T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
“SİZ ÇEKİN KAYDA GEÇSİN”
ÖDÜLLÜ KISA FİLM YARIŞMASI
Amaç:
Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla
Mücadele Daire Başkanlığının “Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP)”
kapsamında Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerin iletişim fakültesi öğrencilerine
yönelik olarak kısa film yarışması düzenlenerek, yarışma sonucunda başarılı olanların
oluşturulan komisyonca belirlenmesi ve belirlenen eserlerin ödüllendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Kurumumuz tarafından öğrencilerin eğitim hayatı boyunca sosyal güvenlik hak ve
yükümlülükleri konusunda bilinçlendirmeleri ülkemiz açısından önem arz etmekte olup, bu
yarışması faaliyeti üniversitelerin iletişim fakültesi öğrencileri arasında düzenlenecektir. Bu
faaliyet ile öğrencilerin hem kendi branşlarıyla sosyal güvenlik alanını örtüştürmeleri hem de
bu alanda bir katma değer yaratarak sürece katılım sağlamaları hedeflenmektedir.
Başvuru süresi : 12 Şubat- 25 Nisan 2018 (23:59)’a kadar yapılacaktır. Süresini geçiren
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru Kriterleri: Gönderilen eserler;
1. Yarışma Türkiye’ de ve KKTC’de bulunan Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı
üniversitelerinde okuyan iletişim fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin
katılımına açıktır.
2. Her yarışmacı, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir. Yarışma ulusal kurmaca,
deneysel, animasyon gibi bütün türlerde kısa metrajlı filmlere açıktır.
3. Başvurular her bir eser için www.kidep.net sitesinde yer alan başvuru formu
doldurularak, eserlere ait bilgiler bu alana girilecektir.
4. Eserlerin tarafımıza gönderilmesi wetransfer, dropbox, google drive, yandex disk, one
drive vb aracılığıyla yapılacak olup, yükleme yapıldıktan sonra elde edilen link yine
başvuru forumuna girilecektir.
5. Kısa metrajlı filmlerin süresi için herhangi bir kısıtlama yoktur.
6. Yarışmaya bireysel veya grup olarak başvuru yapılabilir.
7. Kısa filmler gösterime uygun, mpeg2 veya mpeg4, h264, h265 formatında olmalıdır.
8. Yarışma için gönderilen kısa metrajlı filmlerin iadesi yapılmaz.
9. Sosyal Güvenlik Kurumunun projesi olan “Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi
(KİDEP)” web sitesinde(www.kidep.net) yer alan işbu şartname doğrultusunda
başvuru formu tam ve eksiksiz şekilde katılımcı tarafından doldurulmalıdır. Katılımcı,
yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve
başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. Bu bilgiler nedeniyle
doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi
nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
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10. Bireysel başvurularda yarışma başvuru formu eser sahibi adına doldurulmalı, kişi
eserin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya ekip olarak başvuru yapılmış olsa dahi,
başvuru formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından doldurulmalıdır.
Katılımcıların ekip halinde başvurması halinde ödül, başvuru forumunda adı bulunan
ekip sözcüsüne verilecektir.
11. Katılımcı/katılımcılar, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet
haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri
mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt
etmektedir.
12. Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin;
a. Gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya
devren) sahibi olduğunu,
b. Eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin
gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,
c. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka
vb.) ihlal etmediğini,
d. Yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal
etmediğini ve lekelemediğini,
e. İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata
aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar
içermeyeceğini,
f. Başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet
haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.
13. Yarışmaya gönderilecek eser(ler) içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik,
vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası
yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya
çıkması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun herhangi bir sorumluluğu
bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü
kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan
sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
14. Katılımcı/katılımcılar, başvuru konusu kısa filmin dereceye girmesi halinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım
sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın sınırsız süreyle
kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme
hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de
imzalamayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad
altında ücret talep etmeyeceğini kabul eder.
15. Sosyal Güvenlik Kurumunun, katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali
ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında
tutma hakkı saklıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu, eserin sunulması üzerine, bu eseri
değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek
yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test
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etme, kabul etme ve ödüllendirilip ödüllendirilmeme konusunda tam yetkinin Sosyal
Güvenlik Kurumuna ait olduğun kabul eder.
DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
Değerlendirme yapılırken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır;
• Filmin özgün olması ve mesajın özü
• Mesajın algılanma kolaylığı, konunun anlatım dili ve kurgusu
• Anlatımın görsel, işitsel niteliği ve yaratıcılık
BAŞVURU SÜRECİ
• Başvuru Süresi: 12 Şubat – 25 Nisan 2018
BAŞVURU ADRESİ ve BAŞVURU ŞEKLİ
• Başvuru Adresi: www.kidep.net
YARIŞMA ÖDÜLLERİ
• Birincilik Ödülü: 10.000,00 TL
• İkincilik Ödülü: 7.500,00 TL
• Üçüncülük Ödülü: 5.000,00 TL
• Mansiyon Ödülü: 2.500,00 TL
• Mansiyon Ödülü: 2.500,00 TL
Kazananlar için Mayıs ayı başında www.sgk.gov.tr ve www.kidep.net adreslerinden duyuru
yapılacak olup, ayrıca Sosyal Güvenlik Haftasında(14-18 Mayıs 2018), tam tarihi sonradan
bildirilmek üzere Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu Erdoğan Özen Konferans Salonunda ödül
töreni yapılacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecektir.
ÖDÜL TÖRENİ İÇİN ANKARA’YA ULAŞIM
Ankara’ da yapılacak olan ödül töreni için dereceye giren ve Ankara dışından gelen eser
sahiplerinin ve yanında getirecekleri bir kişinin ulaşım (geliş gidiş), minimum 4 yıldızlı otelde
konaklama (yarım pansiyon-1 gece) ve transferleri (Ankara içi otogar veya havaalanından
geliş-gidiş) sağlanacaktır. Havaalanı olan yerlerde ulaşım uçakla sağlanacaktır. Ekip olarak
dereceye giren grup için de yukarıdaki şartlar geçerli olup, ekip adına yalnızca iki kişinin
masrafları Kurumumuzca karşılanacaktır.

