
ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ LOGO YARIŞMASI 

 

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ (AOA)  

Yarışmanın Adı: ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ Logo Yarışması 

 

KONU VE AMAÇ: 

Atatürk Öğretmen Akademisinin kurumsal yapısında kullanılmak amacıyla, akademinin 

misyon ve vizyonunu vurgulayacak; kurumumuzu temsil edecek özgün, anlaşılır ve akılda 

kalıcı bir logo tasarımı yapmaktır. “Logo Tasarım Yarışması”na ilişkin hususlar aşağıda 

sunulmaktadır. 

 

Katılım koşulları 

1. Yarışamaya katılım ücretsizdir.  

2. Yarışma seçici kurul ve komisyon üyeleri ile birinci derecedeki yakınları hariç, herkese 

açıktır.  

3. Adaylar, yarışmaya en fazla üç adet eserle katılabilirler. Birden fazla tasarımla yarışmaya 

katılacak olan katılımcılar, eserlerinin rumuzlarının yanına 1, 2, 3 gibi rakamlar 

ekleyerek adlandırmalıdır. 

4. Her tasarım, A4 kağıt boyutlarına göre uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde 

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

kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde siyah ve beyaz zemine yerleştirilmiş olarak 

RUMUZ kullanarak başvuru formu ve açıklama raporu ile birlikte gönderilmelidir. 

5. Hazırlanan eser ya da eserler (en fazla üç farklı tasarım olacak şekilde) en geç 16 Nisan 

2021 günü saat 17.00’ye kadar info@aoa.edu.tr (başvuru formu, eser hakkında açıklama 

içeren doküman ile) adresine iletmeleri gerekmektedir. 

 
Özgünlük, telif hakları ve taahhütname 
 
6. Yarışmaya sunulan tasarımların daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir 

yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması, orijinal ve özgün olmalıdır. Ayrıca 

diğer kurum veya kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. 



7. Yarışmaya katılan tasarımcıların, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu ve başka yerde 

kullanılmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Konu ile ilgili oluşabilecek tüm 

cezai yaptırımlardan eser sahibi sorumludur. Yarışma sırasında veya sonrasında 3. 

kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

8. Katılımcı, dereceye giren eserinin AÖA  logosu olarak ve süresiz olarak tam kullanım 

hakkı 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, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum 

haklar için, AÖA’ya tam lisans verdiğini kabul eder. 

9. Atatürk Öğretmen Akademisi, ödül alan logo tasarımını üniversite web sitesi, sosyal 

medya hesapları, antetli kağıt, evraklar ve kartvizit vb. gibi kullanım alanları için, eser 

sahibinden izin talep etmeden kullanabilir. Logonun bu gibi alanlarda kullanımı için 

katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep etmeyecektir. 

10. Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle 

tekrarlanabilir, 

11. AÖA, son teslim tarihi olan 16.04.2021 saat 17.00’den önce herhangi bir mazeret 

göstermeksizin yarışmayı iptal edebilir. 

 
 

Teknik şartname: 

12. Çalışmalar, ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; Illustrator, Corel Draw, vb. gibi 

vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 

dpi CMYK renk formatında, JPEG, PNG ve PDF olarak kaydedilmiş şekilde mail 

yoluyla teslim edilecektir. Koşullara uymayan logolar elenecektir.  

13. Adaylar çalışmalarında kullanılan renk ve simgelere ilişkin bilgileri ve esin kaynaklarını 

200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Microsoſt Word ortamında hazırlanan açıklama raporu 

(EK 2) ile başvuru formunu (EK 1) birlikte  info@aoa.edu.tr  mail adresine 

gönderilmelidir 

14. Eserlerinde “Atatürk Öğretmen Akademisi” isminin kısaltmasının kullanımı durumunda 

kısaltma “AÖA” şeklinde kullanılmalıdır. KURULUŞ YILI OLAN 1937 RAKAM 

ŞEKLİNDE KULLANILABİLİR 



15. Yarışmada birinci olarak seçilecek eser sahibine 3000 TL ödül verilecektir. Yarışma 

sonucunda sadece bir adet logo AÖA resmî logosu olarak tayin edileceğinden sadece 

1’inci olan esere 3000 TL para ödülü verilecektir.  

16. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.aoa.edu.tr adresinden yapılacaktır. Yarışma 

sonuçları, Atatürk Öğretmen Akademisi tarafından belirlenecek tarihlerde Üniversitemiz 

resmi internet sitesi (www.aoa.edu.tr) üzerinden açıklanacaktır. Atatürk Öğretmen 

Akademisi, logo tasarım yarışması takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

17. Yarışmacılar, gönderdikleri tasarımların ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya 

katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. 

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri 

almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını menetmeyeceğini veya bu 

lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi 

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

için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir 

18. Şartname hükümlerine uymayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır. 

 

Değerlendirme ve Seçici Kurul 

Seçici Kurul değerlendirmesi başvuru süresinin bitimiyle birlikte, Atatürk Öğretmen 

Akademisi tarafından belirlenecek yer ve saatte yapılacaktır. 

Seçici Kurul; 

– Atatürk Öğretmen Akademisi tarafından belirlenecek kurumu temsilen 1 kişi, 

– Atatürk Öğretmen Akademisi Logo Yarışma Komisyon Üyeleri 3 kişi, 

– Atatürk Öğretmen Akademisi YK üyeleri arasından seçilen 1 kişi 

– Atatürk Öğretmen Akademisi öğrenci konseyinden 1 kişiden oluşacaktır. 

 

_ Üniversitelerin    Görsel Sanatlar  Bölümü öğretim elemanları arasından seçilen 2 kişiden 

oluşacaktır. 



 

EK 1 

 

AOA     LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM FORMU 

    KATILIMCININ RUMUZU:  

    Adı Soyadı: 

    Kimlik No: 

    Doğum Tarihi: 

    Telefonu: 

    E-posta: 

    Tarih: 

    İmza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 2 

AÇIKLAMA RAPORU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


