
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

LOGO TASARIM YARIŞMASI 

Yarışma Amacı: 1995 Yılında kurulan Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi,  eğitim bilimlerinin verilerini 

sınıflarında kullanarak etkili bir öğrenme-öğretme süreci oluşturabilen, kendini sürekli geliştiren, mesleğini ve 

öğrencilerini çok seven öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu misyon ve vizyon doğrultusunda hareket eden 

KKU Eğitim Fakültesi, değerlerini ulusal ve uluslararası ölçekte temsil edecek bir logo arayışı içerisindedir. “İnsan, 

kitap, kalem” kavramlarının bütünlüğünü temel alan bir logo tasarımı için ilgi duyan herkesi yarışmaya davet 

ediyoruz.  

Yarışma Takvimi: 

 Son Başvuru Tarihi: 15/05/2018 Saat 17:00 

 Ön Değerlendirme Tarihi: 16/05/2018 – 18/05/2018 

 Fakülte Öğretim Elemanları ve Öğrenci Oylaması Tarihi: 19-25/05/2018 

 Sonuçların İlan Edileceği Tarih: 25/05/2018 Saat 17:00 

Yarışma Jürisi:  

 Dr. Öğretim Üyesi Salim PİLAV, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 

 Öğretim Üyesi Şuayyip YÜCEL, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı 

 Arş. Gör. Samet SAKMAN, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı 

Katılım Koşulları: 

 Katılım ücretsizdir. Yarışmacılar logo yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir katılım ücreti 

ödemeyecek ve ücret talep edemeyecektir. 

 Yarışma, jüri üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel tüm sanatçılara, öğrencilere, 

kamu ve özel kurumların katılımına açıktır. 

 Katılımcılar 18 yaş ve üzeri olmalıdır. 

 Katılımcılar en fazla üç adet çalışma ile katılabilir. 

 Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin 

tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

 Katılımcılar tarafından tasarlanacak logoların özgün, başka bir yerde kullanılmamış ve başka bir yerden 

alınmamış olması gerekmektedir. Katılımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 

etmiş sayılır.  

 Logo tasarımlarıyla ilgili tüm sorumluluk katılımcıya ait olup, yarışma tamamlandıktan sonra birinciliği hak 

eden ve kullanılması kararlaştırılan logonun tüm hakları (taahhütnamede belirtildiği üzere) fakülteye aittir. 

 Katılımcılar Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmalıdır. 

 Fakültemiz, yeterli katılım olmaması ya da tasarımların kullanılmaya uygun olmaması durumunda yarışmayı 

sonlandırma/iptal etme hakkını saklı tutar. 

Teknik Koşullar: 

 Tasarımlar, yaratıcı ve yalın bir forma sahip olmalıdır. 

 Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan logo görsel ya da tipografik 

nitelik taşıyabilir. 

 Logo tasarımında “Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi” ibaresi mutlaka yer almalıdır. 

 Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe Illustrator, Photoshop veya CorelDraw gibi grafik tasarım 

programlarından biri ile çizilmelidir. Kağıda elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmez. 

 Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte; renkli logo, siyah-beyaz logo ve dişi logo versiyonları için ayrı ayrı; EPS, 

Aİ, PSD, CDR formatlarından herhangi birinde, ve ayrıca 800×800 piksel 36bit PNG dosya türü ile birlikte 

zip’lenmiş olarak belirtilen eposta adresine gönderilmelidir. Dosyanın adında KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ismi ve tasarımcının adı ile soyadı yer alacaktır (Örnek: 

kkuegitim_ismail_aydogan.zip). Tasarımcılar, yaptıkları tasarım için 100 karakterden az, 1000 karakterden 

fazla olmamak şartı ile logolarında neler anlattıklarını “Tasarım Hikayesi” isimli bir dokümana yazıp, bu zip 

dosyasına dahil etmelidir.  

Yarışmaya Katılım Şekli: 
Yarışmaya katılmak isteyen ekipler/kişiler; başvuru formu ve logo tasarım çalışmalarını içeren zip dosyasını başvuru e-

posta adresine (egitimfak@kku.edu.tr) konu satırına LOGO YARIŞMASI yazarak, elektronik posta olarak iletecektir. 

Bu dosyalar ön eleme için Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilecektir. Seçilen 3 tasarım Oylamaya katılmaya hak 

kazanacaktır. Bu 3 tasarım içinden fakülte mensuplarının oylamasıyla sıralama yapılacak olup buna göre ödül 

verilecektir.  

Ödüller: 

 1.lik Ödülü: Casper Via S10 16GB 10.1" IPS Tablet 

 2.lik Ödülü: Samsung Galaxy Tab 3 Lite T113 8GB 7" Siyah Tablet 

 3.lük Ödülü: Polypad M8A 8GB 8.0" IPS Tablet 

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş: 

 Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi için: 

 https://egitim.kku.edu.tr 

 E-Posta: egitimfak@kku.edu.tr 
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