Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
“Türkiye Geçilmez ” konulu video düzenleme yarışması
Proje/Faaliyet Adı

“Türkiye Geçilmez” video düzenleme yarışması

Proje/Faaliyet Türü

Film (video)

Hedef Kitle

Öğrenciler (Lise)

Proje/Faaliyet Bütçesi

1.olan eser 1.000 TL,
2.olan eser 500 TL,
3.olan eser Mansiyon

Proje/Faaliyete ilişkin
Açıklama/Amaç/Detay/Yöntem

*Türk milletinin 15 Temmuz Gecesi milli ve
manevi değerlerini, kutsallarını, bayrağını ve
namusunu canı pahasına koruduğunu ve bundan
sonrada korunacağının anlatılması.
*Türkiye’nin bayrağı, vatanı devlet ve milletiyle
tek, bölünemez ve geçilemez olduğunu,
Türkiye’nin dünya düzeninde söyleyecek sözü
ve haksızlıklara karşı müdahale kudreti
bulunduğunun anlatılması.
Eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
oluşturulan jüri tarafından değerlendirilecektir.
Yarışma sonucunda birinci gelen eser sahibi
1000 TL. Ikinci 500 TL. ile diğer dereceye
girenler plaket
ve
çeşitli
hediyelerle
ödüllendirilecektir.
Eserler ilgin15temmuz@gmail.com adresine
gönderilecektir.
Eserlerin son teslim tarihi: 05.07.2021 tarihidir.
Komisyon tarafından yapılan değerlendirme
sonucu 10.07.2021 tarihinde ilan edilecektir.

Beklenen Sonuçlar

Proje/Faaliyet Uygulama Tarihi
a. Başlangıç Tarihi
b. Bitiş Tarihi
Eserlerin gönderileceği adres:

15 Temmuz’un daima hafızalarda taze tutulması,
Milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket
edildiğinde bütün güçlüklerin aşılabileceğinin,
Türkiye geçilmez konsepti ile Türkiye’nin
günümüz dünya düzeninde söyleyecek sözü ve
haksızlıklara müdahale edecek kudretinin
bulunduğunun vurgulanması.
a.03/06/2021
b.05/07/2021
ilgin15temmuz@gmail.com

“Türkiye Geçilmez” video düzenleme yarışması Şartnamesi Konu:
Türkiye Geçilmez
Amaç: Türk milletinin 15 Temmuz Gecesi milli ve manevi değerlerini, kutsallarını, bayrağını
ve namusunu canı pahasına koruduğunu ve bundan sonrada korunacağının anlatılması.
*Türkiye’nin bayrağı, vatanı devlet ve milletiyle tek, bölünemez ve geçilemez olduğunu,
Türkiye’nin dünya düzeninde söyleyecek sözü ve haksızlıklara karşı müdahale kudreti
bulunduğunun anlatılması hedeflenmiştir.
Katılımcılar: İlçemizdeki tüm lise öğrencileri
Yarışmanın Yasal Dayanağı:
T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Konya Bölge Müdürlüğü 29.04.2021 tarih ve
110628 sayılı yazısı.
Türkiye Geçilmez Video düzenleme Yarışması Katılım Koşulları:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullarda lise öğrencisi olmak,
Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel
Kanunu, Türk Milli Eğitimi Temel Amaçları, genel ahlak ve Türk aile yapısına uygun
olması gerekmektedir. Bu şartlara taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Türkiye Geçilmez konsepti konulu videolarda ülkemizin dış politika, enerji, savunma,
ulaştırma ve alt yapı, teknoloji, uzay, havacılık, eğitim ve sağlık gibi atılımları
konularına yer verilebilir.
Türkiye Geçilmez aynı zamanda Milli irade geçilmez, Mavi vatan geçilmez, Siber vatan
geçilmez, Eren Bülbül geçilmez, Akıncı Siha geçilmez, Havalimanları geçilmez,
TBMM geçilmez, Gölbaşı geçilmez, Kahraman Kazan geçilmez, Kızılay geçilmez
demektir. Bunlarla ilgili videolar hazırlanabilir.
Konu ile ilgili videolar, görüntüler, açık kaynaklardan alınabilir, bu videolar konu
bütünlüğü içinde düzenlenebilir.
Video düzenleme araçları, etkili sunum için kullanılabilir
İstenildiği taktirde sadece görüntüler ve müzikler kullanılarak, seslendirme ayrı
yapılabilir.
Yarışmaya katılacak eserlerin teması “Türkiye Geçilmez ”olmalıdır. Videoların temaya
uygunluğunun belirlenmesi yarışma jürisinin uhdesindedir.
Başvuruda bulunan videoların süresi jenerik dahil en fazla 10 dk. İle sınırlıdır. Süre
aşımının gerçekleşmesi durumda video değerlendirme dışı bırakılır.
Yarışma için bu tür dışında gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bir yarışmacı en fazla 2 eserle yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya gönderilecek videolarda özgün olmayan (alıntı) metin, görüntü, müzik vb.
kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı yarışmacının sorumluğundadır. Bu
kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Ilgın İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü bu durumdan hukuki olarak sorumlu tutulamaz.
Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmada derece alan videoların her türlü yayın,
arşiv ve gösterim hakkına sahiptir.
Başvuruda bulunan katılımcılar, videolar ile birlikte aşağıdaki doküman ve materyalleri
en geç 05/07/2020 tarihine kadar ilgin15temmuz@gmail.com adresine göndermelidir.

