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MAZİDEN ÂTİYE 

 950. YILINDA MALAZGİRT ZAFERİ VE SULTAN ALPARSLAN 

I. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

 

1. Yarışmanın Adı: I. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI 

 

2. Yarışmanın Konusu ve Amacı:  

a. Konusu: Filmlerin konusu Türk kültürü, Türk tarihi, dünya mirası, savaş-barış 

temaları, savaş ve spor, geleneksel spor, Türk savaş tarihi, Malazgirt Savaşı, 

Sultan Alparslan ve Selçuklu tarihine yönelik olacaktır. 

b. Amacı: Türk kültürü, savaş tarihi ve spor sevgisi bilincini sanat ile yapılan 

çalışmalar doğrultusunda kazandırarak, kalıcılığını yaygınlaştırmak. Bilginin 

üretimine ve geliştirilmesinde katkıda bulunmaktır. Spor etkinlikleri ve hizmetleri 

kapsamında sanat ile birleştirilen bu çalışmayla tarihi değerlerimize sahip çıkarak 

daha bilinçli bir toplum için Türkiye’de ve sonrasında dünyada öncü bir kurum 

olmak. 

3. Yarışma Organizasyonu: 

Yarışma, Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür Bakanlığı’nın desteği ile 

yapılacaktır. 

 

4. Yarışma Kategori/Bölümleri: 

Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon 

filmler katılabilir. Süre konusunda %10 tolerans tanınır. Tüm kategoriler bir arada 

değerlendirilecektir. Filmler renkli veya siyah-beyaz olabilir. 

5. Yarışma Koşulları: 

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

b) Yarışmaya katılacak olan filmlerin yapım yılı sınırlaması yoktur. 

c) Yarışma kapsamında 10 film seçilecektir. 

d) Yarışmaya katılan tüm filmler ön jüri tarafından izlenecek, 10 film ana jüri için 

seçilecektir. 

e) Ödüller ilk üçe giren filmlere verilecektir. Ayrıca Kültür Bakanlığı Özel Ödülü ve 

Sultan Alparslan Özel Ödülü de yarışmada yer alacaktır. 
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f) Başvuru sahipleri birden fazla eserle başvuru yapabilir. Ancak bir film ile ödül 

alabilir. 

g) Başvurular her ülkeden amatör veya profesyonel sinemacının katılımına açıktır.  

h) Bir kısa filmin Türkiye yapımı olarak kabul edilebilmesi için yapımcı ya da 

yönetmenden en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.  

i) Daha önce ulusal ya da uluslararası festivallere katılmış ya da bu festivallerden ödül 

almış olmak, yarışmaya başvurmaya engel değildir.  

j) Kopyaların gösterime uygun görsel ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt 

yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır. 

k) Yarışma komitesi, seçilen filmlerden 1 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak 

koşuluyla kullanım hakkına sahiptir. 

l) Yarışmaya gönderilen filmlerde görülebilecek insanların çekiminin gerçekleşmesine 

ve bir yarışmaya gönderilmesine; görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına 

izin verdikleri kabul edilir. 

m) Yarışmaya gönderdiği film üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde 

kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü 

müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği 

ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum 

diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış 

ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü 

aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir. 

n) Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan filmlerin asıl 

dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 

o) Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan filmlerden dilediği kadarını en az 

sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir. 

p) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir 

kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da 

erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. 

Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda 

şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü 

değişikliği yapmaya, kısa film yarışmasının Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta 

öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.   

q) Festival Direktörlüğü, yarışma filmlerini 2022 Eylül ayı sonuna kadar gösterme 

hakkına sahip olur. Bunun için yapımcıya ve yönetmene ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.  

r) Festivale katılabilmek için filmin yasal hak sahibi olan yapımcısı veya yönetmeni 

başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal hak sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal 

hak sahiplerinin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. 

s) Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Festivale 

katılım onayı başvuru formuyla teyit edilen yönetmen ya da başvuran, festivalden önce 

yapılacak olan basın toplantısıyla birlikte festival programı açıklandıktan sonra filmini 

festivalden çekmemeyi taahhüt eder. 

t) Ön elemeyi geçerek yarışmaya katılmaya hak kazanan film sahipleri, isimlerinin 

açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde gerekli belgeleri festival yönetiminin ilan edeceği 

adrese ulaştırmakla mükelleftir.  
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u) Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formunu imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği 

ve Başvuru Formunda bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 

 

6. Yarışmada İstenen Belgeler:  

 Başvuru formu, 

 Filme ait online izleme linki, 

 Filmin Türkçe özeti (en fazla 250 kelime ile Word dosyası içinde olacaktır.) 

 Filmden 3 adet fotoğraf, 

 Yönetmen özgeçmişi (en fazla 250 kelime ile Word dosyası içinde olacaktır.) 

 Yönetmen fotoğrafı, 

 Filmin künyesi, 

 Filmin afişi 

Talep edilen belgeler info@okcularvakfi.org adresinden e-posta yolu ile kabul edilecektir. 

 

7. Telif (Kullanım) Hakkı: 

a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme ve satın alma uygulanan) 

alan ve satın alma uygulanan filmler; yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı noktasında eser 

sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde 

saklanacaktır. 

b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış filmlerin yarışma sonuçlandığı 

tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın 

kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan düzenleyici kurum ve 

bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının 

kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak 

gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve 

sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim 

haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat 

verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. 

c. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri 

almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu 

izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak 

talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte 

bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği filmlerinin tümüyle kendisine ait 

olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya 

çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

e. Yarışma kapsamında yer alan filmlerin tüm telif hakları yarışmacıya aittir. Bu 

bağlamda kurum üzerine hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. 

f. Yarışmaya gönderilen filmlerde görünebilecek insanların, görüntülerinin çekilmesine 

ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında 
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yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya 

çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

g. Ödül alan filmler düzenleyici kurum tarafından www.1071zaferetkinlikleri.com 

adresinden, aynı zamanda düzenleyici kuruma ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, 

Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde 

yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan filmler; sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve 

afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir. 

h.  Finale kalan filmlerde müzik ve senaryonun uyarlandığı bir eser varsa bunlara dair 

hak devir belgesi (telif belgesi) istenecektir. 

 

8. Diğer Hususlar: 

a. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel 

banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak 

sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve 

bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) 

yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb 

herhangi bir talebi olamaz. 

b. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak yarışma 

ödül töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni 

yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik 

bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir. 

ç. Dereceye giren, ödül alan, satın almaya değer görülen eserler düzenleyici kurum 

tarafından bir “I. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması Kataloğu” olarak yayınlanacak ve 

bu katalogtan içinde yer alan tüm katılımcılara birer adet gönderilecektir. 

d. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, 

Yarışma Komitesi ve Yarışma Ortakları Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir. 

e. Katılımcılar; www.1071zaferetkinlikleri.com adresine üye olarak ve filmlerini 

yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının 

yarışmaya filmini/filmlerini göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname 

hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

 

9. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi: 

a. Yarışma online (çevrimiçi) olarak filmlerin gönderilen linkleri ile sistemine göre 

yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir. 

b. İlgili sayfaya film linkini gönderebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. 

Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon 

linkinin tıklanması ile olacaktır. 

c. Katılımda gönderilecek belgelerin ve film linkinin boyutlandırma ve isimlendirme 

işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 

d. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya 

kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@okcularvakfi.org adresinden iletişime 

geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı 

bilgilendirilecektir.  

mailto:info@okcularvakfi.org
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e. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu 

sorumlu olmayacaktır. 

 

10. Yarışma Takvimi: 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi   : 10 Mayıs 2021 

Son Başvuru Tarihi   : 31 Temmuz 2021 

 

11. Ödüller: 

Birincilik : 35 BİN TL  

İkincilik : 30 BİN TL 

Üçüncülük : 25 BİN TL 

Kültür Bakanlığı Özel Ödülü                 : 35 BİN TL 

Sultan Alparslan Özel Ödülü                 : 35 BİN TL 

 

12. Yarışma Sekretaryası-İletişim: 

Adı ve Soyadı  : Şükrü Seçkin ANIK – Ezgi Büşra ÇINAR 

İrtibat Tel  : (0212) 254 66 54 

E-posta Adresi : info@okcularvakfi.org 

 

 

 


