


KAHRAMANLIK DESTANLARI

‘Şehrimin Kahramanı-Şehrimin Şehidi’

81 İlden 81 Şehidimizin kahramanlık hikayelerinin anla-
tıldığı www.kahramanlikdestanlari.org internet sitesinde 
bulunan ‘Kahramanlık Destanları’ kitabında yer alan şe-
hitlerimizin hikayeleri.

Bakanlığımız İl Müdürlüklerimiz ve Genel Müdürlüğümüz 
tarafından büyük bir özveri ile devam eden, şehit ailele-
rimizi ve gazilerimizi ziyaretlerimiz sırasında şehitlerimiz 
adına sayısız ibret verici yaşanmışlıklarla karşılaşmakta-
yız. Günümüz jeo-politik şartlarının, milli manevi değerleri 
canlı tutmayı bir gereksinime dönüştürdüğü hususunun 
ise her birimiz farkındayız. Her iki gerçeği birlikte de-
ğerlendirdik ve şehitlerimizin destansı fedakarlıklarını ve 
örnek hayatlarını yazılı ve dijital bir eser olarak ölümsüz 
kılmak, çocuklarımıza ve gençlerimize, bu hikayelerden 
çıkan derslerle hayatlarını şekillendirmelerine katkıda bu-
lunmak amacıyla “81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık 
Destanları” isimli kitap çalışmamızı tamamladık. Söz ko-
nusu eserin, 81 ilimizdeki Üniversitelere ve kütüphanelere 
ve ilgili kurumlara dağıtımlarını da gerçekleştirdik. Kitaba 
dijital olarak www.kahramanlikdestanlari.org internet si-
tesinden ulaşmak mümkün. Şimdi ise; Kahramanlarımı-
zın hikayelerini, kısa film yarışması ile daha geniş kitlelere 
ulaştırmak istiyoruz. İstiyoruz ki sinemanın çok boyutlu dili 
ile şehitlerimizin üstün insani vasıflarını toplumumuzun 
tüm kesimlerine aktaralım. 
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KİMLER KATILABİLİR?

BAŞVURU KOŞULLARI

Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversi-
telerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve dok-
tora eğitimine devam edenler ve yurtdışında 
üniversite öğrenimi görmekte olan tüm Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.

Ön Seçici Kurul ve Seçici Kurul üyeleri ve bun-
ların birinci dereceden akrabaları ile yarışmada 
bizzat görev alanlar ve yakınları yarışmaya ka-
tılamazlar.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

• Filmler, www.kahramanlikdestanlari.org in-
ternet sitesinde bulunan ‘Kahramanlık Des-
tanları’ kitabında yer alan şehitlerimizin hi-
kayelerinden hazırlanacaktır.

• Katılımcının başvurunun yapıldığı tarihte 18 
yaşını tamamlamış olması zorunludur.

• Yarışmaya bireysel ya da grup olarak katılım 
sağlanabilir.

• Başvuru sırasında verilen tüm bilgilerin doğ-
ruluğu, başvuru sahibinin sorumluluğunda-
dır.

• Yarışmaya katılabilmek için başvuru formu-
nun doldurulmuş olması gerekmektedir. 

• Yarışmaya  https://www.kahramanlikdes-
tanlari.aile.gov.tr genel ağ sayfasındaki yö-
nergeler izlenerek başvuru yapılır. 

• Her katılımcı yarışmaya yalnız bir eserle ka-
tılabilir. 

• Her eser, sadece 1 hikayeyi anlatmalıdır.

• Kısa filmin dili Türkçe olmalıdır.

• Film süresi en az 5 (beş) dakika olmalıdır.

• Kısa filmler kurmaca, belgesel, deneysel, 
animasyon film türlerinden biri olabilir. 

• Yarışmaya katılacak filmler fotoğraf makina-
sı, cep telefonu, video kamera vb. olanaklar-
dan yararlanılarak çekilebilir. 

• Filmler istenilen ekran boyutu ve formatta 
çekilebilir. 

• Filmde yer alan oyuncuların öğrenci olma 
zorunluluğu yoktur. 

• Filmlerin youtube hesabına liste dışı olarak 
eklenmesi ve linkinin başvuru formunda bil-
dirilmesi gerekmektedir.

• Yarışmaya gönderilen filmlerde gizli ticari 
iletişim de dahil olmak üzere, hiçbir ticari ile-
tişim türüne yer verilmemesi gerekmektedir. 
Filmlerin hazırlanmasında katkısı olan ger-



çek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosu-
nu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak 
amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit 
edilen başvurular doğrudan reddedilir.

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ticari amaç 
gözetmeksizin, Bakanlık veya yarışmanın tanı-
tımı amacıyla yarışmaya başvuran filmlerden 
küçük kesitler veya fragmanları, kendi başlarına 
veya başka bir eserin içerisinde farklı mecralar-
da (fiziki ortamlar, radio, televizyon, internet vs.) 
kullanma hakkına sahiptir. Bakanlık, finale kalan 
eserleri Türkiye’de veya yurt dışında fiziki veya di-
jital ortamda düzenleyeceği her türlü film ve si-
nema etkinliğinde yer ve sayı sınırlaması olmak-
sızın gösterme ve kullanma hakkına sahiptir. Film 
sahipleri, bu maddede sayılan kullanımlar için 
Bakanlık’tan telif ücreti ve başka isim altında ile-
riye yönelik ve süresiz olarak ücret talep edemez. 
Ayrıca Katılımcı, bu hususta herhangi bir hak ve 
alacak iddia edemez ve bu hususlara ilişkin ileri-
de herhangi bir nedenle dava açamaz.

• Katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşulları-
nı ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe 
halinde, Bakanlığın bunların eserlerini Yarışma 
dışında tutma hakkı saklıdır. Bakanlık, kendisi-
ne gönderilen eserleri değerlendirmek, kabul 
etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya 
muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. 
Katılımcı eserleri değerlendirme, test etme, ka-
bul etme ve ödüllendirip-ödüllendirmeme ko-
nusunda tam yetkinin Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na ait olduğunu bilir.

• Katılımcılar tarafından Bakanlığa ulaştırılan 
tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcı şahsen 
sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek 
hukuki sorumluluk katılımcıyı bağlar. İletişim 
bilgilerinden kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle 
kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı, her-
hangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

• Yarışmaya başvuru sürecinde katılımcı tarafından 
Bakanlık ile paylaşılan kişisel veriler, yarışmaya 
başvuru için talep edilmiş olup 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak mu-
hafaza edilecektir. Katılımcının yarışmaya başvuru 
yapması halinde 6698 sayılı yasa kapsamından 
haberdar olduğu ve kişisel verilerini kendi rızası 
ve onayı ile Bakanlık ile paylaştığı kabul edilir.

• Yarışma projesine ve katılım koşullarına uyma-
yan filmler yarışma dışı bırakılır.

• Seçici Kurul, filmleri içerdikleri belirgin teknik 
hatalar yüzünden yarışma dışı bırakabilir. 

• Yarışmaya gönderilen tüm eserler Ön Seçici 
Kurul tarafından değerlendirilir, uygun bulunan-
lar Seçici Kurula gönderilir. 

• Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez. 

• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru 
Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt 
etmiş sayılır. 

• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve 
anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve 
Gaziler Genel Müdürlüğüne aittir.

• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen 
eserler değerlendirilmeye alınmaz.

• Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri kendile-
rine teslim edilecektir. Ödül almaya hak kazanan 
yarışmacılardan Ankara dışında ikamet edenler, 
Ankara’da yapılacak ödül törenine katılabilecek 
ve yol, konaklama giderleri Bakanlık tarafından 
karşılanacaktır. 

• Katılımcılar ön başvuru sonuçlarını web sitemiz-
de bulunan Başvuru Durum Sorgulama sekme-
sinden öğrenebileceklerdir.



• Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai so-
rumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek 
kısa filmlerdeki özgün olmayan görüntü, müzik, vb. kullanımlarından do-
ğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğun-
dadır. Ön Seçici Kurul ve Seçici Kurul bu durumdan hukuken sorumlu 
tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ih-
lal edecek olursa, Ön Seçici Kurul ve Seçici Kurul’un uğrayacağı her 
türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.

Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimlikle-
rini 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 yapımcı ve yönetmene (eser sa-
hibine) aittir.

Eser sahibi, Seçici Kurul tarafından talep edilmesi halinde, ilgili kişile-
rin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının 
alındığını gösterir kayıtları derhal paylaşacaktır.

• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anla-
şılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğa-
bilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı sorumlu değildir.

ESERLERİN 
YAYIMLANMASI 
VE TELİF HAKKI 



Başvuru Bitiş Tarihi

15 Temmuz 2022 
Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi

30 Ağustos 2022

Başvuru Başlangıç Tarihi

18 Mart 2022

Ödül Töreni

29 Ekim 2022 
İletişim Adresi

kahramanlikdestanlari@aile.gov.tr

YARIŞMA 
TAKVİMİ



SEÇİCİ KURUL: Av. Fatma ÖNCÜ - Aile ve Sosyal Hizmeteler Bakanlığı Bakan Yardımcısı 

Şemseddin YALÇIN - ASHB Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü

Özhan EREN - Müzik Yapımcısı

Özer FEYZİOĞLU - Yönetmen

Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN – Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 

Ali ODABAŞ - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü

İbrahim USLU – Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ahmet Abdullah SEZEN - ASHB Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

Emre ENGİNERTAN - ASHB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

ÖN SEÇİCİ KURUL
Eserlerin, ön değerlendirmesini yapacak, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel 
Müdürlüğü içerisinde, Proje Koordinatörü’nün başkanlığında kurulacak olan Kuruldur.



DEĞERLENDİRME 

Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından aşağıdaki 
puanlamalar doğrultusunda değerlendirilecektir. 

Filmin Ana Temayı 

İfade Edebilme Gücü 

30 Puan 

Anlatım Şekli  

5 Puan 
Süre Kullanımı 
5 Puan 

Filmin Adının 

Hikaye ile Uyumu 
10 Puan 

Filmde Duygu ve 

Etkileyicilik 

30 Puan 

Filmin Çekim 

Tekniği ve Kalitesi 
20 Puan 

Değerlendirme Kriterleri:

Değerlendirmeye alınmanın ön koşulu, hikayeye bağlı kalınmasıdır.

TOPLAM: 100 Puan

Puanların eşitliği halinde ödül, yaşı en küçük olana verilir.



1. Seçilen Esere: 

20.000 
TL

2. Seçilen Esere: 

15.000 
TL

3. Seçilen Esere: 

10.000 
TL

1. Mansiyon Ödülü 

8.000 
TL

2. Mansiyon Ödülü 

5.000 
TL

ÖDÜL



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru adresi 

 https://www.kahramanlikdestanlari.aile.gov.tr

Yarışmanın e-posta adresi: 

 kahramanlikdestanlari@aile.gov.tr

Seçilecek Hikayelerin adresi

 www.kahramanlikdestanlari.org

Proje Koordinatörü 

İlknur ÇİFTEHAN

İletişim Bilgileri: 0312 705 52 00

Koordinatör Yardımcısı 

Arif TOPAL 

İletişim Bilgileri: 0312 705 52 00




