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“Tekirdağ’da Eğitim”  

Konulu Okullar Arası  

Kısa Film Yarışması  
 



 

KONU 

“Tekirdağ’da Eğitim” konulu Kısa Film Yarışması 

 

AMAÇ 

Yarışmanın amacı; Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve ilkeleri 
doğrultusunda, okullarımızın araştırmacı, esnek, entelektüel, merak sahibi, 
yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerini öne çıkarmak. Eğitime 
sinemanın gözüyle bakılmasını sağlamak. fotoğraf, sinema, grafik gibi özellikle 
gençler tarafından çok ilgi gören sanat dallarını kullanarak eğitim kavramının 
görsel boyutunu ortaya çıkarmak. Sinema sanatıyla eğitim arasında bir bağ 
kurarak bu sanatın estetiğini ve imkanlarını sunmak. Eğitim kavramının görsel 
boyutunu ortaya çıkartmak. 

 

KATILIM ŞARTLARI 

1. Yarışmaya Tekirdağ genelinde bulunan tüm resmi/özel okul 

Müdürlükleri katılabilir. 

2. Yarışma "Tekirdağ’da Eğitim" kategorisinde düzenlenmektedir.  

3. Kurmaca ve deneysel türündeki kısa filmler yarışma kapsamında kabul 
edilecektir. 

4. Yarışmacılar ancak birer adet kısa film ile başvuru yapabilirler. 

5. Filmlerin süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 10 dakika olabilir. 
6. 2018 yılı içinde üretilmiş filmler katılabilir. 
7. Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve 

sanatsal yönü dikkate alınacaktır. 
8. Yarışmanın dili Türkçe'dir. 
9. Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş kısa filmler başvurabilir. 

Gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi 
düşük olan filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10. Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, 
sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, 
hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler 
yarışma dışı kalacaktır. 

11. Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, 
vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri 
yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki 
sorumluluk yarışmacıya aittir. 

12. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz. 
13. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek 

her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Tespit edildiği takdirde 
eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. 

14. Yarışmaya katılan eserler, Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından 
tekırdag.meb.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla 
eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir. 

15. Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Tekirdağ İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak 



gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu'nu, gerekse diğer ilgili mevzuat 

gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, 

yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli 

bilumum haklar için Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler 

için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve 

eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu 

izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi 

talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

ESERLERİN ADLANDIRILMASI, GÖNDERİLMESİ VE İADESİ 

1. Başvuru formu CD veya DVD ile birlikte bir zarfa konulmalı 

2. Zarf gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip son başvuru 

tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmelidir. 

3. Arızalı, hasar görmüş veya bozuk CD veya DVD kayıtlarından Tekirdağ İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu olmayacak ve katılımcı yarışma dışı 

olacaktır. 

4. Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler 

katılımcılara iade edilmeyerek, yarışma düzenleme kurulu tarafından imha 

edilecektir. 

 

KULLANIM HAKLARI 

Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından satın alınmış gibi işlem görür. 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ödül almış ya da sergilenmeye değer bulunan 

eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde her türlü tanıtım 

malzemelerinde, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kurumsal ve ilişkili 

hesaplarından dijital ve sosyal medya kullanımlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununun (FSEK) ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, 

çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla 

umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu 

kurumlarına ve paydaşlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin 

sahip olacaktır. 

Ödül veya mansiyon almaya ve yayınlanmaya değer bulunan eserler Tekirdağ İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü arşivinde kalacak ve eser sahibinin ismi belirtilmek 

kaydıyla Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırlayacağı, internet siteleri 

ve müdürlüğümüzün uygun gördüğü diğer çalışmalarda kullanım haklarına sahip 

olacaktır. 



 

YARIŞMA TAKVİMİ: 

Yarışma Başlangıç Tarihi :  01/10/2018 

Son Katılım Tarihi :  31/10/2018 

Sonuç Bildirimi Tarihi         :  12/11/2018 

Eserleri Sergileme Tarihi                    : 24/11/2018 

 

Sonuçlar belirtilen tarihlerde, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Medya 

kanallarından ilan edilecektir. 

 

DÜZENLEME KURULU 

 

1. Suat AYDIN                                                                                                                                                                                                                     

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü/Şube Müdürü 

2. Hakan ERAVCI 

Süleymanpaşa Karadeniz Ortaokulu Müdürü 

3. Gülyüz YAMAN 

Süleymanpaşa Vedat Çeliker Anaokulu Müdürü 

4. Güray ÖNDER 

Süleymanpaşa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü 

5. Hasan AYGÜN 

Süleymanpaşa Kumbağ İlkokulu Müdür Yardımcısı 

 

 

SEÇİCİ KURUL 

 

1. Orhan Veli SOLCAN – İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi 

2. Güven ÇELİK – Sınıf Öğretmeni/Fotoğraf Sanatçısı 

3. Halil İbrahim ÜZMEZOĞLU – Fotoğraf Sanatçısı 

4. Mehmet ÇEVİK - Fotoğraf Sanatçısı 

5. Turhan DURUKAN - Fotoğraf Sanatçısı 

 



ÖDÜLLER 

Birincilik –  Tam Altın – 1 Adet 

İkincilik – Yarım Altın – 1 Adet 

Üçüncülük – Çeyrek Altın – 1 Adet 

Mansiyon – Gram Altın – 3 Adet 

 


