“Share UR Research”
Video Yarışması
YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI
“Share UR Research” video yarışması ODTÜ BiG (Bilim İletişimi Grubu) ve GİSAM
(Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından
gerçekleştirilmektedir.

Yarışmanın Amacı:
Bilimin toplumla buluşturulmasını amaçlayan bilim iletişimi çalışmalarının önemli bir
ayağı da araştırmacının, araştırmasını her seviyeden kitlenin anlayabileceği seviyede
sunabilme becerisine sahip olmasıdır. Bu amaçla ODTÜ Bilim iletişimi çalışmalarına
farklı boyut getirerek yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası
araştırmacıların kendi özgün bilimsel araştırmalarını video film aracılığıyla
tanıtmalarını teşvik etmeyi amaçlayan bir yarışma düzenlemektedir. Yarışma tüm bilim
alanlarına açıktır.

Katılım Koşulları:
1. “Share UR Research” video yarışması, ODTÜ’de öğrenim gören yüksek lisans ve
doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların katılımına açıktır.
2. Katılımcılar bireysel ya da ekip olarak yarışmaya katılabilirler.
3. Eserler jenerikle birlikte en az 1 en fazla 3 dakika uzunluğunda olmalıdır.
4. Gösterim kopyaları en az 1920x1080 çözünürlüğünde olmalıdır.
5. Eserlerin dili İngilizce olacaktır.
6. Videolarda stok görüntü kullanılabilir. Stok görüntü temini için ODTÜ GİSAM’dan
destek alınabilecektir. www.storyblocks.com sitesinden seçtiğiniz fotoğraf ve video
desteği için gisam@metu.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.
7. Yarışmaya katılan eserlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.
8. Yarışmaya gönderilecek eserlerdeki özgün olmayan araştırma, metin, müzik, vb.
kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır.
Aynı şekilde videolarda yer alan tüm kişilerden gerekli izinlerin alınması da
yarışmacının sorumluluğundadır. Gerekli haklara ya da izinlere sahip
olunmadığının ortaya çıkması halinde, ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit
yarışmadan sonra yapılır ise, eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
9. Bir kişi yarışmaya en fazla iki eserle katılabilir.
10. Katılımcılar doldurdukları başvuru formunu ve videolarını 21 Mayıs 2021 Cuma
günü 23.59’a kadar www.big.metu.edu.tr adresine yükler.

11. Örnek
videolar
için
https://www.youtube.com/watch?v=BKQzLS-WVI0,
https://www.youtube.com/watch?v=Fi573OTW62I adresleri ziyaret edilebilir.
12. Yarışamaya kesin katılacağını beyan eden katılımcılar isterse başvurusu sayısına
bağlı olarak GİSAM tarafından yapılacak “Araştırmanı nasıl görselleştirirsin?”
atölyesine katılabilir. Nisan ayında yapılacak atölye için gisam@metu.edu.tr
başvurabilirsiniz.

Yarışma takvimi:
Başvuru için son tarih:

21 Mayıs 2021

Ön eleme sonuçları:

28 Mayıs 2021

Ödül Töreni:

9 Haziran 2021

Başvuru:
Yarışmaya katılabilmek için eserin sahibi/sahipleri başvuruda bulunur. Eserin birden
fazla sahibi varsa, başvuru formunda diğer sahiplerinin isimlerinin de yer alması
gerekmektedir.
Yarışmaya en fazla iki eserle başvurulabilir.
Yarışma başvuruları www.big.metu.edu.tr adresindeki form ile 21 Mayıs 2021 Cuma
günü saat 23:59’a gönderilebilecektir. Başvuru formunda aşağıdaki bilgilerin
doldurulması gerekmektedir.
a) Eserin youtube.com sitesine ‘liste dışı (unlisted)’ olarak yüklenmiş bağlantı
adresi
b) Eserin künyesi (eser sahibi, film ekibi, süresi, vb.)
c) Eser hakkında Türkçe ve İngilizce kısa bilgi
d) Eserden 3 adet fotoğraf (yüksek çözünürlükte)
e) Yönetmeninin biyografisi
f) Danışman öğretim üyesinden alınmış izin belgesi
g) Onay formu.
Not: Ön elemeyi geçen eserlerin yönetmenlerinden yüksek çözünürlükte, bir (1) adet
yönetmen fotoğrafı ve üç (3) adet eserden fotoğraf istenecektir.

