KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“İSTİKLAL” KONULU
KISA FİLM YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Madde 01 – AMAÇ
TBMM aldığı karar ile 2021 yılı “İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul edilmiştir. İstiklal
Marşımız konu edildiği kısa filmlerin değerlendirilerek kamuoyunda belirli bir farkındalık
oluşturulma düşüncesi bu yarışmanın amacını içermektedir. Sinemamızın geleceği
genç yönetmenlerin üretimlerine katkıda bulunmak ve yeni üretilecek filmlere destek
olmaktır.
Madde 02 - KONU
İstiklal marşımızın doğrudan konu edildiği, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un
ve onun yaşamının konu edildiği, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızın konu
edildiği bütün kısa filmler bu yarışmaya katılabilir.
Madde 03 – YARIŞMA TARİHİ
1İstiklal kısa film yarışmasına 15 Haziran 2021 mesai bitimine kadar
başvuruda bulunacak kısa filmler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu
tarihten sonra gelen hiçbir çalışma değerlendirilmeyecektir.
2Ana jüri 15 Temmuz 2021 tarihine kadar kısa film yarışma sonuçlarını
internet ortamında ilan edeceklerdir.
3Ödül Töreni Pandemi Kuşullarına göre belirlenecektir..

Madde 04 - KATILIM ŞARTLARI
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kısa film yarışması
aşağıda yer alan şartlardan oluşmaktadır.
1- Yarışmaya; belirlenen temaya uygun Ocak 2021 den sonra çekilmiş kısa
filmler başvurabilirler. Daha önce herhangi bir organizasyondan ödül alan
kısa filmler başvuramaz. Herhangi bir etkinlikte gösterilmiş, finale kalmış
ancak ödül alamamış Kısa filmler başvurabilirler.
2- Filmler 10 dakikadan uzun olmayacak, (başlangıç ve bitiş jeneriği dahil);
gösterim kopyaları HD (flat ise 1998x1080px) ya da video (Quicktime
Uncompressed ya da H264 codec’li MP4,MOV,MPEG) formatta
hazırlanmalıdır.
3- Filmlerde kullanılan müzikler veya telif içerek tüm unsurlar film sahibini
yükümlülüğündedir.
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4- Filmi birden fazla isim hazırlasa da başvuru yalnızca film yönetmeni
tarafından yapılmalıdır.
5- Filmde orijinal dil Türkçe dışı bir dil ise mutlaka Türkçe alt yazı ile desteklenmelidir.
6- Kısa film yarışmasına katılan hiçbir filme telif ücreti ödenmez.
Madde 05 - ÖDÜLLER
1Ulusal Kısa film yarışmasına katılacak filmler değerlendirilecek Ana
jürinin uygun gördüğü filmlere şu ödüller dağıtılacaktır.
- En iyi filme 20.000,00 Türk Lirası ve ödül heykelciği
- En iyi ikinci filme 15.000,00 Türk Lirası ve ödül heykelciği
- En iyi üçüncü filme 10.000,00 Türk Lirası ve ödül heykelciği
- 3 adet Mansiyon ödülü için 5.000,00 Türk Lirası
2Maddi ödüller, ödül alan yönetmenin söz konusu filmin teliflerini Konya
büyükşehir belediyesine devir sözleşmesini imzaladığı günden
itibaren 45 gün içerisinde yönetmenin vermiş olduğu banka hesabına
yatırılacaktır.

.

Madde 06 - BAŞVURU
- Yarışmaya katılabilmek için filmin yasal sahibi olan yapımcısı ve yönetmeni
başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru formunda
diğer yasal sahiplerin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır.
- Kısa film yarışmasına istiklal.konya.bel.tr aderesinden başvuracaktır.

Madde 07 - GÖSTERİM VE ÇOĞALTIM ŞARTLARI
1Dereceye giren filmler Konya büyükşehir belediyesinin uygun
gördüğü ticari bir kazanç doğurmayacak şekilde tv, sosyal medya,
internet, radyo, özel gösterimler gibi alanlarda süresiz ve sınırsız
gösterilebilir.
2Başvuruda bulunan yönetmen yukarıdaki maddeyi kabul etmiş sayılır.
Madde 08 - JÜRİ OLUŞUMU
- Yarışmaya katılacak filmler, başvurular arasından Kısa Film Yarışması Ön
Jürisi tarafından belirlenir.
- Yarışmaya katılan filmler, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen
jüri tarafından değerlendirilir. Kısa Film Yarışma Jürisi, Türkiye’den ve
dünyadan film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film
eleştirmenleri, uzmanlar ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen
kişilerinden oluşur.
- Jüri, çalışma düzenini kendisi belirler.
- Jüri, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları
Konya Büyükşehir Belediyesine teslim eder.
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Madde 09- ÖZEL ŞARTLAR
1Ön jüri ve Ana jüri heyeti, gösterim için gerekli ve yeterli teknik
özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan kısa filmleri yarışma
dışı bırakma ve yönetmelikte değişiklik yapma hakkına sahiptir.
2-

Kısa Film yarışmasına katılan tüm taraflar, bu yönetmelik şartlarını
kabul etmiş sayılırlar.

3-

Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi, Konya
Büyükşehir Belediyesine aittir.

4-

Kısa Film yarışması düzenleyicileri, Ön jüri ve Ana jürinin birinci
dereceden yakınları, Konya büyükşehir belediyesi çalışanları ile birinci
dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

5-

Filmlerde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi
bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın
tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir. Bu konuda bir uyuşmazlık
çıkması durumunda filmin yasal sahibi; uyuşmazlığa müdahale ederek
sorumluluğu derhal üstleneceğini, tahakkuk ettirilebilecek para
cezaları ile tazminatları derhal ödeyeceğini ve/veya kendisine
ödenecek tutarlardan mahsup edileceğini, Konya Büyükşehir
Belediyesinin uğrayacağı maddi ve manevi her türlü zararı ikinci bir
ihtar, ihbar ve mahkeme kararına gerek kalmaksızın derhal
karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

6-

İşbu yönetmeliğin uygulanması ve Kısa film yarışması çerçevesinde
meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünde Konya İcra Daireleri ve
Mahkemeleri yetkilidir.
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