
 

ELAZIĞ ve KOMŞU İLLER  

(MALATYA-DİYARBAKIR-BİNGÖL-TUNCELÎ)  

KOMŞULUK MAZİ OLMASIN KISA FİLM YARIŞMASI 

NEDEN KOMŞULUK? 

Modern yaĢam insanı doğadan, doğal olandan ve insani iliĢkilerden 

kopararak onu yalnızlığa itmekte ve bireysel hazlar sunmaktadır. Velhasıl 

geleneğe ve geçmiĢe dair insanın ruh dünyasına hitap eden, iyi olan, doğal 

olan ne varsa, bu yeni yaĢam tarzının çarkları arasında zamanla kaybolmaya 

baĢladı. Bu durum toplumu bir arada tutan ortak değerlerin de hayatımızdan 

yitip gitmesine sebep oldu. Hal böyle iken "yalnızlık" modern insanın en yakın 

dostu olmaya, huzurevleri yanı baĢımızdaki insanlar ile dolup taĢmaya 

baĢlarken samimi dostlukların yerini de sanal bir dünya sarmalamaya baĢladı. 

Önce komĢuluk, ardından akraba ve en son olarak aile içi iliĢkilerin 

yıpranıp yok olmaya yüz tuttuğu bu zaman diliminde komĢuluk, arkadaĢlık, 

paylaĢma, iletiĢim mefhumu da değiĢim geçirmeye devam ediyor. Toplumsal 

hayatın önemli bir mihenk taĢı olan komĢuluk ve komĢuluk iliĢkilerinin geldiği 

safhayı yeniden düĢünmek amacıyla tertip ettiğimiz bu yarıĢmada, komĢuluğun 

mazide kalan bir eylem olmadığına vurgu yapalım istedik. Çünkü 

toplumumuzun bütünlüğü, güvenliği ve sarsılmaz bağlarını en iyi ifade eden ve 

en önemli değerlerimizden biridir KOMġULUK. 

"Ev alma komĢu al", "komĢu komĢunun külüne muhtaçtır" gibi pek çok 

atasözü ve deyimde komĢuluk hukukunun önemine vurgu yapılır. KomĢuluk 

aynı zamanda insanın toplumsallaĢmasına katkı sağlayan bir olgu, toplumsal 

değerlerin yaĢatılabildiği ve yardımlaĢmanın, dayanıĢmanın bir diğer adı olarak 

karĢımıza çıkan bir süreçtir. Bu bağlamda ilki HEFĠAD ve BĠREVĠM tarafından 

gerçekleĢtirilecek kısa film yarıĢmamızın teması, "KomĢuluk" olarak 

belirlenmiĢtir.  



KOMŞULUK MAZİ OLMASIN KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

TANIMLAR GENEL ŞARTLAR 

1. YarıĢma, sözleĢme Ģartlarını taĢıyan tüm Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaĢlarının katılımına açıktır. Ancak katılımcıların, yarıĢmaya baĢvurduğu 

tarih itibariyle 18 yaĢını doldurmuĢ olması zorunludur. 

2. Bu yarıĢmaya baĢvuran eser sahipleri Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Bingöl 

ve Tunceli illerinin birinde ikamet ettiğini beyan etmiĢ sayılır. Bu illerden 

birinde üniversite okuyan üniversite öğrencileri de yarıĢmaya katılabilirler. 

3. YarıĢmaya birden fazla filmle baĢvuru yapılabilir. Birden fazla filmle 

baĢvuru yapılması halinde her film için ayrı baĢvuru formunun doldurulması 

gerekir. 

4. YarıĢmaya dolaylı ya da doğrudan KOMġULUK temasını iĢleyen dijital 

formatta kurmaca, animasyon, belgesel ya da deneysel filmler katılabilir. 

KomĢuluk teması dıĢında farklı temalara yer veren filmler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

5. Kısa filmler 1 Ocak 2017 ve sonrasında tamamlanmıĢ olmalıdır. 

6. Kısa filmlerin süresi 20 dakikayı (jenerik dahil) aĢmamalıdır. 

7. YarıĢmaya katılan filmlerin daha önce ulusal ya da uluslararası 

yarıĢmalara katılmıĢ olması ya da bu yarıĢmalardan ödül almıĢ olması 

yarıĢmaya katılmaya engel değildir. 

8. YarıĢmaya gönderilen film, bir ekip tarafından yapılmıĢsa baĢvuru 

filminde tek bir yönetmeninin adı yer almalıdır. Bir film için birden fazla 

yönetmen adıyla baĢvuruda bulunulamaz. Bu durumda film yarıĢma dıĢı 

bırakılır. 

9. Türkçe dıĢında bir dil ile çekilmiĢ filmlerde, Türkçe altyazı bulunması 

zorunludur. Farklı bir dilde çekilip Türkçe altyazısı bulunmayan filmler 

değerlendirme dıĢında yer alacaktır. 

10. Filmlerin gösterime uygun görüntü ve ses kalitesini taĢıması gereklidir. 

Ġnternet linki paylaĢılan ancak açılamayan ya da internet üzerinden gönderilen 

ancak herhangi bir sebeple oynatılamayan yapımlar, katılımcının uyarılmasına 

gerek kalmaksızın yarıĢma dıĢı bırakılır. 

11. YarıĢmacılar, yarıĢacak filmin yapımı için gerekli her türlü gideri 



karĢılamayı ve filmle ilgili olarak iĢbu Ģartnamede öngörülen ÖDÜL 

yükümlülüğü haricinde, tüm harcamalar, doğabilecek talepler ve üçüncü 

Ģahıslarla doğabilecek ihtilaflardan Helal Finans AraĢtırmaları Derneği'ni 

(HEFĠAD) ve BĠREVĠM'i muaf tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

12. YarıĢmacılar, bu yarıĢmaya baĢvurdukların eser ya da eserlerin 

kendilerine ait olduklarını beyan etmiĢ sayılırlar. Ayrıca gönderilen eserlerin 

HEFĠAD tarafından yarıĢmanın tanıtımı amacıyla kullanımına ve halka açık 

yerlerde ücretsiz gösterimine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiĢ 

sayılır. 

13. Eser sahiplerinin www.komsulukkisafilm.com adlı web sitesinde yer 

alan baĢvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları ve ıslak imzalı halini 

(taratılmıĢ biçimde) e-posta yoluyla paylaĢmaları gereklidir. Formda ıslak 

imzası bulunmayan katılımcıların baĢvurusu kabul edilmeyecektir. 

14. YarıĢmaya katılan filmlerin en az HD kalitede (1920 x 1080) olması 

gereklidir. 

15. Film düzenleme komitesi gerekli gördüğü halde finale kalan 

yarıĢmacılardan kendi filmleriyle ilgili set arkası fotoğraf, afiĢ ve fragman gibi 

materyallerin de gönderilmesini isteme hakkına sahiptir. 

16. YarıĢmacılar tüm duyuru araçlarında (afiĢ, poster, billboard, internet, 

web sitesi, broĢür, kartonet, vb.) Tertip heyeti tarafından uygun görülecek 

boyutta kullanılacağını kabul ve taahhüt eder. Tertip heyeti, tanıtım amacıyla 

filmden yeteri kadar kesitler kullanarak dilediği mecrada yayımlama hakkına 

sahiptir. 

17. YarıĢma tertip heyeti dereceye giren ilk 7 kısa filmi uygun gördüğü 

mecrada (filme verilmiĢ ödül dıĢında) telif ödemeden süresiz olarak 

yayınlayabilir. 

 

 

 

http://www.komsulukkisafilm.com/


HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

KomĢuluk Mazi Olmasın Kısa Film YarıĢması'nın organizasyonu ve proje 

sahipliği HEFĠAD ve BĠREVĠM'e aittir. AĢağıda bu yarıĢmanın diğer hak ve 

yükümlülükleri de yer almaktadır. 

1. HEFĠAD ve BĠREVĠM yarıĢmaya gönderilen bütün filmlerin medyada, 

çeĢitli etkinliklerde gösterim, telif ve her türlü kullanım hakkına, ticari olmayan 

anlaĢmalar temelindeki çoğaltma ve ticari olmayan gösterimlerde üçüncü 

kiĢilere devir hakkına sahiptir. 

2. YarıĢmaya gönderilen filmlerde kullanılan her türlü materyalden 

doğabilecek telif hakkı sorunlarının yasal yükümlülüğü ve sorumluluğu bizatihi 

filmin yönetmenine aittir. 

3. Her yarıĢmacı, Kısa Film YarıĢması Yönetmeliğinin tüm hükümlerini 

kabul ve taahhüt etmiĢ sayılır. 

4. Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda da karar yetkisi YarıĢma 

Yönetimine aittir. 

5. Jüri üyeleri yarıĢma sonuçlarına iliĢkin görüĢlerini, jüri değerlendirme 

toplantısı haricinde, hiçbir koĢulda ve hiçbir Ģahısla paylaĢamaz. 

6. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü Ģahıslardan doğacak telif 

probleminin sorumluluğu eser sahibine aittir. 

7. YarıĢmaya HEFĠAD ve BĠREVĠM çalıĢanları, yöneticileri; birinci dereceden 

akrabaları; jüri üyeleri ve birinci dereceden akrabaları ile asistan- sekreter gibi 

yanında çalıĢanları katılamazlar. 

8. Para ödülü baĢvuru formunda ismi geçen filmin yasal hak sahibinindir. 

9. Kısa Film YarıĢması, mücbir sebepler (doğal afet, olağanüstü durumlar, 

vb.) nedeniyle herhangi bir Ģekilde gerçekleĢtirilememesi veya yarım kalması 

halinde, taraflar birbirlerinden masraf, tazminat veya baĢka bir ad altında 

talepte bulunmamayı peĢinen kabul ve taahhüt eder. 

10. YarıĢma Komitesi ihtiyaç duyulması halinde Ģartnamede değiĢiklik 

yapabilir. Yapılan bu değiĢikliği web sitesinde ilan eder. 

11. YarıĢmaya katılan herkes Ģartnameyi kabul etmiĢ sayılır. 

12. YarıĢmaya katılan filmlere herhangi bir katılım bedeli ya da gösterim 

ücreti ödenmemektedir. 



13. YarıĢma Komitesi Ģartnamede her türlü değiĢikliği yapma hakkına 

sahiptir. Komite zorunlu hallerde kısa film yarıĢmasını iptal etme yetkisini saklı 

tutar. 

14. Bu yönetmelik kapsamı haricinde kalan tüm konularda ve doğabilecek 

anlaĢmazlıkların çözüme kavuĢturulmasında YarıĢma Yürütme Kurulu yetkilidir. 

 

BAŞVURU 

1. BaĢvuru formu, yarıĢma web sitesinde yer almaktadır. BaĢvuru formunda 

yer alan bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. 

2. Kargo yoluyla ya da Ģahsen baĢvuru kabul edilmeyecektir. YarıĢmaya 

katılacak tüm filmler sadece video paylaĢım sitelerinde (Youtube, Vimeo...) 

yer alan link ve (varsa) Ģifreleriyle gönderilmelidir. Sözü edilen bu 

yöntemler haricinde (kargo ile gönderim, veri transferi ve Ģahsen belge 

teslimi) kabul edilmeyecektir. Katılımcılar bu hususa önemle dikkat 

etmelidirler. 

3. YarıĢmacılar, aynı anda hem filmlerini, filmle ilgili varsa diğer materyalleri 

(afiĢ, fragman vs.) hem de ıslak imzalı baĢvuru formunun taratılmıĢ (PDF 

ya da JPEG) halini 1 Kasım 2020 günü 23.59'a kadar 

komsulukkisafilm@gmail.com e-posta adresine göndermelidirler. Bu 

tarihten sonra gelen baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 
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DEĞERLENDİRME 

1. YarıĢma Komitesi, yönetmelik iĢleyiĢine yardımcı olmak üzere oy hakkı 

bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarına davet edebilir. 

2. Gelen filmler YarıĢma Jürisi tarafından değerlendirilecek, iki adımlı (ön 

değerlendirme ve nihaî değerlendirme) değerlendirmenin ardından kısa film 

kriterlerine ve yarıĢma Ģartnamesine uymayan eserler elenecektir. 

3. Jüri üyeleri filmleri değerlendirip sonuçlandırmak ve jüri toplantılarında 

bulunmakla yükümlüdür. 

4. YarıĢma Jürisi genel olarak görüntü, temaya uygunluk, senaryo ve kurgu 

kriterleri çerçevesinde filmlerin değerlendirmesini yapacaktır. 

5. YarıĢmaya katılan filmler arasından 1 Birincilik, 1 Ġkincilik, 1 Üçüncülük, 1 

Jüri özel ödülü ve 3 adet mansiyon ödülü olmak üzere toplam 7 (yedi) filme 

ödül verilecektir.



ÖDÜLLER 

• Birincilik Ödülü: 6 Bin TL 

• Ġkincilik Ödülü: 5 Bin TL 

• Üçüncülük Ödülü: 4 Bin TL 

• Jüri Özel Ödülü: 3 Bin TL 

• 3 adet Mansiyon Ödülü: 6 Bin TL 

• TOPLAM ÖDÜL MİKTARI: 24 BİN TL 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Son BaĢvuru Tarihi 27 Mart 2020 Cuma 23:59 

Ödül töreni 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:00 

PROJE SAHİBİ VE YÜRÜTÜCÜSÜ 

HEFĠAD-BĠREVĠM 

PROJE YÖNETİCİSİ, SEKRETERYA VE KOORDİNASYON 

ELAZIĞ ĠL KÜLTÜR ve TURĠZM MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJE DANIŞMANI 

Yunus NAMAZ (Akademisyen) 

YARIŞMA JÜRİSİ 

Yunus NAMAZ (Akademisyen) 

C. Sinan ALTUNDAĞ (Akademisyen) 

GünĢad Özger (Akademisyen) 

Feyzi Baran (Yönetmen) 

Sercan Atalay (Videographer) 


