
1.Konu ve Amaç 

-“Bir de buradan bak” 

-Yeni bir bakış açısı kazandırmak, önyargıların olumsuz etkisini azaltmak. 

-Öğrencilerin çok yönlü düşünme becerilerini geliştirmek. 

-Lise öğrencilerinin, günlük hayatta karşılaştıkları olaylar karşısında gözlem yapmasını 

sağlamak. 

-Okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, sorun çözen, zihinsel ve sosyal becerilere sahip 

bireyler olarak yetişmesini sağlamak. 

-Kişisel gelişmeyi özendirmek ve bu amaç doğrultusunda onlara yardımcı olmak. 

-“Her şey göründüğü kadar mıdır? Gördüklerimizin ne kadarı gerçeğin tamamıdır? Bir 

buzdağının görünmeyen devasa kütlesinde neler saklıdır? Bazen hayal gücünden bile daha 

çarpıcıdır gerçekler ve gün ışığına çıkmak için bir buzdağının altında sessizce beklerler.” 
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2.Katılma Şartları 

-Daha önce başka hiçbir Kısa Film proje ya da senaryo yarışmasına seçilmemiş ve ödül 

almamış eserler ile başvuru yapılabilir. 

-Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına 

uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı 

kalacaktır. 

-Sinopsisler en fazla iki sayfadan oluşmalıdır. 

-Sinopsisler, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde 1,5 satır aralığı 

olacak şekilde hazırlanmalıdır. 

-Birden fazla sinopsis ile başvuru yapılabilir. 

-Yarışmaya yazılı bir sinopsis (taslak öykü) ile başvuru formu eksiksiz bir şekilde 

doldurularak başvurulur. 

-Yarışmaya birden fazla katılımcının ortak yazdığı sinopsisle başvuru yapılabilir.  

-Sinopsis orijinal olmalıdır. Sinopsisin hakları kişiye ait olmalıdır. 

3.Başvuru Şekli 

-Sinopsisler PDF formatında teslim edilir.Sinopsislerin yüklenmesi 

http://osmangazi.meb.gov.tr/obis/ohey/ üzerinden benim senaryom başvuru kısmından yapılacaktır. 

-Son başvuru tarihi:  02/12/2019 

 

 

http://osmangazi.meb.gov.tr/obis/ohey/


 

4.Değerlendirme 

-Ön değerlendirmeyi geçen sinopsisi yazan 10 öğrenci, senaryo derslerine katılmaya hak 

kazanırlar.  

-Senaryo Dersleri; Senaryonun temel ilkeleri, Senaryo yazımı olarak iki oturum şeklinde 

19/12/2019 tarihinde Hamitler Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenecektir.  

- Senaryo dersleri sonucunda öğrenciler sinopsislerini geliştirerek senaryo metni( ayrımlama 

senaryosu) yazılır. 

-Son başvuru tarihi: 28/02/2020 

-Değerlendirme Kriterleri 

Özgün bir kısa film senaryosu yazımı,yaratıcılık (30P) 

Senaryoda dramatik yapı(20P) 

Senaryonun yarışma konusunu ifade edebilmesi(20P) 

Senaryoda duygu ve etkileyicilik(20P) 

Türkçeyi etkili ve doğru kullanma, teknik, düzen (10P) 

 

  

5.Ödüller 

-Senaryo derslerine katılan öğrencilere katılım belgesi verilecektir. 

-12/03/2020 tarihinde birinci ikinci ve üçüncü açıklanacaktır. 

-Birinciye üç bin 

-İkinciye iki bin 

-Üçüncüye bin lira 

 

 


