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TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ  
 

KURUMSAL LOGO TASARIM YARIŞMASI 
KATILIM ŞARTNAMESİ 

 

 

KONU 
Madde – 1 :  
Bu Şartname'nin konusu Türkiye Müteahhitler Birliği’ne (Türkiye Müteahhitler Birliği kısaca “TMB” 
olarak anılacaktır.) ait bir kurumsal logonun oluşturulması için gerçekleştirilecek olan tasarım 
yarışmasının usul ve esaslarını belirlemektir.  
 
 
AMAÇ 
Madde – 2 :  
TMB’nin 2023 vizyonunu, Birlik üyesi firmaların dünyadaki ve Türkiye’deki yüksek performansını ve 
imajını yansıtan; yaratıcı, akılda kalıcı, özgün, çağa uygun, çeşitli kurumsal kimlik malzemelerinde ve 
çeşitli boyutlarda kullanıma imkan verecek ve gereğinde üç boyutlu olarak da üretilebilecek 
işlevsellikte bir logo/amblem tasarımının gerçekleştirilmesidir. 
 
 
YARIŞMA KOŞULLARI 
Madde – 3 :  
Tasarım yarışmasının şartları aşağıda belirtilmiştir: 
 
a) Yarışma, 18 yaşını doldurmuş, TMB bünyesinde çalışanlar ile Seçici Kurul’da görev alanların ve 

onların birinci derecedeki yakınlarının dışındaki tüm profesyonel ve amatör tasarımcılara açıktır. 
 
b) Birden fazla kişinin ortak bir tasarımla Yarışma’ya katılması halinde tasarım sahiplerinin her 

birinin bu Şartname’de belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Bu durumda tasarım sahiplerinin 
idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen tasarım sahiplerinden birini temsilci olarak 
belirlemeleri gerekmektedir. Tasarım sahiplerinden her biri idareye karşı müşterek ve müteselsil 
olarak sorumludurlar. 

 
c) Başvuru formunu imzalayarak yarışmaya katılanlar şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve 

Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. 
 
d) Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
 
e) Yarışmaya her katılımcı en fazla üç (3) adet eser ile katılabilecektir. 
 
f) Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış çalışmalar yarışmaya kabul 

edilmeyecektir. Teslim edilen eserler, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış 
ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.  
 
Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını/amblemlerini 
çağrıştırmaması gerekmektedir. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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Yarışmaya katılan bir tasarımın bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı olarak başka 
bir yarışmaya katıldığının veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığının veya 
eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül 
sahibi ödülü derhal iade edecektir. Bu durum diğer ödül almış veya almamış katılımcılara hiçbir 
anlamda talep hakkı doğurmayacaktır. Bu çerçevede doğabilecek her türlü ihtilafa ilişkin hukuki 
yaptırımlar ve süreçlerin maddi yükümlülükleri katılımcıya ait olup, ihtilaflardan TMB sorumlu 
tutulmayacaktır. 
 

g) Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt 
etmiş sayılırlar. 

 
h) TMB, yarışma kuralları ile ilgili değişiklik yapma hakkını önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar. 
 
i) Yarışma, eserlerin TMB’nin ihtiyacını karşılamaması durumunda ya da TMB tarafından gerekli 

görülen diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya herhangi bir aşamasında TMB tarafından 
iptal edilebilir. Bu durumda TMB teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt 
eder.  

 
j) Yarışmanın TMB’nin ihtiyacını karşılamaması halinde, TMB hiçbir esere ödül vermeme hakkını 

saklı tutar. 
 
k) Yarışmaya katılan eserler, TMB tarafından belirlenecek Seçici Kurul tarafından 

değerlendirilecektir. TMB tarafından gerekli görüldüğü takdirde, belirli hedef kitlelerin algı ve 
görüşlerini değerlendirmek amacı ile anket düzenlenebilecektir. 

 
l) Seçici Kurul, uygun gördüğü bir eseri TMB’nin yeni logosu/amblemi olarak belirleyecektir. 

Birincilik ödülünü kazanan tasarımın TMB logosu/amblemi olarak kullanılıp kullanılmayacağı 
TMB’nin takdir ve yetkisindendir. 

 
m) TMB, birincilik ödülüne layık görülen tasarım üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Seçilen 

eserin sahibinden Seçici Kurulun veya TMB’nin görüşü çerçevesince teknik eksikliklerin 
giderilmesine yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunlar için ödül tutarı dışında bir ödemede 
bulunulmayacaktır.  

 
n) Birincilik Ödülüne hak kazanan eserin  

- vektör ve bitmap formatında, 
- antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, pozitif ve negatif çözümleri  

ile birlikte yarışma sonuçları açıklandıktan en geç 15 gün içinde TMB’ne teslimi gerekmektedir. 
 
o) Ödüle layık görülen eserlerin tüm hakları herhangi bir sınırlama olmaksızın TMB’ne geçer. 

