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T.C. 
TUTAK KAYMAKAMLIĞI 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
“TUTAK KONULU”  

LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 
 

 KONU VE AMAÇ:  

          Yarışmanın konusu; Ağrı ili Tutak İlçe Kaymakamlığı’na ait ve Tutak  ilçemizin  tarihi, 
sosyal ve kültürel özelliklerini sade, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı bir biçimde yansıtacak 
özgün bir logonun tasarlanmasıdır.  

YARIŞMA KOŞULLARI: 
 

 Yarışma Müdürlüğümüze bağlı tüm ilkokul-ortaokul-lise öğrencilerinin katılımına 
açıktır. Ayrıca Öğretmenler de dahil olmak üzere tüm Tutak halkının katılımına açıktır. 

 Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.  
 Yarışmaya katılım bedelsizdir.  
 Logo, Tutak İlçemizi  en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli; içerik ve görsellik açısından 

ayırt edici nitelikte olmalıdır. 
 Her tasarım A4 beyaz kâğıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde 

yerleştirilecektir.  
 Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konulup zarf kapatıldıktan sonra 

üzerine altı rakamdan oluşan rumuz (Örnek; 349721.jpg) yazılacaktır. Aşağıda belirtilen 
adrese son başvuru tarih ve saatinden önce teslim edilmelidir. (Tutak İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü – Veysel Bilal Arslankara | Özel Büro ) 

 Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanacaktır (Örnek; 349721_1.jpg - 
349721_2.jpg - 349721_3.jpg).  

 Yarışma sekretaryası Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.  
 Teslim koşullarına uymayan logolar elenecektir.  
 Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur.  
 Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak 

kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır.  
 Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret 

bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır. 
Değerlendirme yetkisi seçici kurula aittir.  

 Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı zarf oluşturacaktır. 
 Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış 

ve tescil başvurusu yapılmamış özgün çalışmalar 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 
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edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden tahsil edilecektir. 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. 

 Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle 
tekrarlanabilir veya Müdürlüğümüzce her aşamada iptal edilebilir.  

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla 
ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  

 Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığınca Tutak 
Kaymakamlığı’na devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir 
şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından 
sonra 15 (on beş) gün içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde adresten 
alınmayan çalışmalardan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır. 

 Ödül kazanan tasarımı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tutak Kaymakamlığı kullanma 
ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki 
kopyası seçici kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin 
sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için ödül tutarı dışında 
bir ödeme yapılamaz. 

 Eserler, seçici kurul tarafından sadelik, yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı 
kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. 

 Yarışma sonunda birinci seçilen eser Kaymakamlık logosu olarak belirlenecek herhangi 
bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve 
görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog 
olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde 
kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.  

 Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül 
veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan 
çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının 
tamamını kabul etmiş sayılırlar. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve 
süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Tutak Kaymakamlığı ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.  

 

SON BAŞVURU 

Yarışmaya son katılım 24/03/2017 Cuma günü, saat: 17.00’ye kadardır.  

 

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Gönderilen eserler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici 
kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması 
alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı 
kazanacaktır. 
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SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

 

Yarışma sonuçları 29/03/2017 Salı günü seçici kurulun toplanmasının ardından İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.  

 

ÖDÜLLER 

 

Yarışma sonucunda sadece bir adet logo; Tutak Kaymakamlığı resmi logosu olarak 
tayin edileceğinden sadece 1’inci olan esere 1 adet Yarım Altın ödülü verilecektir (Yasal kesinti 
olması durumunda kazanan ödeyecektir). İkincilik ve üçüncülüğe layık görülen tasarımlar için 
katılım belgesi takdim edilecektir.  

 

TELİF HAKLARI 

 

Katılımcı, dereceye giren eserinin Kaymakamlık 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 Tutak Kaymakamlığı’na tam lisans verdiğini kabul eder.  

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri 
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini 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. Tutak Kaymakamlığı, eserler 
için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. 

 

SEÇİCİ KURUL 

 

Seçici kurul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 kişiden oluşturulacaktır. Ayrıca 
seçici kurul değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye 
belirlenebilir ve sonucun açıklanacağı gün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
değiştirebilir.  
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Seçici Kurul 

Atilla ASLAN İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Atakan AKSOY İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

Erkan TUNÇ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Veysel Bilal ARSLANKARA Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

Halil BAYRAK Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 
 

 
 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Son Teslim                           : 24/03/2017   

Sonuçların ilan edilmesi       : 29/03/2017  

 

YARIŞMAYI YAPAN KURUM ADI 

 

Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

ADRES 

 

Karşıyaka Mah. Tutak Van Yolu Üzeri İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı 04700 
Tutak/Ağrı - 0472 411 25 85 

 

YARIŞMAYA KATILANLAR, YUKARIDAKİ ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL VE 
TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIRLAR. 


