
 

 

SSBF KISA TANITIM FİLMİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 
Başvuru Şartları: 

• Yarışma, tüm Sabancı Üniversitesi öğrencilerine açıktır.  
 

• Yarışmaya birden fazla eserle başvuru yapılabilir. 
 

• Öğrenciler yarışmaya grup çalışmalarıyla katılabilirler. Bu çalışmalarda öğrenci sayısı en fazla 
4 (dört) olabilir. Başvuruyu yapan kişi, diğer grup üyelerinin de yazılı onaylarını başvurusuna 
eklemelidir. Başvuruya yazılı onay ekleyen katılımcılar da işbu şartnamede düzenlenen tüm 
şartları kabul etmiş sayılır.  

• İşbu şartnamede düzenlenen şartlara uymayan çalışmalar ve/veya katılımcılar değerlendirme 
dışı tutulacak olup, bunu belirleme yetkisi münhasıran Sabancı Üniversitesi’ne aittir. 

• Yarışmaya gönderilen çalışmalar iade edilmez. Başvuru sahibi, yarışmaya başvuruda 
bulunmakla birlikte eserin bila bedel münhasıran Sabancı Üniversitesi tarafından katılımcı 
ve/veya eser sahibinin adı belirtilerek veya belirtilmeksizin kullanılabileceğini, 
çoğaltılabileceğini, umuma arz edilebileceğini, yayımlanabileceğini, değişiklik 
yapılabileceğini, üzerinde tasarruf edilebileceğini, eserin mali hakları olan işleme, çoğaltma, 
yayma, temsil ve umuma iletim haklarının ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla telif hakkının 
ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm hakların Sabancı Üniversitesi’ne ait 
olacağını kabul etmiş sayılır. 

• Başvuru sahibi, yarışmaya başvuruda bulunmakla birlikte Sabancı Üniversitesi Sanat ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi'ne ait tüm yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır.      

Filmlerde aranan özellikler: 

• Kısa filmin konusu SSBF ve "SSBF'de 1 gün" olacaktır. 
• Tür sınırlaması yoktur. Kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon gibi kısa filmin bütün 

dallarında ürün gönderilebilir. 
• Yarışmaya eser verecek öğrenciler, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve 

malzemeyi kullanmakta serbesttirler. 
• Yarışmaya katılacak filmler HD olarak çekilmiş olmalıdır. Filmler en az 1.5, en çok 3 dk. 

uzunluğunda olabilir.  
• Filmin yönetmeni, filmde kullanılan görsel veya işitsel tüm materyaller ile ilgili hak 

sahiplerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında alması gereken tüm izinleri aldığını, 
alınmaması halinde Sabancı Üniversitesi’nin hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu olmadığını 
kabul eder. Sabancı Üniversitesi’nin katılımcının tüm hak sahiplerinden ilgili izinleri 
almaması nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde uğradığı zarar, ilgili katılımcıya rücu 
edilecektir.  

• Yarışmaya katılan filmlerde kullanılan tüm eserler ile ilgili hak sahipleri filmin sonunda 
belirtilmelidir. Sabancı Üniversitesi’nin katılımcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi 
nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde zarar, ilgili katılımcıya rücu edilecektir. 

• Filmdeki konuşmaların tümü İngilizce altyazılı olmalıdır. 

 

 



Yarışma başvurusu: 

Sumru Şatır 
Sabancı Üniversitesi, SSBF, 2. kat, Ofis no: 2067  

E-mail: sumru@sabanciuniv.edu 
Tel: 0216 4839265 

 

Başvuru için gerekenler: 

Kısa film yönetmeni; 

• 1 adet kısa özgeçmişini, 
 

• Okul kimliği fotokopisini, 
 

• Filmin 2 adet DVD kopyasını (CD üzerine; yönetmen ismi, film ismi, filmin süresi 
yazılmalıdır.)  

• Çıktısı alınıp, eksiksiz şekilde doldurulmuş Başvuru Formu'nu, 

En geç 25 Mayıs 2012, Cuma günü saat 17:00'ye kadar SSBF Dekanlık Ofisi'ne şahsen teslim 
etmelidir.  

 

Yarışma takvimi: 

• Son başvuru tarihi:25 Mayıs 2012 
• Jüri ön değerlendirmesi: 26-30 Mayıs 2012  
• Facebook oylaması*: 31 Mayıs - 07 Haziran 2012  
• Jüri değerlendirmesi: 08 Haziran - 14 Haziran 2012 
• Sonuçların açıklanması: 18 Haziran 2012 

 

Ödüller: 

• Birincilik Ödülü: 400 TL 
• İkincilik Ödülü: 300 TL 
• Üçüncülük Ödülü: 200 TL 

 

* Ön değerlendirmeden geçen kısa filmler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Facebook sayfasında 
oylamaya sunulacaktır.   http://www.facebook.com/sabanciuniv.fass 


