2022
KATILIM KOŞULLARI

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
AYDIN DOĞAN GENÇ İLETİŞİMCİLER
YARIŞMASI

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ AYDIN DOĞAN GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin
iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya
yalnız 2022 öğrenim yılında eğitim amacıyla yapmış oldukları çalışmalarla katılabilirler.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda Yazılı, Görsel, İşitsel ve İnternet
Yayıncılığı dallarında yarışmaya gönderilen çalışmalar arasından her ana dalda bir projeye 5.000-TL tutarında
Üstün Başarı Ödülü verilecektir.
Değerlendirmesinde; amaç, yaratıcılık, özgünlük, teknik kullanım gibi kriterlerde fark yaratan projeler seçilecektir.
Her dal için Birincilik Ödülü 1.500 TL’ dir. Ödül kazanan öğrencilerin fakülte dekanlıklarına ayrıca berat verilir.
Ödül kazanan tüm öğrenciler ise başarılarını simgeleyen ödül heykelciği ile ödüllendirilirler.
Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı yapıt(lar) üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun 21. - 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını haiz olduğunu ve yarışmaya katıldığı yapıtın ödül
kazanması halinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. - 25. madde hükümlerinde tanımlanan
işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali
haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı’na devrettiğini, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan
Vakfı’nın söz konusu yapıtları sergilemek, arşivinde tutmak, basılı şekilde veya internet ortamında ve sair
şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin
olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.
İşbu başvuru formunda yer alan bilgiler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin ve Aydın Doğan Vakfı’nın Genç İletişimciler Yarışması çerçevesinde sözleşmenin ifası
kapsamında organizasyon ve etkinlik yönetimi, yetenek gelişimi, iletişim ve yarışmaya katılım faaliyetlerinin
yürütülmesi amaçlarıyla; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Başvuru Formu
aracılığıyla işlenecek, saklanacaktır. Başvurunun başarısız olması halinde başvuranın bilgileri yürürlükte bulunan
kanun ve mevzuatın öngördüğü süre boyunca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı tarafından
saklanacaktır.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınızın da yer aldığı aydınlatma
metnine* Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ( tgc.org.tr ) ve Aydın Doğan Vakfı ( aydindoganvakﬁ.org.tr ) internet
sitelerinden ulaşılabilir ve verilerinize ilişkin yazılı taleplerinizi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ( Türkocağı Caddesi
No.1 Cağaloğlu-İstanbul ) ve Aydın Doğan Vakfı ( Burhaniye Mah. Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar-İstanbul )
adreslerine ıslak imzalı olarak veya tgc1946@tgc.org.tr advakﬁ@advakﬁ.org kayıtlı elektronik posta adreslerine
güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.
* Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni:
https://genciletisimcileryarismasi.com/kvkk.php

www.genciletisimcileryarismasi.com

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
AYDIN DOĞAN GENÇ İLETİŞİMCİLER
YARIŞMASI

KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılan projeler www.genciletisimcileryarismasi.com adresine yüklenmelidir.
Başvuru tarihi: 1 Temmuz 2022 - 30 Aralık 2022
www.genciletisimcileryarismasi.com adresinden indirilen katılım formunun kağıda bastırılıp
ilgili bölüm başkanlığı ve dekanlık tarafından onaylanması zorunludur.
Onaylanan Form ve Okul Kimliği son başvuru tarihi olan 30 Aralık 2022 Cuma akşamı
17.00’a kadar www.genciletisimcileryarismasi.com adresine yüklenmelidir.
Bir öğrenci, her alt dalda yalnız bir çalışmayla aday olabilir.
Toplu çalışmalarla da ödüle aday olunabilir. Toplu çalışmalara izin verilen dallarda, öğrenci sayısı
en fazla 4 olabilir. Bu durumda çalışmayı yapanlar ortak aday sayılırlar.
Yarışmaya gönderilen çalışmalar iade edilmez.
Yarışmanın dili Türkçedir.
Yarışmaya ulusal medya için hazırlanmış ve yayınlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.
Kazananlara ödülleri, tören günü kimlik karşılığı teslim edilir. Teslim alınmayan ödüllerden
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı sorumlu değildir.
Gönderilen projelerin kargo ücretleri Vakıf tarafından karşılanmayacaktır.
Katılım koşullarına ve özel kurallara uymayan çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya katılacak adaylar çalışmalarını/yapıtlarını T.C. yasalarına uygun olarak oluşturmalıdır.
Yarışma için son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 Cuma akşamı saat 17:00’dir.
Yarışma ile ilgili her türlü soru veya sorular
advakﬁ@advakﬁ.org adresine gönderilmelidir.