•
•

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN MATERYALLER:
Katılımcı tarafından doldurulacak başvuru formu
Vidolar MP4 ve MPEG2 formatında olacak ve ilgin15temmuz@gmail.com
gönderecektir. (başvuru formuyla beraber)
Videolar fazla 10 dk. Olmalıdır.
Eserlerde görüntüler (alıntı) kullanılabilir. Yasal sorumluluk eser sahibine aittir.

•

Filmlerde seslendirme veya alt yazı kullanılabilir. (Katılımcının tercihine bırakılmıştır.)

•
•

DEĞERLENDİRME
•

Değerlendirme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon
tarafından değerlendirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Şartnamesinin okullara duyurulması: 03/06/2021
Yarışma afiş ve şartnamesinin Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde
yayınlanması: 03/06/2021
Eserlerin son teslim tarihi: 05/07/2021
Değerlendirme : 09/07/2021
Ödül almaya hak kazanmış eserlerin duyurulması: 10/07/2021
(Ödül alan eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde duyurulacaktır.)
ÖDÜLLER:
Belgesel kısa film yarışması 1. si : 1.000 TL.
Belgesel kısa film yarışması 2. si : 500 TL.
Belgesel kısa film yarışması 3. sü : Mansiyon

ILGIN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE GEÇİLMEZ KONULU VİDEO DÜZENLEME YARIŞMASI
KATILIM FORMU
Katılımcının
Adı Soyadı
Okulu
Videonun Adı
Videonun Süresi
İrtibat Telefon numarası
Tarih

Not: Yarışma ile ilgili tüm güncel bilgileri ve duyuruları https://ilgin.meb.gov.tr/ adresinden
takip edebilirsiniz.
Yarışmada derece alan eserlerin yayın hakkı, eser sahibinden izin alınmak kaydı ile Ilgın İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğüne aittir. Her türlü mecrada ticari olmayan amaçlarla eğitim ve tanıtım araçlı
kullanılabilir. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış olması yarışmaya katılmaya
engel teşkil etmez. Yarışmaya gönderilen eserlerde kullanılan metin, görüntü, müzik vb.
kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda
doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
Eser sahibi bu Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne muvafakat verdiğini kabul eder. Verdiği izni
sonradan kesinlikle geri almayacağını ve vermiş olduğu telif hakkı için maddi ve manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rucü kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılan öğrencinin
Adı Soyadı İmzası

