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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ AVATAR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

KTO Karatay Üniversitesi dijital teknolojilerin tüm fonksiyonlarıyla anlatılacağı ve deneyim 

alanlarıyla tecrübe edileceği yapay zekâ, NFT ve METAVERSE, BLOCKCHAIN temalı 

Türkiye'nin ilk üniversite bahar şenliği Karatayverse Yapay Zeka Festivali düzenleyecektir. 

Festival kapsamında dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanılması amacıyla Avatar 

Yarışması düzenlemektedir. Yarışma tek kategoride düzenlenecek ve birinci, ikinci ve üçüncü 

seçilecektir. 

 

Avatar Nedir? 

Avatar, sanal dünyada sizin profilinizi temsil eden ve sizi diğer kullanıcılardan ayırt edilebilir 

kılmaya yardımcı olan profil resimleridir. Avatar kullanımı ilk olarak web forumlarının yaygın 

hale gelmesiyle birlikte başlamıştır. Daha sonrasında MSN benzeri anlık çevrim içi sohbet 

yazılımlarıyla kullanmaya başlanmış ve Web 2.0’a geçiş ile popüler hale gelmiştir. Bugün 

Avatarlar hala forumlarda, çeşitli web sitelerinde ve sosyal ağ sitelerinde kullanılmaktadır. 

1. YARIŞMANIN ADI 

“KTO Karatay Üniversitesi Avatar Yarışması” 

2. TANIMLAR 

Bu şartnamede geçen: 

Üniversite; KTO Karatay Üniversitesi’ni 

Yarışma; KTO Karatay Üniversitesi Avatar Yarışması’nı 

Yarışmacı; Yarışmaya başvuran tüm katılımcıları 

Jüri; Yarışmanın değerlendirmesini yapacak seçici kurulu ifade etmektedir. 

 

3. YARIŞMA HAKKINDA 

“KTO Karatay Üniversitesi Slogan Yarışması” KTO Karatay Üniversitesi tarafından 

düzenlenen sanal dünyada oluşturulan kimliklerin oluşturulduğu kampanya yarışmasıdır. 
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4.  YARIŞMANIN KONUSU 

• KTO Karatay Üniversitesi dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanılması, metaverse 

evrenini anlamaya yönelik avatar tasarımlarının oluşturulması 

5. YARIŞMANIN AMACI 

• KTO Karatay Üniversitesi tarafından 26-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 

Karatayverse Yapay Zeka Festivali kapsamında katılımcıların gözünden avatar 

dünyasını görmek. 

• Avatar tasarımı ile ilgili tasarım bilincini artırmak. 

6. YARIŞMAYA KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR 

• Yarışmaya başvurular bireysel olarak yapılacaktır; grup olarak yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmaz.  

• Yarışmaya katılım ücretsiz olup, T.C. vatandaşı olan Türkiye’deki üniversitelerde Ön 

Lisans, Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde öğrenci olan herkes başvurabilir. 

• Yarışma jürisinde görev alan üyelerin 1. derece yakınları ve jürilerin çalıştığı 

kurum/kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

 

7. YARIŞMAYA BAŞVURU KOŞULLARI 

• Her Yarışmacı yalnızca bir kez başvuruda bulunabilir. 

• Yarışmaya katılan Yarışmacıların ortaya koydukları avatarlarda özgün olmaları şartı 

aranır. Aksi bir durumun tespiti halinde, yarışmacı diskalifiye edilir. 

• Yarışmaya başvuranlar ortaya koydukları avatarların kullanım haklarını 

muvafakatname ile KTO Karatay Üniversitesi’ne devredeceklerini ve herhangi bir hak 

iddia etmeyeceklerini bu yarışmaya katılmakla kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

• Çalışmanın adayın özelliklerini ve karakterini yansıtıyor olmalıdır. 

 

• Boyut: Maksimum 1920X1080px 

• Çözünürlük: 72dpi 

• Format: JPEG 

• Renk: RGB olmalıdır. 

