
Başkent Üniversitesi resmi Instagram hesabı için “Yeni Yıl 
Kutlaması” temalı gönderi tasarımlarınızı bekliyoruz. 



Başkent Üniversitesi Resmi Instagram Hesabı “Yeni Yıl Kutlaması” Gönderi Yarışması 

 

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı: Başkent Üniversitesi resmi instagram hesabında “yeni yıl 
kutlaması” konulu yarışmanın amacı, öğrencileri dijital içerik üretimine teşvik ederek, 
yaratıcılıklarını sergilemelerine imkan tanıyarak, Üniversitemizin kurumsal sosyal medya 
hesaplarının farkındalığının artırılmasını da sağlamaktır. 

 

2. Yarışma takvimi: 

Yarışma başlangıç tarihi: 16.12.2018 

Yarışma bitiş tarihi: 25.12.2018 / 23:59  

Ödül Töreni: 28.12.2018 / 13:30 

 

3. Katılım Şartları: 

1. Yarışma Başkent Üniversitesi öğrencilerine (ön lisans, lisans, lisansüstü dahil) açıktır. 
2. Yarışmaya “Yeni Yıl Kutlaması” temalı gönderi tasarımları katılabilir. 
3. Bir kişi en fazla iki gönderi ile başvurabilir. 
4. Yarışmaya başvuru ücretsizdir. 
5. Tasarlanan gönderiler Türkçe olmak zorundadır. 
6. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan gönderiler tasarımcının uyarılmasına gerek 

kalmadan yarışma dışı bırakılır. 
7. Yarışma başvuru formunda tek kişinin bilgileri bulunmalıdır. Bilgileri bulunan kişi, 

eserin yasal sahibi olmalıdır. Söz konusu belgede belirtilecek tüm bilgilerin 
doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal 
sorumluluk, eser sahibine aittir. 

8. Yarışmaya gönderilecek eserler içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, 
vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası 
yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya 
çıkması halinde, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının herhangi bir sorumluluğu 
bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü 
kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili gönderi yarışmadan men edilir. Tespit, yarışmadan 
sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. 

9. Yarışmaya gönderilen tasarımların eser sahibine haber vermek koşulu ile ticari amaç 
gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması, Başkent Üniversitesi ve 
kurumlarının tanıtım faaliyetlerinde kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş 
sayılır. 

10. Katılımcılar, eksiksiz doldurdukları ve imzaladıkları başvuru formunu ve uygun 
formatta kaydedilmiş tasarımlarını bukik@baskent.edu.tr e-posta adresine wetransfer 
aracılığı ile ileteceklerdir. 



11. Yarışma jürisini belirleme ve değiştirme hakkı Başkent Üniversitesi Resmi Instagram 
Hesabı “Yeni Yıl Kutlaması” Yarışması Düzenleme Kurulu’na aittir. Seçici kurulun 
kararı kesindir.  

12. Dereceye giren tasarımların gösterimi ve ödül töreni 28.12.2018 tarihinde saat 
13:30’te İletişim Fakültesi Dekanlık Makamı’nda gerçekleştirilecektir. 

 

4. Ödüller 

1. Katılan tasarımlar için seçici kurul tarafından değerlendirme yapılır.  
2. Seçici kurulun belirleyeceği tasarımlar sonucunda; 

Birincilik ödülü alan tasarıma ödül belgesi ve hediye seti 1 , 
İkincilik ödülü alan tasarıma ödül belgesi ve hediye seti  2  , 
Üçüncülük ödülü alan tasarıma ödül belgesi ve hediye seti  3, 
Mansiyon ödülü alan 2 tasarıma ise ödül belgesi verilir. 
 

5. Başvuru: 

1. İki boyutlu tasarımlar için: 
Boyut: 1080x1080 px  
Renk kodu: RGB 
Kullanılacak programlar: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign. 
Tasarımda kullanılan fontlar mutlaka convert edilmeli, fotoğraflar (kullanılmış ise) 
gönderilecek olan başvuru dosyasına ek olarak ayrıca gönderilmelidir. 

2. Video tasarımları için: 
Boyut: 1080x1080 px 
Süre: Maksimum 59 saniye 
Format: H264 .mpeg4 

3. Yapılan her tasarımın alt kısmında Başkent Üniversitesi kurumsal kimlik standartları 
gereğince 25. yıl logosunun yer aldığı alt bant bulunmak zorundadır. Logonun orijinal 
tasarımına http://bukik.baskent.edu.tr/gorsel-standartlar/ adresinden erişilebilir. 

4. Başvuruda yer alması gereken dosyalar: 
• Doldurulmuş Başvuru Formu (Ek:1), 
• Tasarımın yüksek çözünürlükte kaydedilmiş .jpeg dosyası, video ise H264 

.mpeg4 olarak kaydedilmiş dosyası. 
• Tasarımın kaynak dosyası (.psd, .ai, .indd formatlarından bir tanesinde 

olabilir). Video tasarımları için kaynak dosya gönderilmesine gerek yoktur. 

6. Uyarı:  

1. Katılımcı bu anlaşma ile tasarımını geri çekemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
2. Başvuru formunu dolduran katılımcı katılım şartnamesine ve koşullarına uyacağını 

kabul ve taahhüt eder. 
3. Tasarımlar ve  imzalanmış başvuru formu sadece wetransfer aracılığı  ile 

bukik@baskent.edu.tr  e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. 



 

7. Düzenleme kurulu: 

Prof. Dr. Özcan Yağcı 

Doç. Dr. Pelin Aytemiz 

Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal 

Dr. Öğr. Üyesi Semih Delil 

Öğr. Gör. Banu Erşanlı 

Arş. Gör. Erdem Alper Turan 

 

8. Yarışma Sekretaryası: bukik@baskent.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Başkent Üniversitesi Resmi Instagram Hesabı “Yeni Yıl Kutlaması” Gönderi Yarışması 

BAŞVURU FORMU 

 

Adı Soyadı: 

TC Kimlik No: 

Fakülte/MYO/YO/Enstitü: 

Bölüm/Program: 

Sınıf: 

e-posta: 

Adres: 

GSM: 

 

 

 

Yarışma şartnamesini okudum ve kabul ettim. Tasarım bana aittir ve daha önce hiçbir 
yarışmada yer almamıştır.  

 

 

...../...../ 2018  

 

Adı Soyadı İmza 
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