
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

KISA FİLM VE FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

1)Yarışmanın Konusu: Serbest 
 
2)Yarışmanın Amacı: Öğrencilerin ve personelin sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak, sinema ve 
fotoğraf sanatı alanında ilgilerini artırmak ve desteklemek. 
  Türü: Kısa Film Belgesel-Fotoğraf 
  Katılımcılar: Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri. 
  Yarışma Takvimi:  31 Mart  2014 - 25 Nisan 2014 
 
3)Yarışma Katılım ve Koşulları 

 Yarışmaya, Seçici kurul Üyeleri ve 1.derece akrabaları dışında , amatör tüm Bursa Teknik 
Üniversitesi öğrencileri ve personeli katılabilir. 

 Yarışmacılar en çok 4 (dört) adet fotoğrafla katılabilirler. 

 Yarışmaya katılacak yarışmacıların kısa film ve fotoğrafları, üniversitemizde kurulacak 
komisyonda elemeye tabi tutulacak. Yarışmaya katılan kısa film ve fotoğraflar ayrı ayrı 
değerlendirilecektir. 

 Yarışmaya katılacak filmler bir DVD ve bir VCD formatında teslim edilecektir, süre 10 dakikayı 
geçmeyecektir. (Windows media player oynatıcısında yürütülebilir format) 

 Fotoğrafların boyutları; Dijital fotoğrafların kısa kenarı 2400 piksel uzun kenarı serbest, JPEG 
uzantılı, en yüksek kalitede (12 kalite) sıkıştırılmış ve CD/DVD’ye Başvuru Formu’ndaki sırada 
kaydedilmiş olmalıdır. 

 Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen  
objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak 
dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi, belirgin 
biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir 

 Seçici kurul, Bursa Teknik Üniversitesi’nce belirlenecektir.  

 Yarışma düzenleyicisi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri 
çevirme yetkisine sahiptir. 

 5846 sayılı yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü 
kullanım hakları – bedelsiz olarak- yarışmayı düzenleyen Bursa Teknik Üniversitesi’ne ait 
olacaktır.  

 Eserlerin başkasına ait alıntı veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci bu 
şartları kabul etmiş sayılır. 

 Yarışmaya katılacak yarışmacılar eserlerini en geç 25.NİSAN.2014 tarihine kadar Bursa Teknik 
Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. 

 Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri 9.Mayıs.2014 tarihinde,Bahar Şenliğinde 
düzenlenecek olan törende verilecektir. Tören saati bildirilecektir. 

 Yarışmaya katılım ücretsizdir.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ  

http://sks.btu.edu.tr/index.php 
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KATILIM   FORMU 
  
 

Katılımcı  Adı Soyadı : 
 
Telefon                     : 
 
Email                        : 
 
Bölümü                    : 
 

Kısa Film/Fotoğrafın : 
 

Sıra no Eser Adı Çekildiği yer 

1     

2     

3     

4     

 
Yukarıdaki şartname hükümlerini ve dereceye giren veya sergilenmeye layık 
görülen eserlerimin kullanım haklarının Bursa Teknik Üniversitesine ve 

şahsıma ait olduğunu kabul ediyorum. 
 
 

                                                                                                       İMZA 
                                                                                                             Tarih   ......../......../.......... 

 



  