 

• Adaylar maksimum 3 (üç) adet çalışma ile katılabilir. 
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• Yapılan çalışmaların özgün olması ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış veya 

kullanılmış olmalıdır. 

•  

 

8. YARIŞMAYA BAŞVURU 

• Yarışmaya başvurular, elden teslimle kabul edilmeyerek sadece online olarak 

gerçekleştirilecektir. 

• Yarışmaya başvurular bit.ly/metaverse_yarısma adresinden online olarak yapılacaktır. 

• Katılımcıların elektronik posta, sosyal medya kanalları veya başka yollarla ileteceği 

fikir ya da söylemler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Yarışma sonuçları ve dereceye giren adaylar ilgili web sitesi üzerinden ilan edilecektir. 

 

9. YARIŞMA SONUÇLARININ İLÂNI 

Yarışmada dereceye giren avatarlar, 30 Haziran 2022 tarihinde yarışma web sitesinde ve 

üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarında ilan edilecektir. 

10. ÖDÜLLER 

Tek kategoride gerçekleştirilen yarışma, kategorik olarak ayrı değerlendirilecektir. Bu 

kapsamda her bir kategori için aşağıda yer alan ödüller verilecektir. 

Birinciye : 400 TL (Dört Yüz Türk Lirası) 

İkinciye : 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası)  

Üçüncüye : 200 TL (İki Yüz Türk Lirası)  

• Yarışmacılara, burada belirtilenler haricinde, başka bir ödül veya ücret verilmeyecek 

olup ödüller doğrudan şahsa verilecektir. 

• Aynı yarışmacı birden fazla avatarla ödül kazanması durumunda kazandığı ödüllerin 

toplamı tek seferde yarışmacıya verilecektir. 

• Ödül alan avatarın birden fazla aday tarafından önerilmesi durumunda önce başvuran 

katılımcının başvurusu değerlendirmeye alınacaktır. 
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11. YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışmanın İlanı 20 Mayıs 2022 

Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2022 Saat: 17:00 

Jüri Değerlendirmesi 1-15 Haziran 2022 

Sonuçların İlanı 30 Haziran 2022 

 

12. YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ VE DEĞERLENDİRME ESASLARI 

• Avatarın özgünlüğü ve farklılığı 

• Avatarın uygulanabilirliği 

• Avatarın niteliği ve kalitesi 

• Çalışmaların “Metaverse” evreninde kullanılabilecek görsel ve teknik özelliklere sahip 

olması. 

• Çalışmanın adayın özelliklerini ve karakterini yansıtması 

Yarışma Jürisi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yrd./İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı-Dr. Öğr. 

Üyesi Bülent BİNGÖL 

Güzel sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Çağrı GÜMÜŞ 

KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreteri Murat AYVACI 

KTO Karatay Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü-Mehmet ÖZÇELİK 

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler Direktörü- Emre YILMAZ 
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13. YARIŞMA SEKRETERYASI 

Yarışmacılar yarışmayla ilgili detaylı bilgi almak için Sağlık, Kültür, Sportif Faaliyetler 

Direktörlüğüne başvurabilir. 

Ferhat ÜSTÜN KTO Karatay Üniversitesi 

SKS Direktörlüğü  

ferhat.ustın@karatay.edu

.tr 

444 12 51 / 7319 

Adil TURAN KTO Karatay Üniversitesi 

Bilgi İşlem Direktörlüğü 

adil.turan@karatay.edu.tr 444 12 51 / 7362 

 

14. YARIŞMA KURALLARI ve DİĞER ESASLAR 

• Yarışmacılardan, özgün avatarlar oluşturmaları beklenmektedir. 

• Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranır. Daha önce herhangi bir marka 

tarafından kullanılan avatarlar kullanılmaz. Yarışmacılar eserlerinin özgün olduğunu, 

daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu baştan kabul eder.  

• Yarışmacılar tarafından oluşturulan sloganlar; orijinal olmalı, basit olmalı, inandırıcı 

olmalı, kolay hatırlanabilir olmalı, marka ismini çağrıştırmalı ya da markanın ana 

özelliğini içermeli, duyan kişilerde pozitif duygular oluşturmalıdır. 

