
SEVDAMIZ SORGUN FİLM YARIŞMASI 
SEVDAMIZ SORGUN TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI 

ŞARTNAMESİ 
 
 YARIŞMANIN AMACI 
 

• Kültür sanat alanında Türkiye’mizin seçkin film yarışmaları arasında olmak, 
• Sorgun’umuzun ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını sağlamak, 
• Sorgun’umuzun mevcut soyut ve somut tüm değer ve miraslarını konu olarak işleyip 

gelecek nesillere aktarımını sağlamak, 
• Sorgun ilçesinin tarihi, doğal ve kültürel turizminin gelişmesine katkıda bulunmak, 
• Çekilecek filmleri seyirci ile buluşturarak, Türkiye’de sinema sanatının değerine katkı 

sağlamak. 
 
 ORGANİZASYON 
Sevdamız Sorgun Kısa Film Yarışması’nın organizasyonu ve yürütücülüğü Sorgun Belediyesi 
tarafından yapılmaktadır. 
 

 KATEGORİLER 
Yarışma 1 (bir) ana kategoride düzenlenmektedir. 
1. KATEGORİ 
Teması “Sevdamız Sorgun” 
 
 KATILIM KOŞULLARI 
 

1) Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
2) Yarışmaya katılım 20 Haziran Pazartesi 17:00’a  kadardır. 
3) Yarışmaya, yapımı 1 Ocak 2022 tarihinden sonra gerçekleştirilen filmler katılabilir. 
4) Yarışma; Yarışma Komitesi, Seçici Kurul Üyeleri ve Yarışma Sekretaryası ve bunların birinci 

dereceden akrabaları dışındaki, 16 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel tüm film 
severlere açıktır. 

5) 18 yaş altı katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakat name/izin belgesini doldurup çekmiş 
olduğu kısa film ile birlikte elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

6) 18 yaş altı ve üstü tüm katılımcıların ekte belirtilen başvuru formunu doldurup çekmiş 
olduğu kısa film ile birlikte elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

7) Yarışmacılar hangi kategoride ve dalda katılacaklarını başvuruda belirtirler. Yarışmaya 
katılacak olan filmlerde Sorgun Şehir temasına uygun olmayan filmler yarışma dışı 
bırakılacaktır. 

8) Yarışmacılar, birden fazla eserle yarışmaya katamazlar. Filmlerin çekim teknikleri ile 
ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. (Yarışmacılar kamera ya da mobil cihazlarla yapılan 
çekimlerle başvuru yapabilirler.) 

9) Yarışma için çekilmiş eser başka festivallere/yarışmalara katılmamış olmalıdır. 
10) Yarışmada tür ayrımı yapılmamıştır. Kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinden 

herhangi birinde çekilmiş filmler başvurabilir. 



11) Eserlerin başvurusu yönetmen tarafından yapılır. Eserde yönetmenliğin birden fazla kişi 
tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan, diğerlerinin yazılı iznini almak ve 
başvuruya eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün 
paylaşımından doğacak sorunlardan yarışma komitesi, yarışma sekretaryası ve seçici kurul 
sorumlu değildir. 

12) Yarışmaya katılacak Filmler, MPEG2, MOV, H.264 formatında teslim edilebilir. (Tek format 
yeterlidir.) 

13) Yarışmaya katılacak eserlerin süresi 3     - 7 dakika arasında olmalıdır. 

14) Yarışmacılar başvurularını elden (taşınabilir flaş disk ile ) başvuru şartnamesini 
doldurarak şahsen yapacaklardır. 

15) Gerekli görüldüğünde Yarışma Sekretaryası yönetmen ve eser hakkında doküman/bilgi talep 
edebilir. 

16) Kriterleri sağlamayan filmler seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
 TELİF (KULLANIM) HAKLARI 

17) Yarışmada yarışacak olan tüm eserlerin her türlü gösteriminde kullanım hakkı Sorgun 
Belediyesine aittir. Sorgun Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri süresiz ve ticari 
olmayan; ulusal ve uluslararası kültürel platformlarda ve uygun görülen yerlerde 
kullanabilecektir. 

 
 DEĞERLENDİRME 

18) Ön jüri ve seçici kurul üyeleri; Yarışma Yönetmeni ve Yönetmen Yardımcısı tarafından 
belirlenir. 

19) Ön jüri ve Seçici Kurul; yönetmen, sinema eleştirmeni, yapımcı, oyuncu, sanatçı, 
akademisyen, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri gibi kendi alanında uzman kişilerden oluşur. 

20) Seçici Kurul; ön jüri değerlendirmesinden geçen ve finale kalan filmler arasından dereceye 
girenleri belirler. 

21) Ön jüri ve seçici kurulun kararları kesindir. 
22) Finale kalan eserler ile ödüle layık görülen Sorgun Belediyesine ait web sitesi ve sosyal medya 

hesapları üzerinden yayınlanacak ve ödül alan eserlerin sahiplerine telefon ve mail yoluyla 
bilgilendirme yapılacaktır. 

 
 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
Finale kalan ve ödüle layık görülen filmler 30 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak ödül 
töreni ile açıklanacaktır. 
 
