TURKCELL SPONSORLUGT]NDA
AFAI)
KISA METRAJLI FiLM YARI$MASI $ARTNAMESi

I.

KONU:

Afet bilincinin geligtirilmesine yonelik krsa film hazrlanmasrdr.Hanrlanacak
filmlerde Afet Farkrndahk E$timinin Onemi, AFAD Gontilliiliigti, Risk Azaltma
Faaliyetleri, Aile Afet Plam, Toplumun Goziinden AFAD, Afet Sonrasr iyilegtirme
Qahgmalan ve Miidahale Faaliyetleri gibi AFAD'm gahqma alamna giren konular ve
sp ons or grinintirltifri i glenecektir.
2.

AMAQ:

Afet bilincinin geligtirilmesine ydnelik katkr saflayabilmek, Kurum faaliyetlerini
topluma daha iyi aktarabilmek, insanlan AFAD paydaEr olmaya tegvik etmek ve kurum
tarafindan yaprlan gahqmalann toplum tarafmdaki yansrmalanm gorebilmeye yonelik
elde edilecek materyallerin bilgilendirme gahqmalannda kullamlmasrdr.
a
J.

YARr$MA KOORDiNASYON nininn-Bni

L.

Yiiriitme Birimi:

b.

Destek Birimi (Sponsor):

c.

Sekretarya:

:

r [p[p

Basm ve Halkla iliqkiler Miigavirlili ve AFAD Efitim Dairesi
Baqkanhg iqbirli[iyle ytirtitriltir

YARI$MACILAR:
Yangma, delerlendirme jiirisinin I. ve 2. derece yakrnlan drgrnda gergek - tt2el kigi
ve ya$ grubu aynml gozetilmeksizin bireysel veya toplu halde herkesin katrkmrna
agrktr.
18 yaqrndan kiiqiik katrhmcrlann katrhm formlannda veli/vasi imzasr olmasr
zorunludur. Bu yanqmactlann yangmalarda dereceye girmeleri durumunda odtillerini
veli/vasileri ile birlikte almalan gereknektedir.
3.

YARI$MA I(URALLARI:

5.1

Yanqmacrlar, en fazla 3 eser ile yangmaya katrlabilirler. 18 yagrndan kiigiik
yanqmacilar igin yasal veli veya vasisinin de onayr gereklidir.

{t

Jiiri degerlendirmeyi genel olarak, anlatrm yetkinlifini, gorsel zenginlik,
kurgu,

arrraca

uygunluk vb. agrlan dikkate alarak yapacaktrr.

ozg;tn,

Eserlerin igerilinde ve hazrlanma a$amasmda kullarulan her tiirlti malzeme (resim,
senaryo, miizik vb.)bizzat katrhmcr/katrhmcilar tarafindan tiretilmiq veya kullanrm
haklanmn katrhmcrdalkatrhmcrlarda olmasr, daha <ince benzer nitelikli bir
yan$maya katrlmamrg, ozgrin ve telif haklanrun safilmamrq olmasr gerekmektedir.
5.4

Haztrlanan eser, igerilinde katrhmcmm adr-soyadr, T.C. kimlik numarasl, dogum
tarihi, iletiqim bilgileri ile"Eserin, senaryo, gr)rsel, igitsel vb. gibi malzemeleri dahil
olmak iizere bizzat taraftmca/tarafi.mtzca/ kurumumuzca ilretildigini veya kullarum
haklanrun tarafimda/tarafimrzda/ kurumumuzda oldu{unu, daha rince benzer
nitelikli bir yansmaya knnlma&ltru, dzgiln ve telif haklartntn sattlmamry oldu{unu
taahhi)t ederim/ederiz. YanSma $artnamesi taraftmca/taraftmtzca/kulumumuzca
ola,mmuS, telif haktanrun 5846 sayilt Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsammda
bedelsiz ve siiresiz olarak T.C. iqisleri Bakanhp Afet ve Acil Durum Yonetimi
Basknnhg ve Turkcell itettqtm Hizmetleri A.$)'ne gegeceli basta olmak f)zere ti)m
Sartlaru kabul ederim/ederiz." yazrsrmn bulundufu katrhm formu imzalanacaktr.

5.5

Katrhm formuna katrhmcrlann tamamrnm (kurumlar igin en yetkili kiqinin) bilgileri
yaziacak ve kiqi/<igiler tarafindan kendi el yazrlan ile isimleri yazlarak
imzalanacaktr. Katrhm formunun imzalanmasl yan$ma ile ilgili qarbmmenin trim
hiiktimlerinin kabul editdili anlamrna gelmektedir.

s.6

Yanqmaya katrlacak eserler igin kriterler;
5.6.r. Filmler kurmaca, 2 boyutlu (2D) veya 3 boyutlu (3D) animasyon olarak
hazrlanablhr.
5.6.2. Yangmaya jenerik hariE en fazla 4 dakika siireli, dublajlan yaprlmrq, 25
karelsaniye olarak izlenecek gekilde FULL HD 16:9 (1920X1080,25p),
MP4 veya MOV formatrnda haztrlanarak bilgisayar data hallerinin DVD
veya USB Flash Bellek ortamrnda AFAD Basrn ve Halkla iliqkiler
Miiqavirlifine gonderilmesi gerekmektedir.
5.6.3. Yangmaya katrlan eserler, AFAD giiniilliilii!'ri, risk azaltrna faaliyetleri,
aile afet plam, toplumun griziinden AFAD, afet sonrasr iyileqtirme
gahgmalan ve mtidahale faaliyetleri, afet farkrndahlr, sivil savunma ve
seferberlik hiznetleri, insani yardrm gibi AFAD'rn gahqma alanlanna

gren konular ve

sponsor(Turkcell) gortintirlii['ri

agrsmdan

delerlendirilecektir.

5.6.4. Eserlerin jenerik veya igeriklerinde AFAD ve Turkcell logosu
bulunacaktr
5.6.5. Filmlerin yaprml igin higbir gekilde sponsor kullamlamaz. Filmin higbir
boltimtinde reklam igerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi
bir markayr temsil edebilecek grirsel ve sesli igerik
kullamlamaz.(Turkcell ve Turkcell logosu harig)
5.6.6. Hedef kitleye ydnelik ozgjin, net ve akrlda kahcr ve etkileyici mesajlar
igermelidir. Filmler, AFAD velveya Afet kiiltiirti ile ilgili dogu bilgi ve

tutumlan vurgulamah ve bu amaElar dogultusunda eserlerin fikri
altyaprsr ile biittinliigii saflanmahdr. Filmler iqin iiretilen ttim tirtin ve

hizrnetler,

bu fikri

altyapt

ve biitiinliik gergevesi igerisinde

hazrlanmahdrr.

5.7

Eserlerin Kullamm Haklil:
Yangmaya kafilan britiin eserlerin her tiirlii telif hakkr 5846 sayrh Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamrnda bedelsiz ve siiresiz olarak T.C. igiqleri Bakanhgr Afet

ve Acil Durum Yonetimi Bagkanhfr Turkcell iletigim Hizmetleri A.$'ne

ait
olacakhr. T.C. igigleri Bakanhlr Acil ve Dwum Yonetimi Baqkanhlr ve Turkcell
iletigim Hizmetleri A.$ yangma yolu ile elde ettili bu eserleri televizyon, intemet ve

di[er her ttirhi ortarnlarda yaymlarna; katalog, brog{ir, afig, kitap, ajanda, takvim,
d"tgt, CD, video ve di[er orramlaraalarakyayrmm ve dafrtrmrm yapma,aynca yurt
igi ve Vurt drqrndaki elitim ve kiiltiir kurumlanna gonderme ve elitim
etkinliklerinde kullanma hakkrna sahip olacaktrr.

5.8

Afet ve Acil Durum Ytinetimi Baqkanh$ ve Turkcell iletiqim Hiznetleri A.g,
hazrlanan iinin ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkr ihlallerinden sorumlu
tlfiilarnaz.

5.9

Yanqmactlar katrhm formunu imzalayarak qarbrame hrikiimlerini tamamen kabul
etrniq olacaklardr.

5.10

Eserlerle Giinderilecek Bilgi ve Belgeler:
5.10'1 Hazrlanan eserler i1e birlikte 5.4. maddede tarumlanmrg ve elte bulunan
kaflhm formu.
5.10.2. Yangmaya katrlan filme ait senaryonun yaz:I'rbLr ozeti(Sinopsis).

