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KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

LOGO TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı 

 

Konu: “Kırklareli üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İçin Logo Tasarımı”  

 

Amaç: Kırklareli üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun kurumsal kimliğini 

yansıtacak bir logo tasarlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Yüksekokulun ulusal ve 

uluslararası arenada temsil edilmesi amacına yönelik olarak, aşağıda belirtilen Yüksekokul 

misyon ve vizyonuna bağlı kalınarak Teknik ağırlıklı Yüksekokulun kurumsal kimliğiyle 

örtüşen tasarımlar elde etmek amaçlanmaktadır.  

 

Misyon ve Vizyon: Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik 

Bilimler, sanat ve teknoloji alanlarında, disiplinler arası işbirliği kurabilen, sürdürülebilir, ileri 

düzeyde eğitim ve araştırma imkânları ile topluma liderlik yapabilen; analitik düşünme 

yeteneğine sahip, mesleki ve etik değerlerine bağlı meslek insanı ve uzmanlar yetiştirmeyi 

hedeflemiş, uluslararası gelişmeleri izlemeye, anlamaya ve yorumlamaya paralel olarak 

evrensel bakış açısına sahip olmayı önemli bir ilke olarak benimsemiştir. Çağdaş bilimsel 

araştırma, uygulama ve öğretim ortamının oluşturulması, yüksekokulumuzun her zaman bağlı 

kalacağı bir misyon olacaktır. Bütün faaliyetlerde etik davranış ve uygulamayı benimsemek, 

üniversite bünyesinde adil, saydam, dürüst, güvenilir ve etkin bir iletişim ortamı sağlamak 

önceliklerimizdendir. Araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, 

mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış, bireyler yetiştirmek 

yüksekokulumuzun ana hedeflerindendir. 

 

2. Değerlendirme Kriterleri 

 

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ve Yüksekokulun teknik bir okul oluşunun ana 

konsept olarak vurgulanması ilk koşuldur. Çalışmalar, Kavramsal yaklaşım, Estetik Bütünlük 

ve Konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir. Tasarımda “Kırklareli Üniversitesi 

TBMYO” yazısı kullanılacaktır. Kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge ve-

veya bunların birleşiminden oluşabilir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir 

kısıtlama yoktur. Yarışmaya katılan tasarımlar aranılan kriterlere uygun olmadığı taktirde 

değerlendirmeye tabii tutulmayacak ve Birincilik ödülü verilmeyecektir.  

 

3. Logonun Kullanım Alanları:  

 

Yarışma sonunda seçilecek Logo Tasarımı, KLÜ Teknik Bilimler MYO tanıtımına yönelik 

etkinliklerde, her türlü üniversite etkinliklerinde ve 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 kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, 

programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik 

medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp 

küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir. Tasarımda, kullanım 

alanlarındaki çeşitlilik göz önüne alınmalıdır. 

 

 



4. Kimler Katılabilir: 

 

Yarışmaya Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler MYO öğrencisi olan herkes katılabilir. Her 

katılımcı en fazla 3 adet eserle katılabilir. 

 

5. Teknik Koşullar 

 

Her tasarım A4 beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm.yi geçmeyecek şekilde 

yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında ise tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, 

kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında 

yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. 

malzemeye yapıştırılmadan sadece ekteki Logo yerleşim örneğine göre A4 kağıda basılmış 

şekilde teslim edilecektir. Teslim koşullarına uymayan logolar elenecektir. 

 

Çalışmalar ayrıca; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi çizim tabanlı tasarım 

programlarından birinde hazırlanmış şekilde 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG, BMP 

gibi herhangi bir resim formatında  CD'ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. 

 

6. Tasarımların Teslim Biçimi 

 

Tasarıma katılımcı tarafından altı rakamlı (örn: 456789) bir rumuz verilmesi gerekmektedir. 

Yarışmaya birden fazla tasarımla katılanlar her tasarım için aynı rumuzu kullanmalıdırlar. 

