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YARIŞMANIN KONUSU: 

       Yarışmaya katılacak eserlerde "İş Sağlığı Okulda- Evde- Her Yerde, İş Sağlığı Güvenliği 

ve Tedbirleri, İş Sağlığı Güvenliği ve Önemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili 

Sorumluluklarımız, İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgili Uyulması Gereken Kurallar" temaları 

işlenecektir. 

 

YARIŞMANIN AMACI: 

1. Öğrencilerimize İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü aşılamak. 

2. Öğrencilerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin okulda, evde ve her yerde önemli olduğu 

bilincini oluşturmak. 

3. Sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşmasına katkı sağlamak.  

4. Çocuklarımızın video hazırlama ve resim yapma becerilerini pekiştirmek. 

5. Güvenli ortam oluşturularak çalışma veriminin artması için farkındalık oluşturmak. 

6. Yaşadığımız alanlarda kazalara yol açabilecek etkenleri önceden fark edebilme bilincini 

oluşturmak.  

7. Kendilerini özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmek ve iş güvenliği konusunda farkındalık 

yaratmak. 

8. Bulunduğumuz ortamda düzensizliğe ve tehlikelere neden olan etkenlerin kaldırılmasında 

toplumsal bilinç oluşturmak. 

 

KATILIM VE UYGULAMA ESASLARI 

A) Resim Yarışması İçin: 

1. Resim yarışmasına İlkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf öğrencileri başvuru yapabilecektir. 

2. Resim Yarışmaları için 35x50 ebatlarında kâğıt kullanılacak olup resim tekniği serbesttir. 

3. Resimler alıntı olmayıp tamamen özgün eserlerin olmasına dikkat edilecektir. 

4. Her öğrenci yarışmaya, daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş en fazla 1 (bir) eserle 

katılabilir.  

5. Yarışmaya gönderilecek eserler katlanmadan ve yıpranmayacak şekilde iki mukavva arasına 

konularak elden teslim edilecek; katlanan ve yıpranan eserler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

6. Eserler temaya uygun olmalıdır. 

7. Öğrencilerin şartnameye göre hazırladığı eserler kendi okullarına teslim edilecektir. 

Okulların kendi bünyesinde oluşturacakları komisyon ile seçilen 1 eser İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ne elden imza karşılığı teslim edilecektir.  

8. Yarışmaya katılacak öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, numarası, okulu sayfanın arka yüzüne 

sol alt köşeye, tercihen tükenmez kalem ile yazılacaktır. 

 



B) Kısa Video Yarışması İçin: 

1.  Kısa video yarışmasına, ortaokul 5-6-7-8.sınıf ve lise 9-10-11-12.sınıf öğrencileri başvuru 

yapabilir. 

2. Okullar tarafından, okullarını temsil etmek üzere seçilen 1 video, Başakşehir İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü’ne (E-posta: basaksehirisgmemur@gmail.com) e-posta yolu (We transfer, 

Google Drive) ile gönderilecektir.  

3. İstedikleri takdirde fon müziği kullanabilirler. (Telif hakkı olmayan fon müziğinden seçilmeli). 

4. Video süresi en fazla 140 saniye olmalıdır. 

5. Gösterim için yeterli teknik özelliklere sahip olmayan videolar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

6. Video çekiminde özgünlük, yaratıcılık, kurgu, görsel ve işitsel nitelik, oyunculuk, gösterime 

uygun görüntü-ses-ışık ve müzik kalitesi, çarpıcı mekanlarda çekim ayrıca verilecek mesaj 

ile videonun bütünlüğüne önem verilmelidir. 

7. Video sonunda Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ismi ve logosu olmalı.. 

8. Telefon ile video çekimi yapılacaksa 16:9 ekran ölçüsünde olmalı ve yatay formatta çekim 

yapılması gerekmektedir.  

 

    RESİM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA 

 

Değerlendirme Kriterleri Puan Değeri 

Özgünlük 25 puan 

Kompozisyon (Resmin düzeni ve genel görünüşü) 25 puan 

Yaratıcılık (Konunun Yorumlanması) 25 puan 

Temaya Uygunluk 25 puan 

Toplam 100 puan 

 

 VİDEO DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA 

Videonun yarışma konusuna uygunluğu 25 puan 

İçerikte Özgünlük 20 puan 

Dilin Kullanımı ve Verilen Mesaj 20 puan 

Kurgu 20 puan 

Ses, Işık, Müzik 15 puan 

Toplam 100 puan 

  

 



Her jüri üyesi, videoyu toplam 100 puan üzerinden değerlendirecek, her jürinin puanı ayrı ayrı 

toplanarak ortalama ile puan belirlenecektir.  

 

1. Yarışma jürisi, Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulur. 
2. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Jüri kurulu kararı kesindir, değiştirilemez. 
3. Ortaya çıkabilecek her türlü problem ve belirsizliğin çözümünde Başakşehir İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü tarafından oluşturulan organizasyon komitesi ve yarışma jürisi yetkilidir.   

