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Bu yıl 150. yılını kutlamakta olan Galatasaray Lisesi Galatasaray Lisesi kısa film 
yarışmasına ev sahipliği yapmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Geneli liseler arası ilk kısa film 
yarışması Galatasaray Lisesi Kısa Film Yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın teması serbest 
konuludur.

AMAÇ

Galatasaray Lisesi Galatasaray Lisesi Kısa Film Yarışması ile öğrencilerin sinemayla iç içe 
olmasını, film yapımına ilgi duymasını ve bu konuda yaratıcılıklıklarını geliştirmeyi amaçlar.

KAPSAM

a) İstanbul genelindeki lise öğrencileri katılabilir.
b) Galatasaray Lisesi Kısa Film Yarışmasında kurmaca, belgesel ve animasyon şeklinde 

hazırlanmış eserler değerlendirilecektir.
c) Yarışmaya film, 2 kopya şeklinde Galatasaray Lisesi’ne posta yoluyla veya elden 

gönderilmelidir. Ayrıca Galatasaray Lisesinin web adresinde bulunan başvuru formunun da 
eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış kopyası da eklenmelidir.

d) Yönetmen filmle beraber öğrenim gördüğü okuldan aldığı öğrenci belgesini de göndermek 
zorundadır.

e) Ödüller birçok film arasında paylaştırılamaz.
f) Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. Eser sahibi, adli ve idari yargı yoluna 

müracaat hakkından vazgeçmiştir.
g) Yarışma filmleri seyircilere, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Lisesi Kısa Film Yarışması 

Festivali Düzenleme Komitesinin belirleyeceği salonlarda ve programa göre sunulur.
h) Yarışmaya katılacak olan filmler, DVD/HD/BLUERAY ve PAL Sistemlerinden biri ile kaydedilmiş 

olmalıdır.
i) Filmler ve istenen belgeler 18 Mayıs 2018 tarihine kadar okula ulaştırılmış olmalıdır.
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j) Kısa film yarışmasında filmlerin süresi en az 3, en fazla 15 dakika ile sınırlıdır.



k) Yarışmacılar, filmlerde kendilerine ait görüntü ve müzikleri kullanmadıkları taktirde telif ile ilgili 
her türlü yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Kullanılan müziğin telif hakkı sahipleri filmin sonunda 
belirtilmelidir.
l) Yarışmaya katılacak eserler Milli Eğitim Bakanlığı’nın amaç ve ilkelerine uygun olmalıdır.
m) Yarışmaya gönderilen filmlerin iadesi yapılmayacak, filmler Galatasaray Lisesi Kısa Film 
Arşivinde yer alacaktır.
n)Galatasaray Lisesi, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
o)Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
p)Afiş ve şartname okulun web adresinde bulunmaktadır.

ESERE AİT HAKLAR

Yarışmacı, her türlü görsel, işitsel ve yazılı döküman ve belgesellerin çoğaltılma, yayma, yayınlama 
gibi fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan tüm haklarına kendisi sahiptir ancak Galatasaray 
Lisesi eser sahiplerinden izin almak şartıyla “Kısa Film Arşivi”nde bulundurulacak olan kopyaları 
tanıtım ve kültürel gösterimler amacıyla gerçek ve sanal ortamlarda yurtiçi ve yurtdışındaki 
faaliyetlerde kullanabilir. 

ÖDÜL

Jüri üyeleri tarafından birinci, ikinci ve üçüncü seçilen eserin yönetmeni yönetmenlik kursu ile 
ödüllendirilecektir.




