T.C. AKSARAY VALİLİĞİ
KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ
1. HAKKINDA
T.C. Aksaray Valiliği, Aksaray ilinin gelişiminin; toplumun potansiyelinin ortaya
çıkartılması ile mümkün olacağı inancıyla; birçok projeye destek vermekte ve çeşitli
alanlarda çalışmalarını yürütmektedir. Bu alanların başında ise kültür-sanat faaliyetleri
gelmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle, toplumsal farkındalık
oluşturmak; toplum nezdinde yeni fikirlerin ortaya konmasına fırsat vermek ve görsel
sanatlar alanında çalışma yapan ve/veya ilgili olan bireyleri desteklemek amacıyla
“Korona Salgınından Korunma Bilinci Oluşturmanın Önemi” konulu kısa film
yarışması düzenlemeye karar vermiştir. Yarışma ile amaçlanan, Korona salgını
sürecinde sosyal medya ve sinemanın etki gücünden faydalanarak toplumsal
farkındalık oluşturmak korona salgınına karşı toplumun bilinçlenmesini sağlamaktır.
2. YARIŞMA TAKVİMİ
Son başvuru:
Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı:
Finale kalan kısa filmlere ilişkin içerik teslimi:
Ödül töreni:

20 Aralık 2020
25 Aralık 2020
28 Aralık 2020
30 Aralık 2020

3. İÇERİKLERİN YÜKLENMESİ
Yarışmaya başvurmak isteyenler, içerikleri yükleme ve başvurunun nasıl yapılacağına
dair bilgilendirme 08 Aralık 2020 tarihinde vizyonaksaray.gov.tr internet sitesinde
yayınlanacaktır.
4. TEMA
Kısa Film Yarışması’nın teması “Korona
Oluşturmanın Önemi” olarak belirlenmiştir.

Salgınından

Korunma

Bilinci

5. BAŞVURU KOŞULLARI
a. Yarışmaya başvuran kişi/kişilerin Aksaray İlinde ikamet etmesi ve T.C. Vatandaşı
olması gerekmektedir.
b. Tüzel kişiler ve özel kurum/kuruluşlar başvuru yapamaz.
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c. Yarışmaya Aksaray İlinde ikamet eden 16 – 29 yaşları arasındaki gençler
başvurabilirler.
d. Başvuru sahiplerinin yarışmanın son başvuru günü olan 20 Aralık 2020 tarihi
itibariyle “C Maddesinde” belirtilen bahsi geçen yaş şartlarını taşıyor olması
esastır.
e. Yarışmaya 15 Kasım 2020 tarihinden sonra çekilen kısa film ile başvuru
yapılabilir.
f. Başvuruya esas eserlerin daha önce herhangi yarışmada yer almaması ve sosyal
medya platformları dahil her hangi bir yerde gösterilmemiş olması gerekmektedir.
g. Yarışmaya karasal, uydu ve çevrimiçi platformlarda süreli yayın gerçekleştiren
kişiler katılımı reddedilir.
h. Bir kişi ancak tek bir eser ile yarışmaya başvuru yapabilir.
i. Başvuru yapacak olan kişiler, vizyonaksaray.gov.tr adresinde yayınlanan başvuru
formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 20 Aralık
2020 tarihinde, en geç saat 17:00’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar.
j. Eser sahibi başvurulan esere ilişkin tüm görsel ve işitsel telif hakları konusunda
her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
k. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik,
vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular Eser Sahibinin
sorumluluğundadır. T.C. Aksaray Valiliği bu durumdan hukuken sorumlu
tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek
olursa, T.C. Aksaray Valiliği’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları
tazminle mükelleftir.
l. Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya
çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan
kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer
düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük
başvur sahibine aittir. Başvuru sahibi, T.C. Aksaray Valiliği tarafından talep
edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve
özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları T.C. Aksaray
Valiliği ile derhal paylaşmayı kabul eder.
m. T.C. Aksaray Valiliği yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir
aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme
veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına
sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, Eser Sahipleri
tarafından T.C. Aksaray Valiliği’ne gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser T.C.
Aksaray Valiliği tarafından kullanılamaz.
n. Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
o. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
6. TEKNİK ŞARTLAR
a. Başvuru yapılan
gerekmektedir.

eserlerin

T.C. Aksaray Valiliği Kısa Film Yarışması Yönetmeliği

süresinin

2

dakika 10

saniyeyi

geçmemesi

2

b. Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerin
çekilmiş eserler başvurabilir.
c. Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta
gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
d. Filmler Vimeo’ya (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek şifreli
link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo'ya yüklendikten sonra "Privacy"
sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Belirlenen şifre ve URL
bağlantısı vizyonaksaray.gov.tr adresinden yapılacak online başvuru esnasında
paylaşılmalıdır.
e. Yüklenen kısa filmlerin çözünürlüğü 1920x1080’dan az olmamalıdır.
f. Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. DEĞERLENDİRME
Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri T.C. Aksaray Valiliği
tarafından belirlenir. Jüri, sinema ve sanat alanlarında çalışmaları bulunan 5 kişiden
oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük
ödülüne hak kazanan eserleri belirler.
8. FİNALE KALAN ESERLER
Finale kalan eserler 25 Aralık 2020 tarihinde T.C. Aksaray Valiliği sosyal medya
hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin en geç 27 Aralık 2020 tarihine kadar T.C.
Aksaray Valiliği Proje Koordinasyon Birimi Ek Valilik 1 Nolu Hizmet Binası
Minarecik Mahallesi M. Altınsoy Caddesi No:3 68100 Aksaray / Türkiye adresine
teslim edilmesi gerekmektedir.
Materyal Listesi:
Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede,
(Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)
Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve
yapımcı tarafından imzalanmış T.C. Aksaray Valiliği Kısa Film Yarışması
Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısı.
İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen
bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış
ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek
geri tahsil edilir.
Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin,
eser sahiplerinin adı belirtilerek T.C. Aksaray Valiliği tarafından internet, sosyal
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medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü
mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
Başvuruda bulunan Eser Sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret,
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül
alması, ticari amaç gözetilmemesi ve Eser Sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla
basit lisans vasıtasıyla T.C. Aksaray Valiliği’ne kullandıracağını kabul ve taahhüt
eder. Ödül almaya hak kazanan Eser Sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin
gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, Eser Sahipleri hak ettikleri
ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal
edilir, başkasına verilmez.
9. ÖDÜLLER
T.C. Aksaray Valiliği Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından
belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
Seçilen eserlerin yönetmenlerine;
•
•
•

Birincilik Ödülü: 5.000 TL (Beş bin Türk Lirası)
İkincilik Ödülü: 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası)
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL (İki bin Türk Lirası)

verilecektir.
Ödül filmin yönetmenine verilir. Ödül alan filmin yönetmeni T.C. vatandaşı değilse
ödül T.C. vatandaşı olan yapımcıya verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması
durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır.
Yönetmenlerden sadece birisinin T.C. vatandaşı olması durumunda ödülün tamamı
T.C. vatandaşı olan yönetmene verilir.
Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal
mirasçılarına verilir.
Ödül alma hakkı kazanan eser sahibi 18 yaşından küçük olması durumunda ödül yasal
velisine teslim edilir.
10. İLETİŞİM
Yarışma ile ilgili soru ve görüşleriniz için 0 (382) 213 50 20 Dahili : 2107 telefon
numarası ve aksaraykisafilm@gmail.com mail adresinden ulaşabilirsiniz.
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