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TOROSLAR BELEDİYESİ ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI NEDİR? 

 

Toroslar Belediyesi Ulusal Kısa Film Yarışması, birincisinin bu yıl yapılacağı, bir sanat 

yarışmasıdır. Bu kapsamda Mersin’in merkez Toroslar Belediyesi bünyesinde her yıl bir defa, 

konusu ve seçici kurulu (jüri) Toroslar Belediye Başkanlığı’nın kararı doğrultusunda 

değişkenlik gösteren kısa film yarışması düzenlenir ve maddi, manevi çeşitli ödüller dağıtılır. 

 

Yarışma şartları, katılım koşulları, dağıtılacak olan ödüller Toroslar Belediyesi web sitesinden 

ilgili bölümlerde duyurulur. Toroslar Belediyesi bu yıl ilk kez yapılması planlanan yarışma 

için, “Çocuk Hakları” temasını belirlemiştir. Yarışma 23 Nisan 2018 pazartesi günü ödül 

gecesi düzenlenerek nihayete erdirilecektir.  

 

YARIŞMANIN AMACI NEDİR? 

 

Bu yıl ilk kez düzenlenmesi planlanan Toroslar Belediyesi 1. Ulusal Kısa Film Yarışması 

geleneksel hale getirilerek her yıl başta merkez ilçemiz Toroslar olmak üzere, kentimiz 

Mersin ve ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarları doğrultusunda modern bir sanat olan 

sinema ile farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. 

 

“Çocuk Hakları” konulu kısa film yarışmasına katılacak eserler, tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de karşımıza sıklıkla çıkmakta olan çocuklarımızın çalınan haklarını önleme 

yönündeki çabaları hakkında farkındalık yaratacaktır. Bunun yanında sinemacıları 

desteklemeyi ve cesaretlendirmeyi hedef alan Toroslar Belediyesi 1. Ulusal Kısa Film 

Yarışması, Mersin’in sanata olan katkısının artarak sürmesini amaçlamaktadır. 

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

 

1- Toroslar Belediyesi 1. Ulusal Kısa Film Yarışması’na başvuran eserlerin yönetmen (eser 

sahibi) ve/veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Tüzel kişiler başvuru yapamaz. 

 

2- Yarışmaya, dijital formatlarda çekilmiş jenerik dahil, 1 dakikadan az olmayan 5 dakikayı 

aşmayan, uyarlama olmayan, özgün olmak kaydıyla kurgusal, deneysel, animasyon ve 

belgesel türünde çekilmiş tüm filmler katılabilir.  

 

3- Daha önce herhangi bir yerde gösterilmiş ve ödül almış eserler ile başvuru yapılmasında bir 

sakınca yoktur.  

 

4- Yarışmaya bir kişi birden fazla eser ile başvuruda bulunabilir. Ancak kişinin her katılımı 

için ayrı başvuru formu doldurması zorunludur. 

 

5- Yarışmaya dahil edilmek istenen tüm kısa filmler için, öncelikle Toroslar Belediyesi’nin 

resmi web sitesi olan http://www.toroslar-bld.gov.tr adresindeki başvuru formunu elde 

etmeleri gerekmektedir. Formun her sayfasında eserin yasal sahibinin ıslak imzası bulunmak 

zorundadır. Eser sahipleri tüm filmleri bahse konu başvuru formu ile Halkkent Mahallesi 

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Kültür 

ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresine elden, posta, kargo ya da kurye yoluyla ulaştıracaktır. 

Eserler MOV ya da MPEG4 formatlarında olmalıdır. 

 

http://www.toroslar-bld.gov.tr/


6-  Katılımcılar istenen belgeleri ıslak imzalı olarak elden, posta, kargo ya da kurye yoluyla 

13 Nisan 2018’de en geç saat 17:30’a kadar, Halkkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet 

Bulvarı Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü Toroslar/MERSİN adresine posta yoluyla eksiksiz ulaştırmak zorundadır. 

 

7- Yarışmaya dahil edilen kısa filmin sahibi, filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki 

ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa 

filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü 

telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Toroslar Belediyesi bu 

durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eserin yasal sahibi, film vasıtasıyla üçüncü kişilerin 

telif haklarını ihlal edecek olursa, Toroslar Belediyesi’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve 

dolaylı zararları tazminle mükelleftir. 

 

8- Toroslar Belediyesi 1. Ulusal Kısa Film Yarışmasında yer alan eserde 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 yapımcı ve yönetmene (eser sahibine) aittir. Eser sahibi, bu madde 

kapsamıyla ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık 

rızalarının alındığını gösterir yazılı ya da görsel kayıtları Toroslar Belediyesi Kültür ve Sosyal 

İşler Müdürlüğü’ne başvuru formu ile göndermek zorundadır.  

 

9- Yarışmaya katılan kişiler, web sitesindeki başvuru formunu “okudum ve kabul ettim” 

beyanı altında yarışmacının adı soyadı, tarih ve ıslak imza bulunmalıdır. Kabul beyanı 

olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Katılımcının nickname (rumuz) ya da 

gerçek olmayan isimle yapacağı başvurular geçersiz kabul edilecektir. 

