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"Kitap her çağın muallimidir."
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     Mans�yon: 2500 TL
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15 Ağustos 2022

Okumanın F�lm�nden Anlamanın İlm�ne

Başvuru ve Detaylı BilgiBaşvuru ve Detaylı Bilgi  
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Genç K�taplar Kısa F�lm Yarışması

Yarışmanın Adı: 

Yarışmanın Konusu: 

Yarışmanın Amacı: 

Genç K�taplar Kısa F�lm Yarışması

K�tap Tüm Çağarın Muall�m�d�r. 
"Okumanın F�lm�nden, Anlamanın İlm�ne"

Ülkem�z gençl�ğ�ne “Genç K�taplar” projes� �le; hayatlarına yön
verecek, gençler� edeb�yattan sanata, tar�hten b�l�me, İslam
d�n�nden ahlak� konulara kadar b�rçok alanda ufuk açıcı, z�hn�
ve kalb� besley�c� kaynak eserler bel�rlemek ve bu eserler�
gençler�m�zle buluşturup okuyup tahl�l etmeler�
amaçlanmaktadır. Genç K�taplar �le günümüzde yaygınlaşan ve
gençlere ufuk vermeyen, sadece ekonom�k kaygı taşıyan sayısız
neşr�yatın (K�tap, derg�, gazete vb.) olduğu düşünces�nden yola
çıkarak, gençler tarafından okunması gereken çok daha öneml�
kaynakların olduğunun farkındalığı �ç�n gayret ed�lmekted�r. Bu
m�nvalde çağın gerekl�l�kler� çerçeves�nden hareketle b�r “Kısa
F�lm Yarışması” düzenlemektey�z. 

Gel�şen, değ�şen ve dönüşen yen� d�j�tal çağ �çer�s�nde; "K�tap
tüm çağların muall�m�d�r" sözünden yola çıkarak, k�tabın önem�,
d�j�tal çağda k�tap okumak, k�tabın hayatımızdak� yer� başlıkları
çerçeves�nde bu yarışma düzenlenmekted�r. 

genck�taplar.com
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K�mler Başvurab�l�r?

Yarışmaya, Türk�ye Cumhur�yet�’ndek� ün�vers�telerde ön l�sans,
l�sans, yüksek l�sans ve doktora eğ�t�m�ne devam edenler ve
yurtdışında ün�vers�te öğren�m� görmekte olan tüm Türk�ye
Cumhur�yet� vatandaşları katılab�l�r.*

*Ön Seç�c� Kurul ve Seç�c� Kurul üyeler� ve bunların b�r�nc� dereceden akrabaları �le yarışmada b�zzat
görev alanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar. 

