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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 organize edilecek 

olan “Türk Diasporası Medya Ödülleri” – Senaryo Yarışması ile yurtdışında yaşayan ve 

senaryo yazımına ilgi duyan vatandaşlarımızı desteklemek ve diaspora sinemamızın 

yazınsal alanda güçlenmesine katkı sağlamak, bu alanda çalışan insanlarımızı motive 

ederek bu alana katkı sağlayacak 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 kısıtı öngörülmemektedir. Katılımcılar 

diledikleri tematik alanda eserlerini tarafımıza iletebileceklerdir. Animasyon senaryosu 

başvuruları da kabul edilmektedir.  

MADDE 4. Katılım Koşulları 

1. Yurtdışında yaşayan 18-45 yaş arası Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi 

kartlı kişiler yarışmaya katılabileceklerdir. 

2. Başvuru sahiplerinin en az 7 yıl süre ile bulundukları ülkelerde ikamet etmiş 

olması şartı aranmaktadır. 

3. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) adet senaryo ile katılım sağlayabilecektir. 

Ancak katılımcı her senaryo için ayrı başvuru yapmalıdır. 

4. Her senaryonun senarist sayısı en fazla 2 (iki) ile sınırlandırılmıştır. 

5. Senaryolar Türkçe olarak yazılmalıdır. 

6. 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. 

7. Yarışmaya katılacak eserler senaryo formatına uygun yazılmalıdır. Yalnızca, 

sinopsis ya da film öyküsü olarak gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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8. Senaryolar en fazla 80 sayfa uzunluğunda olmalıdır. Senaryo ve sinopsisler 

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 numaraları ve sayfa 

numaraları yer almak zorundadır. 

9. Senaryo metninde 1-3 sayfa uzunluğunda sinopsis kısmı mutlaka yer almalıdır. 

Bu koşula uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10. Senaryolar tamamlanmış ancak filme dönüştürülmemiş olmalıdır. 

11. Başvuru için katılımcıların YTB Başvuru Sistemine üye olarak hesaplarını 

aktive etmeleri veya medyaodulleri@ytb.gov.tr e-posta adresine şartnamede belirtilen 

belgeleri ekledikleri bir başvuru maili göndermeleri gerekmektedir. 

12. Başvuru sahipleri yarışmaya katılma koşullarını tamamlayabilmek için eserleri 

ile birlikte; 

- Eser sahibinin yüksek çözünürlükte 1 adet JPEG formatında fotoğrafı,  

- Eser sahibinin Türk vatandaşı, çifte vatandaş ya da mavi kartlı olduklarını gösterir 

belge, 

- Eser sahibinin bulunduğu ülkedeki ikamet süresini gösterir belge (lise diploması, 

ikamet belgesi gibi) 

- Eser sahibi tarafından imzalanan yarışma şartnamesini tarafımıza iletmeleri 

gerekmektedir. 

13. Şartnamede belirtilen belgeler ve başvuru konusu eser, başvuru sahipleri 

tarafından “Google Drive” veya “One Drive” alanlarına yüklenerek, yükleme 

uzantısının başvuru sisteminde belirtilen URL Kodu alanına kopyalanması veya URL 

kodunun medyaodulleri@ytb.gov.tr e-posta adresine gönderilerek başvurunun 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. URL Kodu yüklenmeden önce erişim seçeneği olarak 

“bu bağlantıya sahip herkes” seçeneği işaretlenmelidir. Aksi halde bağlantıya erişim 

sağlamamız mümkün olmamaktadır. 

1. Elden teslim ya da CD/DVD/Taşınabilir Bellek veya çıktı ile senaryo gönderimi 

kabul edilmeyecektir. 

2. Senaryo metni üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb. işaretler 

bulunmayacaktır. 

3. Online başvurular sırasında üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden 

veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda medyaodulleri@ytb.gov.tr 

adresinden sekretarya ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede 

giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların 

çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese e-posta yolu ile eser gönderilmesi 

yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez. 

4. Daha önce herhangi bir platformda 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. 

5. 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. 
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6. 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 5. Telif ile İlgili Hususlar 

1. Eser sahibi, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet 

haklarının da sahibi olduğunu, sözkonusu eserin gerçek yaratıcısı olduğunu, bu 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 

teyit ve taahhüt etmektedir.  

2. Yarışmaya gönderilecek eser üzerinde suç teşkil edecek unsurların daha sonra 

ortaya çıkması halinde Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif 

hakkı ihlali veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin 

tespiti halinde ilgili eser yarışmadan menedilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser 

sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödül geri alınır. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya 

alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. 

3. Eser sahibi, başvuru konusu eserin dereceye girmesi halinde; söz konusu eserin, 

Başkanlığa ait   internet   sayfalarında, eser sahibinin ismi/isimleri belirtilerek  sosyal   

medyada ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın süresiz kullanma, 

çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve  bunun  

için  gerekli  görülmesi  halinde  ayrıca  bir  protokol  de  imzalayacağını,  bu kullanım   

sebebiyle ve herhangi   bir zamanda   herhangi   bir   ad   altında   ücret   talep 

etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.  Katılımcı, sunulan eserin aynısı ya da benzerinin, başka katılımcılar tarafından 

sunulabilir olabileceğini kabul etmektedir.  Sunulan eserin, diğer sunulanlarla aynı ya 

da benzer olması durumunda, Başkanlığın bu hususu açıklama veya katılımcıları 

bilgilendirme sorumluluğu yoktur. 

MADDE 6. Değerlendirme Kriterleri 

1.  Değerlendirme aşaması, ön eleme 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:  

- Eser sahibi Türk vatandaşı, çifte vatandaş ya da mavi kart sahibi mi? 

- Eser sahibi bulunduğu ülkede 7 yıl süreli ikamet koşulunu yerine getirmiş mi?  

- Şartname eser sahibi tarafından imzalanarak dördüncü maddede belirtilen 

belgeler ile birlikte eksiksiz biçimde ve başvuru süresi içerisinde tarafımıza 

ulaştırılmış mı? 

- Eser şartnamede belirtilen standartlara uygun biçimde başvuru sistemine 

yüklenmiş mi? 
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3. İlk aşamayı geçen senaryo metinlerine yönelik ikinci değerlendirme, daha sonra 

web sitesinde ilan edilecek seçici jüri tarafından yapılacaktır. Bu değerlendirmenin 

neticesinde belirlenen kazananlar https://www.ytb.gov.tr web sitesinde ilan edilecek 

olup ayrıca ödül kazanan tüm katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla 

bilgilendirme yapılacaktır. 

Bu aşamada değerlendirme yapılırken şu kriterler dikkate alınacaktır: 

- Eserin özgün olması 

- Verilmek istenen mesajın netliği 

- Eserin anlatım dili ve kurgusu 

- Yaratıcılık 

MADDE 7. Süreç 

- Başvuru Tarihleri: 1 Mayıs 2020 – 18 Eylül 2020 

- Ön Eleme: 18 Eylül 2020 – 5 Ekim 2020 

- Seçici Kurul Değerlendirmesi: 6 Ekim 2020 – 6 Kasım 2020 

- Kazananların İlanı: 30 Kasım 2020 

- Ödül Töreni: Tarih ve yer bilgisi www.ytb.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir. 

MADDE 8. Ödüller 

1. Ödül alan tüm eserler ödül töreninde jüriye ve izleyicilere sunularak eser 

sahiplerine şartnamede belirtilen ödülleri takdim edilecektir.  (Şartnamede belirtilen 

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 15.000 TL, ikincilik ödülü 10.000 TL, üçüncülük ödülü 

5.000 TL olarak belirlenmiştir.  

2. Ödül kazanan eserin birden fazla sahibi olması durumunda, ödül bu kişiler 

arasında paylaşılması katılımcıların sorumluluğundadır. 

 

3. Gerekli görüldüğü takdirde jüri özel ödülü verilebilecektir. 

a. Yarışmanın sonunda ilk 10’a giren tüm eser sahiplerine, tarihi daha sonra web 

sitesinde ilan edilecek olan Diaspora Medya Akademisi’ne katılım imkânı sunulacaktır. 

b. Ödül töreninde ödül kazanan tüm eser sahiplerinin hazır bulunması şartı 

aranmaktadır. Ödül kazanan eser sahiplerine Başkanlık tarafından ulaşım ve konaklama 

desteği sağlanacaktır. 

MADDE 9. Seçici Jüri 

Web sitesinde ayrıca ilan edilecektir.  

 

https://www.ytb.gov.tr/
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MADDE 10. Yarışma Sekretaryası – İletişim 

1. Katılımcılar, diaspora medya ödülleri ile ilgili tüm soruları için 

medyaodulleri@ytb.gov.tr e-Posta adresi aracılığıyla Başkanlığımız ile irtibata 

geçebilirler.  

MADDE 11. Diğer Hususlar  

1. Başkanlık şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

2. Şartnamede yer almayan hususlarda takdir yetkisi Başkanlığa aittir. 

3. 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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