
ASMA KÖPRÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ  

‘KUDÜS BENİM NEYİM OLUR?’  

SOKAK RÖPORTAJI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

 

 

Konu: Kudüs Benim Neyim Olur? 

 

Amaç: Öncelikli hedef Kudüs konusuna dikkati çekmek, bir Kudüs bilinci oluşturmak, 

insanların kendi içinde bir Kudüs muhasebesi yapmasına zemin hazırlamak, insanları Kudüsle 

ve orada yaşananlarla ilgili araştırma yapmaya teşvik etmek. Kudüs’ün sokaktaki vatandaş 

için ne anlama geldiği, ne derecede önem arz ettiği ve öncelikleri arasında bulunup 

bulunmadığı, bulunuyorsa önem derecesini en etkili/çarpıcı şekilde izleyiciye sunan bir 

çalışma ortaya çıkarabilmek.  

 

 

Kapsam: Röportajın konusu Kudüstür. İçerikle ilgili (Kudüs konusundan ayrılmamak şartıyla) 

herhangi bir sınırlama yoktur. Röportajı yapan kişi, “Kudüs neyiniz olur?” sorusuyla başlayıp 

dilediği şekilde, istediği kadar soru sorabilir.  

 

Amaç en çok doğru cevabı verenleri bulmak değil, yapılan röportajlarla Türkiye’de 

Kudüs’ün insanlar için ne ifade ettiğini ölçebilmek/değerlendirebilmek ve bunun 

sunumunu en iyi şekilde yapabilmektir.  

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

Bundan sonraki bölümlerde Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, tam adıyla veya 

“Asma Köprü” röportajı yapan “Röportajcı” veya “eser sahibi” hazırlanan röportaj 

videosu ise “eser” olarak anılacaktır. 

 

a) Yarışmaya 15-35 yaş arası şartname yükümlülüklerini yerine getiren ve Türkiye’de ikamet 

eden herkes katılabilir. 

 

b) En az 5 (beş) farklı kişiyle röportaj yapılmalı ve çekilen görüntüler tek bir videoda 

birleştirilmelidir. Hazırlanan videonun toplam süresi en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) dakika 

olmalıdır. 

 

c) Röportajcı, en az 5 farklı kişiyle yaptığı röportajlardan oluşan eserinde kendi yorumunu ve 

son değerlendirmesini kullanabilir. Bunu, kendisi kamera karşısına geçerek yapabilir ya da 

eserin sonuna yazılı şekilde veya KJ’ye ekleyebilir. 

 

d) Röportajda, sorular sesli şekilde sorulabilir ya da sadece KJ ile videoda yer alabilir. 

 

e) Başvuru yapılacak eserin kurgusu yapılmalı, ham görüntü gönderilmemelidir. 

Kurgulanmamış videolar/görüntüler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

  

f) Gönderilecek röportaj videoları başka bir yerde yayınlanmamış (İnternet ortamı, TV, sinema 

gibi) ve ödül almamış olmalıdır.  

  



g) Yarışmada dereceye giren eser sahiplerinin ya da temsilcilerinin ödül törenine katılması 

zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir. 

  

h) Başvuru yapacak kişiler, online başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son 

başvuru tarihi olan 31 Ocak 2021 saat 19.00’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar.  

 

j) Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, yarışmaya gönderilen tüm eserleri, ödül alsın ya 

da almasın ticari olmayan her türlü faaliyette ve mecrada kullanım hakkına sahiptir. 

 

 

TEKNİK ŞARTLAR 

 

• Yarışmaya, temaya uygun olmak şartıyla sadece videosu kurgulanmış eserler 

başvurabilir.  

 

• En az beş ayrı kişiyle gerçekleştirilen röportaj görüntüleri kolaj yapılarak(videolar 

birleştirilerek) tek bir video oluşturulmalıdır. 