Başvuru Koşulları
Yarışma Kısa F�lme �lg� duyan tüm sanatseverlere açıktır. 
Yarışma Ulusal kısa f�lmlere açıktır. 
Yarışma d�l� Türkçed�r. 
F�lmler bel�rt�lecek s�stem üzer�nden (youtube hesabına l�ste
dışı olarak eklenmes� ve l�nk�n�n başvuru formunda
b�ld�r�lmes� gerekmekted�r) tarafımıza gönder�lmel�d�r. Genç
K�taplar Kısa F�lm Kom�tes� uygun gördüğü takd�rde �lg�l�
f�lm�n kopyasını çeş�tl� formatlarda talep etme hakkına
sah�pt�r. 
Tekn�k sorunlar �çeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler,
seste patlama veya bozukluklar v.b.) f�lmler, yarışma dışı
bırakılır. 
Yarışmacı (b�reysel veya yapım ek�b� adına yönetmen)
yarışmaya sadece tek b�r yapıt �le katılab�l�r.
Yarışma süres� (Ön ve arka jener�k süres� dah�l) 10 dak�kayı
aşmamalıdır. Yarışma Yürütme Kurulu gerekl� gördüğü
durumlarda, sürede %10 (yüzde on)'luk b�r d�l�mde �st�sna
yapma hakkına sah�pt�r. 
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Yarışmaya gönder�len bütün f�lmler arş�vlen�r.
Yarışmaya başvuran f�lmlerde kullanılacak müz�kler�n tel�fs�z
yahut tel�f hakkı sorunu bulunmadığına da�r hak
sah�pler�nden alınmış ıslak �mzalı muaf�yet belges� başvuruya
eklenmel�d�r. 
Yarışmaya, 01/01/2022 tar�h�nden sonra yapılmış olan ve
başka yarışmalara katılmamış f�lmler katılab�l�r. 
Yarışmaya katılacak f�l�mler, �lan ed�len konuda olmalıdır. 
Başvuru belges�nde bel�rt�lecek tüm b�lg�ler�n doğruluğunun
sorumluluğu başvuru sah�b�ne a�tt�r. Bel�rt�len b�lg�ler
neden�yle doğab�lecek her türlü hukuksal sorumluluk başvuru
sah�b�ne a�tt�r. Katılımcılar Yarışma Şartnames� ve Başvuru
Formlarının tüm hükümler�n� kabul ve taahhüt etm�ş sayılır. 
Türk�ye Cumhur�yet�’n�n yayıncılıkla �lg�l� yürürlüktek� yasaları
kapsamındak� kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı
yapımlar ve herhang� b�r ulusa, ülkeye, d�ne hakaret eden
veya propaganda n�tel�ğ� taşıyan, ş�ddet�, savaşı, uyuşturucu
kullanımını veya pornograf�y� destekleyen, her türlü
fanat�zm� öven yapımlar �le reklam unsuru taşıyan yapımlar
yarışmaya katılamazlar. Katılması dah�l�nde değerlend�rme
dışı kalır. 
Her f�lm, sadece 1 h�kaye anlatmalıdır. 
F�lmler Ful HD kal�tes�nde olmalıdır.
Kısa f�lmler, kurmaca, belgesel, deneysel, an�masyon f�lm
türler�nden b�r� olab�l�r. 
Yarışmaya katılacak f�lmler fotoğraf mak�nası, cep telefonu,
v�deo kamera vb. olanaklardan yararlanılarak HD
kal�tes�nde çek�leb�l�r. 
F�lmde yer alan oyuncuların öğrenc� olma zorunluluğu yoktur. 
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F�lmler�n youtube hesabına l�ste dışı olarak eklenmes� ve
l�nk�n�n başvuru formunda b�ld�r�lmes� gerekmekted�r. 
Yarışmaya gönder�len f�lmlerde g�zl� t�car� �let�ş�m de dah�l
olmak üzere, h�çb�r t�car� �let�ş�m türüne yer ver�lmemes�
gerekmekted�r. F�lmler�n hazırlanmasında katkısı olan
gerçek veya tüzel k�ş�ler�n adını, markasını, logosunu, �majını,
faal�yetler�n� veya ürünler�n� tanıtmak amacıyla yaptığı her
türlü katkıyı �çerd�ğ� tesp�t ed�len başvurular doğrudan
redded�l�r. 
Yarışmaya başvuru sürec�nde katılımcı tarafından Genç
K�taplar �le paylaşılan k�ş�sel ver�ler, yarışmaya başvuru �ç�n
talep ed�lm�ş olup 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması
Kanununa uygun olarak mu- hafaza ed�lecekt�r. Katılımcının
yarışmaya başvuru yapması hal�nde 6698 sayılı yasa
kapsamından haberdar olduğu ve k�ş�sel ver�ler�n� kend�
rızası ve onayı �le Genç K�taplar �le paylaştığı kabul ed�l�r. 
Yarışma projes�ne ve katılım koşullarına uymayan f�lmler
yarışma dışı bırakılır. 
Seç�c� Kurul, f�lmler� �çerd�kler� bel�rg�n tekn�k hatalar
yüzünden yarışma dışı bırakab�l�r. 
Yarışmaya gönder�len tüm eserler Ön Seç�c� Kurul
tarafından değerlend�r�l�r, uygun bulunanlar Seç�c� Kurula
gönder�l�r. 
Yarışmaya gönder�len f�lmler �ade ed�lmez. 
Yarışma takv�m�ne uyulmadan tesl�m ed�len eserler
değerlend�r�lmeye alınmaz. 

