
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

DİYABET FARKINDALIĞINA YÖNELİK AFİŞ TASARIMI 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

1. KONU   

Üniversitemiz bünyesinde görev yapan akademisyenlerimize, çalışanlarımıza ve 

tüm öğrencilerimize yönelik kampüs genelinde afişlerin sergileneceği ve 

söyleşilerin düzenleneceği diyabet farkındalığı geliştirme projesi kapsamında 

etkinlikler yürütülmesi planlanmaktadır. Bu yarışma tüm öğrencilerimizin 

katılabileceği “Diyabet Farkındalığına Yönelik Afiş Tasarımı” yarışmasıdır.  

Yarışmada derece alan ve uygun görülen afişlerin üniversitemiz yerleşkesinde 

açılış sergisi ve ödül töreni sonrası tüm kampüs genelinde proje program 

süresince sergilenmesi planlanmaktadır.  

AMAÇ 

Yarışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin diyabet farkındalığına yönelik 

sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmelerini, düşünmelerini ve harekete 

geçmelerini sağlamak, diyabet farkındalığına yönelik sosyal sorumluluk 

konusundaki vizyonlarını genişletip, motive ederek başarılarını 

ödüllendirmektir.  

“Diyabet Farkındalığına Yönelik Afiş Tasarımında” ele alınması gereken temalar 

şu şekildedir;  

a) Diyabette risk faktörleri  

b) Tip 2 diyabeti nasıl önleyebiliriz 

c) Diyabetin komplikasyonları 

d) Diyabette tedavinin önemi 

e) Diyabette sağlıklı beslenme ve önemi 

f) Diyabette fiziksel aktivitenin önemi 

g) Çocuklarda ve gençlerde diyabet  

h) Diyabette topluma verilmesi gereken en önemli mesajlar  

 

 

 



 

2. KATILMA KOŞULLARI 

a) Yarışmaya Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde kayıtlı tüm önlisans, 

lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır. 

b) Yarışmaya  gönderilen  yapıtların,  daha  önce  yayınlanmamış,  ödül  

kazanmamış  ve  telif  haklarının  satılmamış  olması  gereklidir. 

c) Yarışmacı  gönderdiği  yapıtının/yapıtlarının  özgün  ve  kendisine  ait  

olduğunu,  biçimsel  olarak  başka  bir  kaynaktan  alınmadığını  veya  

benzemediğini  taahhüt  etmelidir. 

d) Seçici  kurulun, başka  bir  eserden görsel  olarak  çalıntı,  direkt  alıntı  

veya  aşırı  benzerlik  olduğunu  tespit  ettiği çalışmaların  sahipleri  afiş  

yarışmasından  ihraç  edilecektir.  

e) Yarışmacılar  eğer  varsa,  afişlerinde  kullandıkları  fotoğrafların  

kendilerine  ait  olduğunu  veya  telif  haklarının  kendilerince  alındığını  

kanıtlamakla  yükümlüdür. 

f) Yarışmaya  katılan  tüm  afişler  bedelsiz  ve  süresiz  olarak  yarışmayı 

düzenleyen ilgili kuruluşa ait olacaktır.  

g) Bu  şartları  taşımayan  afişler  yarışma  dışı  bırakılır.  Ödül  ve  sergileme 

verilmiş  ise  iptal  edilir.      

h) Yarışmayı düzenleyen kuruluş/kuruluşlar  yarışma  yolu  ile  elde  ettiği  

bu  afişleri,  televizyon,  internet  ve  diğer  her  türlü  ortamda  

yayınlama;  katalog,  broşür,  afiş,  kitap,  CD,  video  ve  diğer  ortamlara  

alarak  yayınını  ve  dağıtımını  yapma,  ayrıca  yurt  içi  ve  yurt  dışındaki  

eğitim  ve  kültür  kurumlarına  gönderme  hakkına  sahip  olacaktır.    

i) Seçici  kurul,  afiş  sahibinden  afiş  üzerinde  değişiklik  yapmasını  

isteyebilir.  Bunun  için  yarışmayı düzenleyen kuruluş  tarafından  ödül  

tutarı  dışında  bir  ödeme  yapılmaz. 

j) Katılım  formu  bulunmayan  afişler  değerlendirmeye  alınmayacaktır. 

k) Yarışmaya  katılan  eser  sahipleri  bu  Şartnamedeki  hükümleri  

bütünüyle  kabul  etmiş  sayılırlar. 

 

3. YAPITLARDA  ARANACAK  KOŞULLAR 

a) Afiş  çalışmalarında  renk  ve  teknik  kullanımında  herhangi  bir  

sınırlama  yoktur. 



b) Afişler,  50x70  cm  boyutlarında  dikey  olarak  çalışılacaktır.  Afişlerde  

görsel  tasarımı  destekleyen  sözel  bir  mesaj  (başlık,  slogan,  vb.)  

kullanılabilir. 

c) CMYK  modunda  300  pixels/  inch  çözünürlükte  hazırlanacak  

dokümanın  herhangi  bir  sıkıştırma  yapılmadan  teslim  edilmesi  

gerekmektedir. 

d) Eser Jpeg olarak ayrıca dosyanın orjinal Photoshop ya da İllustrator 

uzantılı dosyası da e-posta ile aynı zamanda yollanacaktır. 

 

4. Eserin Teslimi 

a) Yarışmacı  çalışmasını  yukarıda  belirtilen  özellikleri  dikkate  alarak 

diyabetafisnku@gmail.com e-posta adresine yollayacaktır. 

b) Yarışmaya son katılım tarihi 15 ŞUBAT 2019’dur. 

c) Belirlenen tarihten sonra yollanan eserler yarışmaya dahil 

edilmeyecektir. 

d) E-posta gönderiminde sizden kaynaklı problemler, yarışma düzenleme 

komitesinin sorumluluğunda değildir. 

e) Katılımcı  yarışmaya  gönderdiği  çalışmasını Ad_Soyad olarak 

isimlendirmelidir. (örneğin : Ali_ÖZDEMİR) 

f) Yapıt  teslimi  ile  ilgili  şartnameye  uymayan  yapıtlar,  yarışma  dışı  

bırakılır. 

g) Teslim dosyasının  içinde  katılımcının  TC  kimlik  numarası,  adı  soyadı,  

adresi,  telefon ve  e-mail  adresini  içeren  bir  katılım  formu  

bulunacaktır.  Bu  form;  http://syo.nku.edu.tr/ adresinden indirilebilir. 

h) Yarışma için katılım formuna bu projeye bir isim öneriniz olursa öneriniz 

olan proje ismini not olarak ekleme yapabilirsiniz.  

Sonuçlar, seçici kurulun belirlediği tarihlerde açıklanacak  

http://syo.nku.edu.tr/ web sitelerinde yayınlanacaktır.  

Seçici kurul,  yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

Sonuçların 2019 Mart ayı içerisinde açıklanması planlanmaktadır. 

5. ÖDÜL 

Birinci seçilen adaya 1000 TL para ödülü 

İkinci seçilen adaya 750 TL para ödülü 

Üçüncü seçilen adaya 500 TL para ödülü şeklindedir.  

Ve seçilen 100 afişe sergileme ve katılım belgesi verilecektir. 
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6. SEÇİCİ KURUL 

Doç. Dr. Mustafa Cevat ATALAY (Resim Bölümü) 

Arş.Gör. Abdurrahman ÖZDEMİR (Grafik Tasarım Bölümü) 

Arş. Gör. Bige GÜRSES (Resim Bölümü) 

Arş. Gör. Enis Malik DURAN (Resim Bölümü) 

Seçici kurul danışman üyesi Uzm. Hem. Şenay ZUHUR  

7. İLETİŞİM 

Arş. Gör. Abdurrahman ÖZDEMİR abozdemir@nku.edu.tr 

Uzm. Hem. Şenay ZUHUR  szuhur@nku.edu.tr  
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