
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Kulübü Logo Yarışma Şartnamesi 

1. Konu ve Amaç: Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Kulübü (OzU CAD – Ozyegin University 

Club of Architecture and Design) oluşturduğu paylaşımcı, kolektif ve eşitlikçi topluluğuyla, akademik 

öğrenimin yanında tasarım disiplinin gerektirdiği çeşitli yöntem, uygulama ve bilgi birikimini 

düzenlediği çeşitli etkinliklerle arttırmayı amaçlar. Böylelikle kümülatif yöntemle bir fakülte kültürü 

oluşturmayı kendine misyon edinmiştir. Bu yarışmayla kulübün kimliğini ve temsil ettiği değerleri 

kapsayacak ve yansıtacak nitelikte bir logo tasarımına sahip olması amaçlanmaktadır. 

2. Değerlendirme Kriterleri: Yarışmaya katılan tasarımların, katılımcılar tarafından, bu yarışma için 

üretilmiş ve özgün olmaları ilk koşuldur. Çalışmalar, kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve konuya 

bağlılık açısından değerlendirilecektir. Kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış simgeler, şekiller, 

harfler ve-veya bunların birleşiminden oluşabilir. Tasarımda “OzU CAD” yazısı kullanılmalıdır.  

3. Logonun Kullanım Alanları: Yarışma sonucunda seçilecek logo tasarımı, Özyeğin Üniversitesi 

Mimarlık ve Tasarım Kulübü etkinliklerinde, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve sosyal medya 

platformlarında kullanılabilecektir. Bu nedenle tasarımda olası kullanım alanlarındaki çeşitlilik, 

bunlara bağlı olarak boyut ve renk uygulamada sınırlamalar göz önüne alınmalıdır.  

4. Kimler Katılabilir: Yarışmaya Özyeğin Üniversitesi öğrencileri katılabilirler. Her katılımcı en fazla 3 

adet tasarımla yarışmaya katılabilir. Yarışmacılar Asst. Prof. Özlem Özkal’ın logo tasarımı üzerine 

vereceği sunuma ve/veya sonrasında katılımcıların tasarımları üzerine geri bildirim toplantısı 

etkinliğine katılmış olmak zorunda değillerdir.  

5. Teknik Koşullar: Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz zemin üzerine 15cmx15cm ve 

3cmx3cm‘lik ölçüleri geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. (Örnek pafta düzeni ilişikte verilmiştir.) 

Tasarımlarda renk kullanılacaksa, renk sayısı (siyah dahil) 3 ya da 2 ile sınırlı kalmalıdır. Tasarımlar 

sadece siyah ve beyaz da olabilirler. Çalışmalar clubs.architecture@ozu.edu.tr e-posta adresine PDF 

veya 300 dpi .JPG olarak teslim edilmelidir. Örnek teslim formatı duyuru mailinde yer almaktadır. 

6. Katılım Koşulları: 6.1 Yarışmaya katılmak isteyenler, bu şartnameyi imzalayıp yarışma teslimi ile 

birlikte belirtilen e-posta adresine 24/04/2017 tarihinde 23:59 ‘a kadar göndermelidir.   

6.2 Yarışmacılar sadece 6 harf / rakamdan oluşan bir RUMUZ belirlemelidir. Aynı rumuz, örnek teslim 

formatındaki gibi çalışmanın sağ üst kısmında yer almalıdır. Amblem / logo tasarımının üzerinde isim, 

imza veya yarışmacıyı tanımlamaya yönelik herhangi bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur 

bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.  

7. Yarışma Takvimi:  

Yarışma İlanı: 17 / 03 / 2017 

Asst. Prof. Özlem Özkal’ın logo tasarımı hakkında sunumu ve sonrasında katılımcıların tasarımları 

üzerine geri bildirim toplantısı: 04 / 04 / 2017 

Yarışma Teslim Tarihi: 24 / 04 / 2017 

8. Değerlendirme:  

 

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 25-30 / 04 / 2017 

 

Sonuçların İlan Edilmesi: 01 / 05 / 2017   

 

mailto:clubs.architecture@ozu.edu.tr


9. Seçici Kurul:  

Asst. Prof. Özlem Özkal 

Asst. Prof. Güliz Özorhon 

Asst. Prof Demet Mutman 

Inst. Can Bora Sezer 

Ercan Mutlu 

10. Ödüller: Birincilik Ödülü : 3D Pen (3Doodler 2.0)  

Mansiyon Ödülü :100 TL Hediye Çeki (Kıdem Sanat) (3 adet)  

11. Amblem / Logo Hakları:  

11.1. Yarışmada birincilik ödülü alan Amblem / Logoların, telif ve yayın hakları Mimarlık ve 

Tasarım Kulübü’ne ait olacak ve kulüp bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü 

edilen çalışmalar, Mimarlık ve Tasarım Kulübü tarafından her türlü görsel / yazılı iletişimde 

kullanılabilecek ve kulüp arşivine girecektir. Yarışmaya katılan tasarımlar aranılan kriterlere uygun 

olmadığı taktirde değerlendirmeye tabii tutulmayacak ve Birincilik ödülü veremeyebilecektir.  

11.2. 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 olarak Mimarlık ve Tasarım kulübüne 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 FSEK 20,21,22,23,24.maddelerinde 

belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 

14,15,16,17.maddelerinde belirtildiği şekilde, adın belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, 

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

manevi haklarını Mimarlık ve Tasarım Kulübüne devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.  

11.3. 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.  

11.4. Yarışmanın tamamlanmasından sonra dahi olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü 

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

11.5. Yarışmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen amblem / logolar için Mimarlık ve 

Tasarım Kulübü’nden ya da başkaca kişilerden herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde başkaca bir 

bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

11.6. Amblem / logo yarışmasında ödül alan ve almayan tüm çalışmalar Mimarlık ve Tasarım 

Kulübü arşivine girecektir.  

12. Diğer Hususlar  

12.1. Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru 

olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Seçici Kurul tarafından tespit edilmesi halinde, ödül 

verilmez; verilen bir ödül var ise, ödül Mimarlık ve Tasarım Kulübüne iade edilir. 12.2. İş bu şartname 

hükümlerini okudum ve aynen kabul ediyorum.  



Adı Soyadı :  

Öğrenci Numarası : 

Bağlı olduğu Fakülte ve Bölüm: 

Tarih: 

Rumuz:  

İmza : 


