ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ
ÇEVRİMİÇİ SİNEMA ÖĞRENCİ TOPLULUĞU
“ENGELSİZ AÇIKÖĞRETİM” KISA FİLM YARIŞMASI

AMAÇ:
“Engelsiz Açıköğretim” başlıklı kısa film yarışması; 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında dezavantajlı
öğrencilerin yükseköğretim süreçlerine dikkat çekmek, toplumumuzun dezavantajlı bireyleri ile ilgili
toplumsal farkındalık yaratmak ve Açıköğretim Sistemi’nin hiçbir engel tanımaksızın eğitim almak
isteyen öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
“Engelsiz Açıköğretim” Kısa Film Yarışması ayrıca Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin kısa film
aracılığı ile kendilerini ifade etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

KAPSAM:
“Engelsiz Açıköğretim”
“Aramızda Engel Yok” sloganıyla yola çıkan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından
gerçekleştirilecek yarışma Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açıktır.

KATILIM KOŞULLARI:
*Yarışma, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencilerine (Yurt içinde ve yurt dışında
yaşayan) açıktır.
*Yarışmaya 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren çekilen filmler katılabilir.
*Yarışma “Engelsiz Açıköğretim” teması ile sınırlıdır.
*Yarışmaya katılan filmlerin süreleri en az 50 saniye, en fazla 3 dakika olabilir. Süresi 50 saniyeden
az ve 3 dakikadan fazla olan filmler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
*Bir yarışmacı en fazla üç ayrı kısa film ile yarışmaya katılabilir.
*Yarışmaya katılan filmlerde katılımcıya ait olmayan görüntü, efekt, ses, müzik ve benzeri öğelerin
kullanım haklarından doğacak hukuki sorumluluk, filmi üreten kişiye aittir.
*Ön elemeyi geçen filmler Açıköğretim Sistemi Web Sitesi ve sosyal medya platformlarında
açıklanacaktır.
*Çekilen kısa filmler, katılımcının sahip olduğu herhangi bir görüntü alıcısıyla (kamera, çözünürlüğü
çok düşük olmayan cep telefonu) gerçekleştirilebilir.

*Kısa film ekibi kaç kişiden oluşursa oluşsun ödül yalnızca filmin yönetmenine (bir kişiye) verilecektir.
*Yarışmaya başvuran kısa filmler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından ticari bir amaç
gözetmeksizin yurt içinde ve yurt dışında sosyal sorumluluk projeleri ve benzeri etkinliklerde
kullanılabilecektir.

DEĞERLENDİRME:
*Değerlendirme ön elemeyi geçen filmler ve dereceye giren filmler şeklinde iki aşamalı olarak
gerçekleşecektir.
*Seçiciler kurulu “Engelsiz Açıköğretim” olarak belirlenen temaya uygun filmler arasından
derecelendirme yapacaktır.
*Seçici kurul, eserleri, yarışma kurulu tarafından belirlenen amaç, kapsam ve katılım koşullarını göz
önünde bulundurarak değerlendirecektir.
*Değerlendirme, gizlilik esasına uygun şekilde yapılacaktır.

ÖDÜLLER:
*Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
*İkincilik Ödülü: Video Kamera
*Üçüncülük Ödülü: Dijital fotoğraf Makinesi
*Mansiyon Ödülü: Tablet Bilgisayar

YARIŞMA TAKVİMİ
*Yarışmaya son katılım tarihi 10 Mayıs Perşembe günüdür.
*Derece alan (ilk üçe giren) filmler 12 Mayıs Cumartesi günü açıklanacaktır.
*Ödül Töreni ve Gösterim: 14 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.

Başvuru süreci ile ilgili detaylı açıklamalar Ek 1’de yer almaktadır.

BAŞVURU AŞAMALARI
https://wetransfer.com/ bağlantısı
kullanılarak WeTransfer adlı dosya
paylaşım platformuna ulaşınız.

Açılan anasayfada “Beni Ücretsiz’e
götür” bağlantısına tıklayınız.

Hizmet Koşulları ve Politikaları “Kabul
Ediyorum” bağlantısına tıklayarak
onaylayınız.
















2 GB boyuta kadar
dosyalarınızı eklemek Mavi
renkli Artı işaretine veya
“Dosyalarınızı ekleyin”
bölümüne tıklayınız.
“Alıcı e-posta adresi” olarak
engelsizaof@anadolu.edu.tr
adresini yazınız.
“E-postanız” bölümüne kendi
e-posta adresinizi yazınız.
“Mesaj” bölümüne Adınızı
Soyadınızı, Öğrenci
Numaranızı, Telefon
Numaranızı ve Kısa Filminizin
Adını yazınız. Belirtmek
istediğiniz başka bir bilgi varsa
bu bölüme mesaj olarak
yazabilirsiniz.
Bu bölümleri tam olarak
doldurduğunuzda “Aktar”
butonu mavi renkte olacaktır.
“Aktar” bağlantısına
tıkladığınızda dosyalarınızın
aktarılması başlayacaktır.

“İşlem tamam!” ifadesi
yüklemenin başarılı olduğunu
göstermektedir.
Aktarımınız 7 gün süreyle
indirilebilmektedir.

