T.C.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Logo Tasarım Yarışma Şartnamesi
1) Yarışmanın Adı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ödüllü Logo (Logotype) tasarımı yarıĢması.
2) Yarışmanın Konusu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ve Rize ilinin kimliğini ön plâna
çıkaracak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni temsil eden kurum kimliğinde kullanılacak logonun
özgün tasarımı yarıĢmasıdır.
3) Yarışmanın Amacı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin kurumsal yapısında kullanılacak,
üniversitenin misyon ve vizyonu ile aynı zamanda Rize ilinin kimliğini de ön plâna çıkaracak,
üniversitemizi ulusal ve evrensel alanda temsil edecek yeni ve özgün bir logo tasarımı yapmak.
Misyon; Üniversitemiz; Atatürk’ün ilkelerine bağlı, araĢtırmacı, sorgulayıcı, giriĢimci,
çözümleyici, evrensel, ulusal, milli ve manevi değerleri özümsemiĢ, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli
bireyler yetiĢtirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi; Temel Fen Bilimleri alanında,
bölgenin ve ülkenin doğal kaynaklarını insanlığın kullanımına sunmak için üst düzeyde araĢtırma ve
bilimsel çalıĢma yaparak üretilen verileri ulusal ve uluslararası düzeyde yorumlayıp bilime ve ülkenin
sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı; ĠĢ gücü talebine uygun çeĢitli alanlarda odaklanmıĢ, her
biri ayrı bir alanda öne çıkan meslek yüksekokullarımızda kaliteli, alanında uygulamayı bilen mesleki ve
teknik elemanlar yetiĢtirmeyi; Tıp Fakültesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi’nde yöre insanına üst
düzey sağlık hizmeti vermeyi ve araĢtırma yapmayı; amaç edinmiĢtir.
Vizyon; Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, üretime yönelik, evrensel düzeyde
eğitim ve öğretim veren; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif geliĢim gereksinimlerini
karĢılayacak olanaklar sunan, nitelikli eleman yetiĢtiren özgün araĢtırmaları ve profesyonel hizmet
anlayıĢı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.
4) Yarışmanın Duyurulması: YarıĢma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından,
Üniversitemiz Resmi Web sitesi (www.rize.edu.tr) Rize Ġlinde Üniversite GeliĢtirme Derneği Web
sitesinde (www.rizeunivder.org), kamu kurum ve kuruluĢlarına yapılacak yazıĢmalar ve Basın, Yayın
KuruluĢları aracılığı ile duyurulacaktır.
5) Katılım Koşulları: Katılım ücretsizdir. YarıĢma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları
dıĢında amatör-profesyonel tüm sanatçılara (Seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dıĢındaki
tüm öğrencilerimiz ve personelimiz de yarıĢmaya katılabilir.) açıktır. Adaylar en fazla üç adet çalıĢma ile
katılabilir. Birden fazla kiĢinin ortak bir çalıĢma ile yarıĢmaya katılması durumunda ise, tasarım
sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi
gerekmektedir. Katılımcının reĢit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması
gerekmektedir.
6) Yapıt Boyutları: Tasarımların büyültülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı Ģekilde
hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle her tasarım A4 (21 x 29,7cm.) ebadında, beyaz zemin üzerine
uzun kenarı 15 cm'yi geçmeyecek Ģekilde yerleĢtirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüĢ
renkli ve siyah-beyaz Ģekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak Ģekilde yer alacaktır. Çıktılar,
paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıĢtırılmadan teslim edilecektir. ÇalıĢmalar
ayrıca aĢağıda belirtilen teslimat adresine CD'ye yüklenmiĢ Postscript (Freehand, Illustrator, Corel Draw
formatında photoshop (.psd) ve 300dpi jpg/gif) olarak teslim edilmelidir. Dereceye girmeyen tasarımlar
baĢvuru sahiplerinin talep etmeleri halinde iade edilecektir. 1 ay içerisinde alınmayan yapıtlardan
sorumluluk kabul edilmez.
7) Çalışmanın Açıklaması: Tasarımcı tarafından gerekli görüldüğü takdirde çalıĢmanın esin kaynakları
ve simgelere iliĢkin açıklama, çalıĢmayla beraber verilebilir.

8) Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi: ÇalıĢmaların sol alt köĢesine 6 rakam ve/veya harften
oluĢan rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır (Örnek: . . . . . .-1). Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı
CD, ağzı kapatılmıĢ ayrı bir zarfla birlikte, aynı paket içerisine konulmalıdır. Zarfın üzerine de 6
rakamdan oluĢan rumuz yazılmalıdır. ÇalıĢmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek Ģekilde
paketlenerek baĢvuru formu ile birlikte yarıĢma Sekreteryasına gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Posta-kargoda meydana gelen hasar, gecikme ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu
tutulamaz. Posta ve kargo ücretleri yarıĢmacı tarafından karĢılanır.
9) Logo Hakları: YarıĢmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan logoların telif ve yayın hakları
Üniversitemize ait olacak ve Üniversitemiz bu çalıĢmalardan istediğini kullanmakta veya kullanmamakta
serbest olacaktır. Sözü edilen çalıĢmalar, Üniversitemiz tarafından her türlü görsel-yazılı iletiĢimde
kullanılabilecek ve Üniversitemiz arĢivine girecektir.
Seçici Kurul, değiĢiklik isteme Ģartıyla bir logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
YarıĢmacılar, yarıĢmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiĢ olduğu ödül bedeli ile,
süresiz olarak Üniversitemize verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, iĢleme, yayma, temsil,
umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için Üniversitemize izin /
muvafakat name verdiklerini kabul ederler.
Bu Ģekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını
ve logonun yukarıdaki Ģekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
YarıĢmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili
(kopya, çalıntı vb.) oluĢabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarıĢmacı sorumludur. Bu bağlamda
yarıĢmada ödül alan logoların Ģartnamede belirtilen hususlara uygun olmamasının tespiti durumunda
ilgiliye verilen tüm ödüller kanuni yollardan geri alınır. Üniversitemiz, logolar için katılımcının yukarıda
verdiği izin/muvafakatname karĢılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
Üniversitemiz ödül almayan bir çalıĢmayı satın almak isterse, yarıĢmacı ile anlaĢarak saptanacak
bir bedel karĢılığında tasarımın kullanım hakkını devralabilir. Seçici Kurul, katılımı yeterli görmediği
takdirde yarıĢmayı sebep bildirerek sonlandırma hakkı ile yarıĢmaya katılan tasarımların, Üniversitemizin
ihtiyacını karĢılayamaması halinde, eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar.
10) Yarışma Sekreteryası:
Adı ve Soyadı : Ali Rıza KÖROĞLU
Görevi
: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreteri
E-posta
: aliriza.koroglu@rize.edu.tr
Tele-faks
: 0464 223 81 01
Adres
: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü - Genel Sekreterlik
Fener Mah. Merkez Kampüs 53100 / RĠZE
11) Yarışma Takvimi:
Yarışma İlan Tarihi
: 11 Nisan 2012
Son Başvuru Tarihi
: 26 Nisan 2012
Seçici Kurul Değerlendirmesi
: 30 Nisan/02 Mayıs 2012
Sonuçların Açıklanması
: 03 Mayıs 2012
Sonuçlar, Üniversitemiz Resmi Web sitesi (www.rize.edu.tr), Rize Ġlinde Üniversite GeliĢtirme
Derneği Web sitesi (www.rizeunivder.org) ve Basın, Yayın KuruluĢları aracılığı ile duyurulacaktır.
12) Ödüller:
Birinci
Ġkinci
Mansiyon (3 Adet)

: ON BĠN TL.
: BEġ BĠN TL.
: BĠN TL.

T.C.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Logo Tasarım Yarışması Katılım Formu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Logo Tasarım YarıĢması ġartnamesinin katılım koĢullarını ve
Ģartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi beyan eder ve beyanımı aĢağıdaki imzam ile
onaylarım.
KATILIMCI
RUMUZU
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Doğum Tarihi

___________
…../…../ ……….

Varsa Okulu
İş Adresi
İş Telefonu

0 (……. ) ……. ….. ……

Cep Telefonu

0 (……. ) ……. ….. ……
E-posta
Tarih

…../…../ ……….

İmza

Sıra No
1
2
3

Çalışmanın Adı

