
ŞEHZADELER İLÇESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 
1. YARIŞMANIN ADI 
 Şehzadeler İlçesi Logo Tasarımı Yarışması 
 
2. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:  
Şehzadeler Belediyesi tarafından “Geçmişten Geleceğe” sloganıyla hazırlanan; Şehzadeler ilçesinin 

tabii, tarihi, kültürel değerlerini, potansiyellerini ve kimliğini ön plana çıkaracak; Şehzadeler ilçesini 

yerel, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek; Şehzadeler’ in tüm kurumları tarafından 

kullanılabilecek ve şehzadeler ‘in markalaşma çalışmalarının simgesi olacak logonun tasarımı 

yarışmasıdır.  

ŞEHZADELER HAKKINDA 

Şehzadeler ilçesi: Manisa merkez ilçenin ikiye ayrılmasıyla 2013 yılında kurulmuş olmakla birlikte 

kökleri Osmanlı, Saruhanlı, Bizans, Roma, Bergama Krallığı, Lidya, Frigya ve Hititlere kadar uzanan, 

insanlık tarihinin beşiği Anadolu kentlerinden biridir. 

Manisa, Osmanlı Padişahlarından Fatih, Kanuni, II. Selim, III. Murat, III. Mehmet, I. Mustafa olmak 

üzere 16 şehzadenin Sancak Beyliği yaptığı yerdir ve bu nedenle Şehzadeler şehri olarak anılırdı. 

Şehzadeler ilçesi Saruhanlı ve Osmanlı döneminin beylik ve sancak merkezinin yerleşim yeridir ve ilçe 

o dönemlerin tarihi dokusuyla örülüdür, bu nedenlerle Şehzadeler ismi verilmiştir. 

Şehzadeler Niobe, Kıybele gibi mitolojik değerleri; hanlar, hamamlar, camiler, medreseler, 

imarethaneler, bimarhaneler, yetimhaneler, sıbyan mektepleri ve Mevlevihane gibi ata yadigârı 

yüzlerce sosyal ve kültürel kurumla bezenmiştir. 

Sipil dağını süsleyen tıbbi ve aromatik bitkilerin, adına dünyada borsalar kurulan lale çiçeğinin 

anayurdudur. Hekim Başı Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve beş asırlık Mesir geleneğiyle, doğal tıbbın 

varisidir. 

 Dünyanın ilk Çevrecisi Manisa Tarzan’ı Ahmettin Carlak, Kurtuluş Savaşı Mücahitlerinden Müftü Âlim 

Efendi ve Yiğitbaşı Gölmarmaravi Hazretleri gibi bu toprakların manevi sultanlarının istirahatgâhıdır. 

Tabi, tarihi ve kültürel değerleri, eğitim, sağlık, tarım ve turizm potansiyelleri,463 km2 de yaşayan 163 

bin nüfusuyla geleceğe umutla bakan, belediyecilikte çığır açmayı, kenti bir aile yapmayı, işe kalplerin 

imarıyla başlamayı hedefleyen bir şehirdir Şehzadeler. 

 
3. YARIŞMANIN DUYURULMASI: 
 
 Yarışma,  Şehzadeler Belediyesinin Resmi Web sitesi (www.sehsadeler.bel.tr), kamu kurum ve 
kuruluşlarına yapılacak yazışmalar ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ve ilgili yerlere asılacak afişlerle 
duyurulacaktır. 
 
4. KATILIM ŞARTLARI:  
 
4.1.Katılım ücretsizdir.  
4.2.Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel tüm 

sanatçılara, öğrencilere, kamu ve özel kurumların katılımına açıktır.  

http://www.sehsadeler.bel.tr/


4.3.Adaylar en fazla üç adet çalışma ile katılabilir.  

4.4.Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden 

her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

4.5.Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması gerekmektedir.  

4.6.Katılımcıların eserlerinin değerlendirmeye alınması için ‘Şehzadeler İlçesi Logo Tasarım Yarışması 

Katılım Formu’ nu ıslak imza ile eksiksiz doldurup eserle birlikte başvuru adresine göndermesi ve aynı 

zamanda sözleşmenin tüm sayfalarının ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir. 

