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KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AMBLEM VE LOGOLARININ 

KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ETKİNLİKLER İLE GEREÇLERDE 

KULLANILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Konya Teknik Üniversitesi amblem ve 

logolarının kurum içi ve kurum dışı etkinlikler ile yazılı, görsel, dijital vb. her türlü gereçte 

kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Konya Teknik Üniversitesi amblem ve logolarının 

kurum içi ve kurum dışı etkinlikler ile yazılı, görsel, dijital vb. her türlü gereçte kullanılmasına 

ilişkin usul ve esasları kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu usul ve Esasların uygulanmasında;  

a) Amblem: Konya Teknik Üniversitesi kurumsal amblemini, 

b) Birim: Rektörlüğe bağlı tüm akademik, idari ve araştırma birimlerini, 

c) Logo: Üniversitenin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen ve halen 

kullanılmakta olan kurumsal logosunu,  

ç) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü, 

d) Rektör Yardımcıları: Konya Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılarını, 

e) Rektörlük: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü, 

f) Senato: Konya Teknik Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Amblem ve Logoların Tescili, Temini ve Kullanımlarına İlişkin Genel Usul ve Esaslar 

Amblem ve logonun tescili 

MADDE 5 – (1) Üniversitenin amblem ve logoları Türk Patent ve Marka Kurumu 

tarafından tescil edilmiştir.  

Amblem ve logoların temini ve kullanma  

MADDE 6 – (1) Üniversitenin amblem ve logolarının kullanılmasına ilişkin 

dokümanlara Üniversitenin web sayfasında yer alan ‘Kurumsal Kimlik’ sekmesi altında yer 

verilmiş olup buradan temin edilebilirler. Bu amblem ve logolar; 

a) Üniversite amblemi ve logoları, 

b) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi logoları, 

c) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi logoları, 

ç) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü logoları, 

d) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu logoları, 
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olarak tasarlanmıştır. 

(2) Amblem ve logolar, Üniversitenin web sayfasında yer alan “Kurumsal Kimlik’ 

sekmesi altında ilan edilen şekil ve standartlara uygun olarak kullanılır. Amblem ve logolar 

üzerinde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen şekil ve standartlara aykırı 

hiçbir değişiklik yapılamaz.  

(3) Üniversitenin ve birimlerin düzenlediği veya adının geçtiği her türlü etkinlikte ve 

yazılı, görsel, dijital vb. her türlü gereçte sadece Üniversitenin mevcut geçerli amblem ve/veya 

logoları kullanılır. Üniversitenin ve birimlerin önceki amblem veya logoları hiçbir etkinlikte ve 

yazılı, görsel, dijital vb. gereçte kullanılamaz.  

 

Genel usul ve esaslar 

MADDE 7 – (1) Amblem ve logoların kullanılmasına ilişkin olarak aşağıdaki genel usul 

ve esaslara uyulur:   

a) Her bir akademik birim kendi kurumsal logosunun yanı sıra Üniversitenin amblem 

ve logolarını kullanabilir. Üniversitenin amblem ve logoları ile birimlerin logoları aşağıda 

belirtilen hallerde izin alınmaksızın kullanılabilir. 

1) Kurum içi tüm etkinliklerde ve yazılı, görsel, dijital vb. gereçte, 

2) Birimlerin her türlü yönetsel ve bilimsel etkinliğinde ve bu etkinliklerin tanıtım ve 

duyurularında reklam, afiş, pankart, broşür, katalog, promosyon vb. yazılı, görsel, dijital vb. 

gereçlerinde, 

3) Akademik birimlerin tez, proje, ödev, katalog, rapor, test ve deney vb. teknik 

raporlarında, 

4) Birimlerin bina, derslik, laboratuvar vb. fiziki mekanlarının tasnif ve tasarımında, 

5) Birimler tarafından Üniversite dışında görevlendirilen personelin fuar, konferans, 

sempozyum, panel vb. etkinliklerde Üniversiteyi tanıtmak ve temsil etmek amacıyla 

kullandıkları her türlü yazılı, görsel, dijital vb. gereçlerde, 

6) Üniversite öğrencilerinin Rektörlükçe veya birimlerce görevlendirildikleri bilim, 

sanat, spor, folklor vb. toplantı ve festivallerde kullandıkları her türlü yazılı, görsel, dijital vb. 

gereçlerde, 

7) Öğrenci topluluklarının bağlı oldukları Koordinatörlük denetimi kapsamında 

yaptıkları her türlü kurum içi etkinlik ve yazılı, görsel, dijital vb. gereçte. 

b) Rektörlüğün veya birimlerin resmi görevlendirmesi olmaksızın Üniversite dışındaki 

etkinliklere katılan personel veya öğrenciler logoyu bu etkinliklerde ve etkinlik kapsamındaki 

yazılı, görsel, dijital vb. gereçlerde Rektörlüğün yazılı izni olmaksızın kullanamazlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İzin Alma 

İzin alma 

MADDE 8 – (1) Amblem ve logoların kullanma izninin alınması ile ilgili hususlar: 

a) Amblem ve logoların kullanılması yazılı izne tabidir. Amblem ve logoların 

kullanılmasına ilişkin izin hiçbir şekilde sözlü olarak verilemez,  

b) Üniversite dışındaki kurum, kuruluş veya kişi/kişiler tarafından düzenlenen 

etkinliklerde ve yazılı, görsel, dijital vb. her türlü gereçte Üniversitenin amblem ve logolarının 

kullanılması Rektörlüğün iznine tabidir, 

b) Üniversitenin amblem ve logolarının Üniversite dışındaki kurum, kuruluş veya 

kişi/kişilerin düzenlediği etkinlik ve her türlü yazılı, görsel, dijital vb. gereçlerde kullanılmasına 
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dair izin talebi, doğrudan veya etkinlik paydaşı birim üst yöneticisi aracılığı ile Rektörlüğe 

yapılır.  

c) Birimler dışındaki kurum ve kuruluş veya kişi/kişilerin Rektörlüğe ulaşan izin talebi, 

amblem ve logonun kullanılacağı etkinliğin ve/veya yazılı, görsel, dijital vb. her türlü gerecin 

kapsamına ve öncelik düzeyine göre Rektör, Rektör Yardımcıları veya Genel Sekreter’den 

herhangi biri tarafından değerlendirilir. Talep uygun görüldüğü takdirde, Rektör, Rektör 

Yardımcıları veya Genel Sekreter’den herhangi biri tarafından onaylanan izin yazılı olarak talep 

eden kurum, kuruluş veya kişi/kişilere verilir. 

ç) Rektörlük, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda veya amblem ve logoların amacı 

dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde, amblem ve logoların kullanılması izninin 

kapsamını kısıtlama veya izni iptal etme hakkını, logonun kullanımına karar verilen etkinliğin 

ve/veya yazılı, görsel, dijital vb. her türlü gerecin kullanım ve dağıtım sürecinin her aşamasında 

saklı tutar. 

d) Rektörlükçe amblem ve logoların kullanılmasına izin verilen herhangi bir etkinliğin 

iptal olması halinde, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın amblem ve logoların kullanılması 

izni de iptal olmuş sayılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hususlar 

Yürürlük 

MADDE 9– (1) Bu Usul ve Esaslar Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.   

Yürütme  

MADDE 10 -  (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Rektör yürütür.  

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararı Tarihi: 30/03/2022 Sayısı: 2022/06-09 

 


