
3x3 VIDEOTHON KEMERALTI VİDEO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Organizasyon Komitesi ve Tarihler:

Bu yarışma TARKEM A.Ş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekonomisi ve Yenilikçi
Endüstriler Şube Müdürlüğü/İzmir Sinema Ofisi tarafından düzenlenmektedir.
Organizasyon Komitesi bu iki kurumun yetkilileri tarafından oluşmaktadır. Yarışmanın
ismi “3x3 Videothon Kemeraltı  Video Yarışması”dır.
Yarışma 18 Haziran 2022 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve 19 Haziran 2022
tarihinde saat 10.00’da video teslimiyle son bulacaktır. Yarışmanın sonuçları 20 Haziran
2022 tarihinde Portekiz Sinegogu’nda saat 20.30-22.30 saatleri arasında
gerçekleştirilecek ödül töreni ile duyurulacaktır.

2. Amaç:

Bu yarışmanın amacı İzmir’in Tarihi Kent Merkezi’ni oluşturan UNESCO Dünya Mirası
yolundaki Kemeraltı bölgesinin tanıtımının güçlendirilmesini sağlamak, Kemeraltı’na
video içerik üretimine ilgi duyan kişileri çekmek, sosyal medya platformlarında
Kemeraltı tanıtımını desteklemek ve farkındalık yaratmaktır.
3x3 Videothon Kemeraltı Video Yarışması, görüntü ile anlatma becerisine sahip yaratıcı
kitlelerin Kemeraltı’nı tanıtması, bu bölgede çalışma yapması, turizm ve kültür-sanat
dünyasının Kemeraltı’na daha çok ilgi duymasını amaçlamaktadır. Bu nedenle yarışma
için yemek kültürü, zanaatkarlar ve tarihi mekanlar olmak üzere 3 alan ön plana
çıkarılmıştır.

3. Ödüller:

a) 3x3 Videothon Kemeraltı Video Yarışması’na katılan videoların değerlendirilmesi
sonucunda daha sonra organizasyon komitesinin belirlediği jüri kurulu tarafından, üç
farklı kategoride seçilecek üçer en iyi video sahiplerine aşağıdaki sıralamaya göre
belirtilen ödüller verilecektir. Ödüllerin her biri tek video için verilir, paylaştırılamaz.
Her kategori için ayrı ayrı aşağıdaki ödüller verilecektir.

En İyi Video : Barçın Spor’dan 3500₺ değerinde hediye çeki
En İyi 2. Video : Barçın Spor’dan 1500₺ değerinde hediye çeki
En İyi 3. Video : 3 kategoride sırasıyla Radisson Hotel İzmir Aliağa, Park Inn Radisson
İzmir ve Radisson Blu otellerinin birinde 2 kişilik kahvaltı

b) Jüri gerekli gördüğü durumlarda, para ödülü içermemek koşuluyla bir videoya
Mansiyon verebilir.

c) Ödül kazanan videoların sahipleri görsel ve basılı medya ve tanıtım mecralarında ve
videonun sonraki gösterimlerinde (jenerikte), videonun yarışmada kazandığı ödüle (3x3
Videothon Kemeraltı Video Yarışma Ödülü) yer vermeyi taahhüt ederler.

d) Yarışmaya katılan video sahipleri teslim ettikleri içeriklerin bir kısmının ya da
tamamının süresiz olarak görsel ve basılı medya ve tanıtım mecralarında kullanımına
ilişkin Organizasyon Komitesine izin vermiş sayılırlar.



4. Katılım Koşulları:

3x3 Videothon Kemeraltı Video Yarışması’na katılarak video hazırlayacak kişi veya
ekipler için aşağıdaki koşullar öngörülür:

a) Yarışmaya katılmak isteyenler TARKEM ve İzmir Sinema Ofisi’ne ait websiteleri
ve sosyal medya hesapları aracılığıyla erişim sağlanabilen online başvuru
formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirirler.

b) Organizasyon komitesi tarafından yapılacak olan değerlendirme sonucunda
yarışmaya katılmaya hak kazanırlar

c) Değerlendirme sonucunda her üç kategoride 20 ekip/kişi olmak üzere toplam 60
ekip/kişi yarışmaya katılır

d) Başvuru sırasında yarışmacılar aşağıdaki 3 kategoriden 2’sini seçerler. Bu iki
kategoriden hangisinde yarışacakları Organizasyon Komitesi tarafından
yarışmacılara 18 saat önce e-posta ve SMS yoluyla bildirilir:

- Tabağımdaki Miras
- Zanaatkarların İzinde
- Tarihi Liman Yolu

e) Yarışmaya katılanlar şartnamenin 1. Maddesinde belirtilen süre içerisinde,
kendilerine verilen tema doğrultusunda Kemeraltı’nda çekimini yaptığı
görüntüler ile en fazla 3 dakikalık video hazırlayacaklar ve yine belirtilen tarih ve
saatte teslim etmiş olacaklardır.

f) Videolar yatay 16x9 formatta ve en az 1080 pixel çözünürlükte çekilmelidir.
g) Videoların gösterim kopyaları mp4 olarak hazırlanmalıdır.
h) Yarışmaya katılan videolara herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.
i) Yarışmaya katılım için herhangi bir şehir, bölge, ülkede yaşama koşulu aranmaz.

5. Başvuru:

Yarışmaya katılabilmek için video yasal sahibinin 18 Haziran günü çekimde bulunması
ve başvuru sahibi olması şartı aranacaktır.
Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Başvuran,
yarışma detayları kendilerine açıklandıktan sonra 18 Haziran 2022 günü videosunu
çekmek için Kemeraltı’na gelmeyi taahhüt eder.
Çekilecek videonun birden fazla yasal sahibi olacaksa, başvuru formunda diğer yasal
sahiplerin ismi yer almalıdır. Yarışmaya başvuran videoların ve istenebilecek tüm belge
ve bilgilerin 19 Haziran 2022 günü saat 10.00’a kadar MP4 formatında
videothonkemeralti@gmail.com mail adresine yükleme linki iletilerek teslim etmesi
gereklidir. Yarışmacılar gerekli görüldüğü hallerde Organizasyon Komitesi tarafından
istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmekle mükelleftir.

6. Genel Hükümler:

Video sahibi videonun telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek videolardaki özgün olmayan



metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili
konular video sahibinin sorumluluğundadır. Organizasyon Komitesi bu durumdan
hukuken sorumlu tutulamaz.

Video sahibi, video vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa,
organizasyon komitesinin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle
mükelleftir. Videoda yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde videoda kimliklerini
ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer
alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer
düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük video
sahibine aittir.

Video sahibi, organizasyon komitesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde
kapsamında ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık
rızalarının alındığını gösterir kayıtları organizasyon komitesi ile derhal paylaşacaktır.

Organizasyon Komitesi yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir
aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya
yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir.
Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, video sahipleri tarafından
Organizasyon Komitesine gönderilen veya teslim edilen hiçbir video Organizasyon
Komitesi tarafından kullanılamaz.

7. Jüri:
Yarışma Jürisi Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek ve organizasyon komitesi
üyelerinin sosyal medya hesapları ve internet sitesi ile ve yarışmanın sosyal medya
hesapları üzerinden yayınlanacaktır.
Jüri, İzmir’in İletişim Fakültesi ve Film Tasarımı bölümlerinin akademisyenlerinden,
Türkiye’den film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film
eleştirmenleri, turizmciler ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden
oluşacaktır.
Yarışmaya dahil olacak videolar, Organizasyon Komitesi tarafından teknik yeterliliğine
bakılan bir ön değerlendirme ile yarışma jürisine sunulacaktır. Jüri temanın etkin
kullanımını, görüntünün ve konunun anlaşılabilirliğini ve genel anlatımını
değerlendirme kriterlerine alacaktır. Organizasyon Komitesi, videoların seçimiyle ilgili
açıklama yapmama hakkını saklı tutar. Jüri, kararın duyurulmasından önce, tüm
üyelerce doldurulan değerlendirme tutanakları Organizasyon Komitesi temsilcisine
teslim eder.

8. Yetki:
Organizasyon komitesi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki
niteliklere sahip olmayan videoları yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.

Finale kalan videoların sahipleri, videonun ticari amaç gözetmeksizin, video
sahiplerinin adı belirtilerek Organizasyon Komitesi tarafından internet, sosyal medya,
yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada
sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.



Başvuruda bulunan video sahipleri video üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret,
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; Videonun ödül
alması, ticari amaç gözetilmemesi ve video sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit
lisans vasıtasıyla organizasyon komitesine kullandıracağını kabul ve taahhüt eder. Ödül
almaya hak kazanan Video sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri
gerçekleştirmekten kaçınması halinde, Video sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat
ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına
verilmez

3x3 Videothon Kemeraltı Video