T.C. MESUDİYE KAYMAKAMLIĞI
LOGO TASARIMI YARIŞMASI
‘MESUDİYE KAYMAKAMLIĞI YENİ LOGOSUNU ARIYOR’
Yarışmanın Konusu:
Mesudiye ilçesinin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtacak, kurum kimliğinin
devamına katkı sağlayacak, evrensel değerlerle donatılmış, akılda kalıcı ve estetik değerlere
sahip, kullanıma uygun ve özgün bir logo tasarımı yarışmasıdır.
Amaç:
Mesudiye ilçesinin başlıca özelliklerinin ve değerlerinin yalın bir biçimde vurgulandığı,
kurumsal etiket olma niteliğinde özgün bir logo tasarımı yapılması amacıyla ilçe genelinde bir
yarışma düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Değerlendirme Kriterleri:
Yarışmada seçilecek logonun en önemli kriteri özgün olmasıdır. Logo; yarışma konusuna ve
amacına uygun şekilde tasarlanmalı, estetik ve kullanılan şablonların bütünlük taşıdığı bir
nitelikte olmalıdır. Logo içerisinde ‘T.C. MESUDİYE KAYMAKAMLIĞI’ ve ‘1858’ tarihi
yazılı olarak bulunmalıdır.
Katılım Koşulları:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Yarışmaya her yaştan vatandaş katılabilir.
Her yarışmacı en fazla üç eserle yarışmaya katılabilir.
Hazırlanacak tasarım, Mesudiye ilçesini temsil edecek nitelikte olmalıdır.
Yarışmaya gönderilen logo tasarımları, daha önce hiçbir yarışma, etkinlik, organizasyon
gibi birimlerde kullanılmamış olmalıdır. Başka kurum ve kuruluşlarının logolarını
çağrıştıran, herhangi vektör- illüstrasyon web sitelerinde yer alan görselleri kopyalayan
eserler değerlendirilmeyecektir.
Yarışma katılımcıları, tasarımlarının özgün olduğunu kabul etmiş sayılacaklardır. Logo
seçim kurulu tarafından özgün olmadığı belirlenen eserler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
Katılımcılar, yarışmaya katılım için Mesudiye Kaymakamlığı’ndan herhangi bir ücret
talep edemeyeceklerdir.
Mesudiye Kaymakamlığı, seçilen logo üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir, bu
değişiklikler için katılımcıya ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmayacaktır.
Tasarımların ihtiyaçları karşılamaması halinde ya da diğer sebeplerle yarışma, Mesudiye
Kaymakamlığı tarafından tekrarlanabilir, süresi uzatılabilir veya iptal edilebilir.
Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Mesudiye Kaymakamlığı’na devredilmiş sayılır.
Eser sahibi tasarımcı, logo üzerinde hiçbir şekilde hak ve isim talebinde
bulunamayacaktır.
Katılımcılar belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

Teknik Koşullar:
Yarışmaya gönderilecek logoların amblem ve tipografi çözülümleri olmalıdır.
Katılımcılar, kişisel bilgilerin yer aldığı katılım formunu (EK-2) dolduracaklardır. Bu
form daha sonra bir zarfa konacak ve zarfın üzerine 3 rakam ve bir harften oluşan rumuz
(Örnek: F123) yazıldıktan sonra zarf kapatılacaktır. Birden fazla tasarım gönderilmesi
durumunda yine aynı rumuz kullanılacaktır.
3.
Logo üzerinde tasarımcıya ait herhangi bir imza, rumuz, işaret vb. bulunamaz, bulunduğu
seçici kurul tarafından tespit edilen eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.
Tasarımda kullanılan görseller ve logonun bütünü ile ilgili bilgileri içeren bir açıklama
metni (bir sayfayı geçmeyecek şekilde) katılımcılar tarafından hazırlanarak teslim zarfı
içerisinde konacaktır. Açıklama metninin en altında rumuz ismi yazacaktır.
5.
Tasarlanan logo A4 ebadında beyaz kâğıt üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek
şekilde, kâğıdın alt kısmına logonun 25mm’yi geçmeyecek şekilde küçültülmüş hali
siyah- beyaz ve renkli biçimde yerleştirilecektir. (EK-1’de gösterilmiştir.)
6.
Tasarımlar vektörel çizim programlarından birinde hazırlanmış 300 dpi çözünürlük ve
CMYK (Basıma uygun renkler) renk formatında olmalıdır. Eserler, JPEG ve PDF halinde
hazırlanarak üzerinde rumuz isminin yer aldığı CD ile de teslim edilecektir.
7.
Tasarlanan logonun, dijital ekranlarda, dergi, faks, pankart, poster, internet, broşür gibi
çok amaçlı alanlarla kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalı ve logonun büyütülüp
küçüldüğünde özelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
8.
Teslim zarfı içerisinde, Katılım Formunun yer aldığı zarf, 300 dpi çözünürlük ve CMYK
renk formatında oluşturulan, PDF ve JPEG olarak hazırlanan logonun bulunduğu CD,
logonun baskısının yapıldığı beyaz zeminli A4 kağıdı ve logo tasarımı ile ilgili açıklama
(en fazla bir sayfa) bulunacaktır.
9.
Teslim zarfı iletişim bilgilerinde yer alan adrese gönderilecektir.
10. Teknik koşullara uymayan eserler değerlendirilmeyecektir.
11. Yarışma katılımcıları, yarışmanın katılım ve teknik koşullarının tümünü kabul etmiş
sayılırlar. Oluşacak her türlü problemin hukuki ve maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup,
oluşabilecek problemlerden Mesudiye Kaymakamlığı ya da seçici kurul sorumlu değildir.
1.
2.