genck�taplar.com
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Eserler�n Yayımlanması ve
Tel�f Hakkı

Eser sah�b� f�lm�n tel�f hakları konusunda her türlü hukuk� ve
ceza� sorumluluğun kend�s�ne a�t olduğunu kabul eder.
Yarışmaya gönder�lecek kısa f�lmlerdek� özgün olmayan
görüntü, müz�k, vb. kullanımlarından doğacak her türlü tel�f
hakları �le �lg�l� konular eser sah�b�n�n sorumluluğundadır. Ön
Seç�c� Kurul ve Seç�c� Kurul bu durumdan hukuken sorumlu
tutulamaz. Eser sah�b�, eser vasıtasıyla üçüncü k�ş�ler�n tel�f
haklarını �hlal edecek olursa, Ön Seç�c� Kurul ve Seç�c�
Kurulun uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları
tazm�nle mükelleft�r. 

Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular har�c�nde eserde
k�ml�kle- r�n� ortaya çıkaran veya ortaya çıkarab�lecek
görüntüler�, sesler� vb. her türlü b�lg�ler� yer alan k�ş�lerden
6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Hakkında Kanun ve
�lg�l� d�ğer düzenlemeler gereğ�nce açık rızalarının
alınmasına �l�şk�n her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene
(eser sah�b�ne) a�tt�r. 

Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket
ett�kler� anla- şılır �se elde ett�kler� ödül, unvan ve her türlü
kazanımları ger� alınır. 

Eser sah�b� �le hak taleb�nde bulunan üçüncü şahıslar
arasında doğa- b�lecek madd� veya manev�
uyuşmazlıklardan, Genç K�taplar sorumlu değ�ld�r. 
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10 EYLÜL 2022

Dereceye Giren
Eserlerin İlan
Edilmesi 

15 AĞUSTOS 2022

Başvuru Bitiş
Tarihi 

03 EKİM 2022
Ödül Töreni 

15 MART 2022

Başvuru
Başlangıç Tarihi 

Genç K�taplar Kısa F�lm Yarışması

Yarışma Takv�m�

genck�taplar.com
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Seç�c� Kurul

genck�taplar.com

R�ze Kültür ve Tur�zm Müdürü

Esra ALEMDAROĞLU

Gazetec�

İbrah�m ERDOĞAN

Tv-T�yatro Oyuncusu

Mehmet KARAOSMANOĞLU

Haber Sp�ker� -Gaz� Ün�vers�tes� - Radyo Telev�zyon ve S�nema

Zeynep TAYLAN

Reklamcı - Marmara Ün�vers�tes� - Radyo Telev�zyon ve S�nema

Hal�l TELCİ

Gazetec�

Muh�tt�n SANDIKÇI

Yapımcı-Fotoğraf Sanatçısı

Aytek�n KALENDER

Yapımcı-Fotoğraf Sanatçısı

Harun MAVİ

R�ze Gençl�k H�zmetler� Müdürü

Yas�n ÇAKMAKÇI

Eğ�t�mc�

H�kmet YANIK
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Değerlend�rme Basamakları

30 Puan 

F�lm�n Ana Temayı
İfade Edeb�lme Gücü 

30 Puan 

F�lmde Duygu ve
Etk�ley�c�l�k 

5 Puan 
Anlatım Şekl� 

10 Puan 

F�lm�n Adının H�kaye �le
Uyumu 

20 Puan 

F�lm�n Çek�m Tekn�ğ� ve
Kal�tes� 

5 Puan 
Süre Kullanımı 

genck�taplar.com
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Ödüller

1.

2.

3.

Mans�yon

15.000 TL

10.000 TL

7.500 TL

2.500 TL

genck�taplar.com
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www.genck�taplar.com
www.guneysu�l�m.org

Başvuru Adres�: 

genck�taplar@gma�l.com

E-posta Adres�: 

H�kmet YANIK
+90 (505) 716 20 65

Proje Koord�natörü 

Hasan Faruk ORAL
+90 (538) 777 08 61

Koord�natör Yardımcısı 

genck�taplar.com

İlet�ş�m B�lg�ler�
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1946 yılında R�ze’n�n Güneysu İlçes� Ortaköy köyünde doğdu. İlkokulu köyünde
tamamladıktan sonra dedes� Müderr�s Ömer Efend� ve Çaykaralı Ahmet Yaşar
Korkmaz Efend�’den Kur’an-ı Ker�m, Arapça D�n� ve Edeb� �l�mler� tahs�l ederek
1963 yılında “İlm� İcazet” aldı. 1963-70 yılları arasını askerl�k ve fahr� d�n
h�zmetler� �le geç�rd�.
 

20 Mart 1970 de resmen İmam-Hat�pl�k görev�ne başladı. 1972-74 yılları arası
Trabzon İmam-Hat�p l�ses�nden har�cen mezun oldu. Aynı yıl Güneysu Merkez
Kur’an Kursu Kur’an Öğretmenl�ğ�’ne atandı. 1977 N�sanında Güneysulu eşrafın ve
�l�m erbabının terc�h� ve D�yanet�n onayı �le get�r�ld�ğ� Güneysu Merkez Cam��’nde
İmam-Hat�p ve fahr� Va�zl�k görevler�n� yürüttü.

1978 yılında “Güneysu İl�m Öğrenenler Yardım Vakfı’nı kurdu. Vakıf bünyes�nde
Kur’an Kursu faal�yetler� �le Güneysu İmam-Hat�p L�ses�’n�n kuruluş ve
gel�şt�r�lmes�ne öncülük ett�. 1978 yılında Güneysu Merkez Cam�� Şer�f�’n�n
yen�den �nşasını gündeme get�rd�. Beş yıl kadar süren çeş�tl� toplantı ve
tartışmalar net�ces�nde cam�n�n yen�den �nşası �st�kamet�nde karar alınmasını
sağladı. 1983 yılında kurduğu “Güneysu Merkez Cam�� Yaptırma ve Yaşatma
Derneğ�’ne başkanlık ederek cam�n�n yen�den �nşasına öncülük ett� ve 1991
yılında gran�t örülü şaheser b�r mabed�n h�zmete açılmasını sağladı.

Vaz�feler� sırasında Güneysu Merkez Kur’an Kursunda çok sayıda hafızın
yet�şmes�ne de hocalık ve öncülük etm�şt�r. Bu süre zarfında Arapça-Sarf-Nah�v
dersler� vermeye ve İslam� �l�mlerde öğrenc� yet�şt�rmeye devam ett�.

15 Temmuz 1999 da kamu h�zmet�nden emekl�ye ayrıldıktan sonra Almanya ve
Belç�ka’da İmam-Hat�p ve gez�c� Fahr� Va�zl�k h�zmetler�ne devam ett�. 2002
yılında 7.400 konutlu cam�s�z b�r kent olan İstanbul Esenyurt-Esenkent’te büyük
b�r mücadele sonucu 1500 metrekare alan üzer�ne kurulu cam�� �nşaatına öncülük
ederek temel�n� attı.
 
2003-2004 yıllarında, İst.-Ümran�ye’de vakıf bünyes�nde yürütülen, alanı 50 M2
olan “Güneysu Öğrenc� Yurdu” �nşaatını tak�p ederek zem�n katta planlanan
“Güneysu Cam��’n�n h�zmete açılmasını sağladı ve cam�de İmam-Hat�p ve fahr�
va�zl�k görevler�ne devam ett�. 
         
Anadolu Ün�vers�tes� Açık Öğret�m Fakültes� Sosyal B�l�mler Bölümü’nden mezun,
evl� ve beş çocuk sah�b� olan YILMAZ kurucusu olduğu Güneysu İl�m Öğrenenlere
Yardım Vakfı Mütevell� Heyet� başkanlığını yürütürken 3 Eylül 2021 tar�h�nde
ebed� âleme �rt�hal eyled�.
 
Mekanı cennet olsun.
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Osman Yılmaz Hocaefend�

Kimdir?
(1946 - 2021)
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