Tasarım sahibi, kullanılacak olan logo/amblem için hiçbir şekilde ek isim ve hak talebinde 
bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların ilan edilmesini takiben en fazla 30 gün sonra TMB’nden 
geri alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan çalışmalardan TMB sorumlu olmayacaktır. 

 
p) Katılımcılar, gönderecekleri eserler için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret 

kesinlikle talep edemezler. 
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TEKNİK HUSUSLAR 
Madde – 4 :  
Tasarım yarışmasının teknik şartları aşağıda açıklanmıştır; 
 
a) Tasarımlar, kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, TMB’ne ait her türlü basılı materyal 

ve dijital ortamda kullanılabilir formatta olmalıdır.  
 
Logonun/amblemin çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli 

kağıt, faks, dergi, broşür, kitapçık, kitap, program, pankart, poster, şapka, tişört, çanta, kalem, 

ajanda, takvim, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta, masaüstü veya duvara 

asılacak hediyelik eşya vb.) tasarımın renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp 
küçültüldüğünde görselliğin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok 
büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile 
kullanmada probleme yol açmayacak şekilde hazırlanması şarttır. 
 

b) Eserlerin, A4 boyutunda renkli ve siyah-beyaz olarak uzun kenarı 15cm'i geçmeyecek biçimde, alt 
bölümde %20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak 
teslim edilmelidir. Ayrıca, tasarımların orantılı şekilde küçültülmüş en az 5 adet versiyonu da teklif 
dosyasında yer almalıdır. 
 

c) Eserler, ayrıca logonun Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Free Hand veya CorelDraw 
programlarından biri ile hazırlanmış vektörel çizimini içeren belge ve yüksek çözünürlüklü 
TIFF/JPEG versiyonları ile birlikte DVD ortamında da sunulacaktır. 

 
d) Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını bir (A4) sayfayı ve 200 kelimeyi geçmeyecek 

şekilde yazılı olarak açıklayacak ve DVD ile birlikte sunacaktır. 
 
 
ESERLERİN TESLİM ŞEKLİ ve TESLİMAT ADRESİ 
Madde – 5 :  
Yarışmaya katılacak eserlerin teslimi ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmaktadır; 
 
a) Katılımcılar, biri küçük “Kimlik Zarfı”, diğeri büyük “Evrak Zarfı” olmak üzere iki adet zarf 

kullanacaklardır. 
 
b) Katılımcı Kimlik Formu, eksiksiz olarak doldurulup Kimlik Zarfına konulacak ve zarf kapatıldıktan 

sonra üzerine sadece 5 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterlerin 
tekrarlanmaması ve sıralı olmaması gerekmektedir. Farklı tasarımcılardan gelen tasarımlarda aynı 
rumuz olması durumunda TMB rumuza ek yapma hakkına sahiptir. 

 
c) Aynı rumuz, eserin arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde yer alacaktır. 
 
d) Evrak Zarfına katılımcının Kimlik Zarfı, arka yüzünde rumuz yazılı eser ve CD konulacak ve ağzı 

kapatılacaktır. 
 
e) Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı 

bulunmayacaktır. Aksine bir durumun tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır. 
 
f) Birden fazla eserle yarışmaya katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz 

kullanacaklardır. 
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g) Eserler hasar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte en geç 15 Haziran 2012 
günü, saat 17.00’ye kadar Türkiye Müteahhitler Birliği’ne teslim edilecek şekilde iadeli-taahhütlü 
posta veya kargo ile gönderilecektir. Başvurular 01 Haziran 2012 tarihinden itibaren kabul 
edilmeye başlanacaktır. 
 
Eserlerin teslim adresi aşağıdadır: 

Türkiye Müteahhitler Birliği  
Ahmet Mithat Efendi Sokak 21, 06550, Çankaya – ANKARA 

 
h) Son başvuru tarihi ve saatine kadar adrese ulaşmayan eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 
 
i) Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme, hasar ve kaybolmalardan dolayı TMB hiçbir şekilde 

sorumluluk kabul etmeyecektir.  
 
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
Madde – 6 :  
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması temel şarttır. Tasarımlar, estetik bütünlük ve 
fonksiyonellik açısından incelenecektir. 
 
Eserler, Seçici Kurul tarafından Madde-2’de yer verilmiş olan “amacı gerçekleştirme düzeyi, 
yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı ve markaya kattığı değer” kriterleri çerçevesinde 
değerlendirilecektir. 
 
 
LOGONUN/AMBLEMİN KULLANIM ALANLARI ve KULLANIM HAKKI 
Madde – 7 :  
Yarışma sonunda birinci seçilen eser TMB’nin logosu/amblemi olarak belirlenecek ve TMB’nin 
kurumsal kimlik çalışmalarında, tanıtımına yönelik etkinliklerde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı 
materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmalarında, promosyon ürünlerinde, kırtasiye 
malzemelerinde, antetli kağıt-faks-pankart vb ortamlarda kullanılıp çoğaltılabilecektir. Ayrıca, kurum 
kimliğini yansıtacak hediyelik eşya şeklinde, aynen veya gerekli uyarlamalar yapılmak suretiyle 3 
boyutlu olarak da üretilerek kullanılabilecektir. 
 