 

BAŞVURU SÜRECİ 

1. Yarışma Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.  

2. Katılım Başakşehir İlçesi resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencilerinin tamamına açıktır. 

3. Okullarımız başvurular arasından belirlediği ilkokullarda resim kategorisinde 1 eseri 

okullarını temsil etmek üzere resmi yazıda belirtilen Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimine elden imza karşılığı teslim ederek okul başvurusu 

aşamasını gerçekleştirebilirler. 

4. Ortaokul ve lisede kısa video kategorisinde 1 eseri okullarını temsil etmek üzere resmi 

yazıda belirtilen Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ne 

(E-posta: basaksehirisgmemur@gmail.com) e-posta yolu (We transfer, Google Drive) ile 

gönderilerek okul başvurusu aşamasını gerçekleştirebilirler. 

5. Eserlerin alıntı olmayıp tamamen özgün eserler olmasına dikkat edilecektir.  

6. Alıntı eserlerin yasal sorumluluğu eser sahibine aittir. 

7. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ödül almış eserler yarışmaya katılamaz 

8. Katılımcıların EK-1 ve EK-2 de istenen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.  

9. Bu şartnameyi Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yürütür. Bu şartnamede belirtilen 

hususları ve gerektiğinde tüm şartları değiştirme ve kaldırma yetkisine sahiptir. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışma onayının alınması  15 Nisan 2021 

Duyuruların yapılması  15 Nisan 2021 

Okulların Eserleri Belirlemesi  15 Nisan 2021- 29 Nisan 2021 

Eserlerin Son Teslim Tarihi 30 Nisan 2021  

Eserlerin İlçe MEM Komisyonu 

Tarafından İncelenmesi 

 3 Mayıs 2021 

Dereceye Girenlerin İlan Edilmesi 4 Mayıs 2021 

Ödüllerin Teslim Edilmesi Ödüllerin belirlenmesi ve teslim edilmesi ile ilgili 

bilgiler daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından belirlenecektir.   

 



KARŞILIKLI HAKLAR 

 

1. Eser sahibi eserin, dijital ve basılı mecralarda kullanılmasındaki fikri ve sınai hakları ile 

umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne 

devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir. 

 

2. Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yarışmaya katılan ve dereceye giren eserlerin, yayın 

yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir. 

 

3. Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını 

devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada 

umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür 

kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir. 

 

 

SON HÜKÜMLER 

 

Özel şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar 

ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler 

yapmaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilidir. 

 

İLETİŞİM 
 

Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 0212 488 48 80/81/83 

basaksehir.meb.gov.tr  

E-posta: basaksehirisgmemur@gmail.com 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   EK1: 

 

BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

                                                                                      BAŞAKŞEHİR 

  

 

Başakşehir İlçesi resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arası ‘İŞ SAĞLIĞI 

VE İŞ GÜVENLİĞİ ’temalı hazırladığım eser tümüyle kendime ait olup, yarışmada ve 

sonrasında okulum ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne ait sosyal medya ve web sitelerinde 

yayınlanmasına izin vermek amacıyla gönderilmiştir. 

 

Bu eseri göndererek yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, 

eserin aslı ve işlemesi ile ilgili; çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere 

bütün yayın araçlarıyla umuma iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme 

veya yayınlayabilme yurt içi kuruluşlara ücretsiz verebilme, tekrar yayınlayabilme, 

işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada)  ve komşu haklarını Başakşehir İlçe Millî 

Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz, sınırsız ve süresiz olarak devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.  

 

            ...../...../2021 

   

                                                      KATILIMCI ADINA  

               VELİ İMZA 
 

VELİSİNİN ADI VE SOYADI: 

 

VELİ İLETİŞİM NUMARASI:  

                                  

KATILIMCININ: 

 

ADI VE SOYADI  : 

 

DOĞUM TARİHİ  : 

 

TELEFON   : 

 

OKULU             : 

 

SINIFI                    :     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK2: 

 

 

 

 

BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

                                                                           BAŞAKŞEHİR 

 

 

 

Velisi bulunduğum aşağıda açık kimliği yazılı………………………………………  

……………….’ın  Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Başakşehir 

İlçesi resmi ve özel tüm  ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arası ‘İŞ SAĞLIĞI VE İŞ 

GÜVENLİĞİ ’temalı  yarışmaya katılmasına izin veriyorum. 

 

Yarışmaya gönderdiğimiz eserin aslı ve işlemesi ile ilgili; çoğaltma, yayma, temsil, 

dijital iletim de dâhil olmak üzere bütün yayın araçlarıyla umuma iletim hakları (yazılı olarak 

çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi kuruluşlara ücretsiz verebilme,  

tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme)  ve 

komşu hakları gibi tüm ‘fikri ve sınai’ haklarımızı Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne 

sınırsız ve süresiz olarak devrettiğimizi kabul ve taahhüt ederim. 

 

 

                                     ...../...../2021 

 

 

                    VELİ ADI SOYADI 

 İMZA 

 

 

 

 

 

Eser Sahibinin; 

 

ADI VE SOYADI   : 

TC. KİMLİK NUMARASI : 

DOĞUM YERİ VE YILI : 

                                                   

 

 

 

 

 

 


