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T.C. 

SİMAV KAYMAKAMLIĞI 

LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

KONU VE AMAÇ: 

Yarışmanın konusu; Kütahya ili Simav Kaymakamlığı’na ait ve Simav ilçemizin özelliklerini sade, 

yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir biçimde yansıtacak özgün bir logonun tasarlanmasıdır. 

YARIŞMA KOŞULLARI: 

1. Yarışma 18 yaşından büyük herkesin katılımına açıktır 

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

3. Her katılımcı en fazla 3(üç) adet tasarımla yarışmaya katılabilir. 

4. Yarışmaya Simav Kaymakamlığı’nın değerlendirici, seçici kurulu üyeleri ve birinci derece 

yakınları katılamaz. 

5. Tasarımlar Freehand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı çizim 

programlarından birinde hazırlanmış şekilde 300 dpi CMYK renk formatında JPEG ve PDF 

formatında olacaktır. 

6. Ek’te belirtilen katılım formu eksiksiz doldurulup ıslak imzalı şekilde taratılıp ve yapılan 

tasarımlar dosyalanıp ‘rar’ şeklinde aşağıda paylaşmış olduğumuz E-mail adresi üzerinden 

gönderilecektir.  

7. Her tasarım A4 beyaz zemin üzerine uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, 

kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah beyaz şekilleri kısa kenarı 25 mm’den 

büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir.  

8. Katılımcı, yapılan tasarımla ilgili yapılan fontlar dahil logoyu anlatan açıklamayı bir sayfayı(A4) 

geçmeyecek şekilde yazıyla hikâye şekilde açıklayacaktır. 

9. Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza ve ayırıcı işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı 

unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılacaktır. 

10. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil 

başvurusu yapılmamış özgün tasarımlar olacaktır. Kopya olduğu anlaşılan çalışmalar seçici kurul 

tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11. Tasarımda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Fakat Simav ilçemizin hâkim 

olduğu renkler Yeşil ve Kahverengidir. Tasarımlar TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli 

ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecektir. Logonun çok çeşitli amaçlar için 

kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kâğıt, faks, dergiler, broşürler, kitaplar, 

pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, internet ve elektronik medya, web sitesi vb. basıma uygun 

nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir. 

12. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi 

eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı başka bir yarışmaya katıldığı veya 

yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun 

ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek eğer ödül verilmiş ise ödülün derhal iadesi 

istenecektir. Bu iptal durumu diğer katılımcılar bakımında hiçbir anlamda talep hakkı 

doğurmayacaktır. 
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13. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Simav Kaymakamlığı’na devredilmiş sayılır. Tasarım 

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

sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde Simav Kaymakamlığı’ndan geri alınabilir. Bu 

süre içerisinde geri alınmayan çalışmalardan Simav Kaymakamlığı sorumlu olmayacaktır. 

14. Tasarım Simav ilçesini özgün bir şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici 

özelliklerde olmalıdır. Bu konuya istinaden Simav İlçesi ile özdeşleşen Kestane, Jeotermal, 

Seracılık ve Orman gibi resimler-figürler tasarımda kullanılabilir. 

15. Ödül kazanan tasarımı Simav Kaymakamlığı kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödül 

kazanan eserin yüksek çözünürlükteki kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep 

edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin tasarımcısından eser üzerinde değişiklik yapmasını 

isteyebilir. Bu işlem için Simav Kaymakamlığı’ndan ödül dışında hiçbir ödeme yapılmayacaktır. 

16. Tasarımlar, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden 

değerlendirilecektir. Seçilmeyen tasarımlar için bir sebep belirtilmeyecek ve açıklama 

yapılmayacaktır. 

17. Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde tekrarlanabilir veya Simav Kaymakamlığı 

tarafından her aşamada iptal edilebilir.  

18. 1’inci olan tasarım herhangi bir sebepten dolayı diskalifiye edildiği durumda varsa beğenilen logo 

1’inci olabilir yoksa yarışma iptal edilebilir veya tekrarlanabilir. 

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

sayılırlar. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya 

ait olup, doğabilecek sorunlardan Simav Kaymakamlığı ya da seçici kurul üyeleri sorumlu 

tutulamaz. 

 

TASARIMLARIN GÖNDERİLMESİ: 

Tasarımlar katılım formu ve hazırlanan tasarımlar bir ‘Winrar’ dosyasında toplanarak 

30/12/2022 günü mesai bitimine kadar aşağıdaki e-posta adresine gönderecektir. 

 

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tasarımlar seçili kurula sunulacak, seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, 

ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak eserin puanı oluşturulacaktır.  

 

ÖDÜL: 

Yarışma sonucunda sadece 1 (bir) adet logo; Simav Kaymakamlığı resmi logosu 

seçileceğinden sadece 1’inci olan tasarıma 5.000 (Beş Bin) TL para ödülü verilecektir 
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YARIŞMA TAKVİMİ: 

 

SON BAŞVURU TARİHİ  : 30/12/2022 Saat: 17.30 

SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ : 04/01/2023  

 

 

 

YARIŞMAYI YAPAN KURUM: 

 

ADI  : T.C. Simav Kaymakamlığı 

ADRES : Fatih Mahallesi Kışla Caddesi No:87 Simav / KÜTAHYA 

İLETİŞİM : 0 274 513 70 01 – (Dahili 1100 Özel Kalem) 

WhatsApp : 05315519353 

E-POSTA : simavkaymakamligi@gmail.com 

 

 

 

YUKARIDAKİ ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL VE TAAHHÜT ETTİĞİMİ BEYAN 

EDERİM. 

 

    

        Katılımcı Adı : 

        Tarih  : 

İmza  : 
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KATILIMCI 

 

 

Adı Soyadı  : 

 

T.C. Kimlik No : 

 

Doğum Tarihi : 

 

İş / Ev Telefonu : 

 

E-posta  : 

 

Adres   : 

 

 

 

 

 

Tarih   : 

 

İmza / Kaşe  : 