5. ESERLERİN BOYUTLARI:  

5.1.Tasarımlar elle çizilmiş veya eskiz olarak uygulanmış şekilde kabul edilmez. Tasarımlar vektörel 
(Adobe Illustrator, FreeHand ya da CorelDraw programlarından biri ile) ve raster (Adobe Photoshop 
programı ile) formatlarda belge olarak hazırlanmalıdır. Bitmiş tasarım postayla gönderilecek şekilde 2 
adet CD-R ya da DVD-R içerisinde kaydedilerek yollanmalıdır. CD-R veya DVD-R içeriğinde; 
 - 1 adet CMYK renk modunda vektörel dosya (ai, cdr, fh, eps), 
 - 1 adet RGB renk modunda vektörel dosya (ai, cdr, fh, eps), 
 - 1 adet RGB renk modunda psd formatında (Adobe Photoshop dosya formatı) dosya, 
 - 1 adet CMYK renk modunda psd formatında (Adobe Photoshop dosya formatı) dosya, 
 - 1 adet 300 dpi çözünürlükte JPEG dosya bulunmalıdır. 
 
5.2. Hazırlanan tasarımlar asla Word ya da başka bir kelime işlemci içine konulup gönderilmemelidir. 
Tasarımlar bir CD ya da DVD’ye konacaksa, bu DVD üzerine tekrar yazılıp silinebilir DVD-RW 
olmamalıdır. Sıradan, tek kullanımlık bir CD ya da DVD kullanılmalı, DVD’ye kaydetme hızı mümkün 
olan en düşük hızda kaydetmeli, kaydederken finalize edilmelidir (closed session). 
 
5.3.Tasarımların büyültülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı şekilde hazırlanması esastır. 

Bu nedenle 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.  

5.4.Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. 

Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine CD'ye yüklenmiş Postscript (Freehand, 

Illustrator, Corel Draw formatında photoshop (.psd) ve 300dpi jpg/gif) olarak teslim edilmelidir.  

5.5.Dereceye girmeyen tasarımlar başvuru sahiplerinin talep etmeleri halinde iade edilecektir. 1 ay 

içerisinde alınmayan yapıtlardan sorumluluk kabul edilmez. 

6. ÇALIŞMANIN AÇIKLANMASI:  

Tasarımcı tarafından çalışmanın esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklama boşluklu (1000) bin 

karakteri aşmayacak şekilde çalışmayla beraber verilebilir. 

7. ÇALIŞMANIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ:  

7.1.Çalışmaların sol alt köşesine 4 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır 

(Örnek: BLCK264).  



7.2.Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı CD, ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte, aynı paket 

içerisine konulmalıdır.  

7.3.Zarfın üzerine de 4 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yazılmalıdır. Örnek; AKLM243.  

7.4. Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte 
yarışma sekretaryasına gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir.  
 
7.5.Postada-kargoda meydana gelen hasar, gecikme ve kayıplardan yarışmayı düzenleyen  Şehzadeler 

Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ve kargo ücretleri yarışmacı tarafından karşılanır.  

7.6. Katılım evraklarını posta ya da kargo ile gönderen yarışmacılara, gönderileri Şehzadeler 

Belediyesine ulaştıktan en fazla üç gün içerisinde E-posta ile bilgi verilecektir. Geri bildirim 

alamayanlar, Yarışma Sekretaryasından telefonla bilgi alabilirler.  

8. LOGO HAKLARI:  

8.1.Yarışmada ödül alan logoların telif ve yayın hakları Şehzadeler Belediyesine ait olacak ve belediye 

bu çalışmalardan istediğini kullanmakta veya kullanmamakta serbest olacaktır.  

8.2.Sözü edilen çalışmalar, Şehzadeler belediyesinin ve tüm Şehzadeler ’in yerel, ulusal ve uluslararası 

tanıtımında faaliyet gösteren birey ve kurumlar tarafından izinsiz olarak her türlü görsel-yazılı 

iletişimde kullanılabilecektir. 

8.3.Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir. 

8.4.Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiş olduğu ödül 

bedeli ile süresiz olarak Şehzadeler Belediyesine verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek 5846 sayılı 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, 

işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için 

Şehzadeler Belediyesine izin / muvafakat name verdiklerini kabul ederler. 

8.5.Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını 

ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için 

herhangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan 

ve taahhüt eder.  

8.6.Yarışmayı kazanan logonun telif hakkı Şehzadeler belediyesine ait olacaktır. Bu logoyu belediyenin 

iznini almadan kullanan veya kopya edenler hakkında Şehzadeler Belediyesi hukuki müdahale hakkını 

kullanacaktır. 

8.7.Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili 

(kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.  

8.8.Yarışmada ödül alan logoların şartnamede belirtilen hususlara uygun olmamasının tespiti 

durumunda ilgiliye verilen tüm ödüller kanuni yollardan geri alınır. Şehzadeler Belediyesi, logolar için 

katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir. 

8.9.Şehzadeler Belediyesi ödül almayan bir çalışmayı satın almak isterse, yarışmacı ile anlaşarak 

saptanacak bir bedel karşılığında tasarımın kullanım hakkını devralabilir. Seçici Kurul, katılımı yeterli 



görmediği takdirde yarışmayı sebep bildirerek sonlandırma hakkı ile yarışmaya katılan tasarımların, 

İhtiyacı karşılayamaması halinde, eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar. 