 

Rumuz, kapalı A4 zarf üzerine ve CD yada DVD’nin üzerine, tasarım çıktısının da 

arkasına yazılmalıdır. Tasarım Çıktısı, Ekteki Logo yerleşim örneğine göre hazırlanıp 

bir A4 şeffaf poşete konulmalıdır. 

 

“Logo yerleşim örneğine” göre hazırlanmış şeffaf zarf içindeki Tasarım Çıktısı, tasarımın 

kaydedildiği cd, ve ekteki “Logo Tasarımı yarışması katılım formu” ve “Logo Tasarımı 

yarışması şartnamesi” kapalı bir A4 zarfın içerisine konularak teslim edilecektir. Kapalı 

zarfın üzerine ise katılımcının tasarımı için kullandığı “RUMUZ” ile “KLÜ Teknik 

Bilimler MYO LOGO TASARIM YARIŞMASI” ibaresi bulunmalıdır. Zarf üzerinde 

katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmamalıdır. 

 

Kapalı Zarf İçerisinde Bulunacaklar: (zarfın üzerine mutlaka RUMUZ yazılmalıdır.) 

 

a. “Logo yerleşim örneğine” göre hazırlanmış şeffaf zarf içindeki Tasarım Çıktısı, 

(arkasında Rumuz yazılmış olarak), 

b. Tasarımın JPEG, BMP gibi herhangi bir resim formatında kaydedildiği CD 

(üzerinde Rumuz yazılmış olarak), 

c. “Logo Tasarımı yarışması katılım formu” (doğru bilgilerle doldurulmuş), 

d. “Logo Tasarımı yarışması şartnamesi” (katılımcı tarafından imzalanıp onaylanmış) 

 

7. Teslim Yeri 

 

Tasarımlar kapalı zarf içinde 23.03.2015 tarihine kadar Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine elden teslim edilecektir. 

 

8. Yarışma Takvimi: 

 

Yarışma Başlangıç Tarihi:        23 / 02 / 2015 

Yarışma Son Başvuru Tarihi: : 23/ 03 / 2015 

Seçici Kurul Değerlendirme: :  02 /04 / 2015 

Sonuçların İlan Edilmesi: :        03 /04/ 2015 

 



 

9. Seçici Kurul: 

 

Komisyon Başkanı: TBMYO Müdürü Doç. Dr. Bahtiyar Dursun 

Üye: TBMYO Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Volkan Erdemir 

Üye: Öğr.Gör. İlkay Beril Ünlü 

Üye: Öğr.Gör. Serpil Öner 

Üye: Öğr.Gör. Selen Yaman 

 

10. Ödüller 

 

 

Birincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar 

İkincilik Ödülü: Sürpriz Hediye 

Üçüncülük Ödülü: Sürpriz Hediye 

 

 

11. Telif Haklar 
 

 

* Yarışmada birincilik ödülü alan Amblem / Logoların, telif ve yayın hakları Kırklareli 

Üniversitesi’ne ait olacak ve üniversite bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest 

olacaktır. Sözü edilen çalışmalar Kırklareli Üniversitesi tarafından her türlü görsel / yazılı 

iletişimde kullanılabilecektir. 

 

* Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla Amblem / Logoya birincilik ödülü vermeye 

yetkilidir. 

 

* Yarışmada birinci seçilen yarışmacı, birincilik ödülü alan tasarımlarının telif ve yayın 

haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile, süresiz Kırklareli Üniversitesi’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,  adın belirtilme yetkisi, eserde değişiklik 

yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma 

yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Kırklareli Üniversitesi’ne devrettiklerini kabul ve 

taahhüt ederler. 

 

* Bu şekilde kullanılan Amblem / Logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle 

geri almayacağını ve Amblem / Logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, 

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

talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

*Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili 

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

 

 



12. Diğer Hususlar 

 

Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması 

veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun Kırklareli 

Üniversitesi TBMYO tarafından tespit edilmesi halinde, ödül verilmez ve verilmiş ödül 

Kırklareli Üniversitesine iade edilir. 

 

 

 

 

 

İş bu şartname hükümlerini okudum ve aynen kabul ediyorum. 

 

Adı Ve Soyadı : 

Öğrenci Numarası. 

Adresi : 

İmza : 

 


