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İSTANBUL TABİP ODASI  

KISA FİLM YARIŞMASI YÖNERGESİ 

1.Amaç  
 
İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen ödüllü kısa film yarışmasının konusu ‘hekimlerin 

görünmeyen emeği’’dir.  
 
Bu yarışma 2019 yılı için, 2 Ekim 2018 tarihinde hastası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu 

yaşamını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman’a adanmıştır.  

2. Konu 
Çok uzun ve meşakkatli eğitim süreci, yıllarca süren ve her aşamada yeniden karşımıza çıkan 

mecburi hizmet yükümlülükleri, çok uzun ve çoğunlukla aralıksız mesai saatleri, neredeyse her yaşta 
devam eden nöbet temposu, mesleki bilgiyi geliştirmek için mesai saatleri sonrasında devam eden 
okuma, araştırma ve dinlenemeden çalışmaya devam etme döngüsü, ihmal edilmiş eşler, çocuklar… 

 
Geçici görevler, il dışı nakiller, tüm kamu çalışanları arasında sadece kamu sağlık çalışanı 

hekimlere uygulanmayan “eş durumu atama-ma-ları” kıskacında parçalanmış aileler…  
 
Özel sağlık kuruluşlarında, çalışma koşullarının ağırlığının yanı sıra iş güvencesinin de 

bulunmaması, bu nedenle düzenli ödemenin yapılmadığı ve/veya her türlü krizin hekim maaşlarına 
yansıtıldığı bir çalışma “düzeni”…  

 
Sürekli hastalıklarla, hasta insanlarla birlikte olunduğu için, sadece fiziksel olarak da değil 

psikolojik olarak da yıpranılan, her türlü travmaya açık bir hayat… 
   
Tüm bunlar belki çıplak gözle görülemeyen ama hekimlik mesleğini son derece yıpratıcı bir hale 

sokan ve uzun vadede depresyon ve tükenmişlik sendromuna yol açan etmenler.   
 
Oysa hasta ve hasta yakınları çoğu kez bu arka plandaki emekten ve yorgunluktan habersizler. 

Giderek artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgularının bir nedeni de, bu habersizlik, hekimlerin 
hangi koşullarda ve nasıl bir özveriyle çalıştığının görülmemesi.  

 
Bu kısa film yarışması, hekimlerin yaşadığı zorlukların ve dışarıdan fark edilmeyen özverinin 

sinema perdesinde görünür kılınmasını, hekimlik mesleğinin kamusal yönünün hatırlatılmasını ve bu 
konulardaki toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. 

3. Yarışmaya Katılım Şartları  
a) Yarışma, jüri üyeleri ve yakınları hariç olmak üzere, amatör, profesyonel tüm kısa film 

yapımcılarının katılımına açıktır. 
b) Yarışmaya birden fazla eserle başvuru yapılabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı 

başvuru formu doldurulmalıdır. 
c) Yarışmaya katılacak kısa filmler için tür (kurmaca, belgesel, röportaj vd) kısıtlaması 

yoktur. 
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d) Yarışmaya 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılmış veya öncesinde yapılmış olsa da  
herhangi bir yarışmaya, gösterime katılmamış, yayınlanmamış (internet ortamı, TV, 
sinema gibi) ve ödül almamış filmler başvurabilir.  

e) Kısa filmin dili Türkçe olmalı veya Türkçe alt yazı kullanılmalıdır.  
f) Kısa filmlerin süresi jenerik dahil, en az 45 saniye, en fazla 5 dakika olmalıdır.  
g) Yarışmaya katılan eserlerin teslim edilen kopyaları İstanbul Tabip Odası arşivinde saklanır 

ve iade edilmez. 
h) Yönergede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, başvurucunun 

uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır. 
i) Başvuru yapacak olan kişiler, başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak, kapalı 

zarf içerisinde en geç 1 Mart 2019 günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Tabip Odası 
Türkocağı Cad. No: 9 Cağaloğlu / İstanbul adresine kargo ile gönderebilir veya elden 
teslim edilebilir. 

j) Kısa filmler herhangi bir formatta kaydedilmiş 6 adet DVD olarak aşağıdaki adrese elden, 
kurye ya da posta ile alındı belgesi karşılığı teslim edilmeli ya da www.vimeo.com 
adresine yüklenerek filmin vimeo linki ve izleme şifresi sitedeki  online başvuru formunda 
yer alan ilgili alanlarda belirtilmelidir 

k) Posta ya da kargoda yaşanabilecek gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan kısa 
filmler değerlendirmeye alınmaz. 

l) Eser sahibi olduğunu taahhüt eden kişi, kısa filmin telif hakları konusunda her türlü 
hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek 
kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak her 
türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. İstanbul Tabip Odası 
bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla diğer eser 
sahiplerinin veya üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, İstanbul Tabip 
Odası’nın uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararı tazminle mükelleftir. 

m) Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran 
veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler 
gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük eser sahibine aittir. Eser 
sahibi, İstanbul Tabip Odası tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili 
kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını 
gösterir kayıtları İstanbul Tabip Odası ile derhal paylaşacaktır. 

n) Başvuru formunu doldurmak ve eseri teslim etmek; kısa filmin ticari amaç gözetmeksizin 
ve eser sahiplerinin adı belirtilmek koşuluyla, internet, sosyal medya, tıp kongreleri, 
yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız 
süre ile ücretsiz gösterim hakkının İstanbul Tabip Odası’na devredilmesini baştan kabul 
etmek anlamına gelir. 

o) Başvuruda bulunan eser sahibi olduğunu taahhüt eden kişi/kişiler, film üzerindeki 
çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma 
iletim hakkını eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının 
belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla İstanbul Tabip Odası’na kullandıracağını kabul 
ve taahhüt eder. 

p) İstanbul Tabip Odası yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, 
yarışmayı erteleme veya düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride 
aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal 
edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından İstanbul Tabip Odası’na gönderilen veya teslim 
edilen hiçbir eser İstanbul Tabip Odası tarafından kullanılamaz. 

q) Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 
r) Yarışmaya başvuru ücretsizdir. 
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4. Teknik şartlar ve başvuru sırasında doldurulacak ya da sunulacak belgeler 
a) Başvuru formu 
b) Şayet DVD kopyası ile başvurulacaksa,  6 adet DVD kopyasının gösterime uygun  olmalı ve 

her kopyanın üzerinde eser sahibinin adı, soyadı, filmin adı, süresi ve  yapım tarihi 
yazılmış olmalıdır.  

c) Eser sahibi veya sahiplerinin kısa özgeçmişi (en fazla 1000 karakter) 
d) Filmin kısa özeti (en fazla 1000 karakter)  
e) Filmin adı ile adlandırılmış üç adet filme ait renkli fotoğraf olmalıdır. 
f) Kopyalar gösterime uygun resim ve ses niteliği taşımalıdır.  

 
5. Değerlendirme  

Ödül alacak kısa filmleri belirleyecek olan jüri üyeleri İstanbul Tabip Odası tarafından belirlenir. 
Jüri; sinema ve/veya sanat alanlarında uzman üç kişi, bir hasta ve/veya hasta yakını ile bir hekim 
olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Jüri, başvuruları değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük 
ödülüne hak kazanan eserleri belirler. İstanbul Tabip Odası, Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında 
özel ödüller de verebilir. 

6. Jüri  
2019 yılı jüri üyeleri aşağıdaki gibidir.  
 

• Prof. Dr. Tül Akbal Sualp  
o  SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) Başkanı, sinema yazarı 
o Öğretim üyesi (Toplumsal iletişim, Sinema ve Televizyon Bölümleri) 

• Dr. Ercan Kesal 
o Senarist, yönetmen, sinema oyuncusu 

• Mert Fırat 
o Tiyatro ve sinema oyuncusu, senarist 

• Prof. Dr. Huri Özdoğan  
o Hekim,  Romatoloji Uzmanı  Emekli Öğretim Üyesi 

• Harika Gevher  
o Hasta temsilcisi 

 
7. Sonuçların Açıklanması ve Ödüller 

a) İstanbul Tabip Odası Kısa Film Yarışması’nın sonucu, 14 Mart 2019 günü İstanbul Tabip 
Odası’na ait www.istabip.org  isimli web sitesinde ilan edilir.  

b) Başvuran eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere ödül ve başarı 
plaketi verilecektir. 

c) Yarışma için ödüller  
• Birincilik Ödülü  : 7.000 TL 
• İkincilik Ödülü  : 5.000 TL 
• Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL  
olarak belirlenmiştir.  

d) Ödül, filmin eser sahibi olduğunu taahhüt eden kişiye verilir.  
e) Ödül töreninde eser sahibinin bulunamaması söz konusu olursa ödül, eser sahibinin 

önceden belirlediği ve yazılı olarak İstanbul Tabip Odası’na bildirdiği bir temsilciye verilir. 
f) Jüri’nin önerisi üzerine İstanbul Tabip Odası bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir. 
g) Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına 

verilir. 

http://www.istabip.org/
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h) Ödüller 16 Mart Cumartesi tarihinde Şişli Kent Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde  
gerçekleştirilen İstanbul Tabip Odası Hizmet Plaket ve Ödül Töreni sırasında verilir. Adres: 
19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi cd. No:168 Şişli / İstanbul 

i) Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez. 
 

8. Bu Yönerge üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, İstanbul Tabip Odası’na aittir. 
 

9. Yarışmaya başvuranlar, bu şartları kabul etmiş ve onaylamış sayılırlar. 
 

10. Bu yönerge 02.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer. 
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