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TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ 

“Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Kısa Film/Video Yarışması” 

YARIŞMA KOŞULLARI 

 
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN 

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği 

I- KONU  

“Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim içerikli kısa 

film/videolar arasında bir yarışma düzenlenecektir. 

II- AMAÇ  

Covid-19 pandemi sürecinde zorlu şartlarda çalışan kan merkezi ve transfüzyon tıbbı 

alanlarındaki çalışanlarımıza moral vermek ve motive edebilmek amacıyla; alanımızla 

ilgili eğitim içerikli kısa film/videolardan oluşacak bir yarışma düzenlemek. 

III- BAŞVURU KOŞULLARI  

1. Yarışmaya katılacak kısa filmin süresi en fazla 3 dakika ile sınırlıdır. 

2. Yarışmaya katılacak kısa filmler/videolar kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı ana 

temasıyla ilişkilendirilmiş olmalıdır. 

3. Kısa filmler/videolar; kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri 

olabilir. 

4. Yarışmaya katılacak kısa film/videolar, tercih edilen herhangi bir formatta 

üretilebilir. Filmler fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan 

yararlanılarak çekilebilir. 

5. Katılımcılar en çok üç kısa film/video ile yarışmaya katılabilirler. 

6. Yarışma Projesine ve Katılım Koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır. 

7. Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez. 

8. Yarışmaya katılan adaylar, başvuru koşullarını kabul etmiş sayılır. 

9. Başvuruda bulunan katılımcıların filmlerini en geç 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 

17:00’e kadar  https://wetransfer.com  adresi üzerinden göndermeleri 

gerekmektedir. Bu kapsamda adaylar; “Alıcı e-posta adresi”ne kmtd@kmtd.org.tr  

mailini yazıp, “E-postanız” kısmına kendi mail adresini, “mesaj” kısmına ad soyad, 

irtibat numarası ve irtibat adresini, “Dosyalarınızı ekleyin” kısmına da eklemek 

istediği kısa filminizi ekleyerek işlemlerini tamamlayacaklardır. 
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IV- TELİF HAKLARI 

1- Katılımcı, filminde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanmış ise 

senarist ve besteci belirtilmeli ve filmin yönetmeni bu eserlerle ilgili telifleri almış 

olmalıdır. Konuyla ilgili tüm sorumluluklar katılımcıya aittir. 

2- Yarışmaya katılan filmlerin ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı 

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği’ne aittir. Bununla ilgili yazı beyan 

ve taahhütname yayın teslimi sırasında imzalı olarak TKMTD’ye teslim edilecektir. 

V- SEÇİCİ KURUL 

Yarışmaya katılan filmler, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği 

Yönetim Kurulundan oluşan Jüri tarafından değerlendirilecektir. 

VI- DEĞERLENDİRME  

Değerlendirme 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Türkiye Kan Merkezleri ve 

Transfüzyon Derneği resmi sitesi sosyal medya hesaplarında ilan edilecektir 

 

VII- ÖDÜLLER 

1. Birincilik Ödülü  

2021 TKMD Kongresi kayıt ve konaklama ücreti (Ulaşım hariç) 

2. İkincilik Ödülü;  

2021 TKMD Kongresi kayıt ücreti. 

3. Üçüncülük Ödülü 

2018, 2019 ve 2020 yılı kongre, 2020 kurs kitabı, 

 

 Yarışmaya Katılan Herkese Prof Dr İhsan KARADOĞLAN adına 

çıkarılacak DAMLA dergisi  özel sayısı hediye edilecektir.  
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