
ATIF YILMAZ KISA FİLM YARIŞMASI 

AMAÇ

Forum Mersin AVM Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması, aşağıda belirtilen amaçlar 
doğrultusunda düzenlenmektedir.
• Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Atıf Yılmaz Batıbeki’yi, ölümünün 
6’ıncı yıl dönümünde adına yakışır bir sanat etkinliği ile anmak.
• Türk sinemasının geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak.
• Kısa filmle ilgilenenleri, başarılı ve etkili eserler üretmeye teşvik etmek, 
özendirmek.

KAPSAM

• Forum Mersin AVM tarafından, Mersin Üniversitesi ve Penguen Prodüksiyon katkılarıyla 
gerçekleştirilecek olan yarışma amatör ve profesyonel herkese açıktır. 

KATILIM KOŞULLARI

• Yarışma “Kurmaca” türünde eserlere açıktır.
• Yarışma için bu tür dışında gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmada konu sınırlaması yoktur.
• Yarışma, kapsamda belirtildiği üzere herkese açıktır.
• Yarımaya 2010/2011 yılı ve sonrasında yapılmış filmler katılabilir
• Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan eserler katılabilir.
• Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilir.
• Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış olması veya derecelendirme 
almış olması, bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
• Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından 
doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk 
eser sahibine aittir. Forum Mersin AVM ve çözüm ortakları bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
• Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumlu-
luklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. 
Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Forum Mersin 
AVM ve çözüm ortakları bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
• Değerlendirme, ön jüri değerlendirmesi ve jüri değerlendirmesi olmak üzere iki basamaklı 
yapılacaktır. 
• Yarışmaya gönderilen her eser yarışma süreci gereği, www.atifyilmazkisafilm.com ve www.face-
book.com/forummersinavm adlı web sitelerinde yayınlanacaktır. Her yarışmacı, eserinin bu platformlarda 
yayınlanmasını kabul eder. 
• Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurdukları katılım 
formunu, bir adet fotoğraflarını; gösterime uygun, her okuyucuda okutulabilecek kısa filmin, DVD formatında 
kaydedilmiş ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 3 adet kopyasını 1 adet zarfa koyarak 
kapalı halde Forum Mersin AVM Danışma Ofisi’ne (Güvenevler Mahallesi 1. Cadde No: 120-133 Yenişehir 
Mersin), 7 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 22.00’ye kadar elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu 
ile ulaştırmalıdırlar.
• Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen 
koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan 
yarışma dışı bırakılır.
• Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal 
sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan 
eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza 
sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.
• Ön elemeden geçen filmler Forum Mersin AVM Facebook sayfasında, yarışmanın resmi web sitesi 
www.atifyilmazkisafilm.com’da ve Forum Mersin AVM web sitesinde de duyurulacaktır. 
• Ödülünü, sonuç duyurusunun ardından 3 ay içerisinde almayan yarışmacı bu hakkını yitirmiş 
sayılacak ve ödülünü alamayacaktır.
• Yarışma için gönderilen eserler, sonuç ne olursa olsun iade edilmez. 



• Jüri kararı kesindir, değiştirilemez.
• Forum Mersin AVM Yönetimi çalışanları, birinci dereceden yakınları 
ve Penguen Prodüksiyon çalışanları ile birinci dereceden yakınları yarışmaya 
katılamaz.

YARIŞMA TAKVİMİ

Film teslim tarihi   : 23 Nisan-7 Mayıs 2012
Ön jüri değerlendirmesi  : 8-10 Mayıs 2012
Jüri değerlendirmesi   : 10-20 Mayıs 2012
Facebook oylaması   : 10-20 Mayıs 2012
Ödül töreni ve gösterim  : 26 Mayıs 2012

ÖN JÜRİ

• Cem Pekman (Doç. Dr. - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi)
• Hakan Erkılıç (Yrd. Doç. - Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi)
• Murat Telli (Forum Mersin AVM PR Şefi)

JÜRİ

• Deniz Türkali (Oyuncu)
• Erkan Aktuğ (Radikal Gazetesi Yazarı)
• Ezel Akay (Yönetmen-Yapımcı)
• Leyla Özalp (Yapımcı-Yönetmen)
• Senem Duruel Erkılıç (Doç. Dr. - ME.Ü İletişim Fakültesi)

DEĞERLENDİRME

• Yarışmaya katılan eserler, asıl jüri değerlendirmesi için 8-10 Mayıs tarihleri arasında ön jüri 
tarafından değerlendirilecektir.
• Ön jüri değerlendirmesinden geçen eserler 10-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında jüri tarafından 
değerlendirilecektir.
• Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır.
• Jüri üyeleri ödüle değer gördükleri filmleri dereceleriyle birlikte belirleyeceklerdir.
• Tüm eserler, Forum Mersin AVM Facebook hesabında, eserin yarıştığı türün, eser sahibinin ve es-
erin adı belirtilerek halk oylamasına sunulacaktır. Bu oylamada, en çok beğeni alan eser ödüle layık görül-
ecektir.

ÖDÜLLER

Jüri değerlendirmesi sonucu verilecek ödüller
1. Ödülü    : 6000 TL
2. Ödülü    : 3000 TL
3. Ödülü    : 2000 TL

Diğer ödüller__________________________
Forum Mersin AVM Özel Ödülü : 2000 TL
Facebook Beğeni Ödülü  : 2000 TL



BAŞVURU FORMU

ESER SAHİBİNİN 
AD/SOYAD   : ………………………………………………………
TELEFON   : ………………………………………………………
ADRES   : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
E-POSTA   : ………………………………………………………
FİLMİN ADI   : ………………………………………………………
YAPIM YILI   : ………………………………………………………
SÜRESİ   : ..........……………………………………………….

Yarışma şartnamesini okudum ve kabul ediyorum.
Ayrıca yukarıda künyesi belirtilen eserimin tüm telif haklarının tarafıma ait 
olduğunu beyan eder, bu eserin tamamının veya bir bölümünün başka bir kişiye ait olduğunun tespiti 
halinde yasal sorumluluğun yalnızca kendime ait olacağını kabul ederim.

ESER SAHİBİ 
İMZA


