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      İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULU 

         SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM 
 
EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
TMMOB-MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 

KONU 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
 

AMAÇ 

Ülkemizin güvenli geleceğinin teminatı öğrencilerimizin sağlıklı ve 
güvenli ortamlarda öğrenim görmeleri, öğrencilerde güvenlik 
bilincinin geliştirilmesine ve güvenlik kültürünün geliştirilmesine 
katkı sağlamak.  

YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMİ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi 

YARIŞMA KAPSAMI 
Edirne İli Ortaokul ve Lise düzeyindeki özel ve resmî okullarda 
öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. 

KATILIM ŞARTLARI 

a. Edirne İlindeki resmi-özel ortaokul ve liselerde öğrenci olmak, 
b. Eserler, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.   
c. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak hazırlanacak ve en fazla üç  
(3) slogan ile katılabileceklerdir. 
ç. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
d.Yarışmaya katılanlar, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne vermekle 
yükümlü oldukları ıslak imzalı katılım formu ile afişlerinin özgün ve 
kendilerine ait olduğunu, bu eser ya da eserlerle daha önce hiçbir 
yarışmaya katılmadıklarını ve hiç bir yerde sergilenmediğini, bu 
şartname hükümlerini aynen kabul ederler. 

YARIŞMA KURALLARI 

a. Jüri, değerlendirmeyi genel olarak; anlatım yetkinliği ve amaca 
uygunluk gibi özellikleri taşıyan değerlendirme kriter formu 
kapsamında yapacaktır. 
b. Yazı dili Türkçe olacaktır. 
c.Katılımcılar, sloganlarını 1 adet A4 boyutunda kağıt üzerine 
yazacak olup, 1’den fazla eser için numara (1,2,3 vb) vermeleri 
gerekmektedir. 
ç. Katılım formlarının eksiksiz olarak doldurularak, eserin sağ arka 
üst/alt köşesine yapıştırılmalıdır. 

YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK 
ESERLERDE DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR 

a. Slogan, "İş Sağlığı ve Güvenliği" konusunda olmalıdır. 
b. Sloganlar en fazla üç (3) cümleden oluşturulmalıdır. 
c. Sloganlarda kullanılacak sözcükler mantıksal bir bütünlük 
içerisinde verilmelidir. 
ç.Mesajlar net ve anlaşılır şekilde verilmeli ve merak duygusu 
uyandırılmamalıdır. 
d. Sloganın bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım 
haklarının katılımcıda olması gerekmektedir. Sloganın daha önce 
benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, sloganın tamamı ya da bir 
bölümü kopya edilmemiş, özgün ve telif haklarının satılmamış 
olması gerekmektedir. 
e. Yarışmaya gönderilen sloganlarda herhangi bir kuruluş, siyasi parti, 
örgüt vb. yapılara ait sembol, simge, yazılı  ifadenin yanı sıra herhangi 
bir grubu, oluşumu, kişiyi kınayıcı, küçük düşürücü, onur kırıcı tarzda 
ifadeler ile toplumun genel ahlak ilkelerine aykırı, cinsel ve/veya 
cinselliği çağrıştırıcı herhangi bir ifade bulundurulmayacaktır.                                                                                                                                        
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YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK 
ESERLERDE DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR 

g.Ek: Katılım Formu eksiksiz olarak doldurularak eserin arkasına 
yapıştırılmalıdır. 

ESERLERİN TELİF VE KULLANIM 
HAKKI 

-Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen sloganlar iade 
edilmeyecek, bütün telif haklarıyla Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir. 
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği sloganların kendisine ait olduğunu ve 
tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.  
-Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu 
beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma 
ile elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL 
DEĞERLENDİRME 

Eserler 15 Nisan 2019 tarihine kadar Edirne İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne gönderilecektir. Değerlendirme Müdürlük tarafından 
oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve 
üçüncü olan eserler seçilecektir. 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışmanın Duyurulması 18 Mart 2019 

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Son Teslim Tarihi 09 Nisan 2019 

Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne  
Son Teslim Tarihi 

11 Nisan 2019 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve  
Merkez Okullarda Toplanan Eserlerin                                  
İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Son Teslim Tarihi  

15 Nisan 2019 

İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Değerlendirme 17-19 Nisan 2019 

Yarışma Sonucunun İlan Edilmesi 22 Nisan 2019 

Ödül Töreni Duyurulacak 

 
Sergi 
 

Duyurulacak 

YARIŞMA SONUCUNUN 
DUYURULMASI 

Yarışma sonuçları, 22 Nisan 2019 Pazartesi günü Edirne İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi web sayfasından 
(http://edirneisg.meb.gov.tr) ilan edilecek. 

ÖDÜLLER 

1.lik Ödülü 1 Adet-Çeyrek Altın 

2.lik Ödülü 1 Adet-1Gr. Altın 

3.lik Ödülü 150 TL’lik Kırtasiye Malzemesi 

ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ 
Ödül töreni daha sonra belirlenecek ve duyurulacak bir tarihte 
yapılacaktır. 
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TESLİM ŞEKLİ VE ZAMANI 
Eserler 15 Nisan 2019 tarihi Pazartesi günü saat 17.00'a kadar Edirne 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine teslim 
edilmesi gerekmektedir. 

İLETİŞİM 
Tel                  : 0.284.2126122 
E-Posta          : isguvenligi22@meb.gov.tr 
Web Adresi   : https://edirne.meb.gov.tr 

 

Ek: Katılım Formu (1 Sayfa) 

İş bu şartname bir (1) sayfalık eki dahil toplam üç (4) sayfadan oluşmaktadır. 
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Ek:1 

KATILIM FORMU 

ADI SOYADI  

OKUL ADI  

SINIF / ŞUBE  

DOĞUM TARİHİ  

OKUL TEL / FAX  

OKUL E-POSTA  

OKUL ADRESİ  

 
BEYAN 

 
Eserin ve içeriğinde kullanılan her türlü 
materyallerin tarafımca üretildiğini veya 
kullanım haklarının tarafımda olduğunu, 
daha önce benzer nitelikte bir yarışmaya 
katılmadığını, özgün ve telif haklarının 
satılmamış olduğunu taahhüt ederim. 
Yarışma şartnamesi tarafımca okunmuş 
olup, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu kapsamında;          
İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne geçeceği 
başta olmak üzere tüm şartları kabul 
ederim. 

 

 
 
 

Veli / Vasi olarak bu beyanı onaylıyorum. 
İmza Veli/Vasi Ad Soyad 

 
 
 
 

…. / …. / 2019 

 
NOT: 
1- Bir kişiye ait birden çok eserin olması durumunda eser sayısı belirtilerek bir form doldurulması 
yeterlidir. 
2- 18 yaş altı katılımcılar için katılım formu veli/vasi tarafından, 18 yaş üstü katılımcıların kendisi 
tarafından imzalanacaktır. 
 


