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Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-46831714-821.05-00067435163
Konu : Afiş Tasarım Yarışması Duyurusu Hk

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10

06800-Çankaya

Bakanlığımızca, muhtelif görsel iletişim tekniklerinin kullanılması suretiyle, vatandaşlarımızı
tüketici hakları konusunda bilinçlendirerek güncel tüketici sorunlarına karşı toplumsal farkındalık
düzeyini artırmak ile sürdürülebilir tüketim kalıplarını yurt çapında teşvik etmek amacıyla, ülkemizdeki
üniversitelerin Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Bilimleri, Medya
ve Görsel Sanatlar, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık ile benzeri bölümlerinde ön lisans, lisans veya yüksek
lisans öğrenimi görmekte olan öğrencilerin katılabileceği “Tüketici Hakları” konulu bir afiş tasarım
yarışması düzenlenmiştir. Söz konusu yarışmayla ayrıca, yukarıda bahsi geçen alanlarda öğrenim
hayatlarını sürdüren üniversite öğrencilerinin özgün tasarımlar üretmelerini teşvik ederek onların
düşünme becerilerinin gelişmesine ve tasarımcı kimliklerinin güçlenmesine yardımcı olmak, öğrencilerin
öğrenim hayatları içerisinde gerçekleştirecekleri profesyonel çalışmaları desteklemek, sergilemek ve bu
yolla öğrencilerimizi kalıcı eserler bırakmaya özendirmek de amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda, bahse konu afiş tasarım yarışmasına ilişkin olarak hazırlanan şartname,
muvafakatname, katılım formu ve taahhütneme ile yarışma afişine
https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/tuketici-haklari-konulu-afis-tasarim-yarismasi adresinden
ulaşılabilmektedir. Söz konusu yarışma duyurusunun Ülkemiz genelinde bulunan üniversitelerin
rektörlüklerine iletilmesi ve yarışma şartlarını içeren duyuru linkinin, internet siteniz ve sosyal medya
hesaplarınız üzerinden yayınlanması, ayrıca üniversitelerin kendi sosyal medya hesapları ile web siteleri
üzerinden öğrencilerine duyurması, yarışma afiş görselinin ise bilahare basılı çıktı olarak üniversite
rektörlüklerine iletileceği hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.
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