
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ   YAPI VE TASARI KULÜBÜ 

LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

A) KONU: YAPI VE TASARI KULÜBÜ LOGOSUNU ARIYOR 

Yarışma; MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü’nün logosunun, kulübün misyonunu  

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

oluşturulması ve hayata geçirilmesidir. 

MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü’nün Misyonu 

Misyonumuz;  mimarlık ve diğer tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilerin sosyal ve kültürel 

aktivitelerini arttıran etkinlik, seminer,gezi ve fikir üretme toplantıları düzenleyerek öğrencilerin 

kişisel gelişimlerine destek vermektir. 

B) KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR  

1. Yarışma, ekteki katılım formunu doldurmuş, herkese açıktır. Yaş sınırı yoktur. 

2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir. 

3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış  

olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.  

4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. 

5. Yarışma,  Seçici Kurul üyeleri dışında herkese açıktır. 

KATILIM İÇİN TASARIM KOŞULLARI 

1. Tüm çalışmalar “YTK” ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir. 

2. Seçilecek tasarımın; MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü’nü temsil edecek her türlü basılı materyal ve  

sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye  

malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, pankart, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve  

faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı,  renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun  

olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde  

ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve  

her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması  

gerekmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. 



3. MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak 

eserin sahibinden, Seçici Kurulun görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik 

değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.  

4. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü’ne devredilmiş sayılır.  

Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. 

KATILIM İÇİN TEKNİK KOŞULLAR 

1. Tasarım rumuzu en az 6 karakterden oluşturulmalıdır. Yapılan her tasarım için ayrı rumuz 

kullanılmalıdır. 

2. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde  

küçük uygulamaları  - renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Örnek Logo  

Sunum Şablonu ekte sunulmuştur. 

3. Tasarımlar,  Adobe Photoshop programı ile hazırlanmış belge olarak veya her bir çalışmanın JPEG 

versiyonları  CD ortamında elden teslim edilerek  veya e-posta yolu ile sunulacaktır. 

4. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde  

yazıyla açıklayabilir, açıklamayı logo teslimi ile birlikte sunabilir. 

5. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir. 

E) GÖNDERİM İÇİN POSTALAMA KOŞULLARI  

1. Katılımcılar, belirtilen “Son Başvuru Tarihi”ne kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup 

teslim etmiş olmalıdır. 

2. Gönderilen e-posta için belirtilen mail adresine ad, soyad, rumuz, tasarımları içeren materyaller, 

tasarım açıklamasını tek bir mail olarak ekleriyle birlikte göndermelidir. 

5. Seçici kurula gönderilen mail içindeki başvuru formu dışında üzerinde katılımcının kimliğini 

belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti 

halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.  

7. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı rumuz kullanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 



F) KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI 

1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü tarafından kullanılması  

kararlaştırılan eserinin MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını  

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, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için  

MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder. 

2. Seçilecek tasarım; MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü’nü temsil edecek her türlü basılı materyal ve  

sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye  

malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp  

çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep  

edemeyecektir.  

3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma  

şartlarını, Seçici Kurul ve MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü kararlarının tamamını kabul  

etmiş sayılırlar. 

G) ÖDÜL 

1. Ödüller, hak sahiplerine yarışma sonuçları açıklandıktan sonra iletişime geçilerek sunulacaktır. 

2. Yarışmada 1. Olan tasarım sahibine  

************************* 

H) DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL  

1- Değerlendirme üç aşamadan oluşmaktadır: 

a. Seçici Kurul Değerlendirmesi 

ük,  

yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. 

MSGSÜ  Yapı ve Tasarı Kulübü,  

değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme hakkına 

sahiptir. 

 



SEÇİCİ KURUL 

 

***************************** 

b. Halk Oylaması 

Kulüp web sayfasında oylamaya sunulacaktır. 

Oylama sonucunda ilk 3 dereceye giren tasarımlar belirlenecektir. 

c.MSGSÜ YTK İdari Kurul Son Değerlendirmesi 

Dereceye giren eserlerden birini “MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü” logosu olarak belirleme yetkisi,  

MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü’ne aittir.  

I) YARIŞMA TAKVİMİ 

1. Son Başvuru Tarihi :  9 Kasım 2012 

2. Son Teslim Tarihi: 23 Kasım 2012 

3. Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 30 Aralık 2012 

4. Dereceye Giren Beş Logonun Açıklanması : 30 Aralık 2012 

5. Halk Oylaması Başlama Tarihi :  1 Aralık 2012 

6. Halk Oylaması Bitiş Tarihi :  4 Aralık 2012 

7. YTK İdari Kurulda Son Değerlendirme Tarihi :  7 Aralık 2012 

8. Sonuçların Açıklanması : 9 Aralık 2012 

Sonuçlar,MSGSÜ Yapı ve Tasarı Kulübü web sayfasından açıklanacaktır. www.yapitasarikulübü.tr.cx 

İ) İLETİŞİM 

E-posta/e-postalar aşağıdaki adrese gönderilecektir:  

Belirlenen tarih ve saatten sonra ulaştırılan/ulaşan eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 

Web sitesi : www.yapitasarikulubu.tr.cx  

E-posta: msgsuytkyk@gmail.com Yarışma Şartnamesi ve Katılım Formu, belirtilen e-posta adresinden ve 

www.yapitasarikulubu.tr.cx adresinden alınabilir. 

 

mailto:msgsuytkyk@gmail.com

