
ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI 

LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

ŞUTSO 125. YILINDA YENİ SEMBOL’ÜNÜ (LOGOSUNU) ARIYOR 

YARIŞMANIN KONUSU:  

“ŞUTSO 125. Yılında Yeni Sembolünü (logosunu) Arıyor” sloganıyla yola çıkan, 

Şanlıurfa’nın en önemli Sivil Toplum Kuruluşu olan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

(ŞUTSO) logo tasarım yarışmasıdır. 

AMAÇ:  

ŞUTSO, bu yarışmayla Şanlıurfa’nın kültürel yüzünü yansıtabilecek, ulusal ve uluslararası 

alanda ŞUTSO’yu sembolize edebilecek, ŞUTSO’nun kurumsal kimliğine yakışır logo 

tasarımları elde etmeyi amaçlanmış, aynı zamanda tasarımcıları desteklemeyi, 

cesaretlendirmeyi ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılmasını hedeflemiştir. 

LOGODAN BEKLENTİLER:  

Şanlıurfa’nın konumu, turizmi, coğrafyası,  sanayi ve ticareti ile yöresel ürünleri, kurumsal 

yapısının tamamlamasına katkıda bulunduran diğer sembollerin çağrıştırmasının dikkate 

alınması önemlidir. Sadece 2019 yılında kullanmak üzere, 125. Yılımıza özel belirtecin 

olduğu ergonomik geçici bir tasarım.  

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: 

 Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal 

yapısına katkıda bulunmalıdır. Tasarımlarda kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve 

konuya bağlılık esastır. Logolar, harf veya harflerden ibaret olabileceği gibi logotype ile de 

oluşturulabilir. Tasarımlarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. 

Tasarımda “Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kısalması olan “ŞUTSO” ve kuruluş yılı 

olan 1894 mutlaka kullanılmalıdır. Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, 

simgeler veya bunların birleşiminden oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir. 

Yarışma sonunda seçilecek logo, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın tanıtımına yönelik 

etkinliklerde, toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde, renkli ve 

siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar 

olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak 

(antetli kâğıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, 

posterler, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun 

nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer 

kaybetmemesi gerekmektedir. 



Gönderilen eserler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici 

kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için,  ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması 

alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı 

kazanacaktır. 

KİMLER KATILABİLİR: 

Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında ulusal, uluslararası tüm 

amatör ve profesyonel tasarımcılar ile halkımıza açıktır. 

TEKNİK KOŞULLAR: 

a) Tasarımlar, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal değerlerini temsil eder 

nitelikte yaratıcı ve yalın bir forma sahip olmalıdır. 

 

b) Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan logo 

sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir. 

 

c) Logo tasarımında “Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kısalması olan “ŞUTSO” ve 

kuruluş yılı olan 1894” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı unsurunun da özgün bir nitelik 

ve formda olması tercih edilebilir. 

 

d) Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında herhangi bir grafik tasarım programı ile (Adobe 

İllüstrator, Photoshop, CorelDraw veya Frehand) çizilmelidir. Elle yapılmış veya 

renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmez. 

 

e) Tasarımların 300 dpi çözünürlükte, yüksek gramajlı A4 sayfa boyutunda, PDF dosya 

formatında çıktısı alınmalı, CD veya DVD ye vektörel hali ile PDF formatı kaydedilmelidir. 

Sayfanın orta üst kısmına büyük kenarı en fazla 10 cm gelecek şekilde logonun orijinal 

hali, hemen altına büyük kenarı en fazla 3 cm olacak şekilde logonun küçük renkli formu 

ve hemen yanına yine uzun kenarı en fazla 3 cm olacak şekilde siyah-beyaz formu 

yerleştirilmelidir. Sol köşeye ise 10 pt büyüklüğünde Arial Bold yazı fontu ile Pantone 

veya CMYK değerleri her renk için yazılmalıdır. Renkler 0,5 cm lik küçük kereciklere 

taşınarak CMYK değerlerinin soluna yerleştirilmelidir. 

 

f) Her katılımcı en fazla üç farklı tasarımla yarışmaya katılabilir. Tasarımların her birine ayrı 

ayrı rumuz belirlenerek logo çıktılarının arkasına yazılmalıdır. Rumuzlar, altı rakamdan 

veya harf karakterinden oluşturulmalıdır. (Örneğin, Rumuz:12345 veya Rumuz:ABCDEF). 

 

g) Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanmalıdır (Örneğin. 12345_1, 12345_2, 

12345_3). 

 



h) Tasarımcılar, her bir tasarımları için kısa cümleler ile logolarında neler anlattıklarını 

yazacaklardır. Anlatılar, Microsoft Word ortamında, bir A4 dosya boyutunu geçmeyecek 

şekilde, Times New Roman yazı fontu ile 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 

 

i) Katılımcılar her bir tasarım için “Katılım Formu”nu eksiksiz doldurmalı ve imzalamalıdır. 