 

10- Katılımcılar, yarışmaya katılım sözleşmesini onayladıktan sonra, gönderdikleri filmlerin 

Toroslar Belediyesi’nin web sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve yarışma kapsamında 

Toroslar Belediyesi’nin düzenleyeceği gösterimlere ait tüm haklarını, ‘Toroslar Belediyesi 1. 

Ulusal Kısa Film Yarışması’ adı altında belediye bünyesine devretmiş sayılır. 

 

11- Toroslar Belediyesi çalışanları yarışmaya katılamaz. Bu şekilde katılım olması halinde 

başvuru geçersiz sayılacaktır.  

 

12- Vefat etmiş kişiler adına kesinlikle başvuru yapılamaz. Yarışmaya katılan kişi adaylık 

başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır. 

 

13- Toroslar Belediyesi 1. Ulusal Kısa Film Yarışması’na başvuru ücretsizdir. 

 

14- Katılan filmlerin boyutu 5 GB’ı geçmemelidir. 

 

15- Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920x1080’den daha az olmamalıdır. 

 

16- Film yabancı dilde ise görüntüye uygulanması gereken Türkçe altyazı Arial font, 40 punto 

olmalıdır. Bir satırda en fazla 40 karakter olmalı ve maksimum iki satırdan oluşmalıdır. 

 

17- Yarışmaya gönderilen filmler, kesinlikle ırkçı, cinsiyetçi bir söylem barındıramayacağı 

gibi, herhangi bir kişi ya da kurumu açıktan hedef alamaz. Öte yandan bahse konu filmler 

hakaret içeremez; açıktan bir siyasi partinin, kurumun, sivil toplum kuruluşunun, siyasi bir 



hareketin reklamını ya da propagandasını yapamaz. Herhangi bir markanın, ticari ya da kamu 

yararına çalışan kuruluşun açıktan ve bariz bir şekilde reklamını yapan ya da pornografik 

içerik barındıran filmler de yarışmaya katılamaz. Yarışmacı ayrıca gönderdiği eserin 

Anayasa’da belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka ve uluslararası anlaşmalara 

aykırı olmadığını, toplumun ortak duygu ve hassasiyetleri ile çatışır nitelikte olmadığını, 

bireylerin ve toplumun bir kesimini rencide etmediğini, gruplar arasında düşmanca duygular 

oluşturmadığını, ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmadığını, kültürel ve geleneksel 

değerlerimizi yansıttığını ve içerik yönünden doğrudan ticari amacı ön planda tutmayıp siyasi 

amaçlı ve propagandaya yönelik olmadığını taahhüt ve teyit eder. Bu maddeye uygun 

bulunmayan filmler gerekçeler gösterilmeden elenir.  

 

18- Yarışmaya gönderilen filmler değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın 

yapımcı/yönetmenlere iade edilmeyecektir. Bu durum katılımcı tarafından kabul edilmiş 

sayılmaktadır.  

 

19- Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son müracaat tarihinden sonra yarışmaya dahil 

etmek istenilen filmler, yarışmanın katılım şartlarında belirtilen maddelere uygun olmayan, 

usulünce yapılmayan başvurular ile istenilen belgeler için postadaki gecikmeler ve kaybolma 

gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılır. 

 

20- Ödüller aşağıda belirtilen şekilde takdim edilecektir. 

 

Birincilik Ödülü : 5.000 TL para ödülü, 1.’lik sertifikası ve plaketi 

İkincilik Ödülü : 3.000 TL para ödülü, 2.’lik sertifikası ve plaketi 

Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL para ödülü, 3.’lük sertifikası ve plaketi 

Mansiyon Ödülleri : 500 TL para ödülü (2 adet) 

 

 

21- Toroslar Belediyesi 1. Ulusal Kısa Film Yarışması jürisi, herhangi bir filmi ödüle değer 

görmeyebilir; o yıl jüri ödülünü vermeme hakkına sahip olabilir. Jüri ayrıca ödüle değer 

gördüğü filmler arasında kararsız kalınması halinde ödülü pay etme hakkına da sahiptir. 

 

22- Değerlendirme sonuçları neticesinde finale kalan eserler 16 Nisan 2018 tarihinde Toroslar 

Belediyesi’nin web sitesinden ilan edilecektir. Yarışmanın ödül töreni 23 Nisan 2018 

tarihinde gerçekleştirilecektir. Dereceye giren eserler telefon ve e-posta yolu ile yarışmacıya 

bildirilecektir.  

 

23- Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmeyecektir. 

 

24- Yarışmaya film gönderen katılımcılar yukarıda belirtilen tüm şartları kabul etmiş 

saymaktadır. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun 

şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır. 

 

25- Eser sahipliği haklarından doğacak olan tüm sorunlar yarışma komitesi de dahil Toroslar 

Belediyesi’ne değil, eser sahibine aittir. 

 

26- Yarışmaya katılım koşulları bu madde dahil olmak üzere 26 (yirmi altı) maddeden 

oluşmaktadır. 

 


