AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI
1) Yarışmanın Amacı
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin misyon ve vizyonunu yansıtacak; Fakülte’yi
ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek özgün logo tasarımı belirlemek.
2) Katılım Koşulları
a. Yarışma, Aksaray Üniversitesi’nin bütün öğrencilerinin katılımına açıktır.
b. Bir kişi en fazla iki adet tasarım ile yarışmaya katılabilir.
c. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olup, daha önce başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe
ile yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları
gerekmektedir.
3) Teknik Şartlar
a. Logo tasarımında renk ve şekil açısından bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan logo
sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir.
b. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kâğıt,
zarf, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, internet ve
elektronik medya, internet sitesi, elektronik posta vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması,
büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi
gerekmektedir.
c. Tasarımlar A4 kağıdı ölçülerinde hazırlanmış örnek tasarım şablonu kullanılarak yapılmalı,
tasarım, şablonda belirtilen alana uzun kenarı 10 cm, renkli ve ortalı olacak şekilde
yerleştirilmeli; tasarımın hemen altına da tasarımın renkli ve siyah beyaz skala formları
uzun kenarları en fazla 5 cm olacak şekilde yan yana konulmalıdır.
d. Tasarım şablonunda “Logo Açıklaması” olarak ayrılmış bölüme tasarımın genel olarak ne
anlama geldiği, kullanılan renk ve simgelerin neleri ifade ettikleri ve İslami İlimler
Fakültesi ile olan ilgisi birkaç cümle ile anlatılmalıdır.
e. Tasarım dosyası yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi) pdf dosyası olarak gönderilmelidir.
4) Başvuru Şekli
a. Teknik şartlara uygun olarak hazırlanmış tasarım dosyası iif@aksaray.edu.tr e-posta
adresine gönderilecektir.
b. Gönderilen e-postada tasarım sahibinin adı soyadı, öğrenci numarası, okuduğu fakülte ve
bölüm ile telefon numarası mutlaka belirtilmelidir.
5) Değerlendirme
a. Değerlendirme Kurulu, yarışmaya katılan bütün tasarımları özgünlük ve yarışmanın
amacına uygunluk açısından inceleyerek birinci olan ve jüri ödülü almaya hak kazanan
çalışmaları belirler.
b. Ödül almaya hak kazanan tasarımlar üzerinde değişiklik yapılabilir veya katılımcıdan
teknik düzeltmeler yapması talep edilebilir.
c. Yarışmada birinci olan tasarımı “Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Logosu”
olarak belirleme ve kullanma yetkisi, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne aittir.

6) Ödüller
Yarışmada birinci olan tasarıma “Birincilik Ödülü” ve değerlendirme kurulu tarafından seçilen
bir tasarıma da “Jüri Ödülü” verilir.
a. Birincilik Ödülü
Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir (5 Cilt) , Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Hadislerle İslam (7 Cilt) , Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Riyazü’s Salihin (3 Cilt), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
b. Jüri Ödülü
Riyazü’s Salihin - Hadis-i Şerif Tercümesi (8 cilt), Erkam Yayınları
7) Telif Hakları
a. Katılımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş
sayılırlar.
b. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa tasarımın özgünlüğü ile ilgili ortaya
çıkabilecek her türlü hukuki ve mali sorumluluk tasarımı gönderen katılımcıya aittir.
c. Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar İslami İlimler Fakültesi tarafından çeşitli
etkinliklerde, kurumsal web sayfasında, kurum yayın organları ile kataloglarda ve kuruma
bağlı birimlerde kullanılabilir.
d. Yarışmada ödül kazanan yarışmacılar, ödül alan tasarımlarının telif ve yayın haklarını,
kendisine verilmiş olan ödül karşılığında süresiz olarak İslami İlimler Fakültesi’ne vermiş
olduklarını ve buna bağlı olarak tasarımın, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK),
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde maddi/manevi tüm
haklarını Fakülte’ye devrettiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
8) Yarışma Takvimi
a. Başvuru Tarihi: 01.11.2019 - 30.11.2019
b. Sonuçların İlan Edilme Tarihi: 06.12.2019
9) Sonuçların Duyurulması
a. Sonuçlar Aksaray Üniversitesi İslami
(http://iif.aksaray.edu.tr) duyurulacaktır.
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