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DAĞITIM YERLERİNE
 

Türkiye'nin en ideal sinema etkinlikleri arasında yer alan, gösterime giren filmlerin tamamına telif
ödeyen Ulaslararası "Uşak Film Festivali" yarışması ile ilgili Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün
Bila tarih ve E.2827811 sayılı yazısı ekte gönderilmişitr.

Web sitesi ile sosyal medya hesaplarından ekteki afiş ve açıklamaların paylaşılması sağlanarak
vatandaşlarımıza duyurunun yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 

Ek:
1 - Yazı. (2 Sayfa)
2 - Duyuru Metni. (1 Sayfa)
3 - Afiş. (2 Sayfa)

 
Dağıtım:

Bilecik Valiliğine
Tüm Kaymakamlıklara
Tüm Belediyelere
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne

 

T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İstiklal Mahallesi Santral Sokak No:02 BİLECİK
E-posta:iktm11@kulturturizm.gov.tr
İletişim Tel:02282801700
KEP Adresi : bilecikkulturturizm@hs01.kep.tr

Bilgi için:Meryem ÖZÇINAR
İşçi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 63B4D5B0-6FDD-4C40-8416-440612D37474 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ktb-ebys

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5403&eD=BSABFUHRCC&eS=114513 adresinden yapılabilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 25.08.2022-114513
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DAĞlTIM YERLERiNE

Tiirkiye'nin en ideal sineına etkinlikleri arasında yer alan. gösterinıe giren filıılerin taıııanına telif
ödcycn Uluslararası Uşak Kısa Fi[m Festivali, dokuzrıncu kcz başvuıularınızı bekliyor.

Brı yıl Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun I00. yılı onuruna filni f-estivaline "Uşak Kısa
Film Yarışması" adıyla bir yarışma eklenmiştir. Uşak Valiliği. İl KüItür ve Turızm Müdürlüğiimüzün
organizasyon dcstcğiyle yapılacak olan bu yarışmanın amacı doğrrıdan Uşak'la ilgili yapıtlara açık
yarışırralar düzenleyerek Uşak kentinin sahip olduğu zenginliklerinin sineıııa sektörü tarallnca farkına
varılması vc gcrek kısa metraj gerek uzun metrajda Uşak'ın tercih edilcbilir bir doğal stüdyo işlevi
görmesini sağlamaktır. Bu özel yarışmada Uşak ile ilgili bir içeriğe sahip olan ya da çekimleri Uşak'ta
gerçekleşmiş, kunıraca ve belgesel lılırrler yarışacaktt. Eı az l0 filmin ön eleııreyi geçip izleyici ile
buluşacağı yarışmada finalistler birincilik, ikincilik vc üçüncülük derccelcrinin yanı srra mansiyon vcjüri
özel ödülü kazannrak için yarışacaklardır.

"Uşak Kısa Film Yarışması" ıçin son başvuru tarihi: 25 Kasım 2022

Festival tarihi: 20-28 Aralık 2022

Online başvunı için htt s:i/filmfrc ıkWin eriseahoısc

Bu bağlamda Valilikler, Kaymakamhklar, Belediye Başkanlıkları ile Üniversiteler, Milli Eğitim

Miidiirliikleri, Gcnçlik ve Spor Müdürlüklcrinin web sitcsi ile sosyal medya hcsaplarından, ckteki afiş ve

açıklanraların paylaşılınası sağlanarak vatandaşlarınııza duyuruııun yapılması hususuırda;

Gcreğini bilgilerinizc arz ederim.
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DUYURU METNİ
Farklı kurumların değerlendirmeleriyle Türkiye'nin en ideal sinema etkinlikleri

arasrnda yer alan, gösterime giren filmlerin tamamına telif ödeyen Uluslararası Uşak Kısa
Film Festivali, dokuzuncu kez başvurulannızı beklıyor!

Bu yıl Uşak'ın Düşman İşgalinden KurtuIuşunun l00. yılı onunına film festivaline
"Uşak Kısa Fı|m Yarışması" adıy|a bir yarışma eklenmıştir. İ| Kültür ve Turizm
Müdürlüğümüzün organizasyon desteğiyle yapılacak olan bu yarışmanın amacı doğrudan

Uşak'la ilgili yapıtlara açık yarışmalar düzenleyerek Uşak kentinin sahip olduğu

zenginliklerinin sinema sektörü tarafınca farkına varılması ve gerek kısa metraj gerek uzun

metrajda Uşak'ın tercih edilebilir bir doğal stiidyo işlevi görmesini sağlamaktır. Bu özel

yanşmada Uşak ile ilgili bir içeriğe sahip olan ya da çekimleri Uşak'ta gerçekleşmiş, kurmaca

ve belgesel filmler yarışacaktır. En az l0 filmin ön elemeyi geçip izleyici ile buluşacağı

yarışmada finalistler birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanı sıra mansiyon vejüri
özel ödülü kazanmak için yanşacaklardır.

Ulusal Kısa Film Festivali son başvuru tarihi: l Eylül 2022

"Uşak Kısa Film Yarışması" için son başıuru tarihi: 25 Kasım 2022

Festival tarihi: 20-28 Aralık 2022

Online başvuru için lıttns:li filı,ırtieervav.coır-ıi U sakWınııçdSeaI-ıtırse
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