
“Bağımlılıkla Mücadele” Konulu 

Basılabilir Görsel Tasarım ve Slogan 

Yarışması 

Bu yarışma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Kulübü tarafından 

üniversitemizde birincisi düzenlenecek olan AYBÜ Bağımlılıkla Mücadelede Sempozyumu 

adına yapılan bir etkinliktir.  

Sempozyumun genel sekreterliğini AYBU BAM üstlenmekte olup sempozyum Hayat Boşluk 

Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği protokolüyle/ işbirliği ile 

gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda üniversitemiz Diş Hekimleri Öğrencileri Birliği, Mavera 

Gençlik Topluluğu, Psikoloji, Engelsiz YBÜ, Sosyal Hizmet, Afak, MEC, Fotoğrafçılık 

Kulüpleri; AYBÜ Öğrenci Konseyi’nin desteği ve katılımı ile yürütülmektedir. 

 

1.Yarışmanın Amacı: 

Bu yarışma ile üniversite öğrencilerinin bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele alanlarına ilişkin 

(teknoloji, uyuşturucu, alkol, sigara vb. bağımlılıkları) bilinç seviyelerinin çarpıcı ve uzun 

süreli etkiye sahip tasarım ve sloganlar vasıtasıyla arttırılması amaçlanmaktadır.  

 

2.Yarışmanın Hedefleri: 

- Üniversite öğrencilerinin inisiyatif almalarını teşvik etmek. 

- Bağımlılık türlerine ilişkin üniversite öğrencileri arasında farkındalığın artmasını sağlamak. 

- Yapılan tasarımlar ve yaratıcı sloganlar vasıtasıyla daha çok kişiyi/ öğrenciyi bağımlılıkla 

mücadele/ önleme programlarına dâhil etmek. 

- Yapılan tasarımlar ve yaratıcı sloganlar vasıtasıyla ileride yapılacak çalışmaları öncülük 

etmek; aktif bir gönüllü bir kitlesi elde etmek. 

 

3. Yarışmanın Konusu ve Şekli: 

3.1 Yarışmanın konusu “bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele” olup yarışma; üniversitede 

öğrenim gören öğrenciler tarafından tasarım ve slogan kategorilerinde yapılacak olan 

başvuruları kapsayacaktır.  

3.2 Yarışmaya katılmak için AYBU öğrencisi olmak yeterlidir.  

3.3 Yarışmaya başvuru ücretsizdir. 

3.4 Katılımcı öğrenciler başvurularını yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında, belirlenen 

formatlarda mail yoluyla (aybumucadele@gmail.com) tarafımıza ulaştırmakla yükümlüdür. 



Yaşanan herhangi bir aksaklık yahut başvurudaki etkinlik durumunda başvuru geçersiz 

sayılacaktır.  

 

4.Yarışmanın Takvimi: 

4.1 Başvuruların Alınması: 22 Nisan-02 Mayıs 2019 

4.2 Başvuruların Değerlendirilmesi: 02-07 Mayıs 2019 

4.3 Sonuçların Duyurulması ve Ödül Töreni: 08 Mayıs 2019 AYBU Bağımlılık Sempozyumu 

 

5. Başvuru Şartları: 

5.1. Genel Başvuru Şartları: 

5.1.1. Başvuruların yarışmanın konusuna ve amacına uygun olması gerekmektedir. 

5.1.2. Her bir öğrenci her iki kategoride de başvuruda bulunabilir. 

5.1.3. Her bir öğrenci her bir kategoride en fazla iki başvuruda bulunabilir. 

5.1.4. Slogan ve tasarımlarda herhangi bir siyasi, ideolojik ve provakatif ögenin, emarenin 

bulunması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 

5.1.5. Gönderilen tasarımlar yahut sloganlar daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış 

ve ödül almamış olmalıdır. Yarışmaya katılan öğrenciler, tasarımlarının kendilerine ait 

olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

5.1.6. Başvurular bir kulüp/ öğrenci topluluğu adına yapılamayacaktır. Yalnızca bireysel 

başvurular kabul edilecektir. 

5.1.7. Sloganların ya da tasarımların hiçbir bölümünde reklam içerikli veya bir sponsora 

ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı, kişiyi temsil edebilecek görsel veya yazılı 

içerik kullanılmamalıdır. 

5.1.8. Başvuruların 2 Mayıs 2019, saat 23.59’a kadar elektronik posta yolu ile 

aybumucadele@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Başvuruya her eser için 

ayrı ayrı doldurulmuş ve imzalanmış şekilde Başvuru Formu ve Muvafaknamesi (EK-1) 

eklenmelidir. Dosya boyutunun mail gönderim limitini aştığı durumlarda dosyalar ilgili 

elektronik posta adresine WeTransfer (https://wetransfer.com/) yoluyla da gönderilebilir.  

 

5.2. Basılabilir Görsel Tasarım Kategorisi İçin: 

5.2.1. Tasarımda herhangi bir yazılı ibare bulunmamalıdır. 

5.2.2. Tasarımlar özgün ve mesaj taşır nitelikte olmalıdır.  

5.2.3. Her tasarımın bir hikâyesi/ anlatısı olmalıdır. 

mailto:aybumucadele@gmail.com
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5.2.4. Tasarım içeriğinde herhangi bir bağımlılık türünü özendirici ve negatif etki 

uyandıracak imgeler, temsiller bulunmamalıdır.    

5.2.5.Yapılan tasarımların t-shirt, çanta, vb. yüzeylere basılabilir nitelikte olması 

gerekmektedir. 

5.2.6. Tasarımlar vektörel tabanlı programlarda hazırlanıp çalışma dosyası pdf, png ve jpeg 

olarak (ayrı ayrı) belirlenen e posta adresine birlikte gönderilecektir. 

 

5.3. Slogan Kategorisi İçin: 

5.3.1 Sloganlar kısa, öz ve içerdiği mesajı açıkça yansıtır nitelikte olmalıdır. 

5.3.2 Slogan dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. 

5.3.3.Sloganın içeriğinde herhangi bir bağımlılık türünü özendirici ve/veya negatif etki 

uyandıracak imgeler, kelimeler bulunmamalıdır.  

5.3.4. Uyuşturucu madde ismi, kullanımı veya kullanım şekli hakkında bilgi veren ifadeler 

kesinlikle kullanılmamalıdır. 

 

6. Değerlendirme: 

6.1. Değerlendirme Jürisi Üyeleri: 

Prof. Dr. Aytunç ATEŞ (AYBÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü)  

Prof. Dr. Nurdan DUMAN (AYBÜ SBF Sosyal Hizmet Bölümü) 

Doç. Dr. İbrahim SEZGÜL (AYBÜ İTBF Medya ve İletişim Bölüm Başkanı) 

Doç. Dr. Özden YALÇINKAYA ALKAR (AYBÜ İTBF Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan 

Yardımcısı) 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Musa KOÇ (AYBÜ GSF Dekan Yardımcısı) 

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç YANBEYİ BEŞER (AYBÜ GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

Bölüm Başkanı)  

Öğr. Gör. Hacı KAYA (AYBÜ Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program 

Bölüm Başkanı) 

Öğr. Gör. Sonnur ÖZDEMİR (AYBÜ Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Program 

Bölüm Başkanı) 

Aybars BAKIRCI (Tasarım Uzmanı / Hayat Boşluk Kabul Etmez Derneği) 

6.2. Geçerli bir şekilde ulaşan tüm başvurular, yarışmanın konusuna ve amacına uygunluğuna, 

görsel açıdan mesajın anlaşılabilirliğine, akılda kalıcılığına, özgün ve estetik oluşuna göre 

yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir. 

6.3.Yarışmanın şartlarına uygun olmayan başvurular Değerlendirme Jürisi kararı ile 

yarışmadan çıkarılabilir. 



6.4. Değerlendirme Jürisi Tasarımların düzenlenen yarışma konusu ve amacına karşılık 

vermemesi halinde, hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar. 

 

7. Ödüller: 

7.1. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarım ve slogana aşağıdaki miktarlarda 

ödül verilecektir. 

Birincilik Ödülü (Tasarım Kategorisi): 400 TL  

Birincilik Ödülü (Slogan Kategorisi): 400 TL 

 

8. Telif: 

Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince 

yarışmaya gönderilen eserinin/eserlerinin seçilmiş olsa da olmasa da çoğaltma, işleme, temsil, 

umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Kulübü’ne (AYBU BAM) izin/ muvafakatname (EK-1) 

verdiğini kabul etmiş sayılacaktır. 

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını 

ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini; seçilmiş veya seçilmemiş tüm 

eserleri için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan 

ve taahhüt eder. 

 

9. Fikri Mülkiyet Hakkı 

Tasarımın veya sloganın fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki bir hakkı ihlal etmesi halinde, 

tasarımcı hakkında yasal işlem başlatılacak ve kulübün uğradığı zarar ilgiliden tahsil 

edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-1: “Bağımlılıkla Mücadele” Konulu Basılabilir Görsel Tasarım ve Slogan Yarışması 

Başvuru Formu ve Muvafakatnamesi 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı Soyadı:  

Yarışma Kategorisi:  

TC Kimlik No:  

Doğum Tarihi ve Yeri:  

Adres:  

Ev Telefon:  

Cep Telefon:  

E-posta:  

EĞİTİM BİLGİLERİ 

Fakülte/Yüksek Okul Adı:  

Bölüm Adı:  

Devam Ettiği Sınıf:  

Öğrenci Numarası:  

 

Yarışmaya göndermiş olduğum tasarım özgün bir çalışmadır. Aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin 

tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, yarışmaya katılan 

eser üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğum bütün fikri ve sınai 

haklarımdan peşinen feragat ettiğimi, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarımı, eserlerin münhasıran 

kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarımı başvuru yapmamdan itibaren (başvuruya konu eser 

seçilmiş olsa da olmasa da) süresiz olarak AYBU BAM’a (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Bağımlılıkla Mücadele Kulübüne) devir ve temlik ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Yarışma şartnamesini, okuyarak anladığımı, şartnamede belirtilen tüm şartları ve fikri / sınai haklarla 

ilgili tüm koşulları peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Yarışmacı Adı-Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 

 


