
 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MASKOT YARIŞMASI 

2017 

 

(*) Maskot: isim Fransızca mascotte 

1 . Uğur getireceğine inanılan şey. 

2 . Uğurluk. 

 

KONU VE AMAÇ 

Bilgi, tarih, teknoloji, spor, kültür ve sanatın birleştiği bir “kent” üniversitesini yansıtan; yaratıcı, 

modern, akılda kalıcı ve işlevsel kullanıma olanak sağlayacak şekilde oluşturulacak bir maskotun 

-ismi ile birlikte- tasarlanması amaçlanmaktadır. 

Öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve çalışanlarımızın üniversitemiz ile duygusal bir iletişim 

kurması açısından önemli olan maskot tasarımı, üniversite kimliğinin görsel ve fiziksel olarak 

algılanabilmesi açısından da önem arz etmektedir. 

Ana fikrin ve uygulamanın üniversitenin ‘içinden’ çıkması, üniversitemizin vizyonu, temel 

değerleri, misyonu ile uyumlu olması; öğrencilerimiz ve sosyal paydaşlarımızın çoğunluğu 

tarafından benimsenmesi gerekmektedir. 

 

YARIŞMA KOŞULLARI 

1) Yarışma sadece İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına 

(akademik ve idari) açıktır. 

2) Her katılımcı en fazla üç adet çalışma ile yarışmaya katılabilir. Her çalışma için ayrı katılım 

formu ve rumuz kullanılacaktır. 

3) Eserler, üniversitemizin kurumsal kimliğine aykırı olmamalıdır. 

4) Eserlerde İzmir Ekonomi Üniversitesi ibaresi bulunmalıdır. 

5) Eserler daha önce başka yarışmalarda ödül almamış ve yayımlanmamış olmalıdır. 



6) Eserlerde renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. 

 Ancak değerlendirmede özgünlük, yaratıcılık ve uygulamadaki başarı dikkate alınacağından 

maskotun kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal için dört renkli 

baskı tekniğine (ofset-trigromi) ve dijital ortamlara da uygunluğu düşünülmelidir. 

 Ayrıca, rozet, bayrak, anahtarlık, plaket/şilt vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava 

materyalleri üzerinde de kullanılabilir olması göz önüne alınmalıdır. 

7) Katılım formu www.ieu.edu.tr adresinden çıktı alınarak eksiksiz ve doğru olarak 

doldurulmalıdır.  

8) Yarışmacılar, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya 

katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. 

9) Yarışmaya katılan eserler seçici kurul tarafından elemeye tabi tutulacak, en çok oy alan 

tasarım başarı ödülüne layık görülecektir. 

10) Yarışma sonunda sadece bir esere başarı ödülü verilecektir. Yarışmaya katılan eserlerden 

ödüle layık eser olmaması, katılımın az olması durumunda yarışma iptal edilebilir. 

 

TEKNİK KOŞULLAR 

Eserler, A4 formatında standart sunum şeklinde (büyük boy uygulaması üst ortada uzun kenarı 

15 cm.yi geçmeyecek şekilde, küçük boy uygulamaları alt bölümde 2,5 cm’yi geçmeyecek şekilde 

renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanıp, kalın kağıda renkli bilgisayar çıktısı alınarak arka 

sağ alt köşesine rumuz yazılacaktır.  

Ayrıca tasarımın(ların) orjinalinin(lerinin) Adobe Illustrator, FreeHand, InDesing, CorelDraw 

programlarından biri ile hazırlanmış vektörel ve yüksek çözünürlükteki (en az 300 px/inch)JPEG 

versiyonlarının kayıt edildiği CD ve tasarımla ilgili bilgilerin yeraldığı açıklama sayfası da 

hazırlanacaktır. Tasarımların iki ya da üç boyutlu tasarımlara uyarlanabilecek nitelikte 

olması gerekmektedir. 

 

TESLİM KOŞULLARI 

Üniversitemiz Web sayfasından çıktısı alınacak İEÜ Maskot Yarışması Katılım formu eksiksiz 

olarak doldurulup imzalanarak, tasarımın kayıtlı olduğu CD, tasarımla ilgili bilgilerin yer aldığı 

açıklama sayfası ve tasarımın yukarıda belirtilen şekilde kalın A4 kağıda renkli çıktısıyla birlikte 

büyük boy kapalı zarf içinde zarfın arka sağ üst köşesine rumuz yazılarak, 10.11.2017 tarih saat 

17.00’ye kadar İzmir Ekonomi Üniversitesi, Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne 



elden teslim edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Katılımcılar, teslim ettikleri çalışmaların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt 

etmiş  sayılırlar. 

 

TASARIMIN KULLANIM VE TELİF HAKLARI 

a. Yarışmada dereceye giren çalışmanın telif ve yayın hakları İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ait 

olacak ve İEÜ dereceye giren eseri her türlü yazılı, görsel ve elektronik ortamda 

kullanılabilecektir. Dereceye giren yarışmacı tasarımını süresiz olarak İzmir Ekonomi 

Üniversitesi’ne verdiğini ve buna bağlı olarak gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

ve diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, 

umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum hakları için İEÜ’ye izin / 

muvafakat name verdiğini kabul eder. 

 

Dereceye giren tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve tasarımın 

yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi 

bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve 

taahhüt eder. Kopya edildiği tespit edilen bir eser için, yasal haklar İEÜ tarafından 

kullanılacaktır. 

 

b. Üniversitenin, Seçici Kurul’un sergilenmeye layık gördüğü tüm çalışmaları üniversite web 

sayfasından görsel ilan hakkı bulunmaktadır. 

 

c. İzmir Ekonomi Üniversitesi yönetimi ödül kazanan eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik 

yapmasını isteyebilir. Bunun için ödeme yapılmaz. 

d. İzmir Ekonomi Üniversitesi, yarışmada birinci olan veya ödül kazanan maskotu kullanıp, 

kullanmamakta serbesttir. 

 

e. İEÜ, eser için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakatname karşılığında şartnamede 

belirtilen ödül dışında ayrıca bir bedel ödemeyecektir. 

 



f. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili 

(kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu 

bağlamda yarışmada ödül alan logoların ve isim/isimlerin şartnamede belirtilen hususlara 

uygun olmamasının tespiti durumunda yarışmacı diskalifiye edilir. 

 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Son Başvuru Tarihi 10 Kasım 2017 Cuma 

1. eserin açıklanması ve tüm eserlerin İEÜ web 

sayfasından görsel ilanı 

24 Kasım 2017 Cuma 

  

 

ÖDÜL: 1500 TL (Binbeşyüz türklirası)  

 
 


