
İbn Haldun Üniversitesi Sinema Kulübü Video Yarışması Yönetmeliği 

 

Tarih: İbn Haldun Üniversitesi Sinema Kulübü Video Yarışması başvuruları 3 Mayıs-4 Haziran 2021 

tarihleri arasında alınacaktır. 

 

Amaç 

• Okulumuz öğrencilerini sinematografik içerik üretmeye teşvik etmek. 

• Sinemayı ve bu alanda üretim yapmayı sevdirmek. 

• Okul öğrencilerinin Sinema Kulübü ile iletişimlerini geliştirmek. 

 

Yarışma Organizasyonu 

Yarışma İbn Haldun Üniversitesi Sinema Kulübü tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

Katılım Koşulları 

• Video yarışmasının teması “Yalnızlık” olarak belirlenmiştir. 

• Son başvuru tarihi 4 Haziran Cuma günü saat 23.59’dur. 

• Yarışmaya sadece İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri katılabilir. 

• Yarışmaya süresi 30 saniyeyi aşmayan videolar katılabilir. 

• Videolar 30 saniyelik tek bir plandan oluşmak zorundadır. Videolarda görüntülere kesme veya 

ekleme yapılamaz, yapılacaksa da sadece “invisible cut” kabul edilir.  

• Ses ile ilgili düzenlemeler kabul edilir (Müzik eklemek buna dahildir). 

• Videolar sadece telefon kullanılarak çekilmelidir. 

• Videolar 16:9 yatay şekilde, en az 1080p çözünürlükte yüklenmelidir. 

• Aynı kişi en fazla 2 video ile katılım sağlayabilir ve sadece 1 videosu için ödül alabilir. 

• Videonun online izleme linkinin (Vimeo veya YouTube) yarışmanın internet sitesindeki başvuru 

formuna eklenmesi zorunludur. Başvuru formuna eklenen linkin değerlendirme sürecinde 

değiştirilmesi durumunda başvuru sahibi tarafından yeni erişim linki Sinema Kulübü’ne bildirilmek 

zorundadır. Değiştirilen linkler bildirilmediği takdirde erişim sağlanamayan video değerlendirme 

dışı bırakılır. 

• Yarışmaya katılanlar videolarının paylaşım haklarını İbn Haldun Üniversitesi Sinema Kulübü’ne 

devretmiş olurlar. 

• Başvurular (https://forms.gle/X7rDsCKLsKfLBaPD8 ) üzerinden yapılır. 

 

Katılan Videoların Değerlendirme Koşulları 

• Hikâye kurgusu  

• Videonun özgün olması 

• Tema ile uyumluluk 

• Sinematografi (görüntü yönetimi-çekim tekniği) 

• Ses dizaynı-müzik 

Not: Her bir değerlendirme başlığı 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 

Ödüller ve Takdimleri 

• Ödüller, İbn Haldun Üniversitesi Sinema Kulübü tarafından belirlenir. 

• Ödüller aşağıdaki gibidir: 

https://forms.gle/X7rDsCKLsKfLBaPD8


1.ye telefon video kiti 

i. Boya BY-MM1 Condenser Mikrofon 

ii. Ulanzi W49 LED Mini Led Işık 

iii. Ulanzi MT-03 Top Kafa Masaüstü Tripod 

iv. Ulanzi ST-02S Telefon Tripod Standı  

2.ye 250 TL Amazon hediye çeki ve plaket, 

3.ye 150 TL Amazon hediye çeki ve plaket. 

• Ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine ödül takdimleri yarışma sonucunun duyurulmasını 

takip eden 1 ay içinde gerçekleştirilecektir. 

• Video kiti kişinin adresine kargolanır. Amazon hediye çekleri ise kazananların e-posta adresine 

gönderilir. 

 

Genel Koşullar 

• Yarışmaya başvuru yapmış eser sahipleri bu yönetmelikte yer alan tüm hususları kabul etmiş 

sayılır. 

• Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi İbn Haldun Üniversitesi 

Sinema Kulübü’ne aittir. 

• Yönetmelikte değişiklik hakkı İbn Haldun Üniversitesi Sinema Kulübü’ne aittir. 

 

Özel Koşullar 

• Yarışmanın gerçekleşebilmesi için en az 7 videonun başvuru yapmış olması gerekmektedir. 

• Yarışmaya başvuru ücretsizdir. 

• Yarışmaya katılan katılımcılar ve videolara katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş 

sayılırlar. 

• İbn Haldun Üniversitesi Sinema Kulübü şartları değiştirme hakkına sahiptir. 

 

 

 


