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TEKNİK ŞARTNAME 
 
Yarışma Konusu: “Türkiye Geçilmez” 
 
Katılım Koşulları: 
 
Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü kayıtlı 
öğrencilerinin katılımına ve tüm çizerlere açıktır. 
Her katılımcı en fazla üç adet karikatürle yarışmaya katılabilir. 
Karikatürler içerik olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü odaklı, halkın 
iradesinin, gücünün ve kanaatinin her şeyin önünde olduğuna dikkat çeken bir yapıya sahip 
olmalıdır. 
Yarışmaya sunulan karikatürlerin özgün olup, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka 
hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları gerekmektedir. 
Yarışmaya katılan katılımcılar, karikatürlerin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
etmiş sayılırlar. 
Son başvuru tarihi 2 Temmuz 2021’dir. Sonuçlar 11 Temmuz 2021 tarihinde Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nin www.deu.edu.tr adresli web sayfasından ve resmi sosyal medya hesaplarından 
açıklanacak ve pandemi koşulları elverirse ödül töreni 14 Temmuz 2021 tarihinde 
gerçekleştirilecektir. 
Yarışma katılımcıları karikatür yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir katılım ücreti 
ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep edemeyecektir. Yarışmacılar ödüller dışında 
herhangi bir telif ücreti talep edemezler. 
Seçici kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan karikatürler yarışma dışı kalacak, ödül 
verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda idarenin yeni bir 
karikatür seçme imkânı peşinen kabul edilecektir. 
Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz. 
Karikatürlerin üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiçbir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur 
bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır. 
Katılımcılar, başvuru formu ile birlikte tasarladıkları karikatürleri dijital formatta en geç 2 
Temmuz 2021 Cuma günü saat 17.30’a kadar 15temmuzyarisma@deu.edu.tr adresine 
elektronik posta yoluyla göndermelidir. E-postadaki gecikmelerden Dokuz Eylül Üniversitesi 
sorumlu değildir.  
 
Teknik Koşullar: 
 
Karikatür çalışmalarının üretiminde teknik serbesttir. Yüklenecek olan dosyalar 29 X 43 cm’i 
aşmamalı 305 dpi CMYK ebadında olmalı, çalışmaya ek olarak gönderilen çalışmanın yarısı 
boyutunda 150 dpi çözünürlüğünde Jpeg ebadında bir sunum kopyası da eklenmelidir. 

http://www.deu.edu.tr/


Yarışmaya katılmak üzere gönderilmiş olan çalışmalar bu yarışma için üretilmiş ve daha önce 
hiçbir yerde yayımlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır.  
 
Karikatürlerin Hakları: 
 
1.  Yarışmada katılımcılar ödül alsın ya da almasın karikatürlerin, telif ve yayın hakları 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’ne ait olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, DOKUZ EYLÜL 
ÜNİVERSİTESİ tarafından her türlü görsel/yazılı iletişimde kullanılabilecek ve DOKUZ 
EYLÜL ÜNİVERSİTESİ arşivine girecektir. 
2. Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ tarafından yarışma 
ile ilgili etkinliklerde, kurumsal web sayfasında, kurum yayın organları ile kataloglarda ve 
kuruma bağlı birimlerde sergileme amacıyla kullanılabilir. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
bu amaçla katılımcılara herhangi bir telif hakkı ödemeyecektir. 
3. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren karikatürlerin özgünlüğü ile 
ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. 
4. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, mevcut her tür koşul, tarih ve bilgiyi önceden herhangi 
bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. 
5. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar. 
 
Ödüller: 
 
Yarışmanın birincisine 5.000 TL para ödülü verilecek ayrıca ilk üçe giren ve mansiyon ödülü 
kazanan üç proje sahiplerine başarı belgesi verilerek projeleri ISBN numaralı özel antoloji 
yayını olarak e-kitap formatında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası 
kanallarından İngilizce ve Türkçe olarak yayına sunulacaktır.  
 
İletişim Bilgileri: 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi  
+90 (232) 301 67 09, 15temmuzyarisma@deu.edu.tr 
 
Yarışmaya başvuru formu ile beraber eser gönderimlerinin başlangıcı: 15 Haziran 2021 
E-posta ile eser gönderimi için son tarih: 2 Temmuz 2021 
Sonuçların Açıklanması: 11 Temmuz 2021 
Ödül Töreni: 14 Temmuz 2021 
 
Seçici Kurul: 

 
Prof. Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA/Dokuz Eylül Üniversitesi 
Prof. Nuray GÜMÜŞTEKİN/İzmir Demokrasi Üniversitesi 
Doç. Fuat AKDENİZLİ/Dokuz Eylül Üniversitesi 
Doç. Dr. Cem GÜZELOĞLU/Ege Üniversitesi 
Doç. Dr. Zeynep ARDA/İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Doç. Korkut ÖZTEKİN/Dokuz Eylül Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail OKAY/Yaşar Üniversitesi 
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