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KISA FİLM YARIŞMASI 
 
 
 
KONU Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Üyeliğinin Desteklenmesi 
BEKLENEN SONUÇ Öğrencilerin hem kendi vatanları olan Türkiye hem de Türkiye’nin üyelik 

talebinde bulunduğu AB hakkındaki bilgileri ve farkındalık düzeylerinin 
artması 

AMAÇ AB’ye üye ve aday ülkelerde yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın 15-17 
yaş aralığında bulunan çocuklarının Türkiye ve AB hakkındaki bilgilerini 
artırmak ve onları araştırma yapmaya yöneltmek için motive etmek. 

KAPSAM AB’ye aday bir ülke olarak Türkiye için en önemli konulardan birisi de 
üyelik yolunda yaptığı tüm reformlar konusunda kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesidir. Bu kısa film yarışması ile yurt dışında yaşayan 
gençlerin,  Türkiye’nin AB’ye üyelik yolunda kat ettiği mesafeyi 
anlamalarını sağlayarak hem Türkiye’nin sosyo ekonomik gelişim 
düzeyinin farkına varmalarını hem de AB’nin değerleri, temel haklar ve 
politikaları hakkında bilgilerini ve farkındalıklarını artırmaları 
beklenmektedir. 

İÇERİK Yurtdışında yaşayan 15-17 yaş aralığındaki öğrenciler; 
“Türkiye AB’ye üye olmalı çünkü……..” ve/ veya 
“AB Türkiye’yi Birliğe üye yapmalı çünkü………….” 

Teması çerçevesinde kısa film çekeceklerdir. 
Yarışmaya başvurmak isteyen adaylar yukarıda belirtilen iki içerikten 
birini veya ikisini kapsayacak şekilde kısa filmlerini çekebilirler.  

“Türkiye AB’ye üye olmalı çünkü….” içeriği kapsamında AB’ye üye 
olmanın ülkemize sağlayacağı avantajlar, “AB Türkiye’yi Birliğe üye 
yapmalı çünkü….” içeriği kapsamında ise Türkiye’nin yaptığı reformlar ve 
AB üyelik kriterleri ile birlikte Türkiye’nin bu kriterleri ne kadar karşıladığı 
konusuna değinilmesi uygun olacaktır. 

HEDEF KİTLE AB’ye üye veya aday ülkelerde yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın 15-
17 yaş aralığında olan çocukları 

YARIŞMA DİLİ Tüm kısa filmler sadece Türkçe dilinde çekilecektir. 
BAŞVURU ZAMANI 26 Şubat-9 Nisan 2021 

YARIŞMA 
KAPSAMINDAKİ 
ÜLKELER1 

Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kosova, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Macaristan, Romanya, 
Sırbistan  

 
 
 
 

1 Yarışmanın uygulanacağı ülke olarak Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) yurtdışı temsilciliğinin bulunduğu ve 
aynı zamanda AB’ye üye veya aday statüsünde olan 19 ülke seçilmiştir. 

                                                 



 
 
 
 

YARIŞMA KURALLARI VE DEĞERLENDİRMELER 
 
 

1. Yarışma AB’ye üye veya aday ülke olup MEB yurt dışı temsilciliklerinin bulunduğu 19 ülkede 
(Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, 
Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey 
Makedonya, Macaristan, Romanya, Sırbistan) yaşayan 15-17 yaş aralığındaki tüm vatandaş ve 
soydaşlarımıza açıktır. 

2. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak başvurmalıdırlar. Yarışmacılar 
http://abdigm.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak olan başvuru formunu ve çektikleri kısa 
filmi son başvuru tarihine (9 Nisan 2021)  kadar yarisma_ab_meb@hotmail.com adresine 
göndermelidirler. 

3. Film çekiminde kullanılacak olan teknik katılımcının tercihine bırakılmıştır.  
4. Filmlerin süresi en az 40 saniye en fazla 2 dakika olmalıdır. 
5. Filmler, HD formatında (media player programında açılabilecek şekilde)  kaydedilip 

gönderilmelidir. 
6. Başvuru formunun eksik olduğu başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
7. Kısa filmin çekimi için yapılan harcamalar karşılanmayacaktır. 
8. Başvurular ücretsizdir. 
9. Yarışmaya sunulan kısa filmler daha önce herhangi bir yarışmaya sunulmamış, ödül almamış 

ya da herhangi bir platformda gösterilmemiş olmalıdırlar. 
10. Yarışmaya sadece bir kısa film ile katılım sağlanabilir. Yarışmaya kısa film gönderen 

katılımcılar bu filmlerin kendilerine ait, özgün eserler olduğunu beyan ve taahhüt etmiş 
sayılırlar. 

11. Yarışma kurallarına uygun bulunmayan kısa filmler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
12. Son başvuru tarihi olan 9 Nisan 2021 tarihinden sonra gönderilen kısa filmler kabul 

edilmeyecektir. 
13. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. 
14. MEB gönderilen bütün kısa filmleri arşivleyecektir.  
15. Dereceye giren kısa filmler MEB resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında 

(twitter/mebabdigm; facebook/mebabdigm; instagram/mebabdigm) yayımlanacaktır. 
16. Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlara yönelik hiçbir itiraz kabul görmeyecektir. Jürinin 

kararı nihaidir. 
17. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü haber vermeksizin ödül türlerinde ve miktarlarında 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
18. Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün koşulları kabul ettiklerini 

beyan etmiş sayılırlar. 

