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DAĞITIM YERLERİNE

Kaymakamlığımız ve Darıca Belediye Başkanlığımız ile birlikte ödüllü kısa film yarışması düzenlenecek
olup, yarışmanın amacı; hızla gelişmekte olan sinema sektörüne genç yeteneklerin katılmasını sağlamak,
yaratıcı fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak ve oluşan eserlerin ulusal ve uluslararası platformlarda
sergilemelerine fırsat vermek için, tüm illerimizden 1 5 y a ş v e ü z e r i yarışmacıların katılabileceği bu
yarışmada koşul, Kocaeli ili Darıca ilçesi sınırlarında filmin çekilmesi esastır. Ödüllü Darıca Birol Güven
Kısa Film Yarışmasında “Hikayem Darıca ile Buluşuyor” temalı her türlü kurmaca, belgesel, animasyon
filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır. Eğitim atölyelerinde yer alacağı Darıca Deniz Yıldızları
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli müdür ve öğretmenlerimiz ön jüri olarak filmleri
değerlendirerek, ilk 10 kısa filmi, Çocuklar Duymasın ve Seksenler dizisi gibi yapımcılığını üstlenen Darıcalı
ünlü senarist Birol GÜVEN'in yer alacağı jüri de Tamer KARADAĞLI, Şoray UZUN, VolkanSEVERCAN
ve Emre KAVUK gibi ünlüler tarafından sonuçlandırılacaktır.
Bu bağlamda Valiliklerimizin, Kaymakamlıklarımızın,Belediye Başkanlıklarımızın ile kurum ve
kuruluşlaraımızın web sitesi ile sosyal medya hesaplarından, ekteki afiş ve açıklamaların
paylaşılması sağlanarak vatandaşlarımıza duyurunun yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.

YARIŞMANIN SÜRECİ:
Film Teslim Başlama Tarihi: Haziran 2022
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2022
Finale Kalan Eserlerin Duyurusu: 20 Ekim 2022
Ödül Gecesi: 29 Ekim 2022
(www.darica.gov.tr/duyurular)

Yüksel KARA
Darıca Kaymakamı
Ek:
1 Açıklama Metni
2 Şartname
3 Afiş
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 3hYBNG341bw2axT6qAeV3i30bRiNC/1d Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
Yalı Mahallesi İstasyon Caddesi No:122 Darıca/Kocaeli
Telefon No: (262)745 79 88 Faks No: (262)745 57 68
ePosta: darica@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.darica.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Mehmet Sezer CEZLAN
Memur
Telefon No:
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Dağıtım:
Gereği:
80 İL VALİLİĞİ
KOCAELİ VALİLİĞİNE
(Özel Kalem Müdürlüğü)
KOCAELİ VALİLİĞİNE
(Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
KOCAELİ VALİLİĞİNE
(İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNE
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNE
KAYMAKAMLIKLAR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE
BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA
TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
MAHALLE MUHTARLIKLARINA

Bilgi:
DENİZ YILDIZLARI MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
BASIN
JÜRİ ÜYELERİ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 3hYBNG341bw2axT6qAeV3i30bRiNC/1d Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
Yalı Mahallesi İstasyon Caddesi No:122 Darıca/Kocaeli
Telefon No: (262)745 79 88 Faks No: (262)745 57 68
ePosta: darica@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.darica.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Mehmet Sezer CEZLAN
Memur
Telefon No:
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Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması
YARIŞMANIN TEMASI:
Hikayem Darıca’yla Buluşuyor!
YARIŞMA SÜRECİ:
Film Teslim Başlama Tarihi: Haziran 2022
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2022
Finale Kalan Eserlerin Duyurusu: 20 Ekim 2022
Ödül Gecesi: 29 Ekim 2022
YARIŞMANIN AMACI:
Değerli film severler, sahip olduğumuz akıllı telefonlar sayesinde artık film çekmemek için
hiçbir bahanemiz yok. Bazen akla düşen hikâyenin çekimi; teknik detaylar, ekipman maliyetleri gibi
sebeplerden dolayı gözde büyür, hatta çoğu zaman gerçekleştirilmez bile. Günümüzde ise teknolojinin
imkânları çok daha başka bir seviyeye geldi. Bu vesile ile ünlü markaların ve yönetmenlerin akıllı
telefonlarla film çektikleri bir dönemde, yüksek maliyetli ekipmanlara ihtiyaç duymadan son derece
başarılı sinema deneyimi sunan, pek çoğumuza ilham verecek bir film çekebileceğine inanıyorsan,
Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması seni bekliyor.
Çocuklar Duymasın ve Seksenler dizisi gibi yapımcılığını üstlenen Darıcalı ünlü senarist Birol
GÜVEN yönetmeliğindeki projenin amacı; teknolojinin olumlu yanlarına kayıtsız kalmayıp sanata
katkıda bulunmak, kısa filminizi Haziran 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında öncelikle
https://forms.gle/oCsJsUyV51J9yrwu6 formu doldurduktan sonra, Darıca Kaymakamlığı Yalı Mah.
İstasyon Caddesi No:122 adresine e-postayla veya elden gönder, hem teknolojinin olumlu yönlerine
farkındalık yaratmış ol hem de, jüri üyelerinin değerlendirilmesi sonucunda ödül kazanma şansın olsun!
Öyleyse teknolojinin olumlu yanlarını ekipmanlara değil, hikâye anlatımına odaklanarak tüm
15 yaş üstü film sevenleri ‘Hikayem Darıca’yla Buluşuyor’ temasıyla film çekmeye davet ediyoruz.
Amacımız Türkiye geneli sinema yeteneklerini keşfetmek, desteklemek ve onları yarının yönetmenleri
olmalarına yardımcı olmak. Birol GÜVEN, Tamer KARADAĞLI, Şoray UZUN, Volkan
SEVERCAN ve Emre KAVUK gibi ünlülerimizin jüri koltuğunda filmin değerlendirilecektir.
Yarışmada Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Öğretmeni Mert
URHAN tarafından kısa film atölyeleri de düzenlenecek. Yarışmanın tek koşulu filmlerin Darıca’da
çekilmiş olmasıdır.

YARIŞMA SÜRECİ VE ÖDÜL TÖRENİ:
Film teslimi 3 Haziran 2022 başlar, 30 Eylül 2022 saat: 23:59 da sona erer. Eser
gönderimi Darıca Kaymakamlığı Yalı Mah. İstasyon Caddesi No:122 adresine e-posta veya elden
teslimle olacaktır, hem teknolojinin olumlu yönlerine farkındalık yaratmış ol hem de değerli
jüri üyelerinin değerlendirilmesinde ödül kazanma şansın olsun! Ödül töreni 29 Ekim 2022
tarihinde gerçekleşecektir.
İletişim için: kisafilmdarica41@gmail.com veya 0(262)745 16 24
KISA FİLM YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ:
Birinci
15.000 TL
İkinci
10.000 TL
Üçüncü
7.000 TL
Mansiyon Ödülü 5.000 TL
Yarışma hakkında detaylı bilgi için http://www.darica.gov.tr/duyurular
Kısa Film Atölyesine Başvuru için https://forms.gle/bciyCoFPaRyqyNmH7
Kısa Film Ön Başvuru Formu İçin https://forms.gle/oCsJsUyV51J9yrwu6

DARICA
KAYMAKAMLIĞI
&
DARICA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
“DARICA BİROL GÜVEN KISA
FİLM YARIŞMASI”
ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

1.HAKKINDA
2.YARIŞMA TAKVİMİ
3.TEMA
4.BAŞVURU KOŞULLARI
5.TEKNİK ŞARTLAR
6.ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI
7.JÜRİ ÜYELERİ VE DEĞERLENDİRME
8.YARIŞMA FİNALİSTLERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
9.ÖDÜLLER
10.KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER
11.ÖDÜL TÖRENİ
12.KISA FİLM ATÖLYESİ
13.İLETİŞİM
14.EKLER

1.HAKKINDA
-Yarışmanın genel amacı, hızla gelişmekte olan sinema sektörüne genç
yeteneklerin katılmasını sağlamak, yaratıcı fikirlerin oluşumuna zemin
hazırlamak ve oluşan eserlerin ulusal ve uluslararası platformlarda
sergilemelerine fırsat yaratmaktır. Ayrıca toplumsal gerçekçiliği ve toplumun
gelişimini kendine görev bilmiş; sanatı, bireylerin kendilerini ifade edebileceği,
toplumsal sorunların tespiti ve çözümü için salt sanat olarak değil sanatı var eden
topluma bir teşekkür düşüncesinden hareketle; malzemeyi ışık, kamerayı araç
olarak kullanıp bireysel yaratıcılıkları sinema perdesine aktarmaktır. Yarışma ile
toplumsal konularda sinema sanatının gücünden faydalanarak farkındalık
yaratmak ve görünmeyen bir sorunun tespiti ve çözümünü sağlamaktır.

2.YARIŞMATAKVİMİ
-Son başvuru tarihi :

30 Eylül 2022

-Finale kalan filmlerin ilanı:

20 Ekim 2022

-Final gösteriminin yapılacağı tarihi:

29 Ekim 2022

3.TEMA
-Darıca Kalesi, İskoliye Mektebi gizli saklı kalmış tarihi, camileri, çeşmeleri,
denizi, deniz feneri, sokakları, evleri, Tarihi Çınar Ağacı gibi birçok değeri içinde
barındıran kültür mozaiğimiz sizin hikâyeniz ile buluşması için tema olarak
“Hikâyen Darıca ile Buluşuyor” olarak belirlenmiştir.

4.BAŞVURU KOŞULLARI
-Türkiye Genelinde yapılacak olan yarışmaya katılacak filmlerin Kocaeli ili
Darıca ilçesi sınırlarında çekilmesi gereklidir.
- Bu konuda yarışmacının (Eser Sahibinin) sözlü beyanı kabul edilecektir.

-Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (Eser Sahibi) veya yapımcısının
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
-Bir kişi sadece bir eserle başvurabilir.
-15 yaş ve üzerindeki herkes başvuru yapabilir.
-Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecek
olup sınıf, okul, kurum vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.
-Yarışmaya katılım ücretsizdir .
-Yarışma “Hikayem Darıca ile Buluşuyor” temasını işleyecek kısa filmleri
kapsamaktadır. Bu bağlamda “Hikayem Darıca ile Buluşuyor” temalı her türlü
kurmaca, belgesel, animasyon filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.
-Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır.
-Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya
olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
-Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim
Temel Kanunu, Türk Millî Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur
ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair gerekli değişiklik ve takdir
yetkisi Darıca Kaymakamlığındadır.
-Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki
kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa,
ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı,
uyuşturucu kullanımını destekleyen, genel ahlak kurallarına uymayan, siyasî
amaçlara hizmet eden, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan
yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
-Eser 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 hakkı eser sahibinin sorumluluğundadır.

-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 Verileri Korunması Hakkında Kanun ve ilgili
diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü
yükümlülük yapımcı ve yönetmen (Eser sahibi) aittir. Başvuru esnasında oynayan
veya sesi duyulan kişilerden açık rızalarının alındığına dair ıslak imzalı belgenin
tesliminin yapılması şarttır.(Ek-8)
-Başvuru yapacak kişiler 30 Eylül 2022 tarihine kadar kısa film senaryosu, usb
disk ile çektikleri filmi, filmde oynayan oyuncuların açık beyanları ve kullanılan
görüntü ve seslerin özgün olduğunu belirten ıslak imzalı yazı ile başvuru
yapacaklardır. (Ek-5)
-Yarışmacı başvurduğu filmi final yapılana kadar her hangi bir platformda
paylaşamaz.
-Yukarıdaki şartlara uyulmadığı takdirde film değerlendirilmeye alınmayacaktır.
-Yarışmanın sonucunun ilan edilmesinden önce Darıca Kaymakamlığı herhangi
bir aşamada her hangi bir sebep göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten
vazgeçme, yarışmayı iptal etme veya final tarihini değiştirme hakkına sahiptir.
-Yarışmaya katılanlar tüm bu koşulları kabul etmiş sayılır.

5.TEKNİK ŞARTLAR
-Süresi, jenerik de dahil olmak üzere 10 (on) dakikayı geçmeyen filmler
başvurabilir.
-Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb.
türlerde çekilmiş eserler başvurabilir.
-Başvurular yalnızca kargo ve posta ile kabul edilecektir. Başka türlü başvuru
kabul edilmeyecektir.
-Kargo ve postada yaşanacak aksiliklerden Darıca Kaymakamlığı sorumlu
değildir.
-Filmler MP4 formatında olmalıdır.
-Yarışmaya katılacak filmlerin çözünürlüğü 1920x1080 piksel olmalıdır.

-Cep telefonu-kamera veya fotoğraf makinesi ile filmler çekilebilir.
-Başvurular posta ve kargo yolu ile olacaktır istenilen belgeler ile birlikte film
flaş diskte gönderilmelidir.
-Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI
-Yarışmaya başvurusu yapılan tüm eserlerin telif hakları dereceye girip
girmediğine bakılmaksızın eser sahibine aittir. Darıca Kaymakamlığı eser
sahibinden alınan muvafakat ile eserlerin basım, yayım, paylaşım ve sergileme
hakkını elde edecektir.
-Katılımcılar Darıca Birol Güven Kısa Film Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul
ve taahhüt etmiş sayılır.
-Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir
yetkisi Darıca Kaymakamlığına aittir.
-Yarışmaya katılan eserler Darıca Kaymakamlığında muhafaza edilecektir.
-Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her
türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
-Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
-Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi
veya manevi uyuşmazlıklardan Darıca Kaymakamlığı sorumlu değildir.
-Filmlerde fikri ve sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve menfaatin ihlâl edilmesi
hâlinde bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve malî sorumluluk
yarışmacıya aittir.
-Yarışmaya katılan eserlerin başka yerlerden kopyalanması (özgün eser
olmaması), eserin alıntı veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal
sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle Darıca Kaymakamlığı herhangi
bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı Darıca Kaymakamlığının tüm
zararını karşılayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi
ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül

olarak ödenen bedelin, Darıca Kaymakamlığının ilk talebinden itibaren 10 gün
içinde Darıca Kaymakamlığına iadesi gerçekleştirecektir.
- Yarışmada ödül almaya hak kazananların, ödüllerini ödül gecesinden itibaren 10
gün içinde almayanlar herhangi hak talebinde bulunmayacaktır.
-Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü,
müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
7. JÜRİ ÜYELERİ VE DEĞERLENDİRME
Asil Jüri üyeleri;
Birol GÜVEN

(Senarist-Film Yapımcısı-Yönetmen)

Tamer KARADAĞLI

(Oyuncu-Seslendirme Sanatçısı)

Şoray UZUN

(Oyuncu-Sunucu-Sanatçı)

Volkan SEVERCAN

(Oyuncu-Seslendirme Sanatçısı)

Emre KAVUK

(Yönetmen)

Ön Jüri üyeleri;
Barış ŞİMDİ

(Denizyıldızları Mes. ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürü),

Mustafa Mücahit SAK

(Beden Eğitimi Öğretmeni),

Hüseyin SERBES

(İngilizce Öğretmeni),

Kadriye Selin AKBULUT

(Görsel Sanatlar Öğretmeni),

Hatice KARAKOYUN

(Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni),

Eren KILINÇ

(Radyo Televizyon Öğretmeni) ,

Emre GENÇ

(Radyo Televizyon Öğretmeni),

olarak belirlenmiştir.

-Yarışmaya katılacak eserler, jüri tarafından aşağıdaki kıstaslar doğrultusunda
değerlendirilecektir.
Filmlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
1-Senaryoda Özgünlük

5 puan

2- Filmde Yaratıcılık

5 puan

3- Filmin Yarışma Temasını İfade Edebilme Gücü 20 puan
4- Filmde Duygu Ve Etkileyicilik

20 puan

5- Filmin Çekim Tekniği Ve Kalitesi

20 puan

6- Anlatım Dili Ve Kurgu

20 puan

7- Süre Kullanımı

5 puan

8- Filmin Adının Uygunluğu

5 puan

TOPLAM 100 puan
-Ön jüri üyeleri yarışmaya katılan filmleri yukarıdaki kriterlere göre
değerlendirerek finale kalan ilk 10 filmi belirleyecektir.
-Finale kalan 10 filmi asil jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 4 giren filmler
belirlenecektir.
8.YARIŞMA FİNALİSTLERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
- Finale kalan eserler 20 Ekim 2022 tarihinde Darıca Kaymakamlığı (Duyurular)
sitesinde duyurulacaktır.
http://www.darica.gov.tr/duyurular
-Final gösteriminin yapılacağı 29 Ekim 2022 tarihinde dereceye giren filmler
Darıca Kaymakamlığı (Duyurular) sitesinde duyurulacaktır.
http://www.darica.gov.tr/duyurular

9.ÖDÜLLER
-Ödül için belirlenen adaylar, ödül töreni öncesinde jüri tarafından veya
herhangi gerçek kişi veya tüzel kişiler tarafından kamuoyuna açıklanamaz.
-Ödüller Darıca Kaymakamlığı tarafında düzenlenecek ödül töreninde
açıklanacaktır.
-Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
-Seçilen eserlerin yönetmenlerine(Eser sahiplerine);
Birincilik Ödülü: 15.000 TL
İkincilik Ödülü:

10.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 7.000 TL
Mansiyon Ödülü: 5.000 TL
-Finale kalan ilk 10 film içerisine giren lakin ödül alamayan 6 filmin
yönetmenine (Eser sahibine )Powerbank verilecektir.
-Ödüller, Darıca Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde,
seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek
suretiyle verilecektir.
10.KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER
-https://forms.gle/oCsJsUyV51J9yrwu6 bu link üzerinde online başvuru
yapılmalıdır.
-Ekteki bütün evrakların teslim ile başvuru kabul edilecektir.
-Senaryonun 12 punto ile Tımes New Roman yazı karakteri ile senaryonun özgün
olduğuna dair Ek-5 deki belgenin ıslak imzalı şekilde teslim edilmesi gereklidir.
-Yarışmaya katılan
istenmektedir.

bütün

yarışmacılardan

nüfus

cüzdanı

fotokopisi

- Film ekibinin ve filmde oynayan herkesin (figüran dahil) hepsi Ek-8 deki açık
rıza onayı imzalayacaktır.
-Ek-7 ve Ek-3 belgelerini sadece 18 yaşın altındaki yarışmacıların doldurması
gereklidir.
- Film ekibindeki 18 yaş altında olanların velilerince Ek-3 deki veli izin formu
doldurularak imzalanacaktır.

- Katılımcılıların posta yada kargo yolu ile istenen belgeleri(ıslak imzalı
olmalıdır) ve filmleri Usb bellek ile yollamaları gerekmektedir. Diğer türlü bir
katılım kabul edilmeyecektir.
11.ÖDÜL TÖRENİ
-Ödül tarihi ve saatinin değişiklik yapma hakkı sebep göstermeksizin Darıca
Kaymakamlığındadır.
-Yapılacak değişiklik finale kalan eser sahiplerine mail yolu ile bildirilecektir.
Ayrıca Darıca Kaymakamlığı sitesinde(Duyurular)adresinde yapılan değişiklik
duyurulacaktır.
http://www.darica.gov.tr/duyurular
12.KISA FİLM ATÖLYESİ
-Kısa Film Atölyesinin içeriği ışık, aydınlatma, fotoğraf, kamera, fotoğraf
işleme, dijital kurgu, senaryo, senaryo yazarlığı, oyunculuk, sinema tarihi ,etkili
iletişim ,film okumaları, film analizi, göstergebilimi, kısa film yapımı gibi
konularda temel düzeyde uygulamalı ve teorik eğitim verilecektir.
-27 Haziran 2022 - 2 Ağustos 2022 tarihleri arasında 1.Atölye çalışması ve 3
Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında 2. Atölye çalışması
Denizyıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Alanında
atölye çalışması yapılacaktır.
-https://denizyildizlari2.meb.k12.tr/
-Aşağıdaki linkten Kısa Film Atölyesi için online başvuru yapılmalıdır.
-https://forms.gle/bciyCoFPaRyqyNmH7
-Hafta içi her gün atölye çalışması devam edecektir.
-Katılım ücretsiz olup isteyen 13 yaş ve üzeri herkes atölye çalışmasına
katılabilir.
-Atölye bitiminde katılımcılara sertifika verilecektir.
-Başvuru yapan herkes Ek-9 belgesini doldurmalıdır.
-Kursa katılan herkes Ek-9 belgeleri ile başvurmalıdır.
-18 yaşının altındaki katılımcılar Ek-10 belgesini doldurmalıdır.

-18 yaş altı katılımcılar Ek-9 ve Ek-10 belgeleri ile başvurmalıdır.
-Başvuru yapılabilmesi için alt sınır 13 yaş olarak belirlenmiştir.
-Nüfus cüzdanı fotokopisi başvuru esnasında Ek-9 belgesi ile teslim edilmelidir.
13.İLETİŞİM
kisafilmdarica41@gmail.com
Darıca Kaymakamlığı
Yalı Mahallesi - İstasyon Caddesi No:122 DARICA / KOCAELİ
0(262)745 16 24
14.EKLER
1- Yarışma Başvuru Formu
2- Yarışmacı Muvafakat Belgesi
3- Veli Muvafakat Belgesi
4- Taahhütname
5- Taahhütname
6- Yarışmacı Aydınlatma Metni
7- Yarışmacı Velisi Açık Rıza Onayı
8-Film Ekibi Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve İzin Formu
9-Kısa Film Atölyesi Başvuru Formu
10-Kısa Film Atölyesi Veli İzin Formu
Bu belgelerin eksik olduğu başvuru kabul edilmeyecektir.

EK-1

YARIŞMA BAŞVURU FORMU

FİLMİN ADI :

YÖNETMENİN ADI :

YÖNETMENİN SOYADI :

YÖNETMENİN E-POSTA ADRESİ :

YÖNETMENİN CEP TELEFONU:

EK-2

YARIŞMACI MUVAFAKAT BELGESİ

Hazırladığım
ve
telif
hakları
bana
ait
olan
………………………………….adlı kısa filmin 1.Darıca Birol Güven Kısa Film
Yarışması kapsamında gerçekleştirilecek tüm basım, yayım, paylaşım ve
sergilenme haklarının kullanımı için Darıca Kaymakamlığına izin veriyorum.

/

/ 2022

Yarışmacı Adı Soyadı:
İmza:

EK-3

VELİ MUVAFAKAT BELGESİ

ÖĞRENCİNİN ADI :
ÖĞRENCİNİN SOYADI:
DOĞUM YERİ :
DOĞUM YILI :
VELİ ADI VE SOYADI / YAKINLIĞI :

Velisi bulunduğum yukarıda açık kimliği yazılı……………………………’ın
1.Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışmasına ……………………………..adlı
kısa filmle katılmasına izin veriyorum.
Gereğini arz ederim.

/
/ 2022
İmza:
Veli Adı ve Soyadı:

EK-4

TAAHHÜTNAME

1.Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması yarışma şartnamesini okuduğumu,
yarışmaya başvuru durumumun ve hazırladığım kısa filmin şartnameye uygun
olduğunu beyan ederim.

/

/ 2022
İmza:

Adı Soyadı:

EK-5

TAAHHÜTNAME

1.Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışmasına gönderdiğim filmin senaryosu
,kullandığım görüntü, ses ve müziklerin özgün olduğunu beyan ederim.

/

/ 2022
İmza:
Adı Soyadı:

EK-6
1.DARICA BİROL GÜVEN KISA FİLM YARIŞMASI YARIŞMACI
AYDINLATMA METNİ

Darıca Kaymakamlığı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin
güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine
ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil
düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler
çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda internet sitesi üzerinden yarışmaya
katılmanız ve eserlerinizi göndermeniz suretiyle temin edilen “Ad-Soyad, E-Posta
adresi, okul, sınıf, yaş” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi
uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebi doğrultusunda
yarışmaya katıldığınızın belgelenmesi, eserlerinizin değerlendirilmesi, iletişime
geçilmesi ve ödüllendirmenin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Darıca Kaymakamlığı kişisel verilerinizi yarışma sonuçlarının yayınlanması,
ödül töreninin yapılması, ödül sahiplerinin ilanı kapsamında aleni olarak
kamuoyu ile ödüllerin tesliminin sağlanması kapsamında ödemenin yapılabilmesi
için Bankalar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Kanun’un 8. ve 9.
maddelerine uygun olarak paylaşabilir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Darıca Kaymakamlığı kişisel verilerinizi velisi bulunduğunuz öğrenci mail,
posta ve kargo yolu ile yarışmaya başvuru yapılması ve bilgi girişi yapılması
vasıtasıyla toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Darıca Kaymakamlığına başvurarak;
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
Kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
-7 inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
-(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak
Darıca Kaymakamlığı’ na iletmeniz durumunda Darıca Kaymakamlığı talebinizi
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Darıca Kaymakamlığı Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki
ücreti talep edebilecektir.
Darıca Kaymakamlığı tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması
süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar
konusunda bilgilendirildim.
/
/ 2022
Yarışmanın Adı Soyadı:
İmza:

EK-7
1.DARICA BİROL GÜVEN KISA FİLM YARIŞMASI YARIŞMACI
VELİSİ AÇIK RIZA ONAYI
Darıca Kaymakamlığı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin
güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine
ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil
düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler
çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda mail, posta ve kargo yolu ile velisi
bulunduğunuz öğrencinin yarışmaya katılması ve eserlerini göndermesi suretiyle
temin edilen size ve velisi bulunduğunuz
öğrenciye ait “Ad-Soyad, E-Posta Adresi, okul, sınıf, yaş, ” gibi kişisel veriler
6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati
hukuki sebebi doğrultusunda yarışmaya katılımın belgelenmesi, eserlerin
değerlendirilmesi, iletişime geçilmesi ve ödüllendirmenin sağlanması amaçlarıyla
işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Darıca Kaymakamlığı sizin ve velisi bulunduğunuz öğrencinin kişisel
verilerinizi yarışma sonuçlarının yayınlanması ödül töreninin yapılması, ödül
sahiplerinin ilanı kapsamında aleni olarak kamuoyu ile ödüllerin tesliminin
sağlanması kapsamında ödemenin yapılabilmesi için Bankalar, İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERI
Darıca Kaymakamlığı kişisel verilerinizi velisi bulunduğunuz öğrenci mail,
posta ve kargo yolu ile yarışmaya başvuru yapılması ve bilgi girişi yapılması
vasıtasıyla toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Darıca Kaymakamlığı’na başvurarak;
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
Kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
-7 inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
-(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak
Darıca Kaymakamlığı iletmeniz durumunda Darıca Kaymakamlığı talebinizi
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde
Darıca Kaymakamlığı Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki
ücreti talep edebilecektir. Bu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin Darıca
Kaymakamlığı tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına,
kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan
ve taahhüt ederim.
/
/ 2022
Velisinin/1.Derece Yakının
Adı Soyadı :
İmzası :

EK-8
1.DARICA BİROL GÜVEN KISA FİLM YARIŞMASIFİLM
EKİBİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME VE
İZİN FORMU
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil
düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler
çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda internet sitesi üzerinden yönetmenin
(Eser sahibinin) yarışmaya katılması ve eserini göndermesi suretiyle temin edilen
“Ad-Soyad, E-Posta adresi, meslek, görev yapılan okul, branş” gibi kişisel
verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca veri
sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebi doğrultusunda yarışmaya
katıldığınızın belgelenmesi, eserlerinizin değerlendirilmesi, iletişime geçilmesi
ve ödüllendirmenin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Darıca Kaymakamlığı kişisel verilerinizi yarışma sonuçlarının yayınlanması,
ödül töreninin yapılması, ödül sahiplerinin ilanı kapsamında aleni olarak
kamuoyu ile ödüllerin tesliminin sağlanması kapsamında ve ayrıca yarışma para
ödülü ödemesinin yapılabilmesi için Bankalar, İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Darıca Kaymakamlığı kişisel verilerinizi mail, posta ve kargo yolu ile yarışmaya
başvuru yapılması ve bilgi girişi yapılması vasıtasıyla toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Darıca Kaymakamlığı‘na başvurarak;
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
Kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
-7 inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
-(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin Darıca Kaymakamlığı
tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine,
işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

RIZAM VARDIR
Tarih: /

Adı Soyadı:

/ 2022

EK-9

KISA FİLM ATÖLYESİ BAŞVURU FORMU

AD :

SOYAD :

E-POSTA ADRESİ :

CEP TELEFONU:

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ:

Tarih:
İmza:
Adı Soyadı:

EK-10

VELİ İZİN BELGESİ

ÖĞRENCİNİN ADI :
ÖĞRENCİNİN SOYADI:
DOĞUM YERİ :
DOĞUM YILI :
VELİ ADI VE SOYADI / YAKINLIĞI :
VELİ CEP TELEFON NUMARASI:

Velisi
bulunduğum
yukarıda
açık
kimliği
yazılı
……………………………………..’ın
Denizyıldızları Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde yapılacak olan Kısa Film Atölyesine katılmasına izin
veriyorum.
Gereğini arz ederim.
/

/2022

Velisinin/1.Derece Yakının
Adı Soyadı :
İmzası :

