T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
“TÜRK DİASPORASI MEDYA ÖDÜLLERİ”
SENARYO YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1. Amaç
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen “Türk Diasporası Medya
Ödülleri” – Senaryo Yarışması ile yurt dışında yaşayan ve senaryo yazımına ilgi duyan vatandaşlarımızı
desteklemek ve diaspora sinemamızın yazınsal alanda güçlenmesine katkı sağlayarak yeni yeteneklerin
keşfi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 2. Tanımlar
Başkanlık: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,
Mavi Kart: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler
ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen
ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgeyi,
Çifte Vatandaş: Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile birlikte ikinci bir ülkeden vatandaşlık
sahibi olması durumunu ifade etmektedir.
MADDE 3. Konu
Senaryo kategorisinde herhangi bir konu kısıtlaması öngörülmemektedir. Katılımcılar diledikleri
tematik alanda eserlerini tarafımıza iletebileceklerdir.
MADDE 4. Katılım Koşulları
1.
Yurtdışında yaşayan 15-41 yaş arası (01.01.1980 sonrası ve 31.12.2006 öncesi doğumlu) Türk
vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlı kişiler yarışmaya katılabileceklerdir. Katılım ücretsizdir.
2.
Yarışmacıların yurt dışında ikamet ettiklerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur. Geçici
süre ile Türkiye’ye dönmüş kişilerin başvuru sırasında bu durumu belirterek başvurularını
tamamlamaları gerekmektedir.
3.
Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) adet senaryo ile katılım sağlayabilecektir.
4.
Her senaryonun senarist sayısı en fazla 2 (iki) ile sınırlandırılmıştır.
5.
Daha önce YTB Türk Diasporası Medya Ödülleri yarışmasından ödül kazanmış olmak bu
yarışmaya katılmaya engel değildir.
6.
Daha önce herhangi bir platformda yayımlanmış veya ödül almış senaryolar yarışmaya
katılamaz. Ödül alan senaryonun; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir
yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilir ise, eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödül geri alınır. Bu
durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
7.
Başkanlık katılımcılardan esere ilişkin ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri talep
edebilecektir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması veya herhangi bir problem
oluşması halinde problemin çözümüne yönelik Başkanlık ile iş birliğine girmemesi durumunda
katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yarışmadan menedilir.
8.
Senaryolar Türkçe olarak yazılmalıdır. Ancak diaspora yaşamına uygun biçimde bazı diyaloglar
çift dilli olarak tasarlanabilir. Böyle bir durumda, Türkçe çevirisinin diyaloğun yanında veya altında
parantez içerisinde gösterilmesi gerekmektedir.
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9.
Senaryolar tamamlanmış ancak filme dönüştürülmemiş olmalıdır. Başvuru için katılımcıların
www.turkdiasporasimedyaodulleri.com/basvuru adresinden şartnamede belirtilen belgeleri eksiksiz
yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
MADDE 5. Gerekli Belgeler
1.
Başvuru sahipleri yarışmaya katılma koşullarını tamamlayabilmek için eserleri ile birlikte;
Senarist/senaristlerin yüksek çözünürlükte 1 adet JPEG formatında fotoğrafı ve detaylı yazılı
özgeçmişi ile iletişim bilgileri,
Senarist/senaristlerin Türk vatandaşı, çifte vatandaş ya da mavi kartlı olduğunu gösterir belge,
Senarist/senaristlerin bulunduğu ülkedeki ikamet süresini gösterir belge (lise diploması, ikamet
belgesi gibi)
Senarist/senaristler tarafından imzalanan yarışma şartnamesini başvuru sistemine yüklemeleri
gerekmektedir.
2. Elden teslim ya da CD/DVD/Taşınabilir Bellek veya çıktı ile eser gönderimi kabul edilmeyecektir.
a.
Senaryo metninde 1-3 sayfa uzunluğunda sinopsis kısmı mutlaka yer almalıdır. Bu koşula
uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
b.
Yarışmaya katılacak eserler kısa film için ve senaryo formatına uygun olarak; Times New
Roman fontu 12 punto ile yazılmalı, 1,5 satır aralığı, kenar boşlukları (alt, üst, sağ, sol) 2,5 cm olarak
ayarlanmalıdır. Senaryolarda sahne isim ve numaraları ve sayfa numaraları yer almak zorundadır.
Yalnızca, sinopsis ya da film öyküsü olarak gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
c.
Senaryolar en fazla 60 sayfa uzunluğunda olmalıdır. (Ön değerlendirme jürisi ihtiyaç halinde
sayfa sayısı konusunda esnek davranma yetkisine sahiptir.)
3.
Başvuru
sırasında
kullanıcıdan
kaynaklı
hatalar
oluşması
durumunda
iletisim@turkdiasporasimedyaodulleri.com adresinden sekretarya ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi
halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
4.
Katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe
halinde, Başkanlığın bahsekonu eseri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. Başkanlık, kendisine
gönderilen eserleri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek
yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/ katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test etme ve kabul etme
ve ödüllendirip-ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Başkanlığa ait olduğunu kabul eder.
5.
Katılımcılarca tarafımıza ulaştırılan tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcı şahsen sorumludur.
Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıyı bağlar. İletişim bilgilerinden
kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı, herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
MADDE 6. Değerlendirme Kriterleri
1.
Değerlendirme aşaması, ön değerlendirme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı
gerçekleşecektir.
2.
Yarışmaya katılan eserlerin ön değerlendirme süreci, katılım koşullarına uygunluğu
değerlendirilerek teknik bir jüri tarafından yapılacak olup katılımcılara e-posta ile ön eleme sürecine
ilişkin gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Bu aşamada değerlendirme yapılırken şu kriterler dikkate alınacaktır:
Senarist/senaristlerin Türk vatandaşı, çifte vatandaş ya da mavi kart sahibi mi?
Senarist/senaristlerin bulunduğu ülkedeki ikamet süresini gösterir belge (lise diploması, ikamet
belgesi gibi) mevcut mu?
Senaryo sinopsis ile birlikte 5. Maddede belirtilen standartlara uygun biçimde hazırlanmış mı?
Şartname senarist/senaristler tarafından imzalanarak beşinci maddede belirtilen belgeler ile
birlikte eksiksiz biçimde ve başvuru süresi içerisinde tarafımıza ulaştırılmış mı?
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3.
İlk aşamayı geçen senaryo metinlerine yönelik ikinci değerlendirme, daha sonra web sitesinde
ilan edilecek seçici jüri tarafından yapılacaktır.
Bu aşamada değerlendirme yapılırken şu kriterler dikkate alınacaktır:
-

Eserin özgün olması
Verilmek istenen mesajın netliği
Eserin anlatım dili ve kurgusu
Yaratıcılık

4.
Jüri
değerlendirmesi
neticesinde
belirlenen
kazananlar
www.ytb.gov.tr
ve
www.turkdiasporasimedyaodulleri.com web sitelerinde ilan edilecek olup ayrıca ödül kazanan tüm
katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.
MADDE 7. Süreç
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2021
Ön Eleme: 1 Ekim 2021 – 11 Ekim 2021
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 12 Ekim 2021 – 5 Kasım 2021
Kazananların İlanı: 22 Kasım 2021
Ödül Töreni: Tarih ve yer bilgisi www.ytb.gov.tr ve www.turkdiasporasimedyaodulleri.com
web sitelerinde ilan edilecektir.
MADDE 8. Ödüller
1.
Ödül alan tüm eserler ödül töreninde izleyicilere sunularak eser sahiplerine şartnamede belirtilen
ödülleri takdim edilecektir. (Ödüller, Başkanlık tarafından hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri
kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN
numarasını ve Başkanlığın istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç
Bildirim Tarihi'nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak
sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
Yarışmada; Birincilik Ödülü 2.500 €, İkincilik Ödülü 1.500 €, Üçüncülük Ödülü 1.000 € olarak
belirlenmiştir.
2.
Ödül kazanan eserin birden fazla sahibi olması durumunda, ödül miktarının bu kişiler arasında
paylaşılması katılımcıların sorumluluğundadır.
a.
Jüri, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda ödül vermek
zorunda değildir.
b.
Gerekli görüldüğü takdirde jüri özel ödülü verilebilecektir.
MADDE 9. Seçici Jüri
Web sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
MADDE 10. Telif ile İlgili Hususlar
1.
Eser sahibi, bu yarışma kapsamında gönderilen tüm bilgilerin doğruluğundan şahsen
sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıyı bağlar.
2.
Eser üzerinde üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının
sorumluluğundadır. Eser sahibi, eseri üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu, bu
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eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka
sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.)
ihlal etmediğini, bu eserin yayımlanmasıyla yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve
aleniyeti ihlal etmediğini ve/veya lekelemediğini, içeriğin herhangi bir şekilde suç teşkil edecek unsurlar
içermediğini ve kişisel bilgilerin ihlali kapsamına girmediğini teyit ve taahhüt etmektedir.
3.
Eser üzerinde suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde Başkanlığın
herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Tespit değerlendirmeden sonra yapılır ise eser sahibi
ödüllendirilmiş olsa dahi ödül geri alınır.
4.
Eser sahibi, söz konusu eserin, Başkanlık tarafından eser sahibinin ismi/isimleri belirtilerek
yer ve sayı sınırlaması olmaksızın süresiz kullanma, düzenleme, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma,
canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir
zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 11. Yarışma Sekretaryası – İletişim
Katılımcılar, Türk Diasporası Medya Ödülleri yarışması ile ilgili tüm soruları için
iletisim@turkdiasporasimedyaodulleri.com e-posta adresi aracılığıyla Başkanlığımız ile irtibata
geçebilirler.
MADDE 12. Diğer Hususlar
1.
2.
3.

Başkanlık şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Şartnamede yer almayan hususlarda takdir yetkisi Başkanlığa aittir.
Yarışmaya başvuran tüm katılımcılar şartnamede yazan hükümleri kabul etmiş sayılır.

Yarışma şartnamesini okudum ve kabul ediyorum.
……………………………………………………………………isimli eserin tüm telif haklarının tarafıma
ait olduğunu beyan eder, bu eserin tamamının veya bir kısmının başka bir kişiye ait olduğunun tespit
edilmesi halinde yasal sorumluluğun yalnızca şahsıma ait olacağını kabul ederim.
Eser Sahibi Ad-Soyad, Tarih ve İmza (Birden fazla senarist olması halinde senaristler tarafından ayrı ayrı
imzalanacaktır.)
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