
                                                                                                             

Rotary 2420. Bölge 100. Yıl Etkinliği, 
‘’Örsçelik Balkan’’ Kısa Film Yarışması” 

2023 Şartnamesi 
   

“Cumhuriyet, Nutuk ve Atatürk” Konulu 
Uluslararası Rotary 2420. Bölge 100. Yıl Etkinliği, 

4. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması Katılım Şartnamesi 
  
AMAÇ  
  
Uluslararası Rotary 2420. Bölge 100. Yıl Etkinliği, 4. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması 
kapsamında, sanatsal etkinlikler yoluyla; Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk’ün sanata ve 
sanatçıya verdiği önemi ortaya koymak, Atatürk’ün Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin 
üstüne çıkarma hedefi ile başlatmış olduğu kültür devrimi yolculuğuna; sanat kavramının 
kapsayıcı, etik, estetik, insani ve benzeri değerleriyle üretilen etkili kısa filmler yoluyla 
farkındalık katmak, toplum yaşamının kalitesini artırmak, bu bağlamda yurttaşların, sanatçılar 
ve sanat eserleriyle buluşmasını sağlamaktır.  
  
YARIŞMA TARİHİ  
  
• Uluslararası Rotary 2420. Bölge 100. Yıl Etkinliği, 4. Örsçelik Balkan Kısa Film 
Yarışması ödül töreni 29 Nisan 2023 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşecektir.   
  
KATILIM KOŞULLARI   
  
• Yarışma “Kurmaca” ve “Belgesel” türünde sinema ve televizyon alanında eğitimi 

almakta olan öğrencilerin filmlerine ve profesyonellerin eserlerine açıktır.   
• Yarışma için bu tür dışında gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.   
• Yarışmada kısa filmler “Cumhuriyet, Nutuk ve Atatürk “temasına uygun olmalıdır. 
• Yarışma, kapsamda belirtildiği üzere herkese açıktır.   
• Yarışmaya 1 Ocak 2018'den sonra tamamlanmış tüm filmler katılabilir.   
• Yarışmaya uzunluğu 30 dakikadan fazla olmayan eserler katılabilir.   
• Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada 

yarışmış veya ödül almış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.   
• Filmler İngilizce alt yazılı olacaktır.   
• Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan filmler, Türkçe altyazılı olmak zorundadır.   
• 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.   

• Ön elemeden geçen filmler Uluslararası Rotary 2420. Bölge RKF web sayfasında 
ve sosyal medya sayfalarından ve Rotary ile ilgili yazılı dergilerinden 
duyurulacaktır.   

• Ön elemeyi geçen ve finale kalmış olan filmlerin, Rotary tarafından organize 
edilecek gösterimlerinden elde edilecek bağış, Uluslararası Rotary 2420. Bölge 
Kulüpleri tarafından yapılacak olan ve RKF Komitesi tarafından seçilecek olan 
projelerde kullanılacaktır.   



                                                                                                             
• Yarışmacıların, yarışma ön jürisi ve/veya yarışma ana jürisinin değerlendirmesine 

itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bu şartnameyi okuduğunuzda bu şartların 
tümünü kabul etmiş olduğunuz kabul edilir. 

• Katılımcılar, aşağıdaki bölümde görüldüğü gibi katılım şartnamesini 
okuduklarını ve onayladıklarını, isim ve imza ile, eksiksiz ve okunaklı 
biçimde doldurdukları katılım formunu, 3 adet set fotoğraflarını; Filmin 500 
karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen özeti (Türkçe ve İngilizce), 
Yönetmenin 500 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen biyografisi ve 
filmografisini (Türkçe ve İngilizce), gösterime uygun, her okuyucuda 
okutulabilecek kısa filmin ve diğer katılım belgeleri ile birlikte başvuru 
yapmak zorundadır.  Bu belgeleri aşağıda yazılı federasyon merkezimize 
kargo yolu göndermeniz veya web sayfası üzerinde linki bulunan elektronik 
katılım formunun sonunda bulunan dosya yükleme kısmından web sitemize 
yüklemeniz gerekmektedir. 

  
Finale kalan filmler, MP4 formatlı olarak teslim edilmelidir.   
  
YARIŞMA BAŞVURU ADRESİ  
  
Rotary 2420. Bölge Federasyonu   
Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Blackout İş Merkezi  
34381 Şişli/İstanbul  
Tel: 0 212 231 31 81   
rkf@rotary2420.org  
   
SON BAŞVURU TARİHİ : 1 Nisan 2023   
  
Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.   

Not: Yarışmaya şehir dışından katılıp, finale kalan/dereceye giren filmlerin sahiplerinin 
ödül törenine katılımındaki konaklama ve ulaşım masrafları eser sahiplerine aittir.  
 
SARTNAME ONAYLARI 
 
Yukarıda yazılı olan yarışma şartnamesini okudum ve yukarıda künyesi belirtilen 
eserimin tüm telif haklarının tarafıma ait olduğunu beyan ediyorum. Bu eserin 
tamamının veya bir bölümünün başka bir kişiye ait olduğunun tespiti halinde 
yasal sorumluluğun yalnızca kendime ait olacağını kabul ediyorum. 
 
 
 
 
 
İsim ve Soyad     İmza    Tarih 
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