YAZILI DAL
Öğrencilerin, fakültelerinin eğitim amacıyla o yıl yayımladığı uygulama gazete ve dergilerinde yayınlanan
çalışmalarına aşağıdaki dallarda ödül verilecektir:
Yazılı Dal Üstün Başarı Ödülü 5.000 TL
Her alt dalın Birincilik Ödülü 1.500 TL’dir
1) Haber - Haber Araştırma
Tüm haber, haber-araştırma ve magazin çalışmaları bu alt dal kapsamındadır.
2) Röportaj
Tüm röportajlar bu alt dala dahildir.
3) Mizanpaj
Gazete ve dergi mizanpaj çalışmaları bu alt dalda değerlendirilecektir.
4) Fotoğraf
Her dalın kapsamına giren tüm fotoğraﬂar bu kategoride yarışacaktır. Haber fotoğraﬂarı tercih edilir.
5) Spor
Bu alt dala, spor ile ilgili, her türlü haber-haber araştırma-röportaj çalışmaları katılabilir.

ÖZEL KURALLAR
Yarışmaya katılan projeler www.genciletisimcileryarismasi.com adresine yüklenmelidir.
Başvuru tarihi: 1 Temmuz 2022-30 Aralık 2022
www.genciletisimcileryarismasi.com adresinden indirilen katılım formunun kağıda bastırılıp ilgili bölüm
başkanlığı ve dekanlık tarafından onaylanması zorunludur.
Onaylanan Form ve Okul Kimliği son başvuru tarihi olan 30 Aralık 2022 Cuma akşamı 17.00’a kadar
www.genciletisimcileryarismasi.com adresine yüklenmelidir.
Yarışmaya katılan projenin/projelerin 1 kopyası, son başvuru tarihi olan 30 Aralık 2022 Cuma akşamı
17.00’a kadar Aydın Doğan Vakfı adresine ayrıca gönderilmelidir.
1) Öğrenciler, fakültelerinin eğitim amacıyla o yıl yayımladığı uygulama gazete ve dergilerinde yayınlanan
çalışmaları ile katılabilirler. İnternet gazeteleri yazılı dala aday olamaz.
2) Alt dallara gönderilen projelerin daha önce hiçbir yerde (Ulusal Medya) yayınlanmamış olması gerekir. Özgün,
yaratıcı, farklı bir proje olmasına özen gösterilmelidir. Bu özellikleri taşımayan çalışmalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Vakfa gönderilecek kopya:
1) Yarışmaya katılan dalla ilgili aday, çalışmasını, gazete ve dergi sayfasından keserek boyutuna göre A3 ya da A4
kartona yapıştırmalı, kartonun sağ üst köşesine gazetenin adı, sayısı, sayfa numarası, çalışma adı ve
öğrenci/öğrencilerin isimlerini, üniversite, bölüm ve dal belirterek eksiksiz olarak yazmalıdır.
2) Fotoğraf dalında aday gösterilen yapıtların, başvuruyla birlikte 1’er adet olarak fotoğraf kartına basılmış olarak
gönderilmesi gerekmektedir.
JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yazılı dalda, bireysel çalışmalarla yarışmaya katılan adaylar tercih nedenidir.
Bir öğrenci, her alt dalda yalnız bir çalışmayla aday olabilir.

GÖRSEL DAL
Eğitim amacı ile öğrencilerin o yıl içerisinde fakültelerinin stüdyolarında gerçekleştirilmiş yapıtlarına aşağıdaki
dallarda ödül verilecektir:
Görsel Dal Üstün Başarı Ödülü 5.000 TL
Her alt dalın Birincilik Ödülü 1.500 TL’dir
1) Televizyon Haberi
Haberciliğin altı temel sorusuna yanıt vermeli, “haber” değeri taşıyan görüntüler içermeli, kurguda doğal ses-dış
ses dengesi iyi kurulmalıdır. (En fazla 2 dakika)
* Projeyi yüklerken konu başlığı seçmeniz gerekmektedir. (Genel veya Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar)
2) Belgesel
Farklı kaynaklardan yararlanarak yeni bilgiler ortaya çıkarmalı, belgelere ve/veya tanıklara dayanmalıdır. Akıcı
bir anlatım ve yenilikçi yaklaşımlar içermelidir. (En az 20, en fazla 40 dakika)
* Projeyi yüklerken konu başlığı seçmeniz gerekmektedir. (Genel veya Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar)
3) Kısa Film
En fazla 10 dakika olmalıdır. Orijinal bir senaryoya dayanmalıdır. Tek bir konsept işlenmelidir. Konsepti taşıyan
bir hikaye olmalıdır. Hikayede önemli olan, karakter gelişiminden ziyade bir ﬁkri en çarpıcı ve algılanabilecek
şekilde aktarmaktır. Görüntü ve kurgu başta gelen anlatım öğeleridir. Video, animasyon ve/veya başka serbest
bir teknik kullanarak hazırlanmalıdır. Graﬁk ve animasyon kullanılabilir.
* Projeyi yüklerken konu başlığı seçmeniz gerekmektedir. (Genel veya Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar)
* GÜÇLÜ KIZLAR, GÜÇLÜ YARINLAR ÖZEL ÖDÜLÜ
Kız ve erkek çocukları arasındaki eşitsizlikler, dünya üzerindeki milyonlarca çocuğu etkilemeye devam
etmektedir. Bu sorunun çözümü için kız çocuklarının güçlendirilmesi ve eğitim yoluyla yaşam becerilerinin
arttırılması gerekiyor. Genç kızların geleceğine yatırım yapmak; yoksulluğa, eşitsizliğe ve cinsiyet ayrımcılığına
karşı yürütülen mücadelelere de ivme kazandıracaktır.
Kız çocuklarının ve genç kadınların eğitim düzeyini yükseltmek için yenilikçi çözümlere ihtiyaç vardır. Bulgulara
göre, kız çocuklarının eğitimi, kalkınma hedeﬂerine ulaşmayı sağlayan itici bir güçtür. Tamamlanmamış bir
eğitim; heba edilen bir potansiyel demektir.
“Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar: yoksulluğa, eşitsizliğe ve cinsiyet ayrımcılığına son” konusu ile ilgili
gönderilecek Televizyon Haberi, Kısa Film ve Belgesel Projelerinden seçilecek birincilere 1.500 TL ödül
verilecektir.
ÖZEL KURALLAR
Yarışmaya katılan projeler www.genciletisimcileryarismasi.com adresine yüklenmelidir.
Başvuru tarihi: 1 Temmuz 2022-30 Aralık 2022
www.genciletisimcileryarismasi.com adresinden indirilen katılım formunun kağıda bastırılıp ilgili bölüm
başkanlığı ve dekanlık tarafından onaylanması zorunludur. Onaylanan Form ve Okul Kimliği son başvuru
tarihi olan 30 Aralık 2022 Cuma akşamı 17.00’a kadar www.genciletisimcileryarismasi.com adresine
yüklenmelidir.
JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Metin, Türkçe’nin kullanımı ve yazım tekniği, görüntü, kurgu, ses ve müzik kullanımı, seslendirme.
Daha önce ele alınmamış bir konuya yenilikçi bir yaklaşım getirmek ayırıcı özellik olarak görülmektedir.
Gönderilen projelerde üniversite logosu dışında logo kabul edilmeyecektir.
Profesyonel destek/hizmet alınmayacaktır. Tüm projelerin üniversitelerin imkanları dahilinde öğrenciler
tarafından yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili jüri yetkisini ve kanaatini kullanmakta serbesttir.
Görsel dalda sadece yönetmen, yapımcı, kameraman ve senarist ödüllendirilir. Aynı kişi birden fazla
görev üstlenebilir.
Filmler yabancı dille seslendirilmiş ise Türkçe altyazılı olması zorunludur.
Bir öğrenci, her alt dalda yalnız bir çalışmayla aday olabilir.

İŞİTSEL DAL
Eğitim amacı ile öğrencilerin o yıl içerisinde fakültelerinin stüdyolarında gerçekleştirilmiş yapıtlarına aşağıdaki
dallarda ödül verilecektir:
İşitsel Dal Üstün Başarı Ödülü 5.000 TL
Her alt dalın Birincilik Ödülü 1.500 TL’dir
1) Radyo Haber Spikerliği (En fazla 3 dakika)
Radyoda yayınlanacak haber bültenlerinin hazırlanması (haber, spor, hava durumu) seslendirilmesi.
Haberin güncel ve özgün olması gerekmektedir.
2) Radyo Programcılığı
a. Müzik formatlı Radyo Programı (Şarkı ve şarkıcılar hakkında kısa bilgiler, şarkı anonsları)
b. Konuşma ağırlıklı, çeşitli konuları işleyen radyo programı. (Sağlık, Kadın, Hayvanlar, Toplumsal Konular...vb)

ÖZEL KURALLAR
Yarışmaya katılan projeler www.genciletisimcileryarismasi.com adresine yüklenmelidir.
Başvuru tarihi: 1 Temmuz 2022-30 Aralık 2022
www.genciletisimcileryarismasi.com adresinden indirilen katılım formunun kağıda bastırılıp ilgili bölüm
başkanlığı ve dekanlık tarafından onaylanması zorunludur.
Onaylanan Form ve Okul Kimliği son başvuru tarihi olan 30 Aralık 2022 Cuma akşamı 17.00’a kadar
www.genciletisimcileryarismasi.com adresine yüklenmelidir.
İşitsel dalda sadece yapımcı aday olabilir.

JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Metin, Türkçe’nin kullanımı, imla, konuya hakimiyet, derleme, seslendirme, zaman kullanımı, kurgu, müzik,
efekt, ses kalitesi, içerik, amaç, toplumsal katkı, hedef kitle, özgünlük, yaratıcılık.
Yarışmaya katılan tüm radyo programlarında profesyonel teknik yapımcı ve seslendirmeci kullanılamaz.
Bu nedenle teknik yapımcı ile seslendirme yapan öğrencilerin isimleri de belirtilmelidir.
Daha önce başkaları tarafından yapılmış röportajlardan, programlardan alıntı yapılacak veya kullanılacaksa
mutlaka izin alınmalı ya da atıfta bulunulmalıdır.
Bir öğrenci, her alt dalda yalnız bir çalışmayla aday olabilir.

İNTERNET YAYINCILIĞI
Öğrencileri, teknolojiye ve internet yayıncılığı konusuna özendirmek ve teşvik etmek amacıyla aşağıdaki dallarda
ödül verilecektir:
İnternet Yayıncılığı Dalı Üstün Başarı Ödülü 5.000 TL
Her alt dalın Birincilik Ödülü 1.500 TL’dir
1) İnternet Sitesi
Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış site ile aday olunabilir. Site çalışır durumda olmalıdır. Sık
güncellenen enformasyona odaklı siteler (haber siteleri) bu kategoriye dahil değildir.
2) Blog
İnternet üzerinde çeşitli blog platformlarını kullanarak yapılmış kişisel ya da tematik bloglar aday gösterilebilir.
Blogun, son başvuru tarihinden en az 3 ay önce yayına açılmış olması gerekmektedir. Sık güncellenen bir blog
olması, zengin ve özgün içerik kullanımı önemlidir. Fotoğraf ve multimedya öğeleri gibi farklı formatta içeriklere
yer verilmelidir.
3) Sosyal Medya Projesi
Sosyal medya site ve araçlarını en iyi şekilde kullanarak kitle kazanmayı hedeﬂeyen, yapılmış veya planlanan
projelerin raporları ya da planları ile aday olunabilir. Aday olunan projeye özel bir WEB sitesinin ya açılmış olması
ya da proje planında bu sitenin özelliklerinin açıkça tanımlanmış olması gerekir. Projenin, bir amacının olması ve
bu amaç çerçevesinde Facebook, Twitter, YouTube ve benzeri sosyal medya platformlarında kullanılması, bu
sitelerde yapılan/yapılacak sosyal medya iletişiminin projenin merkezi Web sitesine kullanıcı/üye çekmeye
yönelik olması önemlidir. Gerçekleştirilmiş projelerin raporlarında projenin amacı, ne kadar sürede yapıldığı, kaç
kişinin çalıştığı, rakamsal veriler/istatistiklerin içerdiği bilgilerin bulunması gerekmektedir. Sonuçların proje
sonuna kadar kendi WEB sitesinde duyurulması gerekmektedir.
4) İnternet Medya Sitesi
Fakültelere bağlı öğrenci grupları tarafından hazırlanan haber ya da tematik medya siteleri ile aday olunabilir.
Haber, sosyal paylaşım, video ve çeşitli konulara özel her türlü enformasyona odaklı ve sık güncellenen siteler
değerlendirmeye alınacaktır.
ÖZEL KURALLAR
Yarışmaya katılan projeler www.genciletisimcileryarismasi.com adresine yüklenmelidir.
Başvuru tarihi: 1 Temmuz 2022-30 Aralık 2022
www.genciletisimcileryarismasi.com adresinden indirilen katılım formunun kağıda bastırılıp ilgili bölüm
başkanlığı ve dekanlık tarafından onaylanması zorunludur.
Onaylanan Form ve Okul Kimliği son başvuru tarihi olan 30 Aralık 2022 Cuma akşamı 17.00’a kadar
www.genciletisimcileryarismasi.com adresine yüklenmelidir.
1) Bu kapsamdaki çalışmaların başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili sair yasal düzenlemelere uygun
olması gerekmektedir.
2) İnternet sitesinin adresi ve linki, bütün formlarda ve proje özetinde ulaşılabilmeyi sağlayabilecek şekilde tam
olarak yazılmalıdır. Başvuru tarihinden itibaren yarışmanın bitimine kadar geçen süre içinde site mutlaka yayında
olmalıdır. Yayından kalkan sitelerin değerlendirmesi yapılamayacağından, başvuru yarışma dışında kalacaktır.
3) Hazırlanan sitelerin öğrencilerin bireysel çabaları ile yapılması gerekmektedir.
4) Web arayüz tasarımları jpg olamaz.
5) Video dosyaları internet üzerinden erişilebilecek herhangi bir platforma yükleyerek video linki sunum
dosyalarına eklenmelidir ya da video dosyasının tam adı sunum dosyasına yazılarak video dosyası ayrıca dijital
tanıtım dokümanlarına eklenmelidir.
6) Tüm kategorideki siteler mobil uyumlu olmalıdır.
JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
İçerik, yapı ve navigasyon (içerik organizasyonu), yüklenme hızı, görsellik, fonksiyonellik, kullanıcıyla etkileşim
özellikleri (interaktivite), platforma uyumluluğu, kullanım kolaylığı, graﬁk tasarımı, güncellenme sıklığı.
Bir öğrenci, her alt dalda yalnız bir çalışmayla aday olabilir.

www.genciletisimcileryarismasi.com
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