“İSG NİN YAŞAMSAL ÖĞRETİLERİ ” KONULU SEKTÖREL KISA VİDEO YARIŞMASI SÖZLEŞME
VE BAŞVURU ŞARTLARI
1. Yarışmanın Amacı
” İSGNİN YAŞAMSAL ÖĞRETİLERİ ” konulu kısa video yarışması ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) Kanunu kapsamında yer alan işletmelerde çalışan personellerin farkındalıklarını arttırmak,
yine bu işletmelere hizmet veren İSG profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve toplumda
İSG konusunda bilinç geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2. Yarışmanın Konusu
Çalışan personellere Resmi Gazetede 15.05.2013 tarih ve 28648 sayı ile yayımlanan ÇALIŞANLARIN İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
kapsamında verilmesi gereken eğitimlerine yönelik konusu olan ve belirlenen sektör ve alt konuları özelinde
eğitici, bilgilendirici film, animasyon veya tiyatral gösteri gibi eserlerin video yarışması düzenlenecektir.
3. Yarışmanın düzenleneceği sektör ve alt konuları
3.1. Yarışmanın düzenlendiği sektör : İNŞAAT ve YAPI İŞLERİ
3.2. Alt konular
a.
Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar
b.
Kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri
c.
Şantiye içi iş makinesi kazalarının önlenmesine yönelik tedbirler
d.
Yüksekte güvenli çalışma
e.
Yapı işlerinde kullanılan iş ekipmanlarının asgari sağlık ve güvenlik şartları (iskeleler,
sütunlu çalışma platformları vb.)
f.
Betonarme kalıbı yapımı ve sökümünde alınacak güvenlik tedbirleri
g.
Kişisel koruyucu donanımların güvenli kullanımı
h.
Dinlenme ve barınma yerleri için asgari şartlar
i.
Sağlık ve güvenlik işaretleri
4. Genel Katılım Şartları
4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.2. Yarışmaya katılım amatör ve profesyonellere açıktır.
4.3. Yarışma, Jürinin ve Düzenleme Kurulunun 1. derece yakınları, yardımcıları ve çalışanları dışında 1 Ocak
2021 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan ve haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan,
• İş Güvenliği Uzmanı
• İş Yeri Hekimi
• Diğer Sağlık Personeli
• İş Güvenliği Teknikeri
Veya bu meslek gruplarının branş eğitimlerini veren üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimi halen devam
etmekte olan veya bu bölümlerden mezun olmuş kişilerin katılımına açıktır.
4.4. Haklarında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı bulunan kişiler bu yarışmaya
katılamazlar
4.5. Eser sahipleri en fazla 3 (üç) eser ile yarışmaya katılabilirler.
4.6. Video dosyaları jenerik dahil en az 5 en çok 15 dakika olacak şekilde, seslendirmesi yapılmış, ses müzik ve
efektleri uygun hale getirilmiş (mikslenmiş), HD 25 fps (1920x1080) ve MP4 formatında hazırlanmalıdır.
4.7. Katılımcı, yarışma için gönderdiği çalışmaların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış, kural ihlali sayılır ve tüm sorumluluk katılımcıya ait olur.
4.8. Yarışmaya gönderdiği çalışma üzerinde, kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve
değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
4.9. Kural ihlali yapan kişilerin ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş
bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının derhal ödülü iade etmesi gerekir.
4.10. Yarışma sonucu yarışma web sitesinde (www.isghayati.com) ve düzenleyen kurumların sosyal medya
hesaplarında duyurulacaktır.
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4.11. Ödül alanların duyurusu ödül töreninde (tören dijital ortamda online olarak da yapılabilir) yapılacak ve
ödülleri tören sırasında verilecektir.
4.12. Başvurularda kullanılacak rumuz, ad- soyadın ilk iki harfi ve TC kimlik numarasının son 4 (dört) hanesi
olacaktır. Jüri, değerlendirme sürecinde hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını görmeyecektir.
4.13. Puanlama 1 ila 100 puan üzerinden yapılacaktır. En düşük 1 en yüksek 100 puan olacaktır.
4.14. Puanlama hem halk oylaması ve jüri oylaması ile yapılacaktır.
4.15. Değerlendirme puanına halk oylaması %40, jüri oylaması %60 oranında katkı sağlayacaktır.
4.16. Jüri puanlamayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.
4.16.1. Mevzuata uygunluk
Eserin mevzuat doğrultusunda içerik olma kriteridir. Mevzuata aykırı içerikler, eseri izleyecekler için
yanlış bilgilendirme yapacağı için değerlendirme jürisi tarafından gerektiğinde ret edilebilecektir.
4.16.2. İçerik
Eserin içeriği, yarışma konusu ile ilgili olmalıdır. Eserlerin amacı çalışanları bilgilendirme olmalıdır.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırmaya yönelik olmalıdır. Siyasi, etnik
ve dini mesajlar içermemelidir.
4.16.3. Özgünlük
Eser özgün olmalıdır. Başka bir eserin kopyası veya benzeri olmamalıdır.
4.16.4. Görüntü kalitesi
Eserin görüntü kalitesi izleyenleri rahatsız etmeyecek kalitede ve netlikte olmamalıdır. Eserdeki
kişiler ve nesneler kolay seçilebilir ve anlaşılabilir bir görüntü kalitesinde olmalıdır.
4.16.5. Drama
Eserin kurgusunda tiyatral bir kurgu olması durumunda oyunculuk, senaryo ve kurgunun tutarlı olması
beklenir.
4.16.6. Teknik ayrıntı
Eserin konusunda çalışanların bu eseri izlediklerinde anlayabileceği şekilde teknik ayrıntıya yer
verilmelidir. Akademik ifadelerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
4.16.7. Etik
Eserler, iş sağlığı ve güvenliği etik kurallarına uygun olmalıdır. Mesleki etik ilkeler, profesyonel bir
yaklaşım, genel ahlak ve kültürel ilkelere uygunluk, gizlilik gibi temel ilkelerden taviz verilmemelidir.
4.17.
Sıralama hem alt konularda hem de tüm katılanlar arasında en yüksek puanı alandan en düşük alana
göre yapılacaktır.
5. ÖDÜLLER
5.1. Yarışmada ilk dereceye, dereceye giremeyen fakat jürinin ödüle karar verdiği eserlere mansiyon ve sektörün
alt konularında belirlenen birincilere aşağıdaki nakdi ödüller verilecektir.
1. Ödülü
5,000 ₺
2. Ödülü
3,000 ₺
3. Ödülü
1,000 ₺
Mansiyon
500 ₺
Alt konu birincilerine
250 ₺
5.2. Ayrıca yarışmada dereceye girenlere aşağıdaki ödüller de verilecektir.
5.2.1. Eğitim
5.2.1.1.
Birincilik Ödülü
5.2.1.1.1.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş denetçi Eğitimi
5.2.1.1.2.
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş denetçi Eğitimi
5.2.1.1.3.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
5.2.1.2.
İkincilik Ödülü
5.2.1.2.1.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş denetçi Eğitimi
5.2.1.2.2.
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş denetçi Eğitimi
5.2.1.3.
Üçüncülük Ödülü
5.2.1.3.1.
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş denetçi Eğitimi
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5.2.1.4.
5.2.2. Kişisel Koruyucu Donanımlar
5.2.3. Kitap
5.2.4. Yazılım
5.2.4.1. Birincilik Ödülü : Meditek İBYS (web) (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yazılımı) 3
yıllık üyelik
5.2.4.2. Birincilik Ödülü : Meditek İBYS (web) (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yazılımı) 2
yıllık üyelik
5.2.4.3. Birincilik Ödülü : Meditek İBYS (web) (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yazılımı) 1
yıllık üyelik
6. Çalışmaların Kullanımı, Telif Hakları ve Ücreti
6.1. Yarışmada ödül alan ve sergileme alan çalışmaların yayın, telif, kullanım, sergileme hakkına ve 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci
maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarına
çalışmanın sahibi ile birlikte yarışmayı düzenleyen kurumlar da sahip olacaktır.
6.2. Bu çalışmalar yarışmayı düzenleyen kurumların arşivinde saklanacaktır. Sahipleri, çalışmaların kullanımı
için peşinen izin/ muvafakatname vermiş sayılır. Yarışma sonunda ödül alan ve sergilenen eserler işitsel,
yazılı ve görsel tüm mecralarda kullanılmak üzere bütün mecralarda, bütün telif haklarıyla yarışmayı
düzenleyen kurumlar tarafından satın alınmış gibi işlem görür.
6.3. Katılımcı, çalışmanın/eserin tamamen kendisine ait olduğunu, yayın, telif, kullanım, sergileme, işleme,
çoğaltma, yayma vb. faaliyetler neticesinde 3. kişi veya kuruluşların çalışmaya yönelik ileri sürebileceği eser
hakkı, komşu hakkı, iktibas, çalıntı eser vs. tüm fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerle ilgili hukuki veya
cezai sorumluluğun tek başına kendisine ait olacağını beyan ve kabul etmiştir.
6.4. Yarışmada ödül alan ve sergileme alan çalışmalar sahiplerinin isimleri belirtilerek veya belirtilmeyerek
ayrıca bir telif ücreti ödenmeden yarışmayı düzenleyen kurumların tarafından etkinliklerinde ve eğitim
faaliyetlerinde, sergi, basılı katalog, dijital katalog (mobil platformlar da dahil), yarışmayı düzenleyen
kurumların bünyesindeki web siteleri, yarışmayı düzenleyen kurumların bünyesindeki mobil uygulamalar,
yarışmayı düzenleyen kurumların tüm sosyal medya hesapları, dergileri, basılı, dijital, mobil versiyonları,
ajanda, poster, takvim, çanta, kutu vs. gibi pazarlama destek ürünleri, basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda,
kitaplarda, reklamlarda, broşürlerde vb. her türlü tanıtım malzemelerinde, TV programları ve reklamlarında
ve ihtiyaç duyulabilecek tüm mecralarda reklam, tanıtım, eğitim ve ticari gelir getirici amaçla
kullanılabilecektir. Katılımcı bunlara bağlı olarak ödül dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen
vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.
6.5. Katılımcı, ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen eserlerinin isminin belirtilmesi sureti ile
yarışmayı düzenleyen kurumların belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde sergilenmesi veya yarışmadan sonra
aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve yarışmanın tanıtımı amacıyla oluşturulabilecek her
çeşit çalışmada yer alması durumunda ödül dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini
kabul ve taahhüt eder. Ayıca katılımcı işbu yarışma sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu gereğince kişisel verilerinin kullanılmasına onay ve açık rıza verdiğini beyan ve kabul etmiştir.
6.6. Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu
konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Eserlerin başka amaçlar için kullanımı yarışmayı
düzenleyen kurumların iznine tabidir.
6.7. Gönderilen çalışmaların tamamı katılımcı tarafından hazırlanmış olmalıdır. Başkasına ait çalışmaların olduğu
gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki ve cezai
sorumluluğu katılımcıya aittir.
6.8. Yarışmaya gönderilen çalışmalarda görünebilecek insanların, yer alması ve bir yarışmaya gönderilmesine,
çalışmanın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu
kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
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7. Yarışma Takvimi Ve Sonuçların Duyurulması
7.1. Son Teslim Tarihi: 25/06/2021
7.2. Jüri Değerlendirmesi: 08/06/2021
7.3. Sonuçların Açıklanması: Yarışma sonuçları 10 Temmuz 2021 tarihinde web sayfasında ilan edilecek olup
ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e- posta yoluyla bildirilecektir.
8. Başvuru ve iletişim
8.1. Katılımcılar yarışma web sitesinden online olarak başvuru formunu doldurarak eserlerini yükleyerek
başvuracaklardır.
8.2. Katılımcılar başvuru ile birlikte yarışma sözleşmesi hükümlerini okumuş ve yarışma koşullarını kabul etmiş
sayılır.
8.3. İletişim;
8.3.1. İnternet Sitesi :www.isghayati.com
8.3.2. Elektronik Posta : isgder@gmail.com
8.3.3. Telefon : 0 555 706 78 81
9. Jüri Üyeleri
9.1. İSGDER 2 kişi
9.2. AÇSGB İSGGM 2 Kişi
9.3. AÇSGB ÇASGEM 2 Kişi
9.4. AÇSGB İSGÜM 2 kişi
9.5. İstanbul Medipol Üniversitesi 2 Kişi
9.6. Üsküdar Üniversitesi 2 kişi
9.7. İstanbul Aydın Üniversitesi 2 Kişi
9.8. İstanbul Kent Üniversitesi 2 Kişi (Uygun Bulunması Halinde)
9.9. Meditek Yazılım 2 kişi
9.10.
Diğer STK lar 1 er kişi
9.11.
Diğer Sponsorlar 1er kişi
10. Organizasyonu Düzenleyen
İSGDER (İş Güvenliği Uzmanları Derneği)
11. Bilişim Sponsoru
Meditek Yazılım, Eğitim ve Danışmanlık
12. Destekleyenler
12.1.
AÇSGB İSGGM
12.2.
AÇSGB ÇASGEM
12.3.
AÇSGB İSGÜM
12.4. İstanbul Aydın Üniversitesi – İSG Bölümü
12.5. İstanbul Medipol Üniversitesi - İSG Bölümü
12.6. Üsküdar Üniversitesi – İSG Bölümü
12.7. İstanbul Kent Üniversitesi Yüksek Lisans Enstitütüsü
1. Yürürlük ve Diğer Hususlar
1.1. Bu sözleşme, Katılımcının yarışma çalışmalarını göndermesiyle yürürlüğe girer.
1.2. Katılımcıların bu sözleşme hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
1.3. Jüri üyeleri yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
1.4. Bu sözleşmede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Jürinin kararları geçerlidir
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