
“Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü Ödüllü Logo Yarışması” 

 

 

Katılım Koşulları 

• Yarışma, seçici kurul ve seçici kurulun birinci dereceden yakınları dışında herkese açıktır. 
• Her katılımcı en fazla 3 adet çalışma ile yarışmaya katılabilir. 
• Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılacağı göz önünde bulundurularak basıma uygun 

nitelikte hazırlanması, büyültülüp küçültüldüğünde bozulmaması gerekmektedir. 
• Gönderilen rumuzlu çalışmalarla birlikte; aşağıda yer alan yarışma katılım formu da bir zarf 

içerisinde olacaktır. Bu zarf yarışmanın neticelenmesiyle birlikte seçici kurul tarafından 
açılacaktır. 

• Logolar, A4 boyutunda dijital ortamda hazırlanacaktır. Ayrıca tasarımlar Adobe lllustrator, 
FreeHand, CorellDraw ya da Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak CD 
ortamında da sunulacaktır. (Ayrıca logolar CD‘ye Jpeg uzantılı olarak da aktarılacaktır.) 

• Logoyu oluşturacak metinsel içerik “Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi” 
olacaktır. 

• Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü‘nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, 
tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğu anlaşılması halinde ödül 
verilmeyecek, verilmiş ise geri alınacaktır. 

• Yarışmaya katılan tüm çalışmaların kullanım hakları bölümümüze aittir. Dereceye giremeyen 
çalışmalar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu 
süre içerisinde geri alınmayan çalışmalardan Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.  

• Seçici Kurul, seçilen çalışma üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. 
• Aynı kişi birden fazla ödül kazanabilir. Ancak, en büyük değerdeki ödülü almaya hak 

kazanacaktır. 
• Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler kurumumuz tarafından kitap, reklam, 

broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla 
kullanılabilir. Kurumumuz bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için 
eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. 

• Katılımcılar yarışma katılım koşullarını aynen kabul eder.  

 

Ödüller 
Birincilik Ödülü: 500 tl 
 

 

 

Çalışmaların Teslimi 
Çalışmaların zarar görmeyecek şekilde paketlenerek posta ile veya elden 10 Mayıs 2014 tarihine 
kadar Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Namık 
Kemal Mah. Kampüs Cad. No: 1  59030 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ adresine ulaştırılması 
ve syoayay@nku.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeden ve eserler 
üzerinde oluşabilecek bozulmalardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. 

 



Sonuçların Açıklanması 
Yarışma sonuçları seçici kurul toplantısı ardından 21 Mayıs 2014 tarihinde http://syo-

ayay.web.nku.edu.tr/ web sitesinde açıklanacaktır. 

 

Seçici Kurul 

Prof. Dr. Ahmet Gürel 
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Handan DÖKMECİ 
Öğr. Gör. İhsan KARABOĞA 
 

 

İletişim 
Öğr. Gör. İhsan KARABOĞA 
Namık Kemal Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu 
02822503121 
ikaraboga@nku.edu.tr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü Ödüllü Logo Yarışması Katılım Formu 

RUMUZ  …………… 

Ad-Soyad : ___________________________________________________________________ 

Adres  : ___________________________________________________________________ 

Telefon  : ______________________________      Faks : _________________________ 

E-posta  : __________________________ @ ______________________________________ 

Mesleği  : ___________________________________________________________________ 

                            

 

Şartname hükümlerini aynen kabul ediyorum.           İmza: ___________________________________ 

  


