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T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 52656196/821.05/1186646 03/02/2015
Konu: 4. Geniş Açı Kısa Film Yarışması

............................MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 02/02/2015 tarihli ve 1137106 sayılı yazısı.

İlgi yazıda belirtilen, "4. Geniş Açı Kısa Film Yarışması" ile ilgili yazı ekte gönderilmiş
olup, okulunuz öğrencilerine gerekli duyurunun yapılmasını ve eserlerin 22 Mayıs 2015
tarihine kadar Müdürlüğünüz aracılığı ile yarışma şartnamesinde belirtilen adrese
gönderilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mehmet BABA
Müdür a.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

EKLER :
Yazı ve Ekleri (5 Sayfa)

DAĞITIM :
Tüm Ortaokullara
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T.C.
HATAY VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 68531273/821.05/1137106 02/02/2015
Konu: 4. Geniş Açı Kısa Film Yarışması

.............................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi :MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 30/01/2015 tarihli ve
1104804 sayılı yazısı.

Özel Sarıyer Açı Ortaokulu Müdürlüğü ortaokul öğrencilerine yönelik "4. Geniş Açı
Kısa Film Yarışması" düzenlendiği ilgi yazı ile bildirilmiştir.

İlgi yazı ve ekindeki yarışma şartnamesi ekte gönderilmiş olup İlçeniz öğrencilerine
gerekli duyurunun yapılmasını ve eserlerin 22 Mayıs 2015 tarihine kadar okul müdürlükleri
aracılığı ile yarışma şartnamesinde belirtilen adrese gönderilmesi hususunda ;

Bilgi ve gereğini rica ederim

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

EK:
İlgi Yazı ve Ekleri ( sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)



 
 

Açı Ortaokulu 

. Ge iş Açı Kısa Fil  Yarış ası  

 

A. Yarış a ı  Hedefi 
 

Yarış a ı  hedefi; ge çleri  ke dileri i görsel ir sa at ola  si e a yoluyla ifade 
ede il eleri; seçtikleri ko uyla ilgili düşü e, yoru la a e sorgula a aşa aları ı, si e a 
dili i kulla arak ortaya koydukları, özgü  ir eser üret eleridir.  
 

 

B. . Ge iş Açı Kısa Fil  Yarış ası  Katılı  Koşulları 
 

1. Yarış a tek kade eli olarak düze le iş olup Türkiye’deki ortaokulları , - - - . 
“ı ıfları da öğre i  göre  öğre ileri e açıktır. 

 

2. Yarış aya katılı  ü retsizdir. 
 

3. Yarış aya katıla  fil lerde, te a e ko u sı ırla dırıl ası yoktur.  
 

4. Kısa fil  kategorisi de yarışa ak fil lerde tür sı ırla ası yoktur. Fil ler kur a a, 
a la dır a, de eysel, elgesel türü de ola ilir.  

 

5. Yarış aya , , Mi iDV, HDV, HD Video, Beta a  ile çekil iş ya da u 
for atlara aktarıl ış fil ler katıla ilir.  

 

6. Fil ler DVD for atı da tesli  edil elidir.  
 

7. Baş uruda ulu a  eserleri  süresi je erik dahil e  fazla  dk. ile sı ırlıdır.  
 

8. Yarış aya katıl ak üzere aş ura  eserler, ir ekip tarafı da  üretil iş ise, aş uru 
eseri  yö et e i tarafı da  yapıl alıdır. 

 

9. Eserleri   O ak  tarihi de  so ra çekil iş ol ası e daha ö e ödül al a ış 
ol ası gerek ektedir. 

 

10. Her grup eya kişi irde  fazla eserle yarış aya katıla ilir. Her eser içi  ayrı aş uru 
yapıl alıdır.  

 

11. Yarış aya katıla  fil lerde kulla ıla  üzik eserleri i  sahipleri fil i  je eriği de 
elirtil elidir. 

 

 

 

 

 



12. Yarış aya katılı ı   fil i  üzeri de ol ası duru u da, fil ler ir ö  jüri tarafı da  
ele ede  geçirilerek  fi aliste i dirge e ektir. Bu süreçte, tek ik soru lar olursa, 
fil i  yö et e i e ha er erilir. Yö et e  e  geç  saat içi de ye i ir kopyayı jüriye 
tesli  et ekle yükü lüdür. Aksi takdirde fil  değerle dir e dışı ırakılır. 

 

13. Jüri üyeleri, detaylı orga izasyo  progra ı e ödüller katılı  süre i de Açı Okulları e  
sitesi de .a is hools.k .tr  açıkla a aktır. Açı Okulları, gereklilik duru u da, 
yarış a süre i de jüri üyeleri, progra  e ödüller üzeri de değişiklik yap a hakkı a 
sahiptir. 

 

C. Yarış a Takvi i ve Eserleri  Tesli i 
 

Yarış a Takvi i 
 

Fil leri  . Maddede elirtile  şekilde, Açı Okulu’ a ulaştırıl ası içi  so  aş uru tarihi 
 Mayıs ’tür. Fi alistler  Hazira   tarihi de açıkla a aktır. 

Fil leri  gala gösteri i e ödül töre i tarihi,  Hazira  ’tür.  
 

Eserleri  Tesli  Gü ü ve Yeri  
 

Yarış aya katıla  fil leri , e  geç  Mayıs  Cu a gü ü . ’a kadar, katılı  
elgeleriyle irlikte aşağıdaki adrese ulaş ış ol ası gerek ektedir.  

 

 Film Atölyesi Kulübü 

 Sarıyer Açı İlköğreti  Okulu  
 Bahçeköy Valide Sulta  Cad. Alay yolu No:  7  Sarıyer / İsta ul   
 Okul Sa tral: - 9   

 Yarış a Soru lusu:  
E i e Bir e i e. ir@a is hools.k .tr  

 

3. Katılı  Belgeleri 
 

 Yarış a Katılı  For u, .a is hools.k .tr üzeri de  yapıla ak Ö  Baş uru 
ardı da  katılı ı tarafı da  çıktısı alı ıp i zala ış olarak tesli  edil elidir. 

 Eseri   adet DVD kopyası 
 Yö et e i  öğre i elgesi 
 Fil de   adet fotoğraf * - E  Düşük  

 Fil i  özeti E  fazla  sayfa ord dokü a ı for atı da  

  adet yö et e  fotoğrafı * - E  Düşük  

 Baş uru for u, öğre i elgesi e DVD’ler dışı daki elgeler ir CD ile tesli   
edilir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.acischools.k12.tr/
http://www.acischools.k12.tr/


D. Ödüller  
 

Biri ilik Ödülü; Ca o  EO“ D ka era e  GB“D kartı 
İki ilik Ödülü;  haftalık Gele eği  Yıldızları  Fil  Yö et e liği Yaz Ka pı    
Üçü ülük Ödülü; Dört Dörtlük  Fil  DVD seti  
Ge ç Ka era Ödülü; Kitap “eti 
Fil  Yapı ı Te elleri  
Yazar: Charlotte Worthi ghto  

Yayı e i: Literatür Yayı ılık 

“e aryo Yazı ı 
Yazar: Ja es Ri hards, Joh  Marla d, Ro ert Edgar-Hu t 
Yayı e i: Literatür Yayı ılık  
Kur a a Yö et e liği 
Yazar: Hu t Ro ert Edgar  
Yayı e i: Literatür Yayı ılık 

Fil  Dili  
Yazar: “te e  Ra le Joh  Marla d  
Yayı e i: Literatür Yayı ılık 

 

E. Jüri Üyeleri İsi  ve Ki likleri  
 

Ü it Ü al- “e arist, yö et e  

Murat Dalta a - Tiyatro yö et e i, oyu u 

Cü eyt Ce e oya - “i e a yazarı, fil  eleştir e i 
Ba u Ka ı elli – Müzisye , eğiti i 
Milli Eğiti  Baka lığı tarafı da  elirle e ek jüri üyesi  
 

 

F. Eserleri  Geri Veril esi ve Gösteri i 
 

 Yarış aya yolla a  eserler, katılı ılara geri eril eye ektir.  
 Görseller hiç ir şekilde rekla  a açlı kulla ıl aya aktır. 
 Katılı ı, yarış aya aş urdukta  so ra eseri i geri çeke ez. 
 Açı Okulları yarış aya katıla  her fil i  gösteri  hakkı a sahiptir.  
 Yarış aya katıla lar u koşulları ka ul eder.  

 



 

Açı Okulları 

4. GENİŞ AÇI Kısa Fil  Yarış ası  

Katılı  For u 

 

Film Adı   : 

Yö et e    : 

Fil i  Türü  : 

Fil i  Kısa Ko usu : 

 

“üresi   : 

Yapı  Yılı   :  

Yarış a ı Adı “oyadı : 

Okulu   :  

Okul Adresi  : 

Okul Tel   : 

Okul e-posta  : 

 

Yukarıdaki ilgileri  doğruluğu u o aylıyor, yarış a 
yö et eliği deki katılı  koşulları ı kabul ediyorum.  

 

 

Adı “oyadı         İ za / Tarih 

 