• Yarışma kapsamında değerlendirmeye sunulan avatarlarda siyasi amaçlara hizmet 

etmemek, sakıncalı ve zararlı ifadeler içermemek, genel ahlak kurallarına uymak, bir 

ticari markanın reklamını yapmamak şartları aranır.  

• Katılımcılar sundukları eserlerin kullanım haklarını KTO Karatay Üniversitesi’ne 

devretmiş sayılır ve KTO Karatay Üniversitesi bu eserleri yarışma sonuçlarının ilanında 

veya katılımcıyı övücü şekilde sosyal medyada ve Üniversite’ye ait internet sayfaları ve 

basılı materyallerde kullanma hakkına sahiptir. Yarışmacıların avatarlarını, dereceye 

girmese dahi ortaya çıkan eserlerin tüm kullanım hakları Üniversiteye aittir.  

• Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmaz. 

• Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden sloganlar diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin 

bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri 

mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri 

alınır. 

• Tüm katılımcıların çalışmaları İletişim Direktörlüğünde arşivlenir. Yarışmacılar bu 

çalışmaların kullanılması ve sergilenmesi dahil hakların KTO Karatay Üniversitesi’ne 

ait olduğunu kabul eder. 

mailto:ferhat.ustın@karatay.edu.tr
mailto:ferhat.ustın@karatay.edu.tr
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• KTO Karatay Üniversitesi, yarışmaya ilişkin tüm şartları (katılım, ödül, yarışma 

takvimi, hiçbir projeye ödül vermeme dahil) değiştirme hakkını saklı tutar. 

• Ödül kazanan yarışmacıların, yarışmaya başvuru esnasında vermiş oldukları bilgileri 

gösterir bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. 

• KTO Karatay Üniversitesi’nde idari personel olup aynı zamanda üniversitemizde 

öğrenciliği bulunan kişiler yalnızca bir kategoride yarışmaya katılım sağlayabilir. 

• Yarışma jürisinin ödüllendirme noktasındaki takdiri saklıdır. Bu bağlamda 

ödüllendirmeye değer bir eser ortaya çıkmazsa herhangi bir ödül verilmez. 

• Yarışma jürisi değerlendirme sırasında yalnızca avatarları görecektir. Herhangi bir 

Yarışmacının adı ve soyadı jüri tarafından görünmeyecektir. 

• Katılımcılar, bu şartnamede yer alan tüm koşulları eksiksiz şekilde kabul etmiş sayılır.   

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ METAVERSE – AVATAR YARIŞMASI  

KATILIM BEYAN VE TAAHHÜTNAMESİ 

1. Katılımcı, başvuru formunda vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu ve 

herhangi bir gizliliği olmadığını beyan etmektedir. Katılımcı, yarışmaya katıldığı 

fikir/proje üzerindeki her türlü manevi ve mali, fikri ve sınai hakkın, başvurunun 

gönderilmesi ile KTO Karatay Üniversitesine geçeceğini kabul etmektedir. Başvuruya 

konu fikir, bir fikri mülkiyet hakkı iddiası içermeyecektir. Fikir ve projelerin fikri 

mülkiyet hakkı, yarışma başvurusu ile birlikte KTO Karatay Üniversitesine devredilmiş 

sayılacaktır. Yarışma sonucunun duyurusundan sonra yarışmanın kazananları dışında 

diğer katılımcıların bu şarta ilişkin yükümlülükleri ortadan kalkar. 

 

2. Katılımcının, yarışma kapsamında KTO Karatay Üniversitesi ile paylaştığı bilgilerin 

herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak 

çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu 

fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan 

dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluş olan KTO Karatay Üniversitesi 

sorumlu olmayacaktır. Sorumluluk tamamen katılımcıya ait olacaktı  

 

3. Katılımcı, Metaverse - Avatar yarışması kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi 

tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan 

alıntı yapmadığını, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediklerini beyan ve taahhüt 

etmektedir. İşbu maddeye aykırı davranması halinde katılımcı, üçüncü kişiler tarafından 

KTO Karatay Üniversitesine yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazların tek 

muhatabı olduğunu, KTO Karatay Üniversitesini bu taleplerden ari tutacağını; söz 

konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle, diğer talep/dava hakları saklı almak üzere KTO 

Karatay Üniversitesinin uğrayacağı her türlü zararı KTO Karatay Üniversitesinin ilk 

talebi halinde derhal tazmin edeceğini beyan ve kabul etmektedir.  
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4. Başvuru sırasında çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların 

belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, KTO Karatay 

Üniversitesinin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da 

tazminini talep etme hakkı saklıdır.  

 

5. Katılımcılar, yarışma kapsamında KTO Karatay Üniversitesi için geliştirecekleri 

fikrin/projenin KTO Karatay Üniversitesinin saygın kurumsal kimliği ile bağdaşmayan 

ve buna zarar getirecek hususlar içermeyen ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun 

olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Katılımcılar, yarışma süresi boyunca, 

başvurularına ilişkin bilgileri ve/veya fikirleri/projeleri KTO Karatay Üniversitesinin 

ismini kullanarak hiçbir mecrada paylaşamaz. Yarışma sonucunun duyurulmasından 

sonra ise KTO Karatay Üniversitesinin yazılı izni ile paylaşabilir. Yarışmaya başvuruda 

bulunulmuş olması ve fikir/proje üretimi, katılımcının KTO Karatay Üniversitesi ismini 

kullanmasına izin vermez. Aksi durumda KTO Karatay Üniversitesi hukuki ve cezai 

başvuru yollarını kullanacaktır.  

 

6. KTO Karatay Üniversitesi yarışma kapsamındaki takvimi, ödülleri, jüri üyelerini, 

seçme kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden 

bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. KTO Karatay Üniversitesi işbu beyan ve 

taahhüt belgesi ile yarışma katılım koşulları ile sonuç bildirimi ve ödüllendirme 

programının her aşamasında gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.

  

7. Metaverse Avatar yarışmasına başvuruda bulunan katılımcı, başvurusunu yapmadan 

önce Üniversitenin gizlilik politikasını okuduğunu ve onayladığını, kişisel verilerin 

korunması hakkındaki kanun gereğince bilgilendirildiğini ve kişisel verilerinin en geniş 

anlamda işlenmesine onay verdiğini kabul etmektedir.  

 

8. İşbu beyan ve taahhütname belgesi, tek taraflı olarak katılımcının mükellefiyetlerini 

belirlemekte olup KTO Karatay Üniversitesine herhangi bir sorumluluk 

yüklememektedir.  

 

9. Katılımcının, fikir ve projesinin istenilen kriterlerde KTO Karatay Üniversitesine 

ulaştırılmaması halinde, yapılan başvuru, başvuruda bulunana “katılımcı” sıfatının 

kazanılmasına imkan vermez.  

 

10. Herhangi bir hukuksal ihtilafta KTO Karatay Üniversitesi elindeki belge ve bilgiler ile 

KTO Karatay Üniversitesinin her türlü kaydının, kesin delil niteliği taşıdığı HMK md. 

193 gereğince bunun bir delil sözleşmesi olduğu, katılımcı tarafından kabul beyan ve 

taahhüt edilmiştir.  

  

11. Katılımcının, fikir/projesinin aynısı ile diğer katılımcıların da başvuruda bulunması 

durumunda ilk başvuran katılımcının başvurusu değerlendirilecektir. 
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Yukarıda sayılmış olan toplam 12 maddeyi şartsız ve tereddütsüz kabul ettiğimi; 

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir 

yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında 

sergilenmediğini, eserimin her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı 

çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait yukarıda sayılan toplam 12 maddeyi 

aynen kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.  

 

İSİM – SOYİSİM:  

İMZA                 : 

TARİH               :  ……./……./2022 

        


