Seyfi Teoman 4. Liseler Arası Kısa Film Yarışması Şartnamesi
1. Amaç
Günümüz eğitim sisteminin yanında öğrencilerin entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve ekip
çalışması yapabilecek niteliklerini öne çıkarmak ve öğretim programlarına uygun olarak,
öğrencilerin;
- Kendini geliştirmesine katkıda bulunmak,
- Sinema sanatı ile eğitim arasında bağ kurarak bu sanatın estetiğini ve imkanlarını sunmak,
- Estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
- Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
- Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve
çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak.
2. Katılım Koşulları
2.1 Yarışmaya Türkiye geneli ve yurt dışından ortaöğretim kurumlarında örgün eğitime
devam eden resmi veya özel okulların öğrencileri katılabilir.
2.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2.3 Yarışmaya Organizasyon Komitesi ve Jüri üyeleri katılamaz.
2.4 Yarışmaya katılan eserler Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen ilke, esas ve amaçlara
aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği kapsamında olmalıdır.
3. Yarışma Takvimi
3.1 Ön Kayıt Başlangıcı:
20 Ekim 2019
3.2 Yarışmaya katılacak eserlerin ve belgelerin son teslim tarihi: 03 Mayıs 2020
3.3 Jüri Değerlendirmesi:
04 Mayıs- 24 Mayıs 2020
3.4 Ödül Töreni:
30 Mayıs 2020
Not: Organizasyon Komitesi yarışma takviminde değişiklik yapabilir.
4. Yarışma Teması
4.1 Yarışmada tema sınırlaması yoktur.
4.2 Filmler kurgu, animasyon veya belgesel tarzında olabilir.
4.3 Milli Eğitim Genel Ahlak İlkelerine uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4 Yarışmaya katılacak filmlerin uzunluğu en fazla 15 dakika olmalıdır.
4.5 yabancı dilde yapılan filmlerde Türkçe alt yazı bulunmalı.

5. Katılım Şekli
5.1 Yarışmaya katılmak için öğrenciler 20 Ekim 2019 tarihinden itibaren ön kayıt
yaptırmalıdır.
5.2 Yarışmacıların ön kayıt için www.seyfiteoman.com internet sitesindeki başvuru formunu
eksiksiz doldurması gerekmektedir.
5.3 Yarışmaya filmin yasal sahibi olan yapımcısı başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal
sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal sahiplerin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer
almalıdır.

5.4 Yarışmaya bir öğrenci birden fazla sayıda filmle başvurulabilir.

5.5 Yarışmaya katılmak isteyenler en geç 03 Mayıs 2020 tarihine kadar Organizasyon
Komitesine;
a) Eserin künyesi,
b) Eser,
c) Esere ait afiş (zorunlu değildir),
d) Çekim ve yapım aşamasından sahne arkası görüntüler (başvuruda zorunlu değildir,
talep edildiğinde verilebilmelidir),
e) Eserin Fragmanı (maksimum 40 saniye),
İnternet üzerinden ulaştırılması gerekmektedir. Zamanında ve eksiksiz gönderilmeyen eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.6 Yarışmacılar eserlerini internet üzerinden: drive, bulut, wetransfer veya benzeri transfer
yoluyla ya da YouTube, Vimeo gibi video platformuna yükleyip indirme linkini
iaflbilsan@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir.
Gönderimden sonra e-mail yoluyla teyit edilmesi gerekmektedir.
5.7 Finale kalan eserler en geç 23 Mayıs 2020 tarihine kadar kamuoyuyla paylaşılacaktır.
5.8 Dereceye giren ve ödül alan eserler 30 Mayıs 2020 tarihinde Ödül Töreninde kamuoyu ile
paylaşılır.
5.9 Yarışmaya katılan tüm eserler yarışma organizasyonu kapsamında, ödül töreni öncesi
veya sonrası kamuoyu ile paylaşılabilir.
6. Ödüller
Seyfi Teoman En İyi Kısa Film Ödülü 2500 TL*
2.lik Ödülü
1500 TL*
3.lük Ödülü 1000 TL*
Mansiyon Ödülü(leri) Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecektir.
*Organizasyon Komitesi gerek gördüğü takdirde ödüllerde değişikliğe gitme veya ilave
ödüller ekleme hakkına sahiptir.
6.1 Başvuruda ismi olmayan kişiler ödülde hak talebinde bulunamazlar.
6.2 Dereceye giren yarışmacıların herhangi birinin bu Şartname hükümlerine aykırı
davrandığının tespiti halinde ödülleri ve dereceleri iptal edilir ve sıralamada değişikliğe gidilir.
7. Organizasyon
7.1 Seyfi Teoman 4. Kısa Film Yarışması AFLİM (Atatürk Fen Lisesi Mezunlar Derneği)
tarafından gerçekleştirilmektedir.
7.2 Yarışma sürecinin yürütülmesi için Organizasyon Komitesi oluşturulup yetkilendirilmiştir.
Organizasyon Komitesi yarışmanın en iyi şekilde yürütülmesinden sorumludur. Yarışmanın
başarısı ve kalitesi için gerekli görülen durumlarda ve yetkilendirdiği kişilerde her türlü
değişikliği yapma hakkına sahiptir.
7.3 Kısa Filmler Organizasyon Komitesi tarafından yetkilendirilmiş Jüri ve Ön Eleme Jürisi
(Seçici Kurul) tarafından değerlendirilecektir.
7.4 Jürinin tam listesi değerlendirme öncesi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Organizasyon
Komitesi değerlemeye katılamayan Jüri üyelerinin yerine başka üye veya üyeler
yetkilendirebilir.

7.5 Organizasyon komitesi tarafından yetkilendirilmiş bir “Danışma ve Etik Kurulu”
oluşturulur. Danışma ve Etik Kurulu genel organizasyonla ilgili her konuda öneriler vereceği
gibi eserlerin şartname ve etik değerlere uygunluğunu denetler.

8. Jüri Heyeti
Jüri heyeti aşağıda yer alan kişilerden oluşmaktadır. Jüri heyetinde sonradan meydana
gelebilecek değişiklikler Organizasyon Komitesinin takdirindedir.
• Eray Mert (Yönetmen)
• Erdem Taylan (Özel efekt ve animasyon sanatçısı)
• Aydın Bağardı (Yönetmen)
• Can Varol (Yönetmen)
• Serdar Kökçeoğlu (Sinema eleştirmeni, editör ve öğretim görevlisi)
• Erdem Helvacıoğlu (Müzisyen)
• Burak Donay (Yönetmen)
9. Telif Hakları ve Diğer Şartlar
9.1 Yarışmaya katılacak filmlerin 2019-2020 yıllarında hazırlanmış olması gerekmektedir.
9.2 Organizasyon Komitesi ve İAFL Sinema Kulübü yarışmaya katılan filmleri kendi
kanallarında ve yarışma organizasyonu dahilinde sinema salonlarında yayınlama hakkı vardır.
9.3 Eseri oluşturan herhangi bir konuda ortaya çıkabilecek telif sorunu (senaryo, müzik,
oyuncu vb.) eser sahibinin sorumluluğundadır. Telif sorunu olursa Danışma ve Etik
Kurulu’nun dereceye girmiş eserleri diskalifiye etme hakkı vardır.

Bu Şartname yukarıda yer alan toplam 9 maddeden oluşmaktadır. Seyfi Teoman 4. Kısa Film
Yarışmasına katılanlar bu şartnamede yer alan tüm maddeleri eksiksiz olarak kabul ederler.
Tarih:
İmzalar:

