Tuzla Kısa Film Yarışması
Çocukluğumuzun geçtiği şehrimizden, şehrimizin çocuklarının hikayeleri bizleri sarsın istedik.
Yaşadığımız şehir ve geleceğimiz olan çocuklarımızın hikayelerini izleyicilerle buluşturmayı
hedefledik. Sokaklarında geçen yıllar bizi bugüne getirirken, çocuklarımıza miras kalan şehrimiz
ile geleceğimizin şekillenmesini izledik bir film izler gibi. Bir insan misali doğan, büyüyen ve
gelişen şehirleri şekillendirirken, şehirlerin hayatımızı şekillendirmesine şahit olduk. Hüzün,
mutluluk, komşuluk, kardeşlik ve paylaşarak yaşadığımız hayatlarla bir olduk, beraber olduk.
Güvenilir, huzurlu ve sokaklarında çocuklarımızın seslerinin çınladığı şehirler hikayelere ev sahibi
oldu. Şimdi bu hikayeleri izleme vakti, İyi seyirler…
Tuzla Belediyesi, gelenekselleştirmek gayesiyle birincisine ev sahipliği yapacağı, Tuzla Film
Festivali ve kısa film yarışması ile sanat ve sanatçıya ulaşmaya, duygulara hitap etmeye devam
ediyor. Sanatın dalları bizleri saran hava ve ışık gibi gönül iklimimizin yaşam kaynağı olurken,
Tuzla Belediyesi üstüne düşen sosyal belediyecilik bilinciyle sorumluluğunun farkında mega
projelere imza atmaya devam ediyor.
Başvuru Süresi: 3 Nisan 2017 – 15 Eylül 2017
Festival ve Ödül Töreni: 7 Ekim 2017
Yarışma ile ilgili tüm detaylara www.tuzlakultursanat.org adresinden ulaşılabilecektir.
KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. Konu ve Amaç:
Yarışma, “şehir ve çocuk” duygusunun bireysel ve toplumsal önemini sinemanın
etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı, bu konuda farkındalık ve toplumsal bir bilinç
oluşturmayı amaçlamaktadır.
Tuzla Belediyesi’nin gerçekleştireceği Kısa Film Yarışmasının konusu şehir ve çocuk
duygusunu işleyecek her türden kısa filmi kapsamaktadır. Bu bağlamda “şehir ve çocuk” temalı
her türlü kurmaca, belgesel, animasyon filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.

1. Katılma Şartları
a) Yarışmaya katılacak filmlerin teması “şehir ve çocuk” olmalıdır. Filmin temaya
uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir.
b) Yarışma 18 Yaş ve üzeri tek kategoride gerçekleştirilecektir,
c) Gönderilecek filmler kısmen veya bütünüyle başka bir yerde ve/veya mecrada (internet
ortamı, TV, sinema gibi) yayınlanmamış ve/veya ödül almamış olmalıdır.
d) Yarışmacılar en fazla 2 (iki) filmle yarışmaya katılabilirler.
e) Yarışmada 2 dakikadan az olmayan ve 15 dakikayı geçmeyen kurmaca, belgesel,
animasyon türündeki filmler değerlendirmeye alınacaktır

f) Filmler asıl formatlarıyla www.tuzlakultursanat.org adresinde bulunan form
doldurulduktan sonra yarışma adresine ıslak imzalı katılımcı formuyla birlikte 1 adet asıl
DVD olarak da teslim edilmelidir. Filmler AVI, DivX, XVID, WMW, MP3, AAC, MPG, MPEG,
VOB, MP4, M2TS, MOV, 3GP veya MKV formatlarında olmalıdır. Gönderilen filmin Win98
ve üzeri windows işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilir oynatıcılarda açılıp
izlenememesi sorunu tamamen göndericinin sorumluluğundadır.
g) Kısa filmde kullanılacak hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri
materyalin telif hakkı veya kullanım hakkı yarışmacıda olmalıdır. Yarışmacı, başvuru
formunda belirtildiği gibi, bu hususta doğacak ihtilaflardan sorumludur.
h) Gönderilen kısa filmler ön jüri tarafından ilk değerlendirilmeye tabi tutulacak, yapılan
derecelendirme neticesinde finale kalan 20 adet film ödüllendirme için asıl jüriye
gönderilecektir.
i) Yarışmada dereceye giren filmlerin yönetmenlerinin ya da temsilcilerinin ödül törenine
katılması zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir.
j) Yarışmaya katılmak isteyenler, filmlerini 15 Eylül 2017 Cuma günü saat 18.00’a kadar
Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresine göndermeleri gerekmektedir.
Belirtilen son başvuru tarihinden sonra, posta ya da kargoda yaşanan gecikmelerden
dolayı, elimize ulaşan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya katılanların şunları hazırlaması gerekmektedir:
o Islak İmzalı Başvuru Belgesi
o Filmin 1 adet DVD kopyası.
o Yönetmenin varsa sinema alanındaki çalışmalarını da belirttiği kısa özgeçmişi.

k) Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri özgün eser ile hikâye, senaryo, müzik, resim,
fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul
ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki
anlaşmazlıklarda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacıların yarışmaya gönderdikleri
özgün eser ile hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin
telif hakları yarışmacıda olmak kaydıyla, ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları ise
eserin sahibini bilgilendirmek şartı ile Tuzla Belediyesine aittir.

2. Başvuru Şekli
a. Yarışmaya başvuracak adaylar www.tuzlakultursanat.org adresinde bulunan
katılımcı formu doldurmalıdırlar. Sonrasında, doldurulan form ile Tuzla
Belediyesine elden ya da posta/kargo/kurye yoluyla en geç 15 Eylül 2017 tarihine
kadar gönderilmelidir.
b. İmzalı başvuru belgesinde Tuzla Belediyesi Kısa Film Yarışması şartlarını
yukarıdaki şekliyle “okudum ve kabul ettim” beyanı altına adı soyadı, tarih ve ıslak

imza bulunmalıdır. Kabul beyanı olmayan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Filmler 1 DVD halinde yarışma adresine teslim edilmelidir (Gönderilen filmin DVD’sinin bilinen
oynatıcılarda açılıp izlenememesi sorunu tamamen göndericinin sorumluluğundadır).
c. Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 (iki) filmle katılabilirler. Birden fazla film ile
yarışmaya katılacaklar her bir film için ayrı başvuru formu doldurmalıdır.
d. Yarışmaya gönderilen filmler değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın
yapımcı/yönetmenlere iade edilmeyecektir.
3. Başvuru Adresi
Tuzla Belediyesi
www.tuzlakultursanat.org
4. Son Başvuru Tarihi

1. Son başvuru tarihi ( 15 Eylül 2017 ) Cuma günü Saat 23.00 (TSI) kadardır.
Hangi nedenle olursa olsun son müracaattarihinden sonra gelecek filmler, burada belirtilen
şartlara uygun olmayan usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma
gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.

5. Ödüller
a. Birincilik Ödülü;

7.500 TL para ödülü, 1.lik Sertifikasıyla plaketi,

b. İkincilik Ödülü;

5.000 TL para ödülü 2.lik Sertifikasıyla plaketi,

c. Üçüncülük Ödülü;

3.000 TL para ödülü, 3.lik Sertifikasıyla plaketi,

d. Mansiyon Ödülleri

750 TL ( 5 er adet )

6. Sonuçlar ve Ödül Töreni
Değerlendirme sonuçları 29 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecektir. Dereceye girenlere ödül töreni
7 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonuçları önce telefon ve e-posta
yolu ile bilgi verilecektir. Yarışmacılar, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgilerinin,
yarışmaya ilişkin hususların ve yarışma sonuçlarının kendilerine bildiriminde tebliğ adresi olarak
kullanılacağı hususunu kabul etmiş sayılırlar. İletişim bilgilerinin değişmesi halinde değişikliği en
geç üç gün içinde bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır.

7. Haklar ve yükümlülükler




Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri filmlerin ve burada kullanılan hikâye, senaryo,
müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin telif haklarının ve/veya
kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.
Yarışmaya film gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen
eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine
aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
“Şehir ve Çocuk” temalı Kısa Film Yarışması Şartnamesi www.tuzlakultursanat.org
adresinden temin edilebilir.

Tuzla Belediyesi İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Telefon
Yetkili
E Posta

Evliya Çelebi Mahallesi Hat Boyu Caddesi No: 17 34945 Tuzla / İstanbul
444 09 06 ( 3205 )
Veysel Çelik
v.celik@tuzla.bel.tr

BAŞVURU FORMU
Tuzla Belediyesi ‘Şehir ve Gençlik’ TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI
Başvuru Formu
Filmin Adı
:
Yapım Yılı
:
Süresi
:
Yönetmenin Adı Soyadı
:
İletişim Adresi
:
Tel
:
E-Mail
:
Kamera/Görüntü Yönetmeni :
Kurgu
Müzik

:
:

Oyuncular

:

Filmin Kısa Sinopsisi (mümkünse yarım sayfayı geçmeyecek şekilde) :

Yönetmenin/Yapımcının daha önce ödül aldığı yarışma ve festivaller:

1. Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylar, meydana gelebilecek hukuki ya da yasal
sorunlardan sorumlu olduğumu kabul ederim.
2. Filmde kullanılan hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri
materyalin özgün olduğunu ya da kullanım için izin alınmış olduğunu; çıkabilecek telif
hakkı ve benzeri sorunların tüm sorumluluğunu üstlendiğimi kabul ve beyan ederim.

3. Ödüle hak kazanmam halinde filmin tüm haklarını Tuzla Belediyesi'ne devrettiğimi kabul
ve beyan ederim. Ödüle hak kazanmamam halinde ise herhangi bir bedel talep
etmeksizin filmin, Kısa Film Yarışmasıyla ilgili yapılan tüm çalışmalarında ve ticari kazanç
sağlanmayan film gösterimi, internet gibi ortamlarda gösterilmesine izin verdiğimi kabul
ve beyan ederim.

4. Başvuru şartlarını yerine getirdiğimi onaylar, başvuru formundaki bilgileri ve
şartnamedeki maddeleri filmin yönetmeni ve/veya eser sahibi olarak kabul ederim.

Tuzla Belediyesi Kısa Film Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim.

Tarih ve İmza:
Yönetmen / Yapımcı

Gönderilmesi Gereken Belgeler
a) İmzalı Başvuru Belgesi,
b) Eserin 1 adet DVD kopyası (Gönderilen filmin DVD’sinin bilinen oynatıcılarda açılıp
izlenememesi sorunu tamamen göndericinin sorumluluğundadır),
c) Yönetmenin kısa özgeçmişi.

