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KATKILARIYLA
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lisehack
DMG Akademi olarak, Ankara’dan başlayarak tüm 
ülkemizde, liselerimizin dijital farkındalığını yükseltmek 
ve dijital çağa en güvenli şekilde hazırlanmalarını 
sağlamak adına, atölye, yarışma ve oyunlardan oluşan 
bir dizi teknoloji organizasyonu yapıyoruz. Lisehack 
yarışmaları önemli bir ilk olacak.

Üniversitelerin ve teknoloji topluluklarının bolca tercih 
ettiği bu yarışma türünü liseliler adına tüm ülkemize 
yayacağız, hocalarımızı ve çocuklarımızı erkenden
dijitalleşme ve dönüşümle tanıştıracağız.
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Hackathon Nedir?
Hack deyince aklımıza hemen hacker gelir.Ancak hack 
artık daha çok şey ifade ediyor ve “kırmak” ifadesi artık 

pozitif bir durum olarak benimseniyor.
Zincirlerini kır ve her şeye rağmen üstesinden gel. 
Hackathon ise kodlama üzerine kısa sürede gerçekleşen 
yarışları ifade ediyordu. Artık bir iki gün içerisinde 
bir timin veya kişinin diğer tim yada kişilerle belli bir 
tema hakkında yarışarak en iyi sunumu yapmalarını 
da ifade ediyor. Aslında hacker kısa sürede şifreleri 
nasıl kırıyorsa, kısa zamanda uykusuz, baskı altında ve 
elde olanla bir şeyleri tasarlayıp sunabilmek, sorunları 
kırarak üstesinden gelebilmek hackathon yarışmalarının 

özü haline geliyor ve giderek yaygınlaşıyor.
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Neden Lise
Hackathon?
Dijitalleşme daha erken 
farkındalık bekliyor, teknolojik 
ve sosyolojik yönü birlikte 
gelişen gençler geleceğimizi 
şekillendireceklise doğru kararın 
verilmesi için son durak, sistemin 
kendini güncellemesi için alttan 
bir talep oluşturmak zorundayız,
Eğitimcilerimizin liselilerin neleri 
başardığını canlı canlı görmeleri 
gerekiyor.
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Dijital  Medeniyete 
Ortak Olacağız

Geleceğin meslekleri için yetkinliklerimizi artıracağız
Daha iyi insanlar olabilmek için yeterliliklerimizi ve 
değerlerimizi güçlendireceğiz temel kavramlarımızı 
yeniden anlamlı hale getirip, yerli ve milli olana daha 

güçlü sahip çıkacağız.
Düşünecek, anlayacak, tasarlayacak ve uygulayacağız. 
Teknolojik ve sosyolojik yönümüzü birlikte geliştirecek 
anne babalarımızdan, öğretmenlerimizden çok daha 

yetkin, becerikli ve özgün olacağız. 
Kendimize güvenecek, inanacak ve başaracağız.
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‘Bunlar Sınavda 
Çıkar Mı?’

2023 Vizyonu kapsamında TASARIM 
ve BECERİ ATÖLYELERİ, örencilerin 
hayal etmeleri ve ezbere dayalı 
sistemden uzaklaşmaları için öğretmen 
ve öğrencilere güzel bir bakış açısı 
kazandırmakla beraber her öğrencinin 
farklı karakter ve mizacının keşfedilmesi 
gerektiğini bir kez daha vurgulamıştır.
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GENÇLER
KENDİLERİNİ

BİZ GENÇLERİMİZİ
KEŞFEDECEĞİZ.
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Oyuna Gelme, 
Oyunla Gel!

Saatlerce oyun oynamaktan
alamadığımız geçler, kendi oyunlarının hikayesini 
yazacak, görselleştirecek, müziğini yapacak, videosunu 
kurgulayacak. Tasarımcı bir ruha yada beceriye sahip

olup olmadığını anlayacak.

11



12

Geleceğin
Mesleklerini
Ne Kadar
Anlatabiliyoruz?



YARIŞMA TAKVİMİ
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> 7-20 Ocak Başvuruların Alınması
> 20-24 Ocak Elemelerin Yapılması
> 25-26 Ocak Telefonla Mülakatlar

> 27 - Ocak Kesin Katılımcıların ve Yedek
Katılımcıların Açıklanması

> 29-30 Ocak Yarışmanın Yapılması ve Ödül Töreni
> 1-2 Şubat Ödül Olarak Termal Tatil

(Teyit Bekleniyor)



Yarışma Başlıkları
4 ana başlıkta tasarımlar yapılması istenecektir.

> Fikir, Hikâye (Edebiyat)
> Çizim, Grafik, Afiş, Modelleme (Animasyon)
> Fon Müziği, Dublaj, Cıngıl (Müzik)
> Video, Jenerik, Fragman (Sinema-Tv)
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Fikir, Hikaye, Senaryo
> Verilen konu hakkında fikir geliştirmek, bunları 
ana kalıba uygun olarak hikayeleştirmek ve 
senaryolaştırmak, bugün ülkemizde insan kaynağı 

olarak zorlandığımız konulardan.
> Derdimizi anlatmanın en kolay anlaşılır ve hafızada 

en çok kalır yönü, hikayeleştirmedir.
> Bir sorun karşısında çözüm fikriniz yoksa, o soruna 
dair bir öneri sunamıyorsanız, en hayati beceriniz 

eksik demektir ve mutlaka geliştirmelisiniz.
> Bazı fikirler hayatta kalmanızı, bazı fikirler hayatınızı 

iyi şekilde yaşayabilmenizi sağlar.

