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KISA FİLM İÇİN ÖYKÜ YARIŞMASI YÖNERGESİ 
 

Amaç 
17 Nisan 2012 tarihinde hastasının yakını tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını 
kaybeden Dr. Ersin Arslan’ı anmak ve başta hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik olmak 
üzere sağlık ortamındaki şiddete dikkat çekmek, şiddetin sağlık ortamında yarattığı 
olumsuzluklar konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak, dostça bir sağlık ortamı 
oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Türk Tabipler birliği tarafından bir ‘Kısa Film İçin 
Öykü Yarışması’ düzenlenmiştir. 
 
Tema 
Bugün Türkiye’de sağlık çalışanları çok zor koşullar altında çalışıyorlar. Sağlık ve hastalığın, 
üzerinden para kazanılacak bir meta haline geldiği ülkemizde hekimler kamuda veya özel 
sektörde çok sayıda hasta bakmaya, çok tetkik istemeye, çok ameliyat yapmaya 
zorlanmaktadır. Bir hekim, sıradan bir günde 150 hasta bakmakta ve bunu her gün 
yapmaktadır. Bugün hekimlerin büyük bir çoğunluğu tükenmişlik hissi yaşamaktadır. 
Bir yandan toplumun aldığı sağlık hizmetinin niteliği gün be gün kötüleşirken, daha önce 

sosyal devletin vergilerle karşıladığı sağlık harcamaları için bugün yurttaşlar ceplerinden ciddi 

paralar ödemek zorunda kalmaktadır. 

Amacı sağlığı her yönüyle ticarileştirerek sermayenin kar kapılarından biri haline getirmek 

olan sağlıkta dönüşüm programı, bir yandan hekimleri ve sağlık çalışanlarını, diğer yandan 

halkı acımasızca ezmektedir. Programını bir önce tamamlamak isteyen politikacılar her türlü 

sorunda doktorları hedef göstermektedir. Bu tutum hekime saldırıyı meşru hale getirmiştir. 

Hekimlere, sağlık çalışanlarına karşı şiddet her gün tırmanmaktadır. Medyada ise 

hekime/sağlık çalışanına yönelik şiddet “saniye saniye” verilmektedir. Bugün hekimlerin iş 

güvencesi, gelir güvencesi, gelecek güvencesinin yanı sıra  can güvencesi de ağır tehdit 

altındadır. 

Yarışmanın konusu, temel olarak bu koşulların düzeltilmesine ve şiddet olaylarının 

önlenmesine katkıda bulunup “Dostça Bir Sağlık Ortamı” sağlanmasıdır.  

Yarışma Yönetimi 
Yarışmanın yönetim ve organizasyonu Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından 
gerçekleştirilecektir. 
 
Yarışma Türü 
Yarışmaya kısa film senaryosuna temel oluşturacak öyküler katılabilir. 
 
Yarışma Katılım Şartları: 
Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları katılabilir. 
 
Öyküler Türkçe olmalıdır. 
Öyküler bir A4 sayfasını aşmayacak şekilde 12 punto ile 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. 



Eser sahipleri en fazla iki öykü ile yarışmaya başvurabilir. 
 
Başvuracak öyküler daha önce yayınlanmamış,  herhangi bir yarışmaya katılmamış ve 
senaryo haline getirilmemiş veya filmi yapılmamış olmalıdır. 
 
Özel Koşullar 
Öykülerin katılım şartlarına uygunluğu konusunda Katılımcıların beyanları esas alınır. Bununla 
birlikte, Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılacak inceleme ya da herhangi bir itiraz halinde 
öykülerin orijinal olduğunun ispat yükümlülüğü Başvurucuya aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında başvurucunun eser sahibi olmadığına ilişkin bir 
tespit yapılması durumunda başvuru kayıttan çıkarılır. Bu noktada Türk Tabipleri Birliği’ne 
karşı herhangi bir hukuksal talepte bulunulmayacağını Başvurucular kabul ve beyan ederler. 
Öyküler üzerinde üçüncü kişilerin hak sahipliği iddiaları olması durumunda tüm hukuksal 
sorumluluk Başvurucuya aittir.  
 
Başvurucular, öykülerinin Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen senaryo ekipleri 
tarafından işlenerek senaryo haline getirilmesine onay verdiklerini kabul ve beyan ederler. 
Senaryo olarak düzenlenen işlenme eserler Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen kişiler 
tarafından kısa film olarak sinema eseri haline getirilecektir. Öykü, senaryo ve kısa filmin eser 
sahiplerinin adları 5846 sayılı Yasa kapsamında korunacak olup Türk Tabipleri Birliği 
tarafından herhangi bir ticari amaç olmaksızın sağlık ortamındaki şiddeti önleme amaçlı 
toplantılarda, tıp kongrelerinde, yurt içi ve yurt dışındaki film festivallerinde gösterim hakkı 
Türk Tabipleri Birliği’ne aittir.  
 
Seçici Kurul Oluşumu ve Çalışma Koşulları 
Seçici Kurul Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından belirlenen beş kişiden oluşur. 
 
Son başvuru tarihini takiben, seçici kurul öyküleri yarışmaya uygunluk ve sanatsal açıdan 
değerlendirir. 
 
Sonuçlar Dr. Ersin Arslan’ın  kaybettiğimiz 17 Nisan günü ttb.org.tr web sitesinden açıklanır.  
 
Seçici Kurul, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Türk Tabipler 
Birliği yönetimine teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla 
yükümlüdür. 
 
Başvuru 
Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi   30 Mart 2015’dir. Katılımcılar en geç bu tarihe 
kadar yarışma sekreterliğine; 
 
- Doldurulmuş başvuru formu, 
- Eserin 5 adet basılı kopyası, 
- Yazarın 100 kelimeyi geçmeyen özgeçmişi 
- Öykü, başvuru formu ve yazarın özgeçmişinin yer aldığı CD ile başvurmalıdır. Posta ile 
yapılacak başvurularda zarf üzerindeki tarihin son başvuru tarihinden önce olması 
gerekmektedir. 
 



Ödül 
Seçici kurul,  birincilik,  ikincilik ve üçüncülük ödüllerini verir. Ödüller paylaştırılamaz. 
 
Birinciye 3000 TL tutarında para ödülü, birinci, ikinci ve üçüncüye kazandıklarına ilişkin plaket 
verilir. 
 
Seçici kurul tarafından ödüle değer görülenlere durumları yazılı olarak bildirilir ve ödülleri 
takdim edilir. Kazandıkları kurumsal yayın organlarında da duyurulur. 
 
Seçici kurulun ödüllerin birini ya da hiçbirini vermeme hakkı saklıdır. 
 
TTB tarafından uygun görülecek öyküler yine TTB tarafından belirlenecek senarist(ler) 
tarafından bir kısa film senaryosuna dönüştürülecek ve tanınmış bir yönetmen tarafından 
profesyonel oyuncular ile filme çekilecektir. 
 
İletişim 
Türk Tabipleri Birliği 
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. 
No. 2 Kat. 4 06570 Maltepe / ANKARA 
Tel: 0 312 231 31 79 
E posta: ttb@ttb.org.tr 


