GÖZDE HD KALĠTESĠ KONULU KISA FĠLM YARIġMASI KATILIM FORMU
BaĢvuruda bulunulan filme ait;
Filmin adı:
Yapım tarihi:
Formatı:
Künyesi:
BaĢvuruda bulunan öğrenciye ait;
Adı, Soyadı:
Doğum yeri / tarihi:
İkamet Adresi:
Ev telefonu:
Cep Telefonu:
E-posta :
Üniversite / Bölüm:
Kısa Film YarıĢması ġartname
A- GENEL ġARTLAR
1. Başvuran, filmin temsil, gösterim gibi tüm mali ve manevi haklarını haiz olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
2. Başvuruda bulunan filmlerin süresi 4 dakika ile sınırlıdır.
3. Filmde kullanılan başka filmlere ait görüntüler, özgün müzik, görsel efekt ve
animasyonlar gibi ilgili eserin sahibinin iznini gerektiren durumlarda bu izinlerin alınmış
olması ve başvuru formuna eklenerek beraber gönderilmesi gerekmektedir.
4. Yarışmaya katılacak filmler DVD formatında teslim edilmelidir.
5. Yarışmaya birden fazla film ile başvuru yapılabilir.
6. Yarışmaya katılmak üzere başvuran filmler, bir ekip tarafından yapılmış olsa da,
başvuru filmin tek bir yönetmeni tarafından yapılmalıdır.
7. Bir film için birden fazla yönetmen adı ile başvuruda bulunulamaz.
B- BAġVURU KOġULLARI
1. 18 yaş ve üzeri üniversite öğrencileri yarışmaya katılabilir.
2. Yarışmaya başvuru ücretli değildir.
3. Başvuru formu http://www.gozdefilmler.com adresinden doldurulmalı ve bir örnek
çıktısı alınarak; filmin yasal temsilcisi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
4. Başvuruda bulunan katılımcılar filmlerini (5 kopya halinde) aşağıdaki döküman ve
materyalleri en geç 29.04.2011 Cuma günü saat 17:00‟e kadar; Nispetiye Cad. Yanarsu
Sok. No:1 Etiler İSTANBUL adresine elden, kurye veya tahaahütlü posta ile teslim
etmelidirler. Postadaki gecikmelerden Dünyagöz sorumlu değildir.
5. Katılımcı tarafından doldurularak imzalanmış “başvuru formu” , filmin sinopsisi,
künyesi, özgün senaryo, özgün müzik, dialog eserlerinden doğan telif hakları ile ilgili
izinlerin alındığına ilişkin belgeler, film görseli, yönetmenin özgeçmişi, fotoğrafı, iletişim
adresi ve telefonları gönderilmelidir.
6. Birden fazla filmle başvuru yapanlar her bir film için ayrı başvuru formu doldurmalı ve
imzalamalıdırlar.
7. Dünyagöz çalışanları yarışmaya katılamazlar.
C- TELĠF HAKLARI
1. Filmin yönetmeni, söz konusu sinema filminde, telif hakkı talebinin ileri sürülmesine
neden olacak ve FSEK m.8/son‟da ifade edilen senaryo, özgün müzik, senaryo eserleri
kullanmış ise, bu eserlerin maliklerinden, söz konusu eserlerin kullanımına ilişkin olarak
gerekli izin veyahut ile ilgili telifleri almış olmalıdır.
2. Yarışmada dereceye giren filmlerin telif hakkı- yönetmeninde saklı tutulmak üzereFSEK‟in ilgili hükümlerinde ifadesini çoğaltma hakkı, işleme hakkı, yayma hakkı, temsil
hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı
münhasıran Dünyagöz‟e ait olacaktır.

D- JÜRĠ ÜYELERĠ
Gülferi Yıldırım Öğün
Prof. Dr. Peyami Çelikcan
Prof. Dr. Suat Gezgin
Ali Saydam
Ali Poyrazoğlu
İsmail Güneş
Olkan Özyurt
F- DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ
1. Jüri değerlendirmesinde "Temaya Uygunluk", "Senaryo", "Görsellik" ve "Kurgu"
kriterlerinde puanlama metodu uygulanacaktır.
2. Jüri değerlendirmesine göre en yüksek puanı alan 3 film finalist olarak adlandırılacaktır
ve en yüksek puanı alan 3 film Dünyagöz‟e ait gozdefilmler.com bünyesinde puanlanacak
ve puanlama sonucu seçilen 1. 2. 3. filmlere çeşitli ödüller verilecektir.
G- DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ
1. Son başvuru tarihi 29 nisan 2010 Cuma günüdür.
2. Seçici kurul değerlendirmesi: 02 Mayıs-15 Mayıs 2011
H- ÖDÜLLER
1. Seçilecek filme 10.000 TL
2. Seçilecek filme 6.000 TL
3. Seçilecek filme 4.000 TL
HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri filmlerin FSEK koruma kapsamında yer alan her
türlü mülkiyet hakkının hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan
etmektedirler. Bu nedenle, FSEK kapsamında her ne sıfatla olursa olsun, herhangi bir
nam adı altında Dünyagöz „den maddi veya manevi tazminat veyahut hak ve alacak
talebinde bulunan ilgili üçüncü şahısların taleplerinden ve doğabilecek hukuki
uyuşmazlıklardan sorumluluk tek başına ve münhasıran başvuru sahibine (yönetmene)
ait olacaktır.
2. Yarışmaya gönderilen filmler, çeşitli etkinliklerde gösterilebilecektir.
3. Başvuru sahipleri tüm bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
Dünyagöz tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen “Dünyagöz Kısa Film
Yarışması‟na ..................................................................... adlı filmimle katılıyor ve
filmin yönetmeni olarak film ile ilgili tüm hakların tek başına maliki olduğumu veya işbu
sinema eserinin yayınlanması veya maddi ve manevi haklarının kullanımına ilişkin olarak,
eseri vücuda getirenler tarafından ayrı ayrı yetkilendirildiğimi kabul ve beyan ediyorum.
Bu nedenle herhangi bir zamanda tarafınızdan, tarafımın yönetmeni olduğu sinema eseri
(“kısa film”) hakkında, özgün müzik, bestecisi, senaryo yazarı, dialog yazarı olduğu
iddiası ile herhangi bir nam adı altında talepte bulunan kişi veya kişilere kurumunuz
tarafından maddi veya manevi tazminat yahut başkaca ner ne nam altında olursa olsun
bir tazminat ödenmesi durumunda, her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait
olduğunu ve anılan tutarı nakden ve defaten ödeyeceğimi gayrikabili rücu olarak kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
Anılan sinema filmimin, “Dünyagöz Kısa Film Yarışması”nda dereceye girmesi
durumunda,
Dünyagöz A.Ş.‟nin “Yarışma Arşivi”ne alınmasına ve doğmuş ve doğacak her türlü mali
haklarımı FSEK 21, 22, 23, 24, 25 (çoğaltma hakkı, işleme hakkı, yayma hakkı, temsil
hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı)
Dünyagöz A.Ş.‟ye, devrettiğimi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederim.
Tarih

İmza