 
 ÖDÜLLER: 
1. KATEGORİ (Sevdamız Sorgun) 
Birincilik Ödülü: 2500 TL  
İkincilik Ödülü: 2000 TL  
Üçüncülük Ödülü:1500 TL  
Jüri Özel Ödülü: 500 TL 



 
 GENEL KOŞULLAR 

23) Yarışmaya sadece elden teslim edilen eserler kabul edilmektedir. 
24) Şartnamede belirtilen ödüller düzenlenecek ödül töreni ile hak sahiplerine elden teslim 

edilecektir.  
25) Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakkı Sorgun Belediyesindedir. Eserler başka bir 

festival/yarışmada kullanılamaz, gösterimi yapılamaz.  
26) Yarışmaya verilen eserlerde kullanılan görüntüler müzikler telif hakkı olmayacak şekilde 

seçilmelidir. 
27) Yarışmaya katılım ile bu şartnamede bahsedilen tüm düzenlemeler ve şartlar kabul edilmiş 

sayılır. Bu şartname kapsamında yer almayan tüm konularda karar verme yetkisi Yarışma 
Komitesine aittir. Yarışma Komitesi bu şartnamede belirtilen tüm hususlarda değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. 

 
Yarışma Takvimi: 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 
Son Katılım Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi günü  Saat 17:00 
 
Açıklanması: 30 Haziran Perşembe 2022 
Ödül Töreni: 30 Haziran Perşembe 2022  
  
 

 YARIŞMA KOMİTESİ SSTD VE BELEDİYE ORTAKLIĞI 
Kadir Kaygusuz / Sorgun Belediyesi Başkan Yardımcısı 
 
Yusuf Yılgın / Sorgun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
 
Osman Aslan/  SSTD Başkanı 
 
Kemal Afşin EKİNCİ / Yapımcı 
 
 YARIŞMA SEKRETARYASI/İLETİŞİM: 
SORGUN BELEDİYESİ 

 E-Posta: sorgunbeledisorgun@gmula.com 

Telefon : 0 ( 0354) 415 12 36 - 24 

Web Sitesi:www.sorgun.bel.tr 

Ek-1: Tüm Katılımcılar için Başvuru Formu Örneği 

Ek-2:  18 yaş altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname Örneği 

mailto:sorgunbeledisorgun@gmula.com


EK 1 
SEVDAMIZ SORGUN KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU 

FORMU 
Filmin Adı : 
 
TC Vatandaşlık No : 
 
Yönetmen Adı-Soyadı : 
 
Yapım Yılı : 
 
Katıldığı İl: 
 
Süresi : 
 
Filmin Türü 
 
Belgesel ( ) Kurmaca ( ) Deneysel ( ) Animasyon ( ) 
 
Filmin senaristi ve oyuncuları filmde oynamayı, çekilen filmin düzenleyiciler 
tarafından sosyal medya hesaplarında yayınlanmasını, halka sunulmasını, 
arşivlenmesini rızaları doğrultusunda kabul etmişlerdir. Herhangi bir şekilde 
mahkeme veya itiraz yolu kapalı olduğunu kabul etmiş olduklarını belirtirim. 
                  İMZA 
 

 

 İletişim Bilgileri 
 
Adres : 
 
Tel : 
 
E-mail : 
* Filmin yarışma sonrası ticari olmayan gösterimlerine, kültür sanat 
faaliyetlerinde yer almasına Sorgun Belediyesince Sorgun’un tanıtımı amaçlı 
kullanılmasına izin veriyorum. 
** Yarışma şartnamesinde belirtilen koşulları kabul ediyor ve yukarıdaki 
bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum. 
 
Adı Soyadı: 
Tarih:                                                                                                             İmza 



EK 2 
SEVDAMIZ SORGUN KISA FİLM YARIŞMASI 

SEVDAMIZ SORGUN TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI 
Veli/Vasi Muvafakatname/İzin Belgesi 

 
TC Vatandaşlık No : 

Adı Soyadı : 
 
Doğum Yeri : 

Doğum Tarihi(gg.aa.yy) 

: Katıldığı İl : 

Telefon : 

E-posta adresi : 
 

 
Filmin Adı : 

 

Yönetmen Adı-Soyadı 
: 

 

Yapım Yılı :  

Süresi :  

Filmin Türü: Belgesel ( ) Kurmaca ( ) Deneysel ( )
 Animasyon ( ) 

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım 
hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili 
mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, 
faydalanma vb. gibi bilumum haklar için Sorgun Belediyesi’ne izin/muvafakat name verdiğimi kabul ederim. 
 Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu 
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim. 
 
Veli/Vasi‟nin Adı Soyadı: 
 
Tarih: 
 
İmza: Notlar: 

 
1- 

Bu belge 18 yaş altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp e-mail yoluyla, 
elden veya kargo ile en geç teslim tarihine kadar katılım sağlanacak kısa filmleriyle birlikte gönderilecektir. 

2- Onay alınmadan bu yönetmenin gönderdiği filmler kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden Sorgun Belediyesi 
sorumlu 
değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, 
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