6.

yARr$MA rtrnisi vE GEIIEL DEGERLENDiRME:

Acil ve

Durum Yonetimi Baqkanhfr'nca belirlenecek

jtiri,

eserleri

de!erlendirecektir.

7.

YARr$MA TAKViMI:

Tarihi
Jtiri Delerlendirmesi
Sonuglann Duyurulmasr
Eserlerin Son Teslim

:2

Eyltil 2022-Saat:17:00

:3

Eyliil -IKastm2022

:2Kasrm2022

8. yARr$MA SONUQLARTNTN DUYURTTLMAST:
Yangma sonuglan, yukanda belirtilen tarihte Acil ve Durum Yonetimi Baqkanhlr
intemet sitesi www.afad.gov.tr arercftltyla duyurulacaktr.

9. ODT]LLER:
Toplam

Istisna

Tutar

tutan

Veraset
intikal Vereisi

Net Odeme

t.lik ddiilii
l.lik odtilti

80.000.00

10.491,00

13.901.80

66.098.20

50.000.00

10.491"00

7.901,80

42.098.20

].liik ddiilii

30.000.00

10.491.00

3.901.80

26.098.20

10.000,00

0,00

0,00

10.000.00

10.000.00

0,00

0,00

10.000"00

r0.000.00

0.00

0,00

10.000.00

Vlansiyon

)oiitii
Mansiyon

)oritii
Vlansiyon

)otitti

190.000,00 31.473,00 25.705,40

164.294,60

Dereceye giren eserlere yukandaki tabloda yer alan net Odeme siitununa gtire rideme
yaprlacaktrr.

Delerlendirme jiirisi, derecelerden herhangi birinde odrile layrk eser bulam az ise, o derece
igin odtil verilmeyecektir. Dereceye girenlere aynca Bagan Plaketi ve ttim katrhmc{ara
Katrhm Belgesi verilecektir.

10.

ontn rdnnNi

vE yERi:

Odtil tOreni Ankara' da yaprlacaktr.

11.

OiCpn KOgTILLAR:
Yangma ytiriitme birimi, yangma

ile ilgili deliqiklik yapma hakkrm,

sitesinden <inceden duyurmak kaydryla sakh tutar.

12.

TESL|M $EKLi, ZAMANT VE GONDnniU ADRESI:
Yangmacrlar eserlerini 2 Eyliil 2022 gtxfi l7 :00' akadar;
Acil ve Durum Ycinetimi Bagkanhlr
Basm ve Halkla iligkiter Miigavirligi
Universiteler Mah. Dumluprnar Bulvan No: 159 06800 Qarkayal Ankara
adresine gahsen veya kargo/posta yolu ile teslim edebileceklerdir.

13. ir,nri$ivr:
Tel

:0 (312) 2582323

Faks
E-Posta

:0(312)2582082
: kisafilm(g)afad.gov.tr

inrernet

YARI$MA KATILIM FORMU
EK-1
ADI SOYADI
T.C.

KIMLIXNO

DoeuM TARir{i vE yERi (GiiniAy/yil)
TELEFON. FAKS
E.POSTA
ESER ADI

YAZI$MA ADRESI

Eserin igeriginde ve hazrlanma agamasmda
kullarulan her ttirlti malzeme ve gahqmalar dahil
olmak ikere tarafimca /kurumumuzca iiretildilini

veya kullamm haklanmn tarafrnda

I

kurumumuzda oldufunu, daha 6nce benzet
nitelikle bir yangmaya katrlmadrpm, ozgiin ve
telif haklanrun safilmamrg oldufunu taahhdt
ederim.

Yangma garhramesi taraftmca okunmug
olup, telif haklanmn 5846 sayrh Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamrnda bedelsiz ve siiresiz
olarak Afet ve Acil Durum Y<inetimi Baqkanhgl
ve Turkcell iletiqim Hizrnetleri A.$.'ne gegeceli

...t...t2022
fifiL

bagta olmak iizere tiim qartlanm kabul ederim.

NOT:
1- Bk

2-

eserin, birden qok kiqiye ait olmasr durumunda formun her kigi iqin ayn ayn
doldurulmasr,
Bk kigiye ait birden gok eserin olmasr durumunda her bir eser igin formun ayn ayn
doldurulmasr eerelanektedir.
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