
SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak, 

bölümümüzün vizyonunu ve misyonunu yansıtan, bölümümüzü en iyi şekilde 

simgeleyebilecek bir amblem belirlenmesi amacıyla “SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Amblem Tasarım” yarışmasını başlattığımızı ilan ederiz. Kazanan amblem SDÜ Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü Resmi Amblemi olarak belirlenecek ve bölümümüze ait 

organizasyonlarda ve/veya yazışmalarda SDÜ Amblem’ i ile birlikte kullanılacaktır. 

 

Katılım Şartları 

1. Yarışmaya, SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kayıtlı resmi öğrencisi olan herkes 

katılabilir.  

2. SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Amblem Tasarım Yarışması Katılım Formunu 

dolduran ve tasarımı ile birlikte yarışma süresince bölüme ulaştıran SDÜ Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan herkes yarışmaya katılmış sayılır. Katılım 

formunu doldurmamış veya eksik doldurmuş ve/veya tasarım ile birlikte, zamanında 

bölüme ulaştırmamış katılımcıların tasarımları yarışma dışı bırakılır. 

3. Yarışmaya gönderilecek tasarım sayısında sınırlama yoktur. Katılımcılar istedikleri 

kadar tasarımla katılabilirler. Ancak katılımcılar, her tasarım için ayrı bir katılım 

formu doldurmalı ve ayrı bir zarf içerisinde başvuru yapmalıdırlar. 

4. Yarışmaya katılacak olan tasarımların özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış 

olmaları gerekmektedir. Teslim edilen tasarımlar, Türk Patent Enstitüsü’ nce daha 

önce korunmaya alınmamış, tasarım için tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. 

5. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğuna karar verilen tasarımlar yarışma dışı bırakılır. 

Kopya olduğu anlaşılan ve kararlaştırılan tasarımlar için ödül verilmez, verilmiş ise 

ödül sahibi ödülü derhal iade eder. 

6. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya 

ait olup, doğabilecek sorunlardan SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve hiçbir 

öğretim elemanı sorumlu tutulamaz. 

7. Yarışmaya katılan her katılımcı, yarışmaya katıldığı tasarımın kendisine ait olduğunu 

ve lisans haklarının kendisine ait olduğunu taahhüt eder. Katılımcı, tasarımın burada 

belirtilen şartlarda kullanımına izin verdiğini kabul eder veya (eğer katılımcı tasarımın 

sahibi değilse) burada belirtilen şartlarda kullanımı için ek bir ücret ödeme gereği 

olmadan sahiplerinden izin aldığını kabul ve taahhüt eder. 

8. Katılımcılar, Seçici Kurul’ un ve SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ nün 

kararlarına saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar. 

 

Tasarım Şartları 

1. Yarışmaya katılan tasarımlar SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ nü açık ve net bir 

şekilde ifade edebilmeli ve SDÜ amblemini anımsatabilmelidir (SDÜ Hukuk 

Fakültesi, SDÜ Mimarlık Fakültesi, SDÜ Meslek Yüksek Okulları’ nın amblemlerini 

örnek olarak inceleyebilirsiniz). 

2. Amblem hiçbir siyasi, etnik, dini ya da cinsiyetçi görüş veya düşünceyi ifade edemez, 

çağrıştıramaz. 



3. Seçilecek tasarım, SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ nü temsil edecek her türlü 

basılı materyal ve dijital ortamda, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks kağıdı, 

pankart, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılabilecektir.  

4. Amblem tasarımında SDÜ Amblem’ i standartlarına bağlı kalınmalıdır. (SDÜ 

Amblem standartlarını görmek için linke tıklayınız: “http://w3.sdu.edu.tr/kurumsal/”) 

5. Amblem tasarımı renkli ve siyah-beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp 

küçültüldüğü takdirde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların 

kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit 

baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir bir şekilde hazırlanması 

gerekmektedir. 

6. SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, seçilen tasarım üzerinde değişiklik isteme 

hakkına sahiptir; İstenilen değişiklik için bir ödeme yapılmaz. 

7. Seçilen tasarımın tüm hakları SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ ne devredilmiş 

sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblemde hiçbir şekilde isim ve hak vb. 

talebinde bulunamaz. 

8. SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, kazanan tasarımı her türlü kullanma ve 

değiştirme hakkına sahiptir.  

9. Tasarımlar, istenilen programda hazırlanabilir. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle 

yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyeceklerdir. 

10. Tasarımların elektronik versiyonları JPEG formatında, Kağıt üzerinde çıktı 

versiyonları ise A4 üzerinde, standart amblem sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt 

bölümde küçük uygulamaları bulunmalı, renkli ve siyah-beyaz yan yana) olmalıdır. 

11. Katılımcı, dilerse tasarımda kullandığı unsurların anlamını bir A4 sayfasını (Times 

New Roman, çift boşluk, 12 p.) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayabilir. 

 

Teslim Şartları 

1. Her bir tasarım ayrı bir zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf içerisinde bulunması 

gerekenler: 

a) Katılımcının kendisi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olan 

SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Amblem Tasarım Yarışması Katılım 

Formu; bir mektup zarfı içine konulmalı, zarfın ağzı kapatılmalı ve zarf üzerine 

sadece katılım formunda belirtilen “rumuz” yazılmalıdır.  

b) Yarışmaya katılacak tasarımın, A4 üzerinde, standart amblem sunumu 

şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları bulunmalı, renkli 

ve siyah-beyaz yan yana olmalıdır) hazırlanmış çıktısı. 

c) Yarışmaya katılacak tasarımın, JPEG formatının CD’ de hazırlanmış 

elektronik versiyonu. 

d) Yarışmaya katılacak tasarımda kullanılan unsurların anlamının açıklandığı 

bir A4 kağıdı (bu belge zorunlu değil, sadece katılımcının isteğine bağlıdır). 

2. Teslim edilecek olan zarfın üzerine ve zarf içerisindeki her belgenin arka yüzüne ve 

CD üzerine katılım formunda belirtilen rumuzun yazılması zorunludur. (Rumuz 

belirlenirken, katılımcının kimliğini aşikar edecek bir rumuz seçilmemelidir).  

3. Katılımcının kimlik bilgileri, sadece katılım formunda belirtilen alanlarda 

bildirilmelidir. Bunun dışında, teslim edilecek olan zarfın üzerinde ve zarf içerisindeki 

belgelerin hiçbir yerinde ve CD üzerinde ya da içerisinde katılımcının kimliğini 



belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmamalıdır. Bu şekilde bir 

işlemin tespiti halinde tasarım yarışma dışı bırakılacaktır.  

4. Birden fazla tasarımla katılan katılımcılar, her tasarım için ayrı bir zarf ve ayrı bir 

rumuz kullanmalıdırlar. 

5. Belirtilen şekilde hazırlanmış olan zarflar, son katılım tarihine kadar SDÜ Bilgisayar 

Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine elden veya posta yolu ile teslim edilmelidir. Posta 

yolu ile yapılan teslimatlarda zarfın ve/veya içindeki dökümanların kaybolmasından 

SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü sorumlu tutulamaz. 

6. Her nasıl olursa olsun, kaybolan, geciken, hasarlı, görüntüsü bozulmuş veya yanlış 

teslim edilmiş, zamanında teslim edilmemiş katılım başvurularından SDÜ Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü sorumlu tutulamaz. 

7. Orijinal tasarımların yarışma sonuna kadar katılımcı tarafından saklanması 

gerekmektedir. Yarışma sonunda kazanan tasarımın orijinal örneği katılımcıdan 

istenilecektir. 

Kullanım Koşulları ve Hakları 

1. Katılımcı, kazanan tasarımın SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ ne süresiz olarak 

tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği 

tasarımını çoğaltma, işleme, yayma, temsil, tasarımdan faydalanma vb. umuma arz ile 

ilgili bilumum haklar için SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne tam lisans ve 

yetki verdiğini kabul eder.  

2. Kazanan amblem, SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ nü temsil edecek her türlü 

basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve organizasyon çalışmaları ile kırtasiye 

malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri resmi ve resmi olmayan ortam ve 

faaliyetlerde, tasarımcı bilgileri verilerek veya verilmeden, tasarımcı ile iletişime 

geçilme gereği duyulmaksızın kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, 

herhangi bir telif hakkı ve/veya para talep edemez. 

3. Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma 

şartlarını, Seçici Kurul’un ve SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün kararlarının 

tamamını kabul etmiş sayılır.  

 

Ödül 

Ödülün ne olduğu ilerleyen zaman içerisinde açıklanacak ve ödül, kazanan tasarımın 

sahibine, yarışmadan sonra yapılacak olan ilk SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü toplu 

organizasyonunda takdim edilecektir. Ödülün takdim edileceği organizasyona 

katılamayacak olan ödül sahibi, kendisi tarafından yazılı ve imzalı olarak belirlenen bir 

temsilciye ödülün teslim edilmesini isteme ya da organizasyon tarihinden başlayarak 1 ay 

içerisinde SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile iletişime geçerek ödülünü 

teslim alma hakkına sahiptir. 

 

Değerlendirme ve Seçici Kurul 



1. Seçici Kurul, SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından SDÜ 

Öğretim Elemanları arasından belirlenecektir.  

2. Değerlendirme süresi boyunca, katılımcının kişisel bilgilerini içeren SDÜ Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü Amblem Tasarım Yarışması Katılım Formu, katılımcı 

tarafından teslim edildiği şekilde kapalı mektup zarfı içerisinde saklanır. Böylece 

kazanan tasarım belli olana kadar tasarım sahiplerinin kimlik bilgileri Seçici Kurul 

Üyeleri’nden ve herkesten gizli tutulmuş olur; Seçici Kurul Üyeleri hangi tasarımın 

kime ait olduğuna dair hiçbir şekilde bilgi sahibi olamaz. 

3. Birinci aşamada, Seçici Kurul Üyeleri tarafından, tasarımların, yarışma şartlarına 

uygunluğu belirlenir.  

4. İkinci aşamada, yarışma şartlarını sağlayan tasarımlar, Seçici Kurul Üyeleri 

tarafından, (SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü ifade edecek, özgünlük, 

yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden) 1 ile 10 arası (1 ve 10 

dahil olacak şekilde) puanlama sistemi ile değerlendirilir. En yüksek toplam puanı 

alan tasarım, kazanan olarak belirlenir. 

5. Birden fazla tasarımın en yüksek toplam puanı paylaşması durumunda, Seçici Kurul 

Üyeleri tarafından, en yüksek toplam puanı paylaşan tasarımlar arasında bir oylamaya 

gidilir. Oylama sonucunda en yüksek oy alan tasarım, kazanan olarak belirlenir.  

6. Oylama sonucunda birden fazla tasarımın en yüksek oyu paylaşması durumunda, 

sadece oylamada en yüksek oy alan tasarımlar arasında ikinci bir oylamaya gidilir. 

İkinci oylama sonunda hala bir kazanan belirlenemediği takdirde, SDÜ Bilgisayar 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Yiğit’ in oyunu alan tasarım kazanan 

olarak belirlenir. 

7. Kazanan tasarım belirlendikten sonra, tasarım üzerinde ki rumuz ile aynı rumuza sahip 

kapalı mektup zarfı açılarak, zarftan çıkan SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Amblem Tasarım Yarışması Katılım Formu üzerindeki kişisel bilgilere göre kazanan 

tasarımın sahibi Seçici Kurul Üyeleri tarafından ilan edilir. 

8. Kazanan tasarım ve tasarımın sahibi SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Resmi 

Web Sayfasında ilan edilir.  

Yarışma Takvimi 

1. Son Katılım: 10 Mayıs 2017, Çarşamba – Saat: 17:00 (Türkiye saati ile) 

2. Seçici Kurul’ un Değerlendirme Tarihi: 11 Mayıs 2017, Perşembe 

3. Sonuçların açıklanması: 11 Mayıs 2017, Perşembe 

SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Resmi Web Sayfasında yayımlanacaktır: 

http://muhendislik.sdu.edu.tr/bilmuh 

 

    

  

http://muhendislik.sdu.edu.tr/bilmuh


SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Amblem Tasarım Yarışması Katılım Formu 

Rumuz  

Ad Soyad  

TC Kimlik No  

Öğrenci No   

Telefon  

Adres  

Yarışma yönetmeliğindeki bütün koşulları okudum ve kabul ediyorum. Tasarımımın 

kazanması durumunda SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ ne süresiz olarak kullanım 

haklarını verdiğimi peşinen kabul ederim. Amblem, kendi tasarımım olup, daha önce hiçbir 

yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim tasarımın 

çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma, vb. umuma arz 

ile ilgili bilumum haklar için SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ ne tam lisans 

verdiğimi kabul ederim. SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından kullanılan 

tasarımım için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve tasarımın yarışma 

yönetmeliği ve şartlarında belirtildiği şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu 

lisans için herhangi bir telif hakkı talebinde ya da maddi, manevi talepte bulunmayacağımı 

gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 

tasarım için bana, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. 

Tasarımımın ödül alması durumunda, SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü adına 

marka/amblem olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve 

taahhüt ederim. 

 

                                                                                                               …/…/2017 

                                                                                                                Adı Soyad 

 

                                                                                                                     İmza               

 

Not-1: Bu formu koyacağınız zarfın üzerine, yukarıdaki katılım formunda belirtilen “rumuz” 

dışında hiçbir şey yazılmayacak ve zarfın ağzı kapatılmış olacaktır. 

Not-2: Rumuz belirlenirken, katılımcının kimliğini aşikar edecek bir rumuz seçilmemelidir. 