Değerlendirme Koşulları:
1. Yarışmaya katılan videolar Düzenleme Kurulu tarafından tematik, biçimsel ve
yarışma koşullarına uygunluk açısından değerlendirilecektir. Yarışma koşullarına

uygun bulunan videoların nihai değerlendirmesi ise Seçici Kurul tarafından
yapılacaktır. Seçici Kurul www.big.metu.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.
2. Araştırmanın niteliği değil, video yapım aşağıdaki kriterler doğrultusunda
değerlendirilecektir:
a. Kurgu ve Anlatım (Anlatımın anlaşılırlığı ve sadeliği, anlatımı akıcı ve ilgi
çekici kılan yaratıcı öğeler)
b. Görsel ve işitsel nitelik

Ödül:
Birincilik ödülü yurtdışında düzenlenen uluslararası bilimsel bir etkinlik (kongre,
konferans, seminer, çalıştay, yaz okulu, vb.) için ulaşım (ekonomi sınıfı), konaklama
ve katılım ücretinin azami 10.000 TL’ye kadar karşılanmasıdır.
Ödül tek bir katılımcıya verilecek olup, ödülü kazanan kişinin etkinliğe katılıp geri
döndüğü zaman diliminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi veya doktora
sonrası araştırmacısı olması gerekmektedir.
Katılmak istenilen etkinliğin ilgili Enstitü/Bölüm başkanlığı/Merkez tarafından
uygunluğunun olması ve ödemelerin gerçekleşmesi için ilgili faturaların ibraz edilmesi
istenecektir.

Diğer Koşullar:
1. Ödül kazanan eserlerin yayın hakları ODTÜ’ye aittir. Bu eserler ODTÜ’nün tanıtım
programlarında, sosyal medya hesaplarında, fuarlarda ve TV kanallarında
kullanılabilir. Bu kullanımlar nedeniyle telif hakkı ödenmez.
2. Eser, ekip halinde üretildi ise başvuru formunda ekip lideri/sözcüsünün iletişim
bilgilerine yer verilecektir.
3. Ön değerlendirmeyi geçen videolar 28 Mayıs 2021 Cuma günü ilan edilecektir. 9
Haziran 2021 Çarşamba günü tüm başvuru sahiplerinin katılımına açık ödül töreni
düzenlenecektir. Dereceye giren videolar ödül töreninde açıklanacaktır.
4. Birincilik ödülünü ekip olarak katılan katılımcılardan birinin kazanması halinde,
hangi ekip üyesinin destekten yararlanacağını ekip belirleyecek ve ıslak imzalı
muvaffakatname ile Düzenleme Kurulu’na bildirecektir.
5. Ön değerlendirmeyi geçen filmlerden en çok izleyici oyu alana İzleyici Ödülü
verilecektir. İzleyici Ödülü, 1000TL’lik ODTÜDEN (Dükkanı ve Kitaplık Birimi’nden)
hediye çekidir.
6. Ön değerlendirmeyi geçen tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir
7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi gerektiğinde katılım koşullarını değiştirip güncelleme
hakkına sahiptir. Katılım koşullarındaki değişiklik ve güncellemeleri takip etmek
katılımcının sorumluluğundadır. Ödüller yarışma jürisinin takdirinde olup, katılımın
az olması gibi durumlarda değişiklik yapılabilir.

İletişim:
ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM)
Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 Çankaya/Ankara
gisam@metu.edu.tr
GİSAM Tel: 0312 210 3553
Bilim İletişimi Grubu Tel: 0312 210 3801

Share UR Research Video Competition
CONSENT FORM
I have read all the conditions in the "Share UR Research" Video Competition Terms and
Condıtıons of Partıcıpatıon and I accept the stated rules. In accordance with the Law on
Intellectual and Artistic Works (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) or the relevant legislation, I
accept that I have transferred all my rights to the METU Science Communication Team
regarding the presentation or broadcasting of my work I submitted to the “Share UR Research”
Video Competition on the METU website and social media accounts.

Creator’s (or the Team’s Representative’s)
Name & Surname:
Date of Birth:
Address:
e-mail:
Mobile Phone Number:

Date:
Signature:

