
Üniversitemizin kurumsal yapısında kullanılacak; öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası 

alanlarda öncü bir üniversite olmayı hedefleyen; ulusal, evrensel bilimsel ve etik değerler ile ilkeleri 

benimseyen Üniversitemizin misyon ve vizyonunu ön plana çıkaracak; tarihi ve doğal güzellikleriyle huzurlu 

şehrimizin kültürel değerlerini yansıtacak ve adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’dan alan üniversitemizi 

temsil edecek özgün bir logo tasarımı yapmaktır.

“Logo Tasarım Yarışması”na ilişkin hususlar aşağıda sunulmaktadır. 
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Yarışma tüm katılımcılara açıktır.

Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde 

ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması, ayrıca diğer kurum ve kuruluş amblem-logolarını 

çağrıştırmaması gerekmektedir.

Katılımcılar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Logo Tasarım Yarışmasına katılımlarından dolayı

Üniversitemize herhangi bir ücret ödemeyecek ve Üniversitemizden de talep etmeyeceklerdir.

Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) adet tasarımla katılabilir. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci 

derece yakınları katılamazlar.

Eser ya da eserler (en fazla üç farklı tasarım) en geç 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00’ye kadar 

togulogo@gop.edu.tr (başvuru formu, eser hakkında açıklama içeren döküman ile) adresine iletmeleri 

gerekmektedir.

Posta ve kargo yoluyla iletmek isteyen katılımcılar ise başvuru formu, eser hakkında açıklama içeren kağıt 

ve CD ile birlikte paketlenip 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17:00’a kadar;

Tokat Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Rektörlüğü Genel Sekreterl�k, Yazı İşler�

Taşlıç�ftl�k Kampüsü 60240 Tokat/TÜRKİYE

adresine şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta-kargo aracılığıyla gönderebilirler.
(Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.)

Yarışmada birinci olarak seçilecek eser sahibine 5.000 TL; ikinci olan eser sahibine 2.000 TL ve üçüncü olan 

eser sahibine de 1.000 TL’lik ödül verilecektir.

Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.gop.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Yarışma sonuçları, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından belirlenecek tarihlerde Üniversitemiz

resmi internet sitesi (www.gop.edu.tr) üzerinden açıklanacaktır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

logo tasarım yarışması takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Eserler 300 dpi, RGB formatında olmalıdır. Eserin bilgisayar ortamındaki çalışma dosyası vektörel olmalıdır ve 

çalışma dosyası olarak Corel Draw, Illustrator v.b. programlar kullanılmalıdır. Çalışmaların aslı ve JPEG 

formatlı hali birlikte sunulmalıdır. 

Eserle birlikte eseri anlatan 400 kelimeyi geçmeyecek Microsost Word ortamında hazırlanan açıklama raporu ve 

başvuru formu ile birlikte gönderilecektir.

Eserler istenilen formatta, açıklama raporu ve başvuru formu ile birlikte togulogo@gop.edu.tr mail adresine 

gönderilecektir.  

Eserlerinde “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi” isminin kısaltmasının kullanımı durumunda kısaltma “TOGÜ” 

şeklinde kullanılmalıdır.

Her katılımcı en fazla 3 adet tasarımla yarışmaya katılabilir. Birden fazla tasarımla yarışmaya katılacak olan 

katılımcılar eserlerini isimlerinin yanına 1, 2, 3 gibi rakamlar ekleyerek  adlandırmalıdır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ödül alan logo tasarımlarının üniversite web sitesi, sosyal medya hesapları, 

antetli kağıt, evraklar ve kartvizit vb. gibi kullanım alanları için, eser sahibinden uygulama talep edebilir. 

Logonun bu gibi alanlarda kullanımı için katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep etmeyecektir.

Eser ya da eserlerini posta veya kargo yoluyla göndermek isteyen katılımcılar ise, her tasarım A4 beyaz kağıt 

zemin üzerine uzun kenarı 15 cm geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın 

küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, uzun kenarı 2,5 cm'den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. 

Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok 

vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda baskısı yapılacaktır. Eserle birlikte eseri anlatan 400 kelimeyi 

geçmeyecek Microsost Word ortamında hazırlanan açıklama raporu ve başvuru formu ile birlikte belirtilen 

adrese gönderilecektir.

Şartname hükümlerine uymayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
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Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü'nce daha önce korunmaya alınmamış veya tescil başvurusu 
yapılmamış olmalıdır.

Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın 
sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce 
ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten 
önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek 
ve bu son durumda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde gerekli başvurularda bulunulacaktır. Eğer 
kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya 
alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir 
sorumluluk kabul etmeyecektir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, seçeceği üç tasarımın kullanım hakkına sahip olacaktır. Seçici kurul, 
teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde seçilen üç eserin sahiplerinden logo üzerinde değişiklik 
yapılmasını talep edebilir.

Katılımcı, seçilerek Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından kullanılması kararlaştırılan eseri üzerinde 
sahibi olmaktan kaynaklanan tüm maddi ve manevi haklarını Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 
devrettiğini, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini 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 tüm haklar için Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 'ne tam lisans/yetki verdiğini herhangi bir şarta bağlı olmaksızın kabul eder.

Yarışma sonucunda birinci olarak seçilen eser; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü 
basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye 
malzemeleri, antetli kağıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp 
çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda katılımcı, herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle 
talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yarışmanın herhangi bir aşamasında yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Yarışmaya başvuran bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul 
etmiş sayılırlar.
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Teknik Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Süresi içerisinde Üniversiteye gelen tasarımlar, Üniversite Yönetim kurulu tarafından oluşturulan Seçici 
Kurulca ön eleme işlemine tabii tutulacak ve Üniversitemizi en iyi derece ifade eden, yaratıcılık, özgünlük, 
farklılık, uygulamadaki başarı ve yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterleri dikkate alarak 
değerlendirilecektir. Böylece, ilk üç sıraya girmeye hak kazanan logo tasarımları belirlenecektir.

Seçici Kurul gelen eserleri yeterli bulmayıp yarışmayı yenileme ve iptal etme hakkına sahiptir.

Seçici Kurul tarafından seçilen ilk üç tasarım, Üniversite Senatosunda görüşülerek Üniversitemizi temsil 
edecek en iyi tasarım belirlenecektir. Üniversite Senatosu, bu üç eserden herhangi birini seçmeme hakkına da 
sahiptir. 
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Yarışma Sekretaryası

Emre BAÇ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Genel Sekreterlik Yazı İşleri

Telefon : 0505 517 48 05
                 0356 252 16 16 - 1067
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