
SIKÇA SORULAN SORULAR 

1- Dosyaları One Drive veya Google Drive alanlarına yükledim. Bu yeterli mi?  

Hayır. Dosyaları belirtilen iki alandan birine yükledikten sonra, erişim seçeneği olarak 

“bağlantıya sahip olan herkes”i seçmeniz gerekmektedir. Aksi halde dosyanıza erişim 

sağlayamayız. Dosyayı erişime açtıktan sonra, başvuru sistemine bağlantı linkinizi kopyalamayı 

ihmal etmeyin.  

2- Kısa filmde diyalogları iki dilli oluşturmak istiyorum. Mümkün mü? 

Yarışma için tarafımıza iletilen kısa filmlerde ana dilin Türkçe olması gerekmektedir. Ancak 

diaspora yaşamına uygun biçimde diyaloglar çift dilli olarak tasarlanabilir. Böyle bir durumda 

sözkonusu sahnede, diyaloğun Türkçe çevirisinin altyazı olarak gösterilmesi gerekmektedir. 

3- Senaryo metninde iki dilli bir üslup kullanmak istiyorum. Mümkün mü? 

Yarışma için tarafımıza iletilen senaryolarda ana dilin Türkçe olması gerekmektedir. Ancak 

diaspora yaşamına uygun biçimde diyaloglar çift dilli olarak tasarlanabilir. Böyle bir durumda, 

Türkçe çevirisinin diyaloğun yanında veya altında parantez içerisinde gösterilmesi 

gerekmektedir. 

4- 7 seneden uzun süredir Türkiye dışında yaşıyorum. Ancak Corona sürecinde 

Türkiye’ye geldim. Yarışmaya başvurabilir miyim?  

Evet. Corona süreci öncesinde, başvuru süreci öncesinde belirtilen sürelerde yurtdışında 

yaşadığınızı belgeleyerek yarışmaya başvurabilirsiniz. 

5- Yeni Medya Kategorisine başvurmak istiyorum. Ancak nasıl bir içerikle 

başvurabileceğimden emin değilim. 

Yeni Medya Kategorisi geleneksel medya kanallarının dışında kalan, bugün sosyal medya 

olarak adlandırılan mecralar aracılığıyla çok sayıda kişiye ulaştırılabilen içerikleri kapsar. Buna 

göre yeni medya özgün içerik; tamamı kendi üretiminiz olan kültür, seyahat, sağlık, yaşam 

biçimi, eğitim ya da herhangi bir tematik alanda hazırlanabilecek eğitici, bilgilendirici, 

farkındalık yaratan görsel içeriklerle desteklenmiş paylaşımları ifade etmektedir.  

Örneğin; 

- Yurt dışında yaşayan vatandaşlara hitap eden bir sosyal medya 

platformunun/hesabının yürüttüğü bir kampanya, bir etiket çalışması, 

- Türk diasporası açısından önem teşkil eden kişilere ya da olaylara ilişkin hazırlanmış 

sosyal medya özel içerikleri,   

- İnsan Hakları, ayrımcılık, İslam düşmanlığı gibi konularda özel olarak hazırlanmış web 

sitesi, blog sayfası veya sosyal medya platformu. 

- Türkçe ve Türk kültürünün önemine vurgu yapan, yurt dışında yaşayan gençlerimiz 

arasında anadil kullanımını teşvik eden içerikler üretmek ve yayınlamak, 

- Moral motivasyon artırıcı hayatın içinden hikayeler. 

 



6-  Yarışmaya birden fazla kategoride katılım sağlayabilir miyim? 

Evet. Yarışmaya birden fazla kategoride katılım sağlayabilirsiniz. Ancak böyle bir durumda, her 

kategori için ayrı başvuru yapmanız gerekmektedir. 

7- Uluslararası öğrenciyim. Yarışmaya başvurabilir miyim? 

Maalesef hayır. Yarışma yalnızca yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, çifte vatandaş ve Mavi 

Kart sahibi kişilerin başvurusuna açıktır. 

8- Yarışmaya başvurabilmek için herhangi bir ülke sınırlaması var mı? 

Başvurular için hiçbir ülke sınırlamaması bulunmamaktadır. Türkiye dışında bir ülkede, en az 7 

yıldır ikamet ediyor olduğunuzu belgelemeniz yeterlidir. 

9- Fotoğrafı daha önce sosyal medya hesabımda paylaştım ancak herhangi bir ödül 

almadı. Yine de başvurabilir miyim? 

Maalesef hayır. Fotoğraf, dosya haber ve senaryo kategorilerinde daha önce yayımlanan 

eserler kabul edilmemektedir.  

10- Yarışmaya gönderilen eserler ile ilgili herhangi bir tema önceliği var mı? 

Yarışma kapsamında tema önceliği bulunmamaktadır. Tüm kategorilerde dilediğiniz tematik 

alanda oluşturduğunuz eserleri şartnamede belirtilen standarda uygun biçimde tarafımıza 

ulaştırabilirsiniz. 

11- Başvuru esnasında sistemde bir bilgiyi (URL Kodu, imzalı şartname, doğum yeri bilgisi 

gibi) eksik girdim. Başvurum geçersiz mi olacak? 

Yarışma kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz eserlerin geçerli olabilmesi için ilgili 

kategoriye ilişkin şartnamede belirtilen tüm hususların eksiksiz olarak tarafımıza iletilmiş 

olması gerekmektedir. Bununla birlikte başvuru sırasında herhangi bir bilgiyi eksik girmeniz 

durumunda, medyaodulleri@ytb.gov.tr adresinden bizimle iletişime geçmeyi lütfen ihmal 

etmeyin. Talebiniz alındıktan sonra başvurunuzu tamamlayabilmeniz için yardımcı olunacaktır.  

 

 

**Medya Ödülleri kapsamında her türlü sorunuz için: medyaodulleri@ytb.gov.tr 
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