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Güvenli Hayat Güvenli İskele  
Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 

AMAÇ: 

İKSD, "Güvenli Hayat Güvenli İskele Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması" ile öğrencilerin güvenli iskele kul-

lanımı ve İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç ve farkındalıklarını arttırmayı, yaratıcılıklarını geliştir-

meyi, kısa film yapımını ve fotoğraf çekimini özendirmeyi, sinemanın gelişimine katkıda bulunmaları 

hedeflemiştir. 

YARIŞMANIN TEMASI: 

Yarışmaya, aşağıdaki temalardan seçilerek hazırlanan eserler katılabilecektir. 

• Güvenli İskele 

• İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kapsam: 

1. Yarışmalara sadece üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam 

eden öğrenciler katılabilir. 

2. Kısa Film yarışmasına 3 kişilik ekip olarak katılmak zorunludur. Fotoğraf yarışmasına bi-

reysel katılım mümkündür, ancak ekip olarak katılım halinde ödül sayısı arttırılmayacaktır. 

3. Yarışmaya son 5 yıl içerisinde kaydedilmiş videolar ve güncel çekeceğiniz videolar ile 

katılım sağlanabilir. 

4. Her bir filmin veya fotoğrafın nerede ve hangi tarihte çekildiği belirtilmelidir. 

5. Güvenli Hayat Güvenli İskele Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması’nda kurmaca, deneysel, 

belgesel ve animasyon şeklinde hazırlanmış eserler değerlendirilecektir.  

6. Ekipler yarışmaya birden fazla Film ve Fotoğraf ile başvurabilir. 

7. Son başvuru tarihi 18 Şubat 2022 23.59’dur. (İmzalı belgelerin gönderim tarihi) 

8. Film ve Fotoğraf teslim tarihi en geç 18 Şubat 2022 23.59’dur. 

9. Katılım ücretsizdir. 

10. Film süresi en fazla 420 saniye (7dk) en az 90 saniye olmalıdır. 

11. Her türlü video kamera, fotoğraf makinası ve cep telefonu kullanılarak kaydedilen HD 

kalitede filmler ve fotoğraflar kabul edilecektir. 

12. Belirlenen başvuru tarihleri arasında film ve fotoğraflar gönderilmelidir. 

13. Kısa filmde kullanılacak hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri 

materyalin telif hakkı veya kullanım hakkı yarışmacıda olmalıdır. Yarışmacı, başvuru formunda 

belirtildiği gibi, bu hususta doğacak ihtilaflardan sorumludur. 

14. Jüri kararı kesindir, katılımcıların karara itiraz hakkı yoktur. 

15. Ön elemeyi geçen filmler ve fotoğraflar, seçili jüri tarafından değerlendirilerek ödül ka-

zananlar belirlenecektir. 

16. Ön eleme jürisi tarafından belirlenen, ödül kazanamayan ekiplere katılım belgesi veri-

lecektir. 
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17. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri özgün eser ile hikâye, senaryo, müzik, resim, fo-

toğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve be-

yan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda 

sorumluluk münhasıran yarışmacıya aittir. Yarışmacıların yarışmaya gönderdikleri özgün eser 

ile hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin ticari olmayan 

faaliyetlerde İKSD & Doğa HSE; umuma arz, adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını me-

netme, eser sahibinin zilyet ve malike karşı haklarını ve işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve 

işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını yer ve muhteva 

itibariyle sınırlama olmaksızın, İKDS bu hakları fesih edene kadar, basit ruhsat yetkisi ile kullanma 

hakkına sahiptir. 

18. guvenlihayatguvenliiskele.iksd.com.tr/yarisma-basvuru/ adresinde bulunan yarış-

maya ait ilgili form doldurulduktan sonra çıktısı alınmalı, ekipler tarafından imzalanmalı ve  ya-

risma@iksd.com.tr adresine gönderilmelidir.  

19. Filmler www.youtube.com’a gizli yüklenmeli, #guvenlihayatguvenliiskele hashtagi film 

isminin yanına eklenmeli, İKSD İskele Kalıp Sanayiciler Derneği kanalı etiketlenmeli ve youtube 

linklerinin yarisma@iksd.com.tr adresine teslim tarihinden önce gönderilmelidir. 

20. Kazananlar İKSD sosyal medya hesaplarında ve guvenlihayatguvenliiskele.iksd.com.tr    

web sitesinde duyurulacaktır. 

21. Kazananlar ödüllerinin nakit karşılığını talep edemez, hakkını devredemez ve satamaz. 

22. İKSD hediye sayısını ve türünü değiştirme hakkını saklı tutar. 

23. Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş sa-

yılır. 

 

DEĞERLENDİRME: 

Yarışmaya başvuran eserler, jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir; 

* Senaryoda özgünlük 

* Görsellik 

* Kurgu 

* Teknik ( Işık, ses vb.) 

* Konunun anlaşılırlığı 

Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır. 

 

ÖDÜLLER:  

Kısa Film Yarışması; 

1. olan ekibin tüm üyelerine Huawei marka tablet verilecektir. 

2. ve 3. olan gruplara plaket verilecektir.  

Fotoğraf Yarışması; 

1. sine Canon marka fotoğraf makinesi verilecektir. 

2. ve 3. olan katılımcılara plaket verilecektir. 

mailto:yarisma@iksd.com.tr
mailto:yarisma@iksd.com.tr
http://www.youtube.com’a/
mailto:yarisma@iksd.com.tr