Eser sahibi bu kullanımlar için ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Katılımcı, 
TMB’nin birinci seçilen eseri, logosu/amblemi olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı 
bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
Ödül alan eserler herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın yarışma ile ilgili olarak oluşturulacak her 
türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya katalog olarak 
basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergileme, 
albüm vb. kullanım türleri için ayrıca telif ödenmeyecektir. 
 
Katılımcı; ödül alan tasarım/amblem/logonun tam kullanım hakkını TMB’ne süresiz olarak verdiğini ve 
buna bağlı olarak, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat 
çerçevesinde yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, 
faydalanma ve benzeri şekilde umuma arzı ile ilgili bilumum haklar için TMB’ne tam lisans/yetki 
verdiğini kabul eder. 
 
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği lisansı sonradan kesinlikle geri almayacağını ve 
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını ve bu eserlerde zaman içinde doğabilecek ihtiyaçlara göre 
değişiklik yapılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi 
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bir telif hakkı talebinde veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, 
beyan ve taahhüt eder. TMB ödül alan eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında 
ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. 
 
 
YARIŞMA TAKVİMİ 
Madde – 8 :  
Yarışmanın süreçleri aşağıda belirtilmiştir; 
 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 01 Haziran 2012 
Son Teslim Tarihi  : 15 Haziran 2012 
Sonuçların Açıklanması  : 01 Ekim 2012 
 
Yarışma şartnamesi ve başvuru formu TMB’nden veya Birliğin www.tmb.org.tr adresli internet 
sitesinden temin edilebilir. Sonuçlar, yukarıda belirtilen tarihten itibaren yazı ve e-posta ile 
katılımcılara, ayrıca basın ve/veya Birliğin internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır.  
 
TMB, gerekli gördüğü durumlarda, sonucu açıklama gününü değiştirme hakkına sahiptir. Ödüller, 
daha sonra duyurulacak gün ve saatte TMB tarafından düzenlenecek bir törenle sahiplerine 
verilecektir. 
 
 
ÖDÜLLER 
Madde – 9 :  
Değerlendirme sonucunda ödüle layık görüle tasarımlara aşağıdaki tutarlarda ödül verilecek olup, bu 
ödüllerden doğacak vergi, resim ve harç yükümlülükleri TMB’ye aittir. 
 
1.’lik Ödülü  : 7,500.-TL 
 

2 adet Teşvik Ödülü : 2,000.-TL (her biri için) 
 
 
SEÇİCİ KURUL 
Madde – 10 :  
Seçici Kurul, TMB Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacaktır. En az 7 kişiden oluşacak Seçici Kurul 
üyeliği için üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri ile ilgili meslek kuruluşlarından, 
kamudan veya özel sektörden konuyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi temsilciler davet edilebilecektir.  
 
YARIŞMA SEKRETERYASI 
Madde – 11 :  
Yarışma sekreteryasının adresi ve iletişim bilgileri aşağıdadır ; 
 
Türkiye Müteahhitler Birliği  
Ahmet Mithat Efendi Sokak 21, 06550, Çankaya – ANKARA  
Faks : (312)  440 0253 
e-posta : logoyarisma@tmb.org.tr 
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TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 
 
KURUMSAL LOGO (AMBLEM/LOGOTYPE) YARIŞMASI  
KATILIM FORMU 

 
 
RUMUZ (5 haneli rakam) :  
 
ADI SOYADI   :  
 
T.C. KİMLİK NO   :  
 
DOĞUM TARİHİ ve YERİ  :  
(Gün/Ay/Yıl) 

 
YAZIŞMA ADRESİ  :  
 
 
TELEFON, FAKS, E-POSTA :  
 
KISA ÖZGEÇMİŞ   :  
 
 
 
Yarışma Şartnamesi’ndeki bütün koşulları okudum ve bütün koşulları kabul ettim. 
 
Eserim ödül kazandığı takdirde Türkiye Müteahhitler Birliği’ne süresiz olarak kullanım hakkını 
verdiğimi peşinen kabul ederim. Bu yarışmaya sunacağım Logo, kendi tasarımım olup daha önce 
hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, 
yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilimum haklar için 
Türkiye Müteahhitler Birliği’ne tam lisans verdiğimi kabul ederim. Türkiye Müteahhitler Birliği 
tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki 
şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir 
telif hakkı talebinde veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve 
taahhüt ederim. Türkiye Müteahhitler Birliği, eserler için bana, verdiğim lisans karşılığında ek 
herhangi bir telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda Türkiye Müteahhitler 
Birliği‘nin söz konusu eserimi, Türkiye Müteahhitler Birliği Logosu olarak ve Türkiye Müteahhitler 
Birliği adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt 
ederim. 
 
 
…./…/2012 
İMZA 
 
 
NOT:  
Kimlik Zarfının içerisine sadece bu form konulacak, üzerine beş rakamdan oluşturulacak “RUMUZ” ile 
“TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI” ifadesi dışında kesinlikle hiçbir şey 
yazılmayacaktır. Aynı rumuz ile “TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI” 
ifadesi içinde eserin ve CD’nin yer alacağı evrak zarfı üzerinde de yer alacaktır. 