A4 boyutlu logo çıktılarını, her bir logo için imzalı katılım formlarını, logo açıklamalarının 

olduğu A4 word dosyası çıktısını ve bir CD kopyasını aynı zarfa koyarak; Şanlıurfa Ticaret 

ve Sanayi Odası resmi adresine elden teslim etmeli, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile 

göndermelidirler. 

 

j) Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece 

A4 kâğıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Katılım formu, çalışma ve çalışmanın yer 

aldığı CD veya DVD bir zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine rumuz 

yazılacaktır. Aynı rumuz, logoların olduğu A4 çıktılarının arka yüzünde ve CD’nin ön 

yüzünde de yer alacaktır. Eserin ön yüzünde tasarımcının kimliğini belirleyecek hiçbir 

ibare bulunmamalıdır. Tasarımcı ister üç eserle, isterse bir eserle katılsın logo çıktıları 

ayrı ayrı şeffaf dosya içerine konulacaktır. Tasarımcılar, her eserin arkasına rumuzu 

yazacak, aynı zarf ve kargo ile gönderecektir. Posta veya Kargodaki gecikmelerden ve 

kaybolmalardan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, sorumlu olmayacaktır. 

 

k) Her tasarımcı, kısa öz geçmişleri ile bir adet vesikalık fotoğrafını da göndermelidir. 

Tasarımcıların bu bilgileri, sergilemede, eserlerinin yanında kullanacaktır. 

 

TELİF HAKKI: 

 

a) Dereceye giren tasarımın telif ve yayın hakları Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’na ait 

olacak ve bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her türlü görsel yazılı iletişimde 

kullanılabilecektir. 

➢ Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla logoyu finale bırakma veya doğrudan birincilik 

ödülü vermeye yetkilidir. 

 

➢ Seçici kurul, eserlerden finale layık eser bulamazsa, final ödülü vermeyebilir. 

 

➢ Yarışmada finale seçilen yarışmacı, final ödülü alan tasarımlarının telif ve yayın 

haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile süresiz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 

Odası’na vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, 

gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen 

tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adın 

belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin 



zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’na devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler. 

 

➢ Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri 

alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir 

başkasına hak tesis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / 

manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ŞUTSO, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli 

ödemeyecektir. 

 
b) Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü 

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

sorumludur. 

 

DİĞER HUSUSLAR  

 

• Yarışmada yaş sınırı yoktur 

• Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

• Logo, ŞUTSO’yu en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt 

edici nitelikte olmalıdır. 

• Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış 

ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. 

• Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru 

olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun 

tespit edilmesi halinde, ödül verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile Şanlıurfa Ticaret 

ve Sanayi Odası’na iade edilir. 

 

• Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. 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 katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten 

önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, 

verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır. 

Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, 

diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep 

hakkı doğurmaz. 

 

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

tekrarlanabilir veya ŞUTSO tarafından her aşamasında iptal edilebilir. 

 



• ŞUTSO, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez. 

 

• Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları ŞUTSO’ya devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, 

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

tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içersinde aynı adresten geri 

alınabilir. Bu süre içerisinde adresten  alınmayan çalışmalardan ŞUTSO sorumlu 

olmayacaktır. 

 

• ŞUTSO, Ödül kazanan tasarımı 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 ŞUTSO tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme 

yapılamaz. 

 

• Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri 

üzerinden değerlendirilecektir. 

 

• Yarışma sonunda birinci seçilen eser ŞUTSO 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. 

 

• 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. 

 

• Seçici kurulca  (bir) logo eseri seçilecektir. 

  
TESLİM YERİ VE TAKVİM: 

 
Çalışmalar; Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç İzgördü’ye 
teslim edilmek üzere, Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Haliliye/ŞANLIURFA 
adresine Şartnamede belirtildiği gibi elden teslim edilmeli, iadeli taahhütlü posta veya 
kargo ile 19 Nisan 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaşmış olmalıdır.  

 
SON BAŞVURU: 
 
Yarışmaya son katılım:  16.04.2019 Cuma günü mesai bitimine kadardır. 



  
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 
Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 10 
(on) iş günü içinde ŞUTSO, resmi internet sitesi (www.sutso.org.tr) üzerinden 
açıklanacaktır. 
 
YARIŞMA TAKVİMİ: 
Yarışma Başlangıç Tarihi:   22.03.2019 
Son Teslim:    16.04.2019 
Sonuçların İlan Edilmesi:   26.04.2019 

 

SEÇİCİ KURUL: 

Ahmet ALTUN  / ŞUTSO Meclis Başkanı 

İ.Halil PELTEK / ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı  

Kadir KILIÇOĞLU/ ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Mehmet YETİM/ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Nihal DÖRTKARDEŞ /ŞUTSO Genel Sekreteri 

 

ÖDÜL: Yapılan başvurular arasından finaliste 2 bin 500 TL ödül verilecektir. 

 

NOT: Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 


