 2019 
    (Ödül töreni için, yer ve saat Valilik Resmi Web Sitesinden ayrıca duyurulacaktır.)  
 
10. DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL 
  

1. İrfan DEMİRÖZ Yalova Vali Yardımcısı  

2. Jülide GÜNER Yalova Belediye Başkan Yardımcısı 

3. Yaşar DEMİREL İl Genel Meclis Başkanı 

4. Prof.Dr Candan CENGİZ Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Böl.Başk 

5. Dr.Öğr.Üyesi Sibel AKOVA Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fak.İletişim San.Böl. 

6. Tahsin BECAN YTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

7. Şeref TALİ İl Kültür ve Turizm Müdürü 

8. İsmail MUTLU Kent Konseyi Başkanı, Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 

9. Öğr. Gör. Yasin YILMAZ Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 

10. Oğuzhan ŞEKERCİ Grafik Tasarımcısı 

11. Abdullah OKUL GARDEN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

 
11. ÖDÜLLER:  

Birincilik Ödülü: 10.000 TL. + Plaket  
İkincilik Ödülü:      5.000 TL. + Plaket  
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL. + Plaket  
 

Ödül Tespit Süreci: İki aşamadan oluşacaktır.  
Seçici Kurul tarafından, yarışmaya katılan eserler arasından ön eleme yapmak suretiyle 5(Beş) tanesi 
seçilecek ve bu eserler Valilik Resmi Web Sitesi(www.yalova.gov.tr) üzerinden kamuoyu nezdinde 
oylamaya sunulacaktır. Belirlenen süre zarfında en fazla oyu alan eser "Şehir Logosu" olarak 
kullanılacaktır. 
 
Katılım Şekli ve Adresi:  

Elden, posta veya kargo yolu ile teslim yapılabilir.  
Adres: Yalova Valiliği /Basın Bürosu  

 
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş: Yalova Valiliği  
 
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:  
 
Adres: Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü /Halkla İlişkiler Basın  
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi: 0226 813 85 07 / Yurdagül TALİ 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                        EK-1 
 

T.C. 
YALOVA VALİLİĞİ 

 
YALOVA ŞEHİR LOGO TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU 

 
Rumuz:………………………………………………………………. 
 
Adı-Soyadı:…………………………………………………………. 
 
T.C. Kimlik Numarası:………………………………………….. 
 
Doğum Yeri- Tarihi:…………………………………………….. 
 
Meslek:………………………………………………………………. 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon:………………………………………………………………. 
 
E-posta:……………………………....@............................. 
 
Cep Telefonu:…………………………………………………….. 
 
 

Sıra 
No 

Logonun Adı 

1  

2  

3  

4  

5  

 
Yarışma şartnamesini okudum ve kabul ettim. Logo tasarımları bana aittir. Bu konuda ortaya çıkabilecek 
maddi ve manevi hak taleplerinden sorumlu olacağımı beyan ederim. …../…../2019 
İmza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-2 
 

T.C. 
YALOVA VALİLİĞİ 

 
YALOVA ŞEHİR LOGOSU TASARIM YARIŞMASI 

(Eserlerin Esin Kaynakları ve Simgelerine İlişkin Açıklama Formu) 
 

SIRA 
NO:1 

LOGO ADI: 

AÇIKLAMA: 

SIRA 
NO:2 

LOGO ADI: 

AÇIKLAMA: 

SIRA 
NO:3 

LOGO ADI: 

AÇIKLAMA: 

SIRA 
NO:4 

LOGO ADI: 

AÇIKLAMA: 

SIRA 
NO:5 

LOGO ADI: 

AÇIKLAMA: 



 


