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1. GİRİŞ
Bandırma Kuşcenneti, tarihin çok eski dönemlerinden günümüze ulaşan, kuşların göç yolları
üzerinde çok önemli bir dünya mirasıdır.
Eşine az rastlanır bir doğa harikası olan Bandırma Kuşcenneti için, Kuş Gölü’nün ayrı bir
önemi bulunmaktadır. Göl sularının alçalıp yükselmesi sonucu, burada yerleşen kuşlar için
harika bir barınma, korunma ve beslenme ortamı oluşmaktadır.
Kuş Gölü, Kuşcenneti’nin varlığı ve yaşaması için hayati bir önem taşımaktadır. Kentimizde
hızla gelişen sanayi kuruluşları, beraberinde çevre kirlenmesi ve buna bağlı olarak da doğal
dengenin bozulması sorunlarını gündeme getirmiştir. Bu olumsuz gelişmeden Kuş Gölü de
payına düşeni fazlasıyla almıştır.
Göle akan derelere bırakılan sanayi atıkları zamanla gölde bir kirlenme yaratmıştır. Bu kirlilik
bölgedeki bütün doğal dengeyi bozmuştur. Varlığı büyük ölçüde bu doğal dengeye bağlı olan
Kuşcenneti de bozulan denge sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
Bandırma Kuşcenneti ve Kuş Gölü’nün karşı karşıya kaldığı sorunları ve çözüm yollarını
ortaya koymak amacıyla 1987 yılından bu yana ULUSLARARASI BANDIRMA
KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ adıyla bir festival
gerçekleştirilmektedir. Festivalimiz, çevre konulu ilk festival olma özelliği taşımaktadır.
Festival programında gerçekleştirilen etkinliklerle, kültür-sanatın seçkin etkinlikleri, bilimsel
toplantılar, düzeyli eğlence programları halkımızın izlenimine sunulmaktadır.
Festival ile ayrıca Bandırma’nın ve Kuşcenneti’nin tanıtımı, kentimizin kültür ve sanat
yaşamının geliştirilmesi, kentimizde sosyal ve ekonomik bir canlanma sağlanması
amaçlanmaktadır.
2. KONU
28. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen
kısa film yarışmasının konusu “Bozulan Doğal Dengenin Yaşamımızdan Çaldığı Güzellikler”
olarak belirlenmiştir.
3. AMAÇ
28. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında planlanan kısa
film yarışması; festivalin çıkış noktası olan çevre korumacılığının geliştirilmesi, çevre
kirliliğine karşı duyarlılığın arttırılması, Kuşcenneti ve Bandırma’nın tanıtımına katkı
sağlanması, çok yönlü bir sanat olan sinema aracılığıyla toplumun bu konuda bilinçlenmesine
katkı sağlanması, özellikle genç sinemacılara yeni olanaklar sağlanması, onlara kendilerini
kanıtlama olanağı sunulması amacıyla yapılacaktır.
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4. ORGANİZASYON
Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Kısa Film Yarışması Bandırma
Belediyesi tarafından organize edilmektedir.
5. KATILIM ŞARTLARI
 Yarışma herkese açıktır ve katılım ücretsizdir.
 Filmler jenerik dahil en az 5 en çok 20 dakika süreli olacaktır.
 Yarışmaya 2015 yılından sonra çekilen filmler başvurabilecektir.
 Yarışmaya bir yapımcı ya da yönetmen en fazla 2 filmle katılabilecektir. Her film için
ayrı form doldurulup filmle birlikte göndermelidir.
 Türkçe seslendirilen filmler için isteyen katılımcılar İngilizce altyazılı ayrı bir kopya da
gönderebilecektir. Film Türkçe dışında bir dilde çekilmişse Türkçe altyazılı kopyaları da
mutlaka gönderilecektir.
6. FİLMLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Filmler dublajları yapılmış, en az 25 kare/saniye olarak izlenecek şekilde FULL HD 16:9
(1920X1080, 25p), renk kayıpsız MOV veya AVİ formatında hazırlanarak soft copy
(bilgisayar data halleri) ile DVD’ye kaydedilmiş olarak 2 kopya olarak teslim edilecektir.
Çekildikleri/aktarıldıkları bu formatlar dışında aynı zamanda bir kopya standart DVD
formatında teslim edilecektir.
