
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 

2021 

 SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

GENEL HÜKÜMLER 

ODTÜ Mezunları Derneği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü arasındaki “Turuncu Günler” kapsamında 

                           “UMUDU CANLANDIRIP KADINI GÜÇLENDİRELİM”  

teması altında bir slogan yarışması düzenleyecektir. 

Yarışma, ODTÜ Mezunları Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun uygun 
gördüğü görev, organizasyon ve sorumluluk paylaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

AMAÇ:  Kadına Yönelik Şiddete Karşı, umudu aşılama, vazgeçmeme, azim, dayanışma, 
mücadele, haklar, hukuk ve/veya kadının birey olarak önemini vurgulama ve toplumunda 
farkındalık yaratma amacını taşımaktadır. 

TÜRÜ: Slogan Yarışması  
HEDEF KİTLE: ODTÜ Mezunları Derneği üyeleri, ODTÜ Mezunları, ODTÜ öğrencileri, 
ODTÜ öğretim elemanları ve tüm ODTÜ çalışanları  

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Yarışma İlan Tarihi 4 Kasım 2021  

Son Başvuru Tarihi 22 Kasım 2021 Mesai bitimi 

Sonuçların Açıklanması 24 Kasım 2021 

Ödül Töreni 10 Aralık 2021 

 

KATILIM ŞARTLARI 

1) Düzenlenen slogan yarışmasına, Değerlendirme Kurulu Üyeleri, yarışmada görev alan 
personel ile bunların birinci derece yakınları katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan 
eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar. 

2) Yarışmaya en fazla 3 slogan ile katılım sağlanabilir. 

3) Yarışmaya başvuru ücretsizdir. 



4) Yarışmaya katılan sloganların, benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası 
tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen kopya edilmemiş ve daha önce 
herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, 
sloganın tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül 
almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket 
ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve unvan geri alınır. 

5) Birbirinin aynı olan sloganlar ödül alamazlar. 

 

YARIŞMA KURALLARI 

1) Juri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım tekniği, amaca uygunluk gibi özellikleri 
taşıyan değerlendirme kriterleri kapsamında yapacaktır. 

2) Sloganların kelime sayısı 2-12 kelime arasında olmalıdır. 12 kelimeden daha uzun 
sloganlar ödül alamazlar. 

3) Mesajlar net anlaşılır şekilde verilmelidir. 

4) Şiddet içeren sözcükler, şiddete özendirici mesajlar, şiddete uğrayanı acındıran,  insanlık 
onurunu zedeleyici, belli bir grubu hedef alan ifadeler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

5) Mesajlar, mantıksal bir bütünlük içerisinde verilmelidir. 

6) Sloganların hiçbir bölümünde reklam içerikli veya bir sponsora ait olabilecek logo ve 
herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel veya yazılı içerik kullanılmamalı  

7) Aday, sloganının bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kimlik bilgilerini eklemeyecek, 
sadece “RUMUZ” yazacaktır. Örneğin “LALE”. Aynı rumuzu kullanan eser 
sahiplerinin olması durumunda Düzenleme Kurulu gerekli önlemleri alacaktır.  

8) Aday, ayrı bir Word belgesine isim, yaş, adres, iletişim bilgileri (cep telefonu) gibi 
bilgilerini yazıp gönderecektir. 

9) Aday, yarışmaya katılacağı sloganı ve kimlik bilgilerinden oluşan her iki dosyayı  
odtumd@odtumd.org.tr e-posta adresine göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır. 

10) Yarışmaya son başvuru tarihi, 22 Kasım 2021 mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve 
saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir. 

11) Yarışmayı düzenleyen ODTÜ Mezunları Derneği, gönderilen sloganların kullanım ve 
telif haklarını süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak üstlenmektedir. Yarışmaya slogan 
gönderen her yarışmacı bu şartı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla ODTÜ Mezunları 
Derneği, yarışmaya katılan sloganlar üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca 
yarışmaya katılan sloganların muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak ODTÜ 
Mezunları Derneği’ne aittir. Sloganlar, yarışmaya katılanlar tarafından geri 
istenemeyecektir. ODTÜ Mezunları Derneği’nin Slogan’ın sahibini belirtmek şartıyla 
sloganları kullanabilecek, Vişnelik tesislerinde çeşitli yerlere asabilecektir. 

12) Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen EN İYİ SLOGAN ÖDÜLÜ aşağıdadır. 



 
ÖDÜL 

 
En İyi Slogan Ödülü : ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesislerinde 

     Pazar günü 2 kişilik Brunch (Bir yıl süre ile geçerli) 
 

DÜZENLEME KURULU 

ODTÜ Mezunları Derneği Toplunmasl Cinsiyet Eşitliği Komisyonu 
 

DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ 
Özlen Çelebi 

Özlem Hamevioğlu 
İnci Gökmen 

Funda Yetgin Baykal 
Baran Yancı 

Almira Akbaş 
H.Can Doğan 

 
İLETİŞİM 

Yarışmacıların herhangi bir sorusu olması durumunda aşağıdaki telefonu arayarak veya e-posta 
adresine mesaj göndererek iletişim sağlayabilirler.   
Tel : 530 610 6431 
E-posta :  odtumd@odtumd.org.tr 
 
 


