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4. SAĞLIKLI FİKİRLER KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI  

1. Katılım şartları 

a) Yarışma dili Türkçe’dir ve 14 yaş üstü T.C. vatandaşı 

herkesin başvurusuna açıktır. Yeşilay çalışanları ile 

birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar. 

b) Senaryo, 3 A4 sayfasını geçmeyecek şekilde, Courier yazı 

tipiyle, 12 yazı tipi boyutunda Word dokümanı olarak 

yazılmalıdır. (Her halükarda çekilecek kısa filmin uzunluğu 

en fazla 1 dakika olacaktır.) 

c) Ad, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi ve açık adres 

beyan edilmesi mecburidir. Takma ad ile yarışmaya başvuru 

kabul edilmez.  

d) Senaryonun birden fazla kişi tarafından yazılması durumunda 

ödül taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır. 

e) Dereceye giren senaryonun filme çekilmesi ve gösterimine 

ilişkin izin başvuru ile gerçekleşmiş sayılır. 

f) Senaryo başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda 

olmalıdır. 

g) Telif hakları konusunda sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

h) Yarışmaya başvuran eser sahipleri senaryolarını son başvuru 

tarihinden sonra yarışmadan çekemezler. 

2. Değerlendirme Kriterleri ve Diğer Şartlar 

a) Senaryonun uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, 

kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi 

gibi prodüksiyon maliyeti de değerlendirmede dikkate 

alınacaktır. 

b) Senaryonun filme çekimi esnasında yönetmence özünü 

bozmayacak şekilde sahne veya plan eksiltme veya arttırma 

suretiyle oluşturulacak çekim senaryosu, başvuru ile kabul 

edilmiş sayılır. 
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c) Büyük ödülü kazanan senaryonun filmi çekilecek, çekim 

aşamasına senaryo sahibi dahil edilecektir. Film farklı araç 

ve iletişim kampanyaları vasıtasıyla yaygınlaştırılacaktır.

d) Yarışmaya katılan eserlerin tüm yurt içi, yurt dışı telif 

hakları Yeşilay’a ait olacaktır.

e) Yarışmanın büyük ödülü 15.000 TL ve 5 adet başarı ödülünün 

her biri için 5.000 TL’dir. Büyük ödülü ve başarı ödüllerini 

kazanan yarışmacılara ödül törenini müteakiben 2 ay 

içerisinde ödeme yapılacaktır.

f) Yarışma jürisi ödüle layık eser bulunmadığı takdirde, ödül 

vermeme hakkına sahiptir.

g) Yeşilay Senaryo Yarışması Organizasyon Komitesi bu 

yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik 

yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. 

Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir.

h) Yeşilay Senaryo Yarışması Organizasyon Komitesi’nin, 

yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir 

neden ya da şüphe halinde senaryo/senaryoları yarışmanın 

dışında tutma hakkı saklıdır.

i) Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Aralık 2018, saat 18.00’dir. 

Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır.

j) Başvuru sahibi yukarıdaki maddelerini tümünü kabul etmiş 

sayılır.

3. Senaryo ve Başvuru Dokümanı İle İlgili Hususlar

a) Senaryo genç ve yetişkin hedef kitleye göre yazılmalıdır.

b) Yarışmaya katılan eserin özgün olması zorunludur. Özgün

olmadığı anlaşılan eser sahiplerinden (hangi aşamada olursa

olsun) yarışmadan kazandığı tüm haklar geri alınır.

c) Senaryo uyuşturucu madde bağımlılığı konusunu içermelidir,

alkol, sigara ve teknoloji bağımlılığı gibi diğer bağımlılık

alanında değerlendirmeye alınmayacaktır.
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d) Senaryolar ekli listede verilen kazanımlardan en az üçüne 

hizmet eder nitelikte olmalı ve bu kazanımlar mutlaka 

belirtilmelidir.

e) Senaryoda uyuşturucu madde adları (esrar, bonzai vb.) 

kullanılmamalıdır. Filmde uyuşturucu madde görseli yer 

almayacaktır. Senaryoların bu doğrultuda oluşturulması 

gerekmektedir.

f) Senaryo mutlaka eser adı ile başlamalıdır.

4. Başvuru Şekli

a) Başvurular 25 Ekim 2018, 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 

kisafilm@yesilay.org.tr adresine e-posta yolu ile 

yapılacaktır.

b) Başvurular sadece online olarak e-posta yoluyla kabul 

edilecektir. Kargo ile başvuru kabul edilmeyecektir.

c) Başvuru tek bir Word veya PDF dokümanı olarak yapılacaktır. 

Senaryo dokümanına giriş sayfası eklenmeli ve bu sayfada, 

senaryo sahibinin adı-soyadı, kısa özgeçmişi, cep telefonu 

numarası, e-posta adresi ve posta adresi yer almalıdır.

d) Başvuru sahibi senaryoya ilişkin görüşlerini giriş sayfasına 

ekleyebilir.

e) Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 senaryo ile başvurabilir.

5. Sonuçların Açıklanması

a) Yarışma jürisi uygun görülen tarihte toplanarak, alt 

komisyon değerlendirmesini geçerek finale kalan eserler 

arasından dereceye giren senaryoları belirleyecek ve aynı 

gün yesilay.org.tr sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.

b) Dereceye giren eser sahipleri ayrıca telefon ve e-posta 

yoluyla bilgilendirilecektir.

c) Büyük ödülü kazanan senaryonun kısa film çekimi ve ödül 

töreni tarihi ile ilgili bilgiler daha sonra açıklanacaktır.


