
 

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

LOGO TASARIM YARIŞMASI 
 

Yarışma Amacı  

Mühendislik Fakültesi'nin girişimci ruhunu, görev ve hedeflerini yansıtacak; Fakülte'nin ulusal ve uluslararası arenada 

temsil edilmesi amacına yönelik logo tasarımları elde etmek. 

 

Değerlendirme Kriterleri  
Yarışmaya katılan tasarımlar özgün ve yarışmanın amacına yönelik olmalıdır. Aday tasarımlar, yarışma seçici kurul 

üyeleri tarafından yarışma amacına yönelik olarak değerlendirilecektir.  

 

Kimler Katılabilir 

Yarışma, Düzce Üniversitesi’nin bütün öğrencilerinin katılımına açıktır.  

 

Teknik Şartlar 

 Taslak olarak mutlaka “Örnek Tasarım” kullanılmalı; gerçekleştirilecek olan logo çalışması, “TASARIM” yazılı 
kısma yerleştirilmelidir. 

 Tasarımlar mutlaka profesyonel bir grafik tasarım programı ile hazırlanmalıdır. 

 Tasarımların vektörel hali ve pdf dosyaları CD veya DVD ortamına kaydedilmelidir. Pdf dosyası A4 boyutunda 
hazırlanmalı; tasarım renkli olarak ortalı bir biçimde ve 10 cm yüksekliğinde olacak şekilde sayfaya 
yerleştirilmeli; tasarımın hemen altına 5 cm yüksekliğinde olacak şekilde renkli ve gri skala formları yan yana 
yerleştirilmelidir. 

 Yapılan tasarımın genel olarak ne anlama geldiği, kullanılan simgelerin neleri ifade ettikleri ve Mühendislik 
Fakültesi’nin görev ve hedefleri ile olan ilgisi birkaç cümle ile anlatılmalıdır. 

 Yarışmaya birden fazla tasarımla katılan yarışmacılar bütün tasarımlarını 1 CD veya DVD içerisinde teslim 
edebilirler. Bu durumda her tasarımın dosyaları “Tasarım1” vb. şekilde isimlendirilmiş klasörlere 
yerleştirilmelidir. 

 Teslim edilen her CD/DVD içerisinde bir text dosyada katılımcının ad, soyad ve iletişim bilgileri yer almalıdır. 
 
Teslim Yeri 
Tasarımlar, 27 Ekim 2017 günü saat 17.00’a kadar Mühendislik Fakültesi Sekreterliğine elden ya da posta ile teslim 
edilmelidir. 
 
Ödüller 
Birincilik Ödülü  : Samsung T580 Tablet 
İkincilik Ödülü  : 240 GB SSD Disk 
Üçüncülük Ödülü : 1 TB Taşınabilir HDD Disk 
 
Telif Hakları 
Dereceye giren bütün tasarımların telif ve yayın hakları Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne ait olacaktır. 
 
Mühendislik Fakültesi’nin Görev ve Hedefleri 
Görevimiz 
Bilimsel teknolojiyi kullanarak, yüksek nitelikli idealist, araştırıcı, geliştirici özelliklerde Mühendisler yetiştirmek. 
 
Hedeflerimiz 
İş dünyası ile işbirliği içerisinde, eğitim, uygulama ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir 
fakülte olmaktır. 

 

SPONSOR 
 

 



 

 

 

Örnek Tasarım 
 

 
 
 
 

                                  
 

 
 
Tasarımın Anlamı: BURAYA, GERÇEKLEŞTİRİLEN TASARIMIN NE ANLAMA GELDİĞİ YAZILACAK. 