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.
7. BAŞVURU ŞEKLİ:
Filmler kargo ile ya da elden teslim edilebilecektir.
Filmler “Filmlerin Teknik Özellikleri” maddesinde belirtilen özelliklere uygun biçimde
DVD’ye kaydedilmiş olarak teslim edilecektir.
Filmin kaydedildiği DVD üzerine sadece filmin ve yönetmenin adı yazılacaktır.
Filmin yer aldığı DVD bir zarfa konarak zarfın üzerine de filmin adı yazılacaktır.
Ayrıca yüksek çözünürlüklü; filmle ilgili iki fotoğraf ile yönetmenin fotoğrafı, yönetmenin
özgeçmişi (en fazla 100 sözcük) ve filmin özeti (en fazla 100 sözcük) ayrı bir DVD’ye
kaydedilecektir. Bu DVD’nin üzerine de filmin adı ve BİLGİLER ibaresi yazılacaktır.
Yarışmacılar Bandırma Belediyesi internet sitesinden alabilecekleri 28. Uluslararası
Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Kısa Film Yarışması Katılım Formu’nu
eksiksiz doldurup imzalayacaktır.
Filmin DVD kopyaları (2 kopya), Bilgilerin yer aldığı DVD ve Katılım Formu ayrı bir zarfa
konacaktır.
Zarfın üzerinde; 28. ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE
TURİZM FESTİVALİ KISA FİLM YARIŞMASI
BANDIRMA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK CADDESİ NO: 88 BANDIRMA adresi ve gönderen kısmına filmin ve
yönetmenin adı yazılacaktır.
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Katılım şartlarına uygun olarak hazırlanan filmler Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
Kargoyla yapılan gönderimlerde, filmin son teslim tarihi için kargoya veriliş zamanı esas
alınacaktır.
8. TELİF HAKLARI:
Yarışmaya katılan filmlerin senaryo, müzik, alıntı ve bunun gibi telif hakkı doğuran eserlerle
ilgili kullanım izinlerinin yönetmen/yapımcı tarafından alınmış olması gerekmektedir. Telif
haklarıyla ilgili doğabilecek sorunlarda maddi veya manevi tazminat / hak ve alacak talebinde
bulunacak üçüncü şahıslarla hukuki uyuşmazlıklarda sorumluluk tek başına başvuru sahibine
(yönetmen ve/veya yapımcı) aittir. Bandırma Belediyesi bu konuda hiçbir yükümlülüğü
olmadığını ve sorumluluğu kabul etmediğini bu şartname ile beyan eder.
9. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru: 28 Nisan 2017
Ödül Töreni: 17 Mayıs 2017
10. DEĞERLENDİRME
Yarışma jürisi değerlendirme sonucu 1 adet birinci ve 9 adet özendirme ödülü verecektir.
Jüri kararı kesindir. Katılımcıların kararlara itiraz hakları yoktur.
11. ÖDÜLLER
Birincilik ödülü 10.000 (onbin) TL
Özendirme ödülü (9 Adet) 500 (beşyüz) TL
Yarışma ödülleri en geç 31 Mayıs 2017 tarihinde Bandırma Belediyesi tarafından ödenecektir.
12. DİĞER HUSUSLAR
Yarışma için gönderilen eserler ve eserlerin kaydedildiği araçlar sonuç ne olursa olsun iade
edilmez.
Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali Kısa Film Yarışması’na katılan
eserler, derecesi ne olursa olsun çeşitli yurt içi ve yurt dışı kültürel etkinliklerde kullanılabilir.
Bu konuda eser sahibine gerekli bilgi verilecektir.

Ayrıntılı Bilgi için:
Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
0.266.711 11 16 - 0.266.711 11 26
Santral: 0.266.711 11 11 – Dahili 2500-2503-2504-2505-2506
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FİLM____________________
ADI

:

SÜRESİ

:

YAPIM YILI

:

YÖNETMEN_____________
ADI SOYADI

:

CEP TELEFONU

:

E-MAİL ADRESİ

:

POSTA ADRESİ

:

EKİP____________________
SENARYO

:

KAMERA/
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

:

KURGU

:

MÜZİK

:

OYUNCULAR

:

28. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında
düzenlenen kısa film yarışmasının şartnamesini okudum. Şartnamede belirtilen
kurallara kabul ediyorum.
…./…./2017

Yönetmen
Adı-Soyadı-İmza

