
Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  

Bağımlılıkla Mücadele Slogan Yarışması Şartnamesi 

AMAÇ 

Tütün ve Sigara Bağımlılığının zararları, Teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı vb. zararlı davranışlarla 

mücadeleye dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmaktır. 

KONU 

Tütün ve Sigara bağımlılığının zararları, Teknolojinin zararlı kullanımına vb. Bağımlılıklarla ilgili öz ve 

etkili bir slogan 

KATILIM 

-Yarışma, tüm İlçe Milli Eğitim personeli ve öğrencilerinin katılımına açıktır. 
 
-Yarışmaya katılan sloganlar daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da 
herhangi bir iletişim ya da reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş sloganlar 
olmalıdır. Bu konu ile ilgili yasal sorumluluk katılımcılara aittir. 

-Katılımcılar en fazla iki (2) slogan ile yarışmaya başvurabilirler. Yarışmaya slogan gönderen 
katılımcılar bu sloganların kendilerine ait, özgün eserler olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. 

-Sloganın yazılacağı kâğıt A4 boyutlarında olacaktır (21x29,7 cm). 

-Sloganlar Türkçe olacaktır. 

-Aynı sloganla katılan farklı yarışmacıların dereceye girmesi durumunda kapalı zarf kura usulü ile 
sloganlardan biri ödüle layık görülürken diğeri iptal edilecektir. 

-Başvurular ücretsizdir. 

-Yarışma kurallarına uygun bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

-Yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler kabul 
edilmeyecektir. 

-Eserlerin telif hakları Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´ne ait olacaktır. 

-Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlara yönelik hiçbir itiraz kabul görmeyecektir. Jürinin kararı 
nihai olacaktır. 

- "Söğüt İlçe Milli Eğitim Slogan Yarışması " ibareli, yarışmacının adının yazılı olduğu bir zarfa 
konularak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. 

-Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün şartları kabul ettiklerini beyan ve 
taahhüt etmiş sayılırlar. 

KATILIM TARİHLERİ 

17 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurulabilir. 

Açıklanma Tarihi: 23 Ocak 2018 

 

 



TOPLAMA MERKEZİ 

Okul/Kurum Müdürlükleri aracılığıyla Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde imza karşılığı 

toplanacaktır. 

SEÇİCİ KURUL 

a) Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Slogan Yarışması İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet YILDIRIM 

başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fuat OSKAY, Özel Büroda Görevli Öğretmen 

Burak UYSAL ve Müdürlüğümüzce görevlendirilecek 4 rehber öğretmenden oluşturulacak toplamda 7 

kişilik kurul tarafından yapılacaktır. 

b) Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine 

bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir. 

DEĞERLENDİRME 

Seçici Kurul, belirlenen tarihte Söğüt Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda toplanarak toplama 

merkezine verilen eserleri birlikte değerlendirerek ödüle değer bulunanları belirler. Ödüle layık 

bulunan sloganlar kurumumuz web sayfasının duyurular bölümünde belirtilen tarihte ilan edilecektir. 

ÖDÜLLER 

Slogan Yarışması´nda aşağıda sayıları, dereceleri ve ödül miktarları belirtilen yarışmacılara ödüller ve 

Katılım Belgeleri takdim edilecektir. 

1.lik Ödülü : Çeyrek Altın + Katılım Belgesi 

2.lik Ödülü : Gram Altın + Katılım Belgesi 

3.lük Ödülü : 0.5 Gram Altın + Katılım Belgesi 

ESERLERİN İADESİ 

Gönderilen bütün sloganlar arşivlenecektir. Sloganlar sahiplerine iade edilmeyecektir. Ödüle değer 

bulunan eserlerin basım, yayım ve telif hakkı Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´ne aittir. 


