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‘’İNGİLİZCE KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
TÜR: İngilizce Kısa Film Yarışması
AMACI:
2023 eğitim vizyonu Yabancı Dil Eğitimi Ve Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik Ve
Beceri Destekli Dönüşüm Başlığı altındaki ilgili hedefler örnek alınarak; Öğrencilerin dijital
içerik ve beceri yeteneklerini etkin olarak kullanma ve geliştirme kültürü edinmeleri ve bu
kültürün okullarda yaygınlaşması sağlamak.
Okul program ve türlerine göre yabancı dil becerileri ve yaratıcılıklarını ortaya
koyabilmek ve yeteneklerini ortaya çıkarıp İngilizce becerilerini etkili ve verimli olarak
kullanmalarını sağlamak.
Öğrencilerin İngilizce kısa film hazırlalarken dört temel beceriyi kullanıp yazılı ve
doğrudan yabancı dilde üretilmiş özgün prodüksiyonlar ortaya çıkarabilmelerini sağlamak.
Ortaokul ve lise öğrencileri arasında İngilizce okuma kültürü, senaryo yazma, yaratıcı yazma,
kurgu, fotoğraf ve sinema konusunda ilgi uyandırmak ve öğrencilerin medya okuryazarlığı
bilinciyle İngilizceyi doğru ve hayatın içinde kullanabilir hale getirmek.
Öğrencilere Türkçe yazılan metinleri İngilizceye çevirebilme becerisi geliştirmek.
Öğrencilerin okulda kazanılan becerileri günlük hayatın içinde de kullanabilme becerisi
edinmelerini sağlamak hedeflenmiştir.
HEDEF KİTLESİ:
İl genelindeki tüm resmi ortaokullar 5.6.7.8 ve liselerin 9.10.11.12 sınıf öğrencileri
KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI VE TEKNİK GEREKLİLİKLER:
1. Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel
Kanunu, Türk Milli Eğitim Temel Amaçları, İnsan hakları, genel ahlak, toplumsal huzur
ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler
yarışma dışı bırakılacaktır.
2. Yarışmaya katılacak filmlerin teması ‘YABANCI DİL ÖĞRENMENİN VE BİLMENİN
ÖNEMİ’ olmalıdır. Filmin temaya uygunluğunun belirlenmesi yarışma jürisinin
uhdesindedir.
3. Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik dahil en az 5, en fazla 10 dakika ile sınırlıdır.
Süre aşımının gerçekleşmesi durumunda film değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4. Yarışmaya katılacak kısa filmler İngilizce olarak seslendirilecektir. Filmlerin Türkçe
altyazısı filmle bütünleşik bir biçimde olmalıdır. Altyazısı olmayan filmler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Yarışmaya katılacak kısa filmler için Tür sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca, belgesel,
animasyon, deneysel türlerde olabilir.
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6. Yarışmaya katılacak filmler, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Filmler
fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak
çekilebilir. Fakat çekilen filmlerin MP4, MOV,MPEG2 formatında ve DVD olarak teslim
edilmesigerekmektedir.
7. Katılımcılar en çok 2 kısa film ile yarışmaya katılabilirler.
8. Film oyuncuları yetişkinler arasından da seçilebilir ve öğrenci olma zorunluluğu yoktur.
Fakat yönetmen, senarist, yapımcı, kameraman gibi kamera arkası ekibinin belirtilen
sınıflarda öğrenci olması zorunludur.
9. Filmde kullanılan müziklerin telif hakkı sahipleri filmin (sonunda) künyesinde
belirtilecektir. Yarışmaya gönderilecek kısa filmdeki özgün olmayan alıntı metin
görüntü müzik vb. kullanımlarda doğacak her türlü telif hakkı yarışmacının
sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak sorumluluk eser sahibine aittir. Yalova İl
Milli Eğitim Müdürlüğü bu durumdan hukuki olarak sorumlu tutulamaz. Daha önce
ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ödül almış kısa filmler yarışmaya katılamaz.
10. Yarışmacılar okullarının isimlerini, logosunu gösteremez, okullarının tanıtımını
yapamazlar.
11. Kısa filmi ödüle layık görülen katılımcıların bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
tespit edilmesi durumunda Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu durumdan sorumlu
tutulamaz. Katılımcının bu yarışma ile elde ettikleri ödül unvan ve her türlü kazanımları
geri alınır.
12. Yarışma Projesine ve Katılım Koşullarına uymayan ayrıca Gösterim için yeterli teknik
özelliklere sahip olmayan filmler yarışma dışı bırakılır.
13. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede
belirtilen koşullara uymayan bozuk kayıt yapılmış filmler uyarıya gerek kalmadan
yarışma dışı bırakılır.
14. Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmada
derece alan kısa filmlerin eser sahiplerinden izin almaksızın her türlü yayın, arşiv ve
gösterim hakkına sahiptir.
15. Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, bu şartname koşullarını, yarışma
şartlarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.
16. Başvuruda bulunan katılımcılar filmleri ile birlikte aşağıdaki doküman ve materyalleri
en geç 24.04.2020 Tarihine Kadar Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi 3 Kat.
adresine elden ya da gönderici ödemeli kargo ile teslim etmelidirler. Belirtilen son
başvuru tarihinden sonra posta ya da kargoda yaşanan gecikmelerden ötürü elimize
ulaşan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
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“BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN MATERYALLER
Katılımcı ve danışman öğretmeni tarafından el yazısıyla doldurularak imzalanmış
başvuru formu.
Başvuru formunda tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmuş ve katılımcı ve danışman
öğretmeninin imzası olmalıdır. Katılımcı öğrenci eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında
kaç kişi bulunursa bulunsun ödül sadece belgelerde imzası olan yasal sahibi katılımcıya
verilecektir. Ayrıca söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahiplerini
bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahiplerine aittir.
Elden veya kargo yoluyla iletilecek yarışma katılım formu bir zarf içinde konularak
üzerinde sadece rumuz yazılarak ağzı kapatılmalıdır.
Daha sonra başka bir zarf içine üzerinde sadece rumuz yazılı 2 adet DVD ve içinde filmin
özet hikayesi (sinopsis), filmin künyesi, filmin en az 2 adet görsel materyali (set fotoğrafları) ayrı
bir DVD’ye kayıt edilmiş şekilde yarışma katılım formunun yer aldığı zarf konularak teslim
edilmelidir.
Yarışmaya katılan adaylar şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi Ve Değerlendirme
Aşama No

Yarışma Süreci

Başlama- Bitiş Tarih

1

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yarışma Duyurusunun
Yapılması Ve Yarışmanın Başlaması

24 Şubat 2020

2

Öğrencilerin Eserlerini Okullarına Teslim Etmesi

17 Nisan 2020

3

Okullardan Eserin Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Birimine Gönderilmesi

20-24 Nisan 2020

5

Gönderilen Eserlerin Yalova Milli Eğitim
Müdürlüğünce Belirlenen Komisyon Tarafından
Değerlendirilmesi

27-30 Nisan 2020

6

Dereceye Giren Eserlerin Sonuçların Duyurulması

04 Mayıs 2020

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
•Kullanılan dilin açık ve anlaşılır olması ve dile hâkimiyet.
•Temanın anlaşılır olması (Senaryo)
•Çekim kalitesi, ses kalitesi (Çekim teknikleri)
•Kurgu
•İngilizceyi etkin kullanma
•Konu bütünlüğünü sağlayabilmef
•Süreyi verimli kullanma
•Kullanılan materyallerin ve görsellerin çeşitliliği
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Ön eleme Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvuruda teslim
edilecek belgelerinde eksiklik olan, filmleri aranan teknik şartlara uygun olmayan, filmleri
süreleri itibarıyla şartnameye uygun olmayan ve Milli Eğitim temel kanununa ve genel ahlak
ilkelerine uymayan filmler ön elemede elenecektir. Ön elemeden geçen filmler yarışma jürisi
tarafından değerlendirilecek ve dereceler belirlenecektir.
Şartnamede ayrıca belirtilmeyen hususlarda son karar verme yetkisi yarışma yönetimi
(Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ne aittir ve bu organizasyonda her türlü konuda değişiklik
yapma hakkını saklı tutar
ÖDÜLLER:
Jüri üyeleri tarafından birinci, ikinci ve üçüncü seçilen Filmlere;
•
•
•

Her iki kategoride En İyi Kısa Film, 700 TL ile ödüllendirilecektir.
Her iki kategoride En İyi İkinci Kısa Film, 500 TL ile ödüllendirilecektir.
Her iki kategoride En İyi Üçüncü Kısa Film, 300 TL ile ödüllendirilecektir.
Ödül töreni ve tarihi daha sonra belirtilecektir.

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ /TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:
YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: ARGE BİRİMİ 3 KAT
Adres:
Bahçelievler Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi No 190 Merkez/Yalova
Telefonlar:
0226 811 00 25
0226 813 62 36
0226 813 62 37
0226 813 77 78
0226 814 16 32
0226 814 80 19
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