
“YAŞAYAN KARABÜK”  

SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ  

1 - KONU  

Slogan Yarışması, Türkiye’nin ilk ağır sanayi işletmesi olan Karabük Demir Çelik 

Fabrikalarının kuruluşundan (3 Nisan 1937) günümüze kadar olan süreci, gelişmeleri, 

değişimi içeren ‘’Yaşayan Karabük’’ temalı sloganları kapsayacaktır. ‘’Yaşayan 

Karabük’’ teması altında yarışmaya gönderilecek sloganlarda, Demir Çelik, Karabük 

İlinin Doğası, İnsanı, Emek, Tarihi Güzellikler vb. konuları içeren sloganlar 

değerlendirmeye alınacaktır.  

2 - KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI  

Yarışmaya katılım Karabük Valiliğinin resmi instagram hesabı üzerinden yürütülecek 

olup, katılımcıların Karabük Valiliğinin resmi instagram hesabını beğenmesi ve takip 

etmesi gerekmektedir. (instagram: karabukvaliligi)  

Sloganlar, yarışmacılar tarafından Karabük Valiliği resmi instagram hesabına 

(karabukvaliligi) Direk Mesaj (DM) olarak gönderilecek ve mesaj olarak gönderilen tüm 

sloganlar yarışma başladıktan sonra her Cuma günü (karabukfest) instagram 

hesabından paylaşılacaktır.  

Yarışma sonunda en fazla beğeni alan ilk 10 (on) slogan jüri karşısına çıkarılacak ve 

ödüllendirilmek üzere değerlendirilmeye alınacaktır.  

Her katılımcı istediği kadar sloganla yarışmaya katılabilir.  

Yarışma, konuya ilgi duyan tüm amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.  

Yarışmaya katılım bedelsizdir.  

Karabük Valiliği katılımcıların gönderdiği sloganlarla ilgili izinler ve telif hakları 

konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  

Katılım koşullarına ve şartlarına uymadığı tespit edilen sloganlar ödül almış olsa bile 

ödüller sonradan iptal edilecektir.  

Sloganlar (telifsiz olacak) herhangi bir kurum, kuruluş, özel teşebbüs, sivil toplum 

kuruluşunun vb. kullandığı sloganlardan olmayacak, tamamen yarışmaya özel 

katılımcının kendi özgün ifadelerinden oluşmalıdır. Aksi takdirde tüm sorumluluk 

katılımcıya ait olup Karabük Valiliği herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. 

Katılımcılar yarışmaya gönderdiği sloganların kendisine ait olduğunu ve gerekli hallerde 

tüm izinlerin alındığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve 



kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü 

kazanımları geri alınır.  

Yarışmaya herhangi bir şekilde slogan gönderen yarışmacılar bu şartnamedeki tüm 

şartları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.  

3 - KULLANIM HAKLARI  

Katılımcılar, yarışma için gönderdikleri tüm sloganların Karabük Valiliği yayınlarında ve 

sosyal medya hesaplarında kullanılması ve yayınlanmasını peşinen kabul eder. Buna 

bağlı olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince 

gönderdiği tüm sloganların çoğaltma, işleme, umuma iletim, temsil ve yayımlama 

haklarının kullanımı için Karabük Valiliğine izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu 

şekilde kullanılan sloganlar için, slogan sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri 

almayacağını ve sloganın yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu 

izin/muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını 

beyan ve taahhüt eder. Gönderilen sloganların kullanım hakları Karabük Valiliğine ve 

slogan sahibine ait olacaktır.  

4 - YARIŞMA TAKVİMİ  

Yarışma Başlangıç Tarihi  : 7 Şubat 2020  

Son Gönderme Tarihi  : 5 Mart 2020  

Sonuç Bildirimi  : 12 Mart 2020  

5- SEÇİCİ KURUL  

Jüri Üyeleri; İlgili Valili Yardımcısı Başkanlığında, Karabük Belediye Başkanlığı, 

Karabük Üniversitesi, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, KARDEMİR kurumlarının 

temsilcilerinden oluşacaktır.  

6 - ÖDÜL  

Ödül  : 1.000 TL  

7 - TESLİMAT ADRESİ  

İnstagram: karabukvaliligi  


	1 - KONU
	2 - KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI
	3 - KULLANIM HAKLARI
	4 - YARIŞMA TAKVİMİ
	5- SEÇİCİ KURUL
	7 - TESLİMAT ADRESİ

