
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMANIN KONUSU: 

Yarışmanın konusu Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’nin vizyonunu ve 

misyonunu yansıtacak özgün bir logonun oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.  

 

YARIŞMANIN DUYURULMASI 

Logo yarışması Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Web sitesi 

(http://iletisim.karabuk.edu.tr/) ve fakülte sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır.  

 

YARIŞMA KOŞULLARI: 

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

2- Yarışma, seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları haricinde herkesin 

katılımına açıktır. 

3- Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir. 

4- Logo tasarlanırken fakültenin "Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim 

Fakültesi" şeklindeki tam ismi logoda yer almak zorundadır. Ayrıca Karabük 

Üniversitesi logosunda bulunan baykuş teması da kullanılmalıdır. 

5- Tasarımlar (https://bit.ly/2Q6MWK3) adresine online olarak; Illustrator, Corel Draw, 

FreeHand vb. vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış 

çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında ve PNG, JPEG ve PDF dosya 

formatlarında ayrı ayrı yüklenecektir. 

6- Online yükleme yapıldıktan sonra Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim 

Fakültesi internet sitesindeki Katılım Formu eksiksiz olarak doldurularak ıslak imzayla 

imzalanıp bir zarfa konacak ve zarf aşağıda açık adresi verilmiş olan Karabük 

Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’ne postalanacak ya da evrak 

iletisim.unika@karabuk.edu.tr adresine mail yoluyla ulaştırılacaktır. 

7- Tasarımcı, kullanılan fontlar dahil eserle ilgili yaptığı çalışmayı 250 kelimeyi 

geçmeyecek şekilde (yazıyla) açıklayacak ve bu metni de tasarımlarını yüklediği online 

adreste ilgili bölüme ekleyecektir. 

http://iletisim.karabuk.edu.tr/
https://bit.ly/2Q6MWK3


8- Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. 

Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır. 

9- Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı online başvuru 

oluşturacaktır.  

10- Tasarımlar fakülteye özgün olmalı, Karabük Üniversitesi logosu haricinde hiçbir logoya 

benzerlik göstermemelidir.  

11- Teslim edilen tasarımların Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış 

ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. 

12- 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. 

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

tekrarlanabilir veya Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi tarafından 

her aşamasında iptal edilebilir. Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim 

Fakültesi, seçici kurul tarafından seçilen ve ödüle layık görülen logolardan birini 

fakülte logosu olarak kullanmama hakkını da saklı tutar. 

14- Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, katılımcıların eserleri ile ilgili 

izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

15- Yarışmaya başvuran tüm tasarımların tüm hakları Karabük Üniversitesi Türker 

İnanoğlu İletişim Fakültesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan 

logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.  

16- Ödül kazanan tasarımı Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi 

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 Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi tarafından ödül tutarı 

dışında bir ödeme yapılamaz. 

17- Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri 

üzerinden değerlendirilecektir. 

18- Yarışma sonunda ödüle değer görülen tasarımlardan biri Karabük Üniversitesi Türker 

İnanoğlu İletişim Fakültesi 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.  

19- Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, 

sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir. 

20- 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. 

21- Seçici kurul başvuran tasarımları uygun görmediği takdirde ödüllerden birini ya da 

tamamını vermeyebilir. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 

Yarışmaya son katılım: 10/04/2020 günü mesai bitimine kadardır.  

 

ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ: 

Tasarımlar en geç 10/04/2020 mesai bitimine kadar online olarak sisteme yüklenmiş olmalı, 

katılım formu da en geç 10/04/2020 mesai bitimine kadar aşağıdaki Karabük Üniversitesi 

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’ne şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile 

teslim edilmiş olmalıdır. Yarışma sekretaryası Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim 

Fakültesi tarafından yapılacaktır. 

 

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Gönderilen eserler 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. 



 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 

Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 7 

(yedi) iş günü içinde Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi resmi internet 

sitesi (http://iletisim.karabuk.edu.tr/) ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden 

açıklanacaktır. 

 

ÖDÜLLER: 

Yarışma sonucunda 1. olan tasarıma 2000 TL para ödülü verilecektir. 2. ve 3. ye 500 TL 

değerinde mansiyon ödülü verilecektir. 

  

TELİF HAKLAR: 

Katılımcı, dereceye giren eserinin süresiz bir şekilde Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu 

İletişim Fakültesi logosu olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna 

bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince 

yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma 

vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim 

Fakültesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi 

sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde 

kullanılmasını menetmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi 

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

taahhüt eder. Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, eserler için katılımcının 

yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. 

 

SEÇİLİ KURUL: 

Seçici kurul, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi’nin belirlediği üyelerden 

oluşturulacaktır. 

  

YARIŞMA TAKVİMİ: 

Yarışma Başlangıç Tarihi              :  10/03/2020 

Son Başvuru Tarihi                        :  10/04/2020 

Sonuçların İlan Edilmesi               :  17/04/2020 

http://iletisim.karabuk.edu.tr/


 

YARIŞMAYI  YAPAN KURUM: 

ADI          : KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

ADRES    : Karabük Üniversitesi İletişim Fakültesi (Güzel Sanatlar Fakültesi Binası 5.Kat) 

Yenimahalle Mah. Prof. Metin Sözen Cad. No: 4/1 78600 Safranbolu/Karabük 

TEL    :  (0370) 418 86 90 

 

YARIŞMAYA KATILANLAR, YUKARIDAKİ ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ 

SAYILIRLAR. 

  



KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ  

LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM FORMU 

 

 

*Adı Soyadı : 

  

*T.C. Kimlik No : 

  

*Doğum Tarihi : 

  

 *İş / Ev Adresi : 

  

*İş / Ev Telefonu : 

  

*Cep Telefonu : 

  

*E-posta : 

  

 

Tarih 

 

 

İmza 

 

 

 

 

 

 

(Bu form internet başvurusu yapıldıktan sonra Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu 

İletişim Fakültesi’ne ıslak imzalı bir şekilde posta yoluyla ya da 

iletisim.unika@karabuk.edu.tr adresine mail yoluyla ulaştırılmalıdır.) 