9. ÖDÜL: 

9.1.Ödüller, hak sahiplerine Şehzadeler Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül 
töreni ile takdim edilecektir. 

9.2.Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir; 

Birincilik Ödülü:  10.000 TL –Plaket- Başarı Belgesi. 

3 Mansiyon       :  1.000 TL  Plaket - Başarı Belgesi. 

10. DEĞERLENDİRME:  

10.1.Değerlendirme üç aşamadan oluşmaktadır. 

10.2.Seçici kurulun ilk elemede belirlediği 10 eser, ikinci etapta anket uygulamasıyla kamuoyunun ve 
Belediye Meclisinin görüşleri alınır, üçüncü aşamada anket sonuçlarıyla birlikte yapılan 
değerlendirmeyle dereceye giren eserler belirlenir. 

10.3. Seçici Kurul eserleri değerlendirirken; Şehzadeleri ‘geçmişten geleceğe’ bütün değerleri, 
potansiyelleri, hedefleri ve kimliğiyle en iyi ifade eden, özgünlük, farklılık, yarışma amaçlarına 
uygunluk gibi kriterleri esas alır. 

10.4.Seçici Kurul aşağıda yer alan isimlerden oluşturulmuştur. Şehzadeler Belediyesi, değerlendirme 
toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü 
değiştirme hakkına sahiptir. 

10.5.Seçici Kurul gelen eserleri yeterli bulmayıp yarışmayı yenileme ve iptal etme hakkına sahiptir. 

11. SEÇİCİ KURUL: 

Prof. Dr. Mehmet Çelik -Celal Bayar Üniversitesi, 

Doç. Serhat Baştan – Celal Bayar Üniversitesi 

Altan Türe – Dokuz Eylül Üniversitesi 

Nilgün Aydoğmuş – Celal Bayar Üniversitesi 

Ulus Kutluca – Şehzadeler Belediyesi 

YEDEKLER 

Erdinç Karaköse - İl Kültür ve Turizm Müdürü 

Mustafa Pala – Manisa Konut Birliği Başkanı 

Erşen Akar – İl Planlama Müdürü 

DANIŞMAN 

Mustafa Pala- Şehzadeler Belediyesi 

I2. YARIŞMA TAKVİMİ:  



12.1. İlk Başvuru Tarihi: 2 Haziran 2014 

12.2.Son Başvuru Tarihi: 1Temmuz 2014  

12.3.İlk Eleme: 8 Temmuz 2014 

12.4.Anket uygulaması: 10 -14 Temmuz 2014 

12.5.Derecelendirme: 15 Temmuz 2014  

Sonuçlar, Şehzadeler Belediyesi’nin  www.sehzadeler.bel.tr web adresinden yayınlanacaktır.  

13.YARIŞMA SKRETERYASI 
Bilal Demir- Şehzadeler Belediyesi Basın Danışmanı 
Başvuru Adresi:  
15 Haziran 2014 ‘e kadar; Şehzadeler Belediyesi Nişancı Paşa Mah. Atatürk Bulvarı No: 34 Eski İl Özel 
İdare Binası Kat:3 Şehzadeler  / MANİSA  
15 Haziran 2014 den sonra; Şehzadeler Belediyesi 1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 
Şehzadeler /MANİSA 
 
Telefon : 0236 250 11 00pbx E- posta: logoyarismasi@sehzadeler.bel.tr 
 

Şehzadeler Belediyesi Logo Tasarım Yarışması şartnamesinin katılım koşullarını ve şartnamenin tüm 
maddelerini aynen kabul ettiğimi beyan eder ve beyanımı aşağıdaki imzam ile onaylarım. 
 
Seçici Kurul Kararı: 
 
Yukarıda metni ve ilişikte ekleri bulunan Manisa Şehzadeler Belediyesinin açmayı planladığı 
“geçmişten geleceğe” konulu Şehzadeler Belediyesi logo yarışması şartnamesi tarafımızdan 
oluşturularak başkanın onayına sunulmasına karar verilmiştir. 22.05.2014 
 
 
 
Prof. Dr. Mehmet Çelik   Doç. Dr. Serhat Baştan  Öğrt. Görv. Nilgün Aydoğmuş 
 
 
 
Öğrt. Görv. Altan Türe  Mimar Ulus Kotluca  Raportör Bilal Demir 
 
 
 
 

OLUR 
…/ Mayıs/ 2014 

 
Ömer Faruk ÇELİK 

Başkan 
 

http://www.sehzadeler.bel.tr/
mailto:logoyarismasi@sehzadeler.bel.tr