Yarışmacılar tarafından gönderilen eserler daha sonra iade edilmeyecektir.
Kullanım ve Telif:
Katılımcılar ve birinci olan eser sahibi, tasarımın tam ve süresiz kullanımını Mesudiye
Kaymakamlığı’na verdiğini kabul eder.
Seçici Kurul:
Seçici kurul, Mesudiye Kaymakamlığı bünyesinde görev alan 5 kişiden oluşacaktır. Mesudiye
Kaymakamlığı’nın seçici kurul üyelerini değiştirme hakkı vardır.
Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Katılım İçin Son Başvuru: 31 Ocak 2021 günü saat 17.00’a kadardır.
Sonuçların İlan Edilmesi: 15 Şubat 2021

Eserlerin Değerlendirilmesi:
Yarışmaya gönderilen eserler seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin katılım ve
teknik koşul esaslarına göre ayrı ayrı incelenecek ve puanlanacaktır. Her seçici kurul üyesinin
verdiği puanlar toplanacak aritmetik ortalaması alınacak ve eser puanı ortaya çıkacaktır. Tüm
eserler için aynı işlem gerçekleştirilecek ve en yüksek puanı alan ilk üç eser online halk
oylamasına sunulacaktır.
Ödül:
10.000 TL
Gönderim Şekli:
Teslim Zarfı İçerisinde:
-

Katılım formunun yer aldığı üzerinde rumuz ismi yazılı kapalı zarf
300 dpi çözünürlük ve CMYK renk formatında oluşturulan, PDF ve JPEG olarak
hazırlanan logonun bulunduğu, üzerinde rumuz ismi yazılı CD,
Logonun baskısının yapıldığı beyaz zeminli A4 kağıdı,
Logo ile ilgili açıklama metni (bir sayfayı geçmeyecek şekilde)

Eserler, teknik koşullarda belirtildiği üzere teslim zarfı ile birlikte aşağıdaki adrese
gönderilecektir.
Merkez Mahallesi, Başöğretmen Cad., Mesudiye Kaymakamlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü,
Mesudiye/ ORDU.
Tel: 0452 761 20 11
e- posta: kaymakamlik@mesudiye.gov.tr
*Postadaki gecikme ve hasardan Mesudiye Kaymakamlığı sorumlu değildir.

EK-1
LOGO YERLEŞİM ÖRNEĞİ
15 cm

LOGO

Siyah- Beyaz

25 mm

Renkli

25 mm
LOGO

LOGO

EK-2
MESUDİYE KAYMAKAMLIĞI LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM FORMU

RUMUZ:

ADI SOYADI:
T.C. KİMLİK NO:
DOĞUM TARİHİ:
DOĞUM YERİ:
ADRESİ:
TELEFON
NUMARASI:

E- POSTA:

Bu katılım formunun doğruluğunu ve Mesudiye Kaymakamlığı Logo Tasarım Yarışması’nın
şartnamesindeki tüm maddelerini kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Ad- Soyad
İmza

