
KATILIM ŞARTLARI 

 

1. Yarışma Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okuyan bütün ortaöğretim öğrencilerine 

açıktır. 

2. Yarışmaya gönderilecek kısa filmin hiçbir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. 

Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan kısa filmin diğer bir yarışmada 

derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. 

3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş 

sayılır.  

4. Yarışma kısa film türünde eserlere açıktır 

5. Yarışmacılar en fazla 1 eserle yarışmaya katılabilir. 

6. Yarışmaya katılacak eserler dijital ortamda ( CD’ de) teslim edilmelidir. 

7. Yarışmacılar başvuru formunda rumuzlarını yazmalıdırlar. Başvuru formu üzerinde rumuz 

yazılı kapalı bir zarf içinde, eserlerin dijital kopyalarının yer aldığı CD ile aynı zarf içine 

yerleştirerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmelidir.  

8. Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

9. Okulun kısa filmi ilçeye son teslim tarihi 15 Mart 2017 

10. İlçe kurulunun filmi değerlendirmesi 16-17 Mart 2017 

11. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne son teslim tarihi 21 Mart 2017 

12. Ödül töreni 05 Nisan 2017 

 

 

ESERLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER 

1) Filmlerin süresi en az 5,en fazla 10 dakika olmalıdır. 

2) Yarışmanın teması teknoloji bağımlılığı ve fiziksel engelliliktir. 

3) Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik gibi 

kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı yarışmacıların sorumluluğundadır. Bu 

kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.  

4) Şartnamede belirtilen koşullara uymayan bozuk kayıt yapılmış filmler katılımcıların 

uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır. 

KULLANIM HAKLARI 

      Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü arşivine alınacak olup, ayrıca 

bir telif ödenmeyecektir. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Müdürlüğe ait olacaktır. 

      Bu çalışmalar basılı ve görsel yayınlarda web sitelerinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, 

sahibinin adını belirterek kullanılabilecektir. 

 

 

 

 



 

 

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“YAŞAMA DATÇA’DA BAĞLAN” KONULU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

Konu:  

RUMUZ: 

No  Eser Adı 

  

  

  

 

 

          İl Milli Eğitim Müdürlüğü  “Yaşama Datça’da Bağlan” kısa film Yarışması Şartnamesi’nin katılım 

koşullarını ve şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi beyan eder ve beyanımı aşağıdaki 

imzamla onaylarım. 

 

YARIŞMACININ/YARIŞMACILARIN: 

Adı – Soyadı: 

T:C Kimlik No: 

Doğum Tarihi: 

Okulu:  

Telefonu: 

E –mail: 

Tarih: 

İmza: 

 

 

 

 

 

 Bu başvuru formu üzerinde rumuz yazılı kapalı bir zarf içinde, eserlerin dijital kopyalarının yer aldığı CD ile aynı zarf 

içine yerleştirerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmelidir. 



 