15



16



Çizim, Grafik, Modelleme
> Bazılarımızın doğal yeteneği resim yapmaktır.

Eli yatkın derler. Ancak usta elinde
şekillenmeyen elden eser çıkması bir hayli zordur.

Çizmek, şekil vermek sanat ve estetiğin merkezindedir.
> Derdimizi anlatmanın bir diğer yolu, hikayesini yazdığımız

olayı çizerek daha anlaşılır hale getirmektir. Bazen yüz
sayfada anlatamayacağınız bir duyguyu. Bir resimde anlatıverirsiniz.

> Çizgileriniz birleşip konuları daha derin anlatır bazen.
Bir grafik sunum yaptığınızda ya da model oluşturduğunuzda,

yepyeni bir dünyayı gözler önüne serebilirsiniz.
Özlediğiniz bir ütopya yada çok korktuğunuz bir distopya bir anda kitleler 

tarafından net bir şekilde anlaşılır hale gelir. Fazla söze gerek kalmaz.
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Fon Müziği,
Cıngıl, Efekt

> Sesler o kadar çok şey anlatır ki, çoğu zaman farkına bile varmayız. 
Bazılarımız görerek öğrenirken, bazılarımız

sesle gelen bilgiyi asla unutmaz.
> Tasarlanması gereken en önemli eserlerden birisi de müzik eserleridir. 
Belki önemli seslerin icra edeceği müzik eserlerini değil ama işimiz 

görecek ve derdimizi anlatacak kadar kısa parçalar üretmek,
hazır haldeki stok bazı dijital malzemelerden anlamlı ses kümeleri

çıkarmak da tasarımın bir diğer yönü.
> Dijital altyapılar çok fazla fırsat sunuyor ve ses-müzik

konusu ülkemizin çok geride kaldığı ana konular arasında maalesef.
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Film, Jenerik, Fragman
> Bir kare resimde yada modellenmiş bir illüstrasyonda

çok şeyler anlatabilirsiniz. Biraz daha anlatmak istediğiniz fazla 
konular olursa o zaman da kısa bir film yapmak isteyebilirsiniz.

Ses, müzik resim hepsini bir araya getirmek,
daha net bir anlatım sağlayabilir.

> Dertlerinizi anlatmanın en iyi yolunun film yapmak olduğunu 
söyleyeceksiniz. Artık en etkin yolunun bu filmleri

 interaktif hale gelmesinde olduğunu biliyoruz.
> Dünyanın en etkin sektörlerinden birisi hala sinema.

Hem para hem itibar kazandırıyor.
> Televizyon sektörü gerilese de dijital yayıncılıkla birlikte

kendine yeni alanlar açacağa benziyor.
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Başarı Kriterleri
> Tasarımda Özgünlük

> Dijital Araçlaıi Doğru Kullanma
> Birlikte Başarma, Takım Olma

> Tasarımda Teknik Yeterlilik
> Yerli ve Millilik Vurgusu
> Ticarileşmeye Uygunluk

> Sunum Başarısı, Kendini İfade Edebilme
> Kılık Kıyafet Duruş ve Saygınlık

> Vizyonerlik
> Arama Bulma Kabiliyeti
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Sık Sorulan Sorular
Okulu temsilen 1 öğretmenimiz refakat edebilecek
> Ailelerimiz ödül törenine katılabilir,
> Kız, erkek ayrı salonlarda yarışacağız,
> Yarışma sırasında internet kullanımı serbest olacak
ancak görevliler dışında kimse salonda olmayacak,
> Yemek, çorba, çay dahil her şey ücretsiz,
> Uykusu çok gelenler salonda hazır olan minderlerde 
kısa süreli uyuklayabilecek,
> Hastalık dışında kimse salonu terk edemez, 
salondan bir kişi bile ayrılsa o takım diskalifiye olur,
> Esas olan, hazırlanan eserin başarılı sunumudur, 
eser tam anlamıyla bitmese de olur.



NASIL YARIŞACAĞIZ
> Her okuldan 1 yada 4 kişilik takımlar halinde iş 

örneklerimizle başvuru yapacağız,
> 4 kategoriden 5-8 takım seçilecek ve ilan edilecek,

> Tüm takımlar Ankara’da belirlenen okulda toplanacak,
sıkı bir kahvaltı sonrası toplantıya geçeceğiz,
> Bilgilendirme toplantısı sonrası tüm ekiple

 kendilerine ayrılan masalara geçecek,
> Ekiplere yarışma konusunu içeren senaryo verilecek

> Yarışma belirlenen saatte başlayacak 24 saat sürecek
> Yarışma sonrası jüriye sunum yapılacak ve

ödül töreni sonrası dağılacağız.
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