 

• Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi 

yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

• Filmler Vimeo’ya veya YouTube’a (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) 

yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo'ya yüklendikten sonra 

"Privacy" sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Youtube’a yüklenen 

filmlerin de gizli olarak yüklenip URL bağlantısı https://www.asmakopru.org.tr 

adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.  

 

• Yüklenen eserlerin çözünürlüğü 1280x720’den az olmamalıdır.  

 

• Görüntüler kesinlikle yatay açıyla çekilmelidir. Dikey çekilen görüntüler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

• Röportajcı, eserin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun 

kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek eserlerdeki özgün olmayan 

metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili 

konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği 

bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Röportajcı, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin 

telif haklarını ihlal edecek olursa, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 

uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.  

 

• Röportaj yapılan kişiler ve bunların haricinde videoda kimliklerini ortaya çıkaran veya 

ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler 

gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük röportajcıya aittir.  

Röportajcı, Asma Köprü tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamında ilgili 

kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını 

gösterir kayıtları Asma Köprü ile derhal paylaşacaktır.  

 

• Asma Köprü, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, 

herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı 



iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın 

düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından gönderilen veya 

teslim edilen hiçbir eser Asma Köprü tarafından kullanılamaz.  

 

• Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan 

sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.  

 

• Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

• Yarışmaya başvuru ücretsizdir.  

 

• Yarışmaya katılanlar tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

 

• Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

o Finale kalacak eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Asma Köprü tarafından 

belirlenir. Jüri, sinema, medya, sanat alanlarında uzman en az 3 kişiden oluşur. Jüri, 

finale kalacak eserleri değerlendirir. Asma Köprü, jürinin önerisi üzerine özel ödüller 

de verebilir. 

 

o Jüri tarafından seçilecek ilk 5 eser, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 

YouTube sayfasında yayınlanacaktır. Bu eserlerden, belirlenen süre içerisinde en 

fazla beğeni alan ve en fazla ortalama izlenme süresine sahip ilk üç eser ödül 

almaya hak kazanacaktır. Değerlendirme yalnızca Asma Köprü’nün YouTube 

sayfasındaki ortalama izlenme süresi ve beğeni verileri dikkate alınarak yapılacaktır.  
 

o Finale kalan eserler 8-9 Şubat 2021 tarihlerinde https://www.asmakopru.org.tr  web 

sitesinden duyurulacak ve Asma Köprü Youtube sayfasından   

https://www.youtube.com/channel/UCUfAVwSxcgk25RLKUCt8S_w paylaşılacaktır.  

 
o Değerlendirme, eserlerin Asma Köprü’nün YouTube sayfasında yayınlandığı tarih ile 

başlayacak ve 1 Mart 2021 saat 19.00 itibarıyla sona erecektir. Bu zaman dilimi 

dışındaki beğeni ve izlenme süresi verileri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

o Değerlendirme süreci tamamlanmadan, başvuruda bulunan eserin Asma Köprü’nün 

YouTube sayfası dışında herhangi bir platformda paylaşıldığının tespit edilmesi 

halinde, hangi aşamada olursa olsun ilgili eser değerlendirmeye alınmayacak ve ödül 

hakkını kaybedecektir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asmakopru.org.tr/
https://www.youtube.com/channel/UCUfAVwSxcgk25RLKUCt8S_w


DİĞER HUSUSLAR 

 

▪ Katılımcılar yarışmaya katıldıkları filmleri Vimeo veya YouTube’a yüklemeli ve 

yükledikleri filmlerin linkinin açıldığını Asma Köprü’ye ilgili mail ile teyit ettirmelidir. 

Çalışmayan linklerden Asma Köprü sorumlu tutulamaz ve bu videolar yarışma dışı kalır.  
 

▪ Yüklenen videolar genele açık olmamalı, yalnızca link paylaşılanlar (sadece Asma 

Köprü) videoyu izleyebilmeli. 

 

▪ Katılımcıların, yarışma online başvuru formunun çıktısını alarak ıslak imzalı şekilde 

taratıp PDF olarak ilgili maile göndermesi gerekmektedir. Asma Köprü Uluslararası 

Öğrenci Derneği Kudüs Benim Neyim Olur? Konulu Sokak Röportajı Yarışması 

Şartnamesinin her sayfası da yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere eser 

sahibince ıslak imzalı şekilde PDF formatında taratılarak 

kudusbenimneyimolur@gmail.com  adresine e-posta ile gönderilmelidir. 

 

▪ İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen 

bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış 

ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek 

geri tahsil edilir.  

 

▪ Finale kalan eserlerin sahipleri, eserin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı 

belirtilerek Asma Köprü tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler 

ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine 

müsaade eder.  

 

▪ Başvuruda bulunan eser sahipleri gönderdikleri röportaj videosu üzerindeki çoğaltma, 

yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim 

hakkını; ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla 

basit lisans vasıtasıyla Asma Köprü’ye kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.  

 

▪ Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli 

işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden 

feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına 

verilmez.  

 

▪ Finale kalan eserlerin sahipleri, finale kaldıkları bilgisi Asma Köprü tarafından sosyal 

medya ve diğer mecralarda açıklanana kadar bu bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.  

 

▪ Eser sahipleri, Asma Köprü YouTube sayfasında yayınlanacak eserlerini, yarışma 

sonuçlanıncaya kadar kendisine veya başkasına ait sosyal medya 

hesaplarından/mecralardan paylaşamaz. Yalnız, daha fazla kişiye ulaşması için Asma 

Köprü’nün YouTube sayfasına konulan eserin linkini paylaşabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kudusbenimneyimolur@gmail.com


YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Son başvuru Tarihi: 31 Ocak 2021 

Jüri Değerlendirme ve YouTube Yayını: 1-9 Şubat 2021 

Değerlendirme Bitiş: 1 Mart 2021 19:00 

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 10 Mart 2021  

 

 

ÖDÜLLER 

 

- Asma Köprü Sokak Röportajı Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından 

belirlenen ilk 5 (beş) eserden Asma Köprü’nün YouTube sayfasında en fazla ortalama 

izlenme süresi ve beğeni alan toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük 

ödülleri ile Asma Köprü yönetiminin veya jürinin belirleyeceği alanlarda özel mansiyon 

ödülleri verilebilecektir. 

 

- Dereceye girenler Asma Köprü tarafından 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 

ödül töreninde açıklanır. Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.  

 

- Dereceye giren eserlerin sahiplerine; Birinciye 5.000 TL, İkinciye 2.500. TL, Üçüncüye 

1.000 TL ve Mansiyon Ödülü sahibine de 500 TL para ödülü verilecektir. Bunun 

yanında, ödül alan tüm yarışmacılara ‘Kudüs Ey Kudüs’ kitabı, sertifika ve Kudüs 

maketi takdim edilecektir. 

 

- Ödüller, Asma Köprü tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından hak 

sahiplerinin vereceği banka hesap numarasına EFT/HAVALE yoluyla iletilecektir.  

 

- Ödül, eserin sahibine verilir. Eserin birden fazla sahibi olması durumunda ödül tutarı 

röportajcı sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır. Ödül töreninde eser 

sahibinin bulunamaması söz konusu olursa ödül, röportajcının önceden belirlediği ve 

yazılı olarak Asma Köprü’ye bildirdiği bir temsilciye verilir.  

 

- Jüri’nin önerisi üzerine Asma Köprü bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.  

 

- Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal 

mirasçılarına verilir.  

 

 

“Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği ‘Kudüs Benim Neyim Olur?’ Sokak Röportajı 

Yarışması” şartlarını okudum ve kabul ettim.  

 

 

 

 

 

 

Eser Sahibi/ Röportajcı 

         Tarih ve İmza 

 


