
 

 

 

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ‘Örgütlenme’ Temalı 2. Kısa Film 

Yarışması’na başvurular 15 Eylül 2015 tarihinde başlayacaktır.  

Sendikamız tarafından ikincisi düzenlenecek “Örgütlenme” temalı kısa film yarışmamızda 

örgütlü gücün önemini anlatacak hikâyeleri sinemanın etkileyici gücüyle buluşturmak; 

toplumsal farkındalığı artırmak, ayrıca sinema sektörüne başlangıç yapmak isteyen 

yönetmenlerimizi desteklemek amaçlanmaktadır.  

 

Başvuru Tarihi   : 15 Eylül 2015-15 Ocak 2016 

   

Dereceye Girenlerin İlanı ve Ödül Töreni: 14 Şubat 2016 

 

Yarışma ile ilgili tüm detaylara www.egitimbirsen.org adresinden ulaşılabilecektir. 

 

 

KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 

1. Konu ve Amaç: 

 Yarışma, örgütlenmenin önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı 

ve bu konuda bir bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır.  

 Eğitim-Bir-Sen’in gerçekleştireceği 2. Kısa Film Yarışmasının konusu örgütlenmenin 

önemini kapsayacak her türden kısa filmi kapsamaktadır. Bu bağlamda ‘Örgütlenme’ temalı 

her türlü kurmaca filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır. 

 

 

 

 

1. Katılma Şartları                                  
 

a) Yarışmaya katılacak filmlerin teması ‘Örgütlenme’ olmalıdır. 

b) Yarışmaya yaş sınırlaması olmaksızın şartname yükümlülüklerini yerine getiren yurt içi ya da 

yurt dışından herkes katılabilir. 



 

 

c) Gönderilecek filmler başka bir yerde yayınlanmamış (İnternet ortamı, TV, sinema gibi) ve 

ödül almamış olmalıdır. 

d) Yarışmacılar en fazla 2 (iki) filmle yarışmaya katılabilirler. 

e) Yarışmada 20 dakikayı geçmeyen kurmaca filmler değerlendirmeye alınacaktır. (Belgesel ve 

animasyon türünden yapımlar değerlendirmeye alınmayacaktır) 

f) Filmler asıl formatlarıyla DVD olarak teslim edilmelidir.  

g) Kısa filmde kullanılacak hikâyelerin, müziğin ve efektlerin telif hakkı yönetmende olmalıdır. 

Yönetmen ya da yapımcı başvuru formunda belirtildiği gibi bu hususta doğacak ihtilaflardan 

sorumludur.  

h) Gönderilen kısa filmler belli bir sayıyı aşarsa ön jüri oluşturulabilecektir. 

i) Yarışmada dereceye giren filmlerin yönetmenlerinin ya da temsilcilerinin ödül törenine 

katılması zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir.  

j) Yarışmaya katılmak isteyenlerin filmlerini 15 Ocak 2016 Cuma günü saat 18.00’a kadar 

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir Özok Sokak 5/A 

Balgat/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen son başvuru tarihinden sonra 

posta ya da kargoda yaşanan gecikmelerden dolayı elimize ulaşan filmler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 

Yarışmaya katılanların şunları hazırlaması gerekmektedir; 

 

o İmzalı Başvuru Belgesi 

o Filmin 7 adet DVD kopyası. 

o Bir CD'nin içinde Word formatında başvuru belgesi, filmin adıyla adlandırılmış üç adet renkli 

veya siyah beyaz fotoğraf ve yönetmenin varsa sinema alanındaki çalışmalarını da belirttiği 

kısa özgeçmişi bulunmalıdır. 

 

 

         

 

k) Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoları hukuki olarak kendilerine ait olduğunu 

kabul ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki 

anlaşmazlıklarda sorumluluk öykü yazarına aittir. Katılımcıların gönderecekleri öykülerin 

telif hakları yazarda olmak kaydıyla, ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları ise eserin 

yazarını bilgilendirmek şartı ile Eğitimciler Birliği Sendikasına aittir. 

 

     

 

 

 

 

2. Başvuru Şekli 
 

a. Başvurular Sendika genel merkezine elden ya da posta/kargo/kurye yoluyla en geç 15 Ocak 

2016 tarihine kadar yapılmalıdır. 

 

b. İmzalı başvuru belgesinde Eğitim-Bir-Sen 2. Kısa Film Yarışması şartlarını yukarıdaki 

şekliyle “okudum ve kabul ettim” beyanı altına adı, soyadı, tarih ve ıslak imza bulunmalıdır. 

Kabul beyanı olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c. Filmler 7 ayrı DVD halinde teslim edilmelidir. 

 



 

 

d. Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 (iki) filmle katılabilirler. İkiden fazla film ile yarışmaya 

katılacaklar her bir film için ayrı başvuru formu doldurmalıdır. 

 

e. Yarışmaya gönderilen filmler değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yapımcı/yönetmenlere 

iade edilmeyecektir. 

 

  

 

3. Başvuru Adresi 
 

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir Özok Sokak 5/A 

Balgat/Ankara 

 

4. Son Başvuru Tarihi 
 

15 Ocak 2016 Cuma saat 18.00’dır. 

 

Hangi nedenle olursa olsun son müracaat tarihinden sonra gelecek filmler, burada belirtilen 

şartlara uygun olmayan usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve 

kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar. 

 

  

 

5. Ödüller 
 

1. 15.000 TL para ödülü, Eğitim-Bir-Sen yayınlarından oluşan hediye paketi ve 1.lik 

Sertifikasıyla plaketi, 

 

2. 10.000 TL para ödülü, Eğitim-Bir-Sen yayınlarından oluşan hediye paketi ve 2.lik 

Sertifikasıyla plaketi, 

 

3. 5.000 TL para ödülü, Eğitim-Bir-Sen yayınlarından oluşan hediye paketi ve 3.lük 

Sertifikasıyla plaketi, 

 

Jüri Özel Ödülü 3.000 TL para ödülü Eğitim-Bir-Sen yayınlarından oluşan hediye paketi ve 

Jüri Özel Ödülü kazandığına dair Sertifikasıyla plaketi verilecektir. 

 

Mansiyon Ödülü 2.000 TL para ödülü Eğitim-Bir-Sen yayınlarından oluşan hediye paketi ve 

Jüri Özel Ödülü kazandığına dair Sertifikasıyla plaketi verilecektir 

 
 

6. Sonuçlar ve Ödül Töreni 
 

Değerlendirme sonuçları 14 Şubat 2016 tarihinde düzenlenecek törenle ilan edilecektir. 

Dereceye girenlere ödül töreninden önce telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir. 

 

  

 

   



 

 

 

 7. Haklar ve yükümlülükler 
 

 

 Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri filmlerin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul 

ve beyan etmektedirler. 

  Yarışmaya film gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, 

yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları 

tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır. 

 İhtilaf durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 

 “Örgütlenme” temalı  2. Kısa Film Yarışması Şartnamesi aşağıdaki adresten ve Eğitim-Bir-

Sen'in web sitesinden www.egitimbirsen.org.tr’den temin edilebilir. 

 

 

 

EĞİTİM BİR SEN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Adres: Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir Özok Sokak No:5A Balgat – Ankara 

Telefon: 0312 231 23 06 

Bürocell: 0533 741 40 26 – 0505 640 82 33 

 
 


