
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

KARİKATÜR TOPLULUĞU 

KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

“NKÜ’DE ÖĞRENCİ OLMAK” 

1. Yarışmanın Konusu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 

Daire  Başkanlığı ve Karikatür Topluluğu işbirliği ile düzenlenen karikatür 

yarışmasının konusu “NKÜ’de Öğrenci Olmak” dır. Yarışmaya Tekirdağ Namık 

Kemal Üniversitesi’ndeki tüm öğrenciler katılabilir. Ödül ve Sergileme alan 

karikatürler Üniversitemizde sergilenecektir. 

2. Yarışmanın Amacı: Yarışmanın öncelikli amacı karikatüre olan ilginin arttırılıp 

öğrencilerin fikirlerini mizah yolu ile açıklamalarıdır ve buna ek olarak kampüs 

yaşamının zenginliğini gözler önüne sererek hızlı bir büyüme ve gelişme gösteren 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini karikatürler aracılığı ile öğrencilerin gözünden 

tanımak ve tanıtmaktır. 

3. Genel Katılım Şartları:  

- Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

- Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü 

teknik malzemeyi kullanmakta ve yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak 

eserlerin üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih, imza vb. işaretler 

bulunmamalıdır. 

- Yarışma Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde kayıtlı tüm Önlisans, Lisans ve 

Lisansüstü öğrencilere açıktır. 

- Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da 

sergilenmemiş en fazla 3 (üç) adet karikatür ile katılabilir. 

- Yarışma öğrenci olmak temalı olduğundan eserlerde öğrenci ve kampüs figürlerinin 

bir arada yer aldığı kompozisyonlar olmalıdır. 

- Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda 

çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine 

aittir. 

- Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube vb. 

platformlarda düzenlenen yarışmalar da dahil) katılmış olduğunun tespiti haline ilgili 

eserin adaylığı/ başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususların ödül kazanıldıktan 



sonra tespiti halinde aday kazandığı ödülü ve başarı/ katılım belgesini iade ile 

mükellef olacaktır. 

- Yarışmaya gönderilen karikatürlerin siyasi, propoganda içeren, ayrımcı bir izlenim 

vermesi, seçici kurulu yanıltmaya yönelik özgün olmayan her türlü müdahale ve 

değişikliği yapan katılımcı hakknda kural ihlali işlemi uygulanır ve çalışması 

yarışmadan elenir. 

- Yarışmaya katılan tüm karikatürler bedelsiz ve süresiz olarak yarışmayı düzenleyen 

ilgili kuruluşa ait olacaktır ve bu karikatürleri, internet ve diğer her türlü ortamda 

yayınlama, katalog, broşür, afiş, kitap ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını 

yapma hakkına sahip olacaktır. 

- Yarışmanın neticesinde, seçici kurulun ödüle layık gördüğü bir karikatürün, bu 

yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmada derece almış 

olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül 

sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya 

almamış yarışmacılar açısından herhangi bir talep hakkı doğurmaz. 

- Yarışmaya teslim edilen karikatür içerisinde bulunan ve özgün olmayan olguların 

kullanılması halinde sorumluluk yarışmaya katılan öğrencilere aittir. Telif hakkı ihlali 

söz konusu olduğunda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Karikatür Topluluğu 

sorumluluk kabul etmemektedir. 

- Yarışmaya karikatür göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen 

yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar 

yarışma dışı bırakılır. 

- Seçici kurul gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir 

veya yarışmayı iptal edebilir. 

4. Başvuru 

- Eserler 35 x 50 cm. kağıt üzerine yapılmalı ve bir dosya içinde öğrenci kimliği 

gösterilerek Sağlık Kültür Daire Başkanlığından Ayşegül Ünver’ e iletişim ve imza 

karşılığında teslim edilmelidir. 

- Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici kurul, 

değerlendirilmesi aşamasında, başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı 

ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır. 

- Seçici kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. 

Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir. 

 



5. Ödüller  

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi “NKÜ’de Öğrenci Olmak” Karikatür Yarışması 

ödülleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Birinci: 3 AYLIK YEMEK KARTI 

İkinci: 2 AYLIK YEMEK KARTI 

Üçüncü: 1 AYLIK YEMEK KARTI 

Mansiyon: 12’Lİ MARKER KALEM 

Mansiyon: 12’Lİ MARKER KALEM 

Sergileme alan öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Ayrıca jüri üyeleri tarafından 

kabul edilen karikatürler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin düzenleyeceği 

sergide yer alacaktır. 

6. Seçici kurul üyeleri (Jüri) 

. Doç. Dr. M. Cevat ATALAY (Resim Bölüm Başkanı) 

. Dr. Öğr. Üyesi Mahpeyker YÖNSEL (Karikatür Topluluğu Koordinatörü) 

. Arş. Gör. Abdurrahman ÖZDEMİR (Karikatür Topluluğu Yrd. Koordinatör) 

7. Yarışma Takvimi 

Yarışmanın Başlama Tarihi:  29 Kasım 2018 

Son Katılım Tarihi: 30 Nisan 2019 Saat: 17:00 

Seçici Kurulu Değerlendirmesi: 2 Mayıs 2019 

Sonuç Bildirimi: 3 Mayıs 2019 

Sergi ve ödül Töreni: 6 Mayıs 2019 

 


