“15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MESAJIM VAR” VİDEO YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI
YARIŞMANIN
AMACI
YARIŞMANIN
KONUSU

“ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MESAJIM VAR” Video Yarışması
“Vatan ve Milleti için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz’u unutturmamak, o gece şehit
düşen vatandaşlarımıza vefa göstermek ve milli şuurumuzun gelişimine katkı sağlamak
amacıyla 15 Temmuz ile ilgili nitelikli videolardan oluşan bir klip oluşturulması
15 Temmuz teması ekseninde vatan, millet, birlik, beraberlik, milli şuur ve şehitlik gibi
milli ve manevi değerleri gençlerimizin benimsemesi ve içselleştirmesi amacıyla
videoların çekilmesidir.
İlimizdeki Ortaöğretim kademesindeki tüm liselerde öğrenim gören öğrenciler

YARIŞMANIN
KAPSAMI
Yarışmaya 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İlimizdeki Ortaöğretim kademesindeki tüm
YARIŞMAYA
KATILIM ŞARTLARI liselerde öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
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Yarışmaya bireysel veya takım olarak katılım sağlanabilir. Katılım takım halinde
olduğunda, takım en fazla beş öğrenciden oluşmalıdır. Değerlendirme tek kategori
olarak yapılacaktır.(takım veya bireysel olarak ayrılmayacaktır.)
Hazırlanacak olan videolar daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, özgün ve
hiçbir yerde paylaşılmamış, yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Yarışmaya katılan videolar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel
Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yasal
düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde
hazırlanması gerekmektedir.
Başvuru tarihleri dışında ve eksik yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Yarışmaya son katılım tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
Üçüncü şahısların hak iddia etmesi durumunda yasal sorumluluk katılımcılara
aittir.
Yarışmaya katılan öğrenciler şartnamedeki kuralları kabul etmiş sayılır.
Dereceye giren adaylara ödül tarihinden önce bilgilendirme yapılacaktır.
Başvurular
başvuru süresinin son günü saat 17:00’a kadar
CD veya USB Bellek ortamında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimine teslim edilecektir
Videoların şartnameye uygun olup olmadıklarına dair ön değerlendirme yapılacak
şartları taşıyan videolar değerlendirmeye alınacaktır.
5 kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme
yapılacaktır.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup değerlendirme kriterleri
aşağıda belirtilmiştir.
Değerlendirme Kriterleri
Puan
Yarışma Temasını ifade Edebilme Gücü
40
Duygu ve Etkileyicilik
30
Çekim Tekniği ve Kalitesi
10
Süre Kullanımı
10
Video Adının Uygunluğu
10
100 Puan

VİDEOLARDA
ARANACAK
ŞARTLAR

Yarışmaya katılacak programlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.
•

•
•
•
•
VİDEOLARDA
ARANACAK
TEKNİK ŞARTLAR

YARIŞMANIN
TAKVİMİ

ÖDÜL

SONUÇLAR

Yarışmaya katılacak videolar Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, genel
ahlak kurallarına aykırı olmamalı ve siyasi amaçlara hizmet eden yanlış
anlaşılmaya neden olabilecek sakıncalı ve zararlı ifadeler ve/veya mesajlar
içermemelidir.
Yarışmaya katılacak videolarda yetişkin müdahalesi olmamalıdır.
Yarışmaya katılacak videolarda kullanılacak müzik, metin ve görüntüler telif
sorunu olmayacak şekilde düzenlenmelidir.
Videoların bir adı olacaktır. Videolar beş kelimeyi ve 50 karakteri geçmeyecek
şekilde isimlendirilecektir.
Yarışma videoların şartnamedeki talimatlara uygun gönderilmemesi katılımcı
sorumluluğundadır.

Yarışmaya katılacak fotoğraf/videolarda aşağıdaki teknik şartlar aranacaktır:
Videolar 1024 x 768 çözünürlük (HD formatında ) veya üzeri olmalıdır.
Videolar AVI, DVD, MPG, ASF, WMV, MPEG, MOV, DAT, FLV, MKV,MP4
formatlarında biri olabilir.
• Video 50 MB’dan büyük olmamalıdır. Bir başvuruda en fazla 1 adet video
gönderilebilir.
• Videolar 20 saniyeden az, 40 saniyeden uzun olamaz.
• Videolarda reklam unsurları bulunmamalıdır. Eserde telif hakkı içeren müzik ve
görsellere yer verilmemelidir.
Yarışma İlanı
• Başvuru süresi 6-22 Temmuz 2020
• Videoların Değerlendirilmesi 23-27 Temmuz 2020
• Sonuçların Açıklanması 28 Temmuz 2020
• Online Ödül Töreni 29 Temmuz 2020
1. 1000 TL
2. 750 TL
3. 500 TL
•
•

Değerlendirme sonucu ilk 10 video arasına giren videolardan oluşan bir klip yerel ve
ulusal basın organlarında yayınlanacaktır.
Sonuçlar Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün web sayfası
https://kmarasarge.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