 

 

mailto:yarisma_ab_meb@hotmail.com


 
BAŞVURU ŞEKLİ Çekilen kısa film doldurulan başvuru formu ile birlikte  

yarisma_ab_meb@hotmail.com adresine e-posta ile gönderilmelidir. 
DEĞERLENDİRME 
KOMİTESİNİN YAPISI 

 3 jüri üyesinden oluşacaktır; Üyeler: 
 MEB temsilcilerinden (AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü), 
 AB Uzmanlarından oluşacaktır. 
 Değerlendirme Ankara’da yapılacaktır. 

Jüri üyeleri tarafsız olmalıdır ve yarışmacılarla bir hısım-akrabalık bağı 
bulunmamalıdır. Jüri üyeleri MEB tarafından hazırlanacak olan  
“Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı” nı imzalayacaktır. 
 

DEĞERLENDİRME 
KRİTERLERİ 

Sunulan kısa filmler aşağıdaki tabloda verilmiş olan ölçütler ve 
puanlamaya göre değerlendirilecektir: 
 

Temaya uygunluk 30 Puan 
Yaratıcılık ve özgünlük 40 Puan 
Teknik kullanımı ve sanatsal 
değer 

30 Puan 

 
 

ÖDÜLLER Dereceye giren ilk 3 yarışmacı (1.2. ve 3. ler) ödül olarak farklı 
nitelikleri olan kamera/fotoğraf makinası ile ödüllendirilecektir. 

 
FİNANS: HARCAMALAR Kısa filmin çekimi için yapılacak tüm harcamalar başvuru sahibine 

aittir. 
 

DİĞER KONULAR • MEB, ihtiyaç doğduğunda bu şartnamede değişiklik yapabilir. 

• Bu şartnamede belirtilmemiş diğer bütün hususlarda karar 
merci MEB’dir.  

• Covid-19 salgını nedeniyle duyuru sadece AB ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü ve MEB Yurt Dışı Teşkilatı temsilciliklerinin 
web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır. 
Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ve sosyal medya 
hesaplarında yarışmaya katılmak isteyenler için “Yarışma 
Şartnamesi ve Başvuru Formu” paylaşılacaktır. 

 
 
 
ZAMAN ÇİZELGESİ 
 

ETKİNLİK Tarihler 
Yarışmanın planlaması, organizasyonlar Ocak-Şubat 2021 

Yarışmanın resmi duyurusu 26 Şubat 2021 

Kısa filmlerin teslimi için son tarih 9 Nisan 2021 

Jüri değerlendirmesi 19-30 Nisan 
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Dereceye giren kısa filmlerin duyurulması 9 Mayıs 2021 

 

ESERE AİT HAKLAR 
 

1. MEB, başvuru sahibine bildirimde bulunmadan ve karşılık vermeksizin, bu kısa film yarışması 
çerçevesinde sunulmuş olan eserleri ticari amaçlar dışında (kitapçıklarda, kataloglarda, 
takvimlerde, internet sitelerinde, sergilerde, vs.) herhangi bir amaç için kullanma hakkına 
sahiptir. Kısa filmlerin telif hakkı MEB’e aittir. 

2. Kısa filmlerin kullanımından doğacak her türlü telif hakkı yarışmacının sorumluluğundadır. 
Doğacak hukuki sorumluluk kısa filmin sahibine aittir. 

3. Kısa filmin alıntı olmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai  sorumluluk yarışmacıya aittir. 
4. Kısa film sahibi dereceye giren eserin kullanım hakkını kabul etmesine bağlı olarak Fikri ve 

Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin 
çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli 
bilumum haklar için MEB’e izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan 
kısa filmler için film sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve kısa filmin 
yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için 
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, 
beyan ve taahhüt eder. MEB, kısa film için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvaffakat 
karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. 

5. Yarışmaya başvuru yapan öğrenci, veli ve okul yönetimi şartname hükümlerinin tümünü 
kabul etmiş sayılır. 

YARIŞMA DIŞI BIRAKILACAK KISA FİLMLER 

• Belli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya dair kısa filmler, 
• Temel değerler ile örtüşmeyen ve yarışma amacı ve konusu dışındaki konuları kapsayan kısa 

filmler, 
• Başvuru formunda imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen 

kopyalanıp yarışmaya gönderilen kısa filmler, 
• Başvuru tarihinden sonra teslim edilen kısa filmler, 
• Daha önce herhangi bir kısa film yarışmasına katılarak dereceye girmiş eser sahibi öğrenciler 

tarafından gönderilen kısa filmler. 
• TC. Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden kısa filmler, jüri tarafından 

değerlendirme dışı bırakılır. 

İLETİŞİM: 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
AB ve Projeler Koordinasyon Daire Başkanlığı 
Tel:+90 312 413 20 17 
E-Posta: yarisma_ab_meb@hotmail.com 
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