
SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

Madde 1- Sağlıklı Kentler Birliği Hakkında: 

Sağlıklı Şehirler Hareketi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kentlerin sağlık göstergelerini 

belirlemek ve bu göstergeleri olumsuz etkileyen faktörlere çözüm üretmek amacıyla 1988 

yılında başlatılan bir projedir. Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler Hareketinin ülkemizde 

gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi amacıyla 10 kurucu belediyenin girişimiyle 

(Bursa, Yalova, Van, Kadıköy, Afyonkarahisar, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale) 

kurulmuştur. Birliğin kurulması 22.12.2004 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak İçişleri 

Bakanlığı tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Sağlıklı Kentler Birliği’nin 74 üye 

belediyesi bulunmaktadır. www.skb.gov.tr  

Sağlıklı Şehirler Ağı günümüzde 5 bölgede 1400 şehrin/belediyenin içinde bulunduğu güçlü 

bir ağa dönüştü. Avrupa Bölgesinde yer alan 27 ülke ve 100 şehrin/belediyenin içinde 

bulunduğu ağı ülkemiz adına Sağlıklı Kentler Birliği temsil etmektedir. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/who-

european-healthy-cities-network  

Sağlıklı Kentler Birliği, kuruluşundan bu güne ele aldığı konu ve çalışmalar ile kuruluş amacını 

oluşturan “Sağlıklı Şehirler” kavramını benimsetmek üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir. 

“Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak” sloganıyla kent sağlığını 

ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, 

konferanslar, uluslararası kongreler, yarışmalar, ödül törenleri ve farkındalık çalışmaları 

düzenleyerek üye belediyeleri bir araya getirmektedir. Basılı ve görsel yayınlar ile elde edilen 

birikimler ve sonuçlarla farkındalık ve sosyal duyarlılık oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Madde 2- Yarışmanın Amacı:  

Yarışma ile Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurumsal logosunun Birliğin vizyonunu ve misyonunu 

yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, 

oluşturulması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Birliğin misyon ve vizyonu için 2020-

2024 Stratejik Planı incelenebilir.  

http://www.skb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/SKB-2020-2024-STRATEJIK-PLAN.pdf  

Madde 3- Yeni Logodan Beklentiler:  

Yeni logonun Sağlıklı Kentler Birliği’nin tanınırlığının artmasına yardımcı olması, kurumsal 

kimliğini özgün bir tasarımla yansıtması ve akılda kalıcı olması beklenmektedir. Birliğin 

mevcut logoları http://www.skb.gov.tr/birlik-hakkinda/logo-ve-amblemler/ web adresinde yer 

almaktadır. 

Madde 4- Yarışma Koşulları: 

 Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, herhangi bir kurum için uygulanan veya 

internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili stock arşivlerde 

bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmayacak şekilde 

Sağlıklı Kentler Birliği’ne özel olarak yapılmalıdır.  
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 Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 

etmiş sayılır. Katılımcı, Sağlıklı Kentler Birliği Logo Tasarım Yarışmasına katılımından 

dolayı herhangi bir ücret ödemeyecek ve herhangi bir ücret talep edemeyecektir. 

 Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül 

sahibi ödülü iade edecek, bu durumda Sağlıklı Kentler Birliği’nin yeni bir logo seçme 

isteği kabul edilecektir. 

 Yarışma katılımcısı tasarımının, Sağlıklı Kentler Birliği’nin ihtiyacını karşılamaması 

durumunda, Seçici Kurul ödül vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurulun oy birliği 

ile aldığı karar neticesinde yarışma tekrarlanabilir.  

 Tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunamaz. Bu şekilde 

ayrıştırıcı unsur bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılır. 

 Logolar, harf veya harflerden ibaret olabileceği gibi logotype ile de oluşturulabilir.  

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

sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir.  

 Yarışma sonunda seçilecek logo, Sağlıklı Kentler Birliği’nin tanıtımına yönelik 

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

siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar 

olmalıdır. 

 Logo tasarımında Türkçe tasarımda “Sağlıklı Kentler Birliği” ibaresi, İngilizce 

tasarımda “Turkish Healthy Cities Association” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı 

unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilebilir.  

 Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli 

kâğıt, zarf, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, 

şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, internet sitesi, 

elektronik posta vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde 

fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi gerekmektedir. 

 Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ya da 

CorelDraw vb. programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın 

JPEG versiyonları ile birlikte CD ortamında sunulacaktır. Yapılan logo çalışması 

Türkçe ve İngilizce olacaktır. Ayrıca şekil 1’deki gibi yatay olarak (Türkçe - İngilizce) 

tasarımda gönderilecektir. Elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar kabul 

edilmeyecektir.  Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte CMYK renk modunda olacaktır. 

 

                                   
      

        Şekil 1                                                                         

 

 Her katılımcı en fazla 2 (iki) farklı tasarımla yarışmaya katılabilir.  

 Tasarımcılar, her bir tasarımı için ek’te yer alan başvuru formuna tasarımını 

yerleştirip, kısa cümleler ile, logolarının hikayelerini yazarak çıktı ve dijital ortamda 

sunacaktır. 
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Madde 5- Kimler Katılabilir:  

Yarışma, seçici ve düzenleyici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında tüm Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır. 

Madde 6- Teslim Yeri ve Tarihi:  

Projeler hem basılı hem de elektronik olarak en geç 21 Şubat 2020 günü saat 17.00’e kadar 
Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı Orhanbey Mahallesi 6. Uçak Sokak No:3 Kat: Zemin 
Osmangazi/BURSA adresine elden ya da posta yolu ile teslim edilebilecektir. Gönderilen eser 
sayısı birden fazla ise mutlaka iki ayrı zarf içinde olmalıdır. Zarf üzerinde Adı-Soyadı-Adres 
ve iletişim bilgileri yer almalıdır. 21 Şubat 2020 tarihi saat 17:00’den sonra elden veya posta 

yoluyla  gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargoda zarar gören zarf içindeki 
dokümanlardan Sağlıklı Kentler Birliği sorumlu değildir.  
 

Madde 7- Sonuçların Açıklanması: 

Başvuru sonuçları, Sağlıklı Kentler Birliği kurumsal internet sitesi (www.skb.gov.tr) üzerinden 

22 Nisan 2020 tarihinde açıklanacaktır.  

Madde 8- Seçici Kurul:  

 Doç. Dr. Gül SAYAN ATANUR - Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj 

Mimarlığı Bölüm Başkanı, SKB Danışma Kurulu Üyesi 

 Doç. Dr. Sezin TÜRK KAYA - Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 

Tasarımı Bölümü 

 Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı, SKB Danışma Kurulu Üyesi 

 Nurten GÜNGÖR – Yüksek Grafik Tasarımcısı, Bursa Teknik Üniversitesi Konuk 

Öğretim Üyesi 

 Doç. Dr. T. Kerem KORAMAZ - İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması 

Bölümü  

 Murat Ar – Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü 

 Mustafa Sevim – Sağlıklı Kentler Birliği Programcı 

 

Madde 9- Ödüller:  

Birincilik Ödülü :  15.000 TL 

Madde 10- Telif Hakkı: 

Ödüle layık görülen logo tasarımlarının telif ve yayın hakları Sağlıklı Kentler Birliği’ne ait 

olacaktır. Sağlıklı Kentler Birliği bu çalışmalardan istediğini kullanabilecektir. Sözü edilen 

çalışmalar Sağlıklı Kentler Birliği tarafından her türlü görsel, yazılı iletişimde 

kullanılabilecektir.  

Dereceye giren tasarımcılar, logo tasarımlarını süresiz olarak Sağlıklı Kentler Birliği’ne 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, adının belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma 
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yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi 

gibi bilumum manevi haklarını Sağlıklı Kentler Birliği’ne 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 te’sis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte 

bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

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

vermeye yetkilidir.  

Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili 

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

 

Madde 11- Diğer Hususlar:  

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 Sağlıklı Kentler Birliği’ne iade edilir. Seçici kurul 

üyelerinde ve mansiyon ödül sayılarında değişiklik yapma hakkı Sağlıklı Kentler Birliği’ne 

aittir. 

Madde 12- İletişim Bilgileri:  

Tüm sorularınız için Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığından Mustafa Sevim ile iletişime 

geçebilirsiniz. 

Tel: 0224 235 23 99 – Faks: 0224 235 34 70 

E-mail: mustafa.sevim@skb.gov.tr 
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