“İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması”

A) YARIŞMANIN KONUSU ve AMAÇ
Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insani haklardan biridir. İş sağlığı ve güvenliğinde
temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önceden
belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan,
rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının
korunmasıdır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının doğru çözümlere kavuşturulmasına yönelik güvenlik
önlemlerinin geliştirilmesi, mesleğimiz ve Odamızın temel görevleri arasındadır. Odamız uzmanlık
alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geliştirici, iyileştirici
çalışmalara katkıda bulunmayı en önemli görevlerinden biri olarak görmektedir.
Odamızın 2001 yılından bu yana düzenlediği kongrenin, özellikle bu konuya ilişkin duyarlılıkların
yerleşmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Kongrelerimizde şekillenen bütünlüklü öneriler ve Oda
Raporlarımız bu konuda çalışma yapan kesimler için önemli bir başvuru kaynağı olmuştur.
Ülkemiz iş kazalarında Dünya’da ilk sıralarda; Eurostat ve SGK istatistikleri birleştirildiğinde ölümlü iş
kazalarında ise Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır.
Son yıllarda iş kazası sonucu sürekli iş göremez kişi sayısında belirgin bir artış söz konusu olup tablo
giderek kararmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre iş kazası sonucu ölüm sayısı,
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’nun kabul edildiği 2012 yılında 745 iken, 2017 yılında 1633
olmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun da kabul ettiği
parametreye göre, bir ülkede çalışma ortamlarının durumuna bağlı olmak üzere, her 1.000 kişiden en
az 4 en çok 12 kişide meslek hastalığı tespit edilmesi beklenmektedir. Bu durum karşısında, kayıt dışı
ile birlikte yaklaşık 22 milyon çalışanın bulunduğu ülkemizde yıllık en az 80 binin üzerinde meslek
hastalığı tespiti gerekmektedir. Ancak tanısı konulması gerekirken 2017 SGK istatistiklerinde
tazminine karar verilen meslek hastalığı sayısı 691’dir. Meslek hastalıklarına ilişkin inceleme ve
davaların uzun yıllar sürdüğü, 10 yılı dahi aşan davaların olduğu bilinmektedir ve günümüzde meslek
hastalığı tespiti için incelemede olan 4500 kadar dosya mevcuttur. ILO verileri baz alındığında dünya
genelinde 1 iş kazası sonucu ölüme karşılık 5.6 meslek hastalığı sonucu ölüm olduğu tahmin
edilmektedir. Oysa SGK verilerine baktığımızda 2017 yılında meslek hastalığı sonucu ölüm kaydına
rastlanmamaktadır. Ekonomik boyutuyla incelendiğinde ise, iş kazaları ve meslek hastalıkları,
gelişmekte olan ülkelerin gayri safi yurt içi hâsılalarının yüzde 4’ü tutarında ekonomik kayba yol
açmaktadır.

Dünyada çalışma barışını, çalışanların iş ve sosyal hayatlarını, ülke ve bölge ekonomilerini olumsuz
yönde etkileyen iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği disiplinine küresel bir
farkındalık kazandırmıştır.
Son bir kaç yüz yıldır çalışma hayatındaki değişime uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamının da
değiştiği bilinmektedir. Günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği konusu; tüm ilgili tarafların ortak çabası ile
çağdaş nitelikte önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir sistem yaklaşımı olarak ele
alınmaktadır.

Bu çerçevede kıtalararası bilgi alışverişi, iş birliği ve paylaşımı sağlamak amacıyla “10. İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Kongresi 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecektir. Kongre bünyesinde İŞ VE EMEK
konulu kısa film yarışması düzenleyecektir.
Sonuç olarak, yukarıda belirtilen düşünceler ve amaçlar doğrultusunda kurmaca, belgesel, sosyal
reklam, animasyon ve diğer türlerdeki kısa filmlerin ifade edilen amaçların yaygın bir şekilde
paylaşılabilmesine destek vereceği düşünülmektedir.
B) YARIŞMA TARİHLERİ
Yarışmaya 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tamamlanmış filmler başvurabilir. Yarışma programı
kapsamında önemli tarihler şöyle:
Başlangıç Tarihi: 01 Mayıs 2019
Son Teslim Tarihi: 30 Eylül 2019
Ödül Töreni (Planlanan): 26 Ekim 2019

C) KATILIM KOŞULLARI
– Yarışma tüm üniversite öğrencileri ve iş yerleri çalışanları başta olmak üzere, herkesin katılımına
açıktır.
– Yarışmaya dolaylı ya da doğrudan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ temasına işaret eden 2018 ve sonrasında
yapılmış kısa filmler ile katılabilir. Filmin dili Türkçe olmalıdır. (Anlatıcısız –sessiz–sadece grafik içerikli
kısa filmler de kabul edilmektedir.)
– Yarışmaya jenerik dahil süresi 3-10 dakika uzunluğundaki kısa filmler başvurabilir.
– Yarışmacılar birden fazla eserle başvuru yapabilir.
– Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış, ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak,
yarışmaya katılıma engel değildir.
– Eser sahiplerinin isgadana@mmo.org.tr adlı web sitesinden online başvuru formunu eksiksiz olarak
doldurmaları yarışma şartlarını kabul etmeleri anlamına gelir.
– Katılımcılar isgadana@mmo.org.tr sitesinde başvuru esnasında eserin düşük çözünürlüklü bir
formatını sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca, web sitesinde yer alan ve imzaladıkları katılım
şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde dolduracaklardır. 30 Eylül 2019 saat 17.00 ye kadar
doldurma ve yükleme işi sonlanacaktır.
– Organizasyon komitesi, filmdeki alan ile ilgili etkinliklerde gösterim hakkına sahiptir. Filmlerden 30
saniyelik bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
– Yarışmaya seçilen filmlerin ilanından sonra eser sahipleri filmlerini etkinlik ve ilintili kullanımlardan
çekemezler. Başvuru yapan her eser sahibi bu maddeyi kabul etmiş sayılır.

– Seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan filmler, etkinliğin resmi internet
sitesinden https://www.isigkongresi.org. medya aracılığıyla duyurulur. Yarışmaya seçilemeyen
filmlerin sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.
– Dereceye giren filmlerde müzik ve senaryonun uyarlandığı bir eser varsa bunlara dair hak devir
belgesi (telif belgesi) istenecektir.
– Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri filmlerin senaryo, görüntü ve müziklerinin kendilerine ait
olduğunu ve gerekli telif haklarının alındığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserler ile ilgili
olarak telif haklarından doğan/doğacak sorumluluktan katılımcılar (her bir film ekibi) müteselsilen
sorumludur. Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin; başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel
kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.
– Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi
olmalıdır. Yarışmaya ekip halinde katılınmış olunması durumunda dahi, şartname ve başvuru formu
ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Katılımcıların ekip halinde katılması
halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.
Dereceye giren film isimlerinin açıklanmasından sonra 7 (yedi) gün içerisinde;
• Filmin İngilizce alt yazılı kopyasının,
• Filmden 5 (beş) adet yüksek çözünürlükteki JPG formatında fotoğrafının,
• Yönetmenin yüksek çözünürlükteki bir adet fotoğrafının,
• Filmin Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı özetini (maks. 50 kelime)
• Yönetmenin Türkçe ve İngilizce kısa biyografisinin (maks. 50 kelime) etkinlik yönetimine ulaştırılması
gerekmektedir.
• Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü takdirde yarışmaya katılan filmleri ifade edilen konunun
tanıtımına ve gelişimine katkı sunmak amacıyla bir ortamda toplayabilir, dağıtabilir ve çeşitli
organizasyonlarda tanıtabilir.
• Organizasyon Komitesi yarışma konusunda her türlü değişikliği önceden haber vermeksizin yapma
hakkını saklı tutar.
D) JÜRİ VE DEĞERLENDİRME
Organizasyon komitesi jüri üyelerini etkinlik yönetimi içinden, sinema yazarlarından,
akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin
yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı
gazeteciler ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları arasından seçebilir.
• Jüri, filmlerden birinci, ikinci ve üçüncülere ödül vermenin yanında özel ödül ve mansiyon gibi
değerlendirmelerde de bulunabilir. Aynı derecede birden fazla ödül alan olması durumunda ödüller
paylaştırılır. Değerlendirme yapılırken şu kriterler dikkate alınacaktır:
* Filmin özgün olması

* Mesajın özü
* Mesajın algılanma kolaylığı
* Konunun anlatım dili ve kurgusu
* Anlatımın görsel-işitsel niteliği
* Yaratıcılık
E) ÖDÜLLER
1. Eser sahibi ödülü: 3.000 TL
2. Eser sahibi ödülü: 2.000 TL
3. Eser sahibi ödülü: 1.000 TL
F) ÖZEL MADDELER
• Etkinlikte ödül alan veya almayan filmlerin sahiplerine gösterim ücreti ödenmez.
Organizasyon Komitesi adresi

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBE
Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Blv. No : 37/A 01170 Çukurova - ADANA
Tel: (+90) 322 2326420
Kısa Film Yarışması’na katılanlar bu şartnamede yer alan tüm maddeleri eksiksiz olarak kabul
ettiklerini kabul eder.
Düzenleme Kurulu: KONGRE DÜZENLEME KURULU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBE
Seçiciler Kurulu:
KIVANÇ SEZER (YÖNETMEN)
TUFAN ŞİMŞEKCAN (YÖNETMEN)
ZAFER ÖZGENTÜRK(YÖNETMEN)
DR CAN MUSTAFA EREN (FOTOĞRAF SANATÇISI)
HASAN EMİR KAVİ (MMO ADANA ŞUBE BAŞKANI)
YEDEK Seçici Kurul
BURHAN İLKILIÇ (SİNEMACI)
OZAN SİHAY (YÖNETMEN)

