
 
 
 

 
HADİSLERLE SESSİZ VLOG 

 
A. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU 

Türkiye Gençlik Vakfı Lise Koordinatörlüğü 

 

B. SEÇİCİ KURUL 

Yarışmaya katılan vloglar TÜGVA Lise Koordinatörlüğü Genel Koordinatörü, Genel Merkez 

Proje Sorumluları tarafından değerlendirilecektir. 

 

C. YARIŞMA TAKVİMİ 

 Duyuru (  Sosyal Medya, İnternet Siteleri v.s.): 2 NİSAN 2021 

 Online Son Başvuru ve Katılım: 15 MAYIS 2021  

 Türkiye Finalistlerinin İlanı: 11 HAZİRAN 2021 

 

D. YARIŞMANIN AMACI 

Ramazan-ı Şerifi en güzel şekilde değerlendirmek, Peygamberimizin sünnetlerini hayata 

geçirmek, sessiz vlog çekiminde gelişim sağlamak youtube da izlenecek güzel içerikler 

sunabilmektir. 

 
E. YARIŞMANIN KONUSU  

Peygamberimizin (sav) sünnetlerinden tarafımızca belirlenenleri içermektedir. 

 

F. ÖDÜLLER 

DERECEYE GİREN YARIŞMACILARA VERİLECEK ÖDÜLLER: 
  
 BİRİNCİLİK: CANON EOS FOTOĞRAF MAKİNESİ 

 İKİNCİLİK: ELEKTRİKLİ SCOOTER 

 ÜÇÜNCÜLÜK:  LENOVA TABLET 

 DÖRDÜNCÜLÜK: AİR PODS 

 BEŞİNCİLİK: XİAOMİ AKILLI BİLEKLİK 

 
G. KATILIM KOŞULLARI 

1. Yarışma, Türkiye’deki Liselerde öğrenim gören tüm öğrencileri ( T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı resmi ve özel okulların 9,10,11 ve 12. Sınıflarında okuyan öğrenciler) kapsamaktadır.  

2. Yarışmaya katılacak öğrencilerin başvuru için TÜGVA web sitesindeki (www.tugva.org) 

başvuru formunu doldurmalıdır. 

3. Belirtilen konu başlıklarından 5 konu seçilerek her videoda bir konu işlenmek üzere toplamda 

5 sessiz vlog çekilecektir. 

4. Seçilen konuyla alakalı olmak şartıyla video içerisinde 3 hadis kullanılmalıdır. 

5. Her vlog en az 1dakika en fazla 7 dakika ile sınırlıdır. 

http://www.tugva.org/


6. Vlog konuşma içermemelidir. Anlatılmak istenen ifadeler altyazı kullanılarak belirtilmelidir. 

Altyazılar Türkçe kesin olmak kaydı ile çeşitli dillerde eklenebilir. 

7. Videolarda tercihe bağlı fon müziği kullanılabilir.  

8. Vlog’ a istediğiniz kişileri dahil edebilirsiniz, yarışmacıların video içerisinde yüzlerini 

göstermeleri tercihe bırakılmıştır. 

9. Yarışmaya katılacak vloglar fotoğraf makinesi, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan 

yararlanılarak çekilebilir. 

10. Yarışmaya katılacak vloglar katılacak kişinin adına açılmış Youtube hesabına yüklenecektir. 

11. Youtube hesabına vloglar seçilen konu ismi ve #Hadislerlesessizvlog hashtagiyle 

yüklenmelidir. 

12. Yüklenilen videoların açıklama kısmına hangi konu başlığı altında hangi hadislerin 

kullanıldığı belirtilmelidir. 
13. Youtube hesabına her konu başlığı için ayrı 5 video yüklenmeli, yüklenen vlogların linki 

İnstagram, Twitter  @tugvalise ve Tugva web sitesinde (www.tugva.org) yer alan forma 

eklenmelidir. 

14. Yarışmaya katılacak vloglar 2 Nisan – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında gönderilebilir. 

15. Ödül sahibi yarışmacılarımız 11 Haziran cuma günü saat 20.00 tarihinde ilgili sosyal medya 

hesaplarından açıklanacaktır. 

16. Vlog içerisinde telif hakları doğuran “müzik” kullanılmış ise besteci belirtilmelidir. Konuyla 

ilgili sorumluluklar yarışmacıya aittir. 

17. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Yarışma 

şartlarına uymayan vloglar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

18. Belirlenen tema dışında farklı bir konu referans alarak çekimi yapılan vloglar, 

derecelendirmeye tabii tutulmayacaktır. 

19. Bu şartnamede belirtilen hususlara aykırı olduğu tespit edilen vloglar değerlendirme dışı 

bırakılacaktır. Vlog şartname hükümlerine aykırı olduğu sonradan tespit edilmesi durumunda 

dereceye girmiş ise ilgili katılımcıya verilen ödül/ödüller iptal edilecek ve bunun/bunların 

iadesi istenecektir.  

20. Yarışmaya katılan Vlogların ticari olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı TUGVA LİSE 

koordinatörlüğü’ne aittir. 

21. Yarışmaya en son gönderim tarihine kadar (15 Mayıs 2021) katılım sağlanabilir. 

 
H. TEMALAR: 

 

 Aile 

 İlim 

 Merhamet 

 Gençlik 

 İbadet 

 Yardımlaşmak 

 Kardeşlik-Birlik 

 Temizlik 

 İman 

 Şükür ve Dua 

 

 

 

http://www.tugva.org/


 

 

 

 

 

 

 
 

İ. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 

 

Kriterler Yüzdeler 

Konuları hadisleri kullanarak iyi aktarabilme 

(Açıklayıcılık-Hadislerin kullanımı-Etkileyicilik- 

Konu Bütünlüğü) 

50 

Orjinallik (Özgünlük) 20 

Kurallara uygunluk 

 

20 

Kurgu (Görüntü/Ses/Işık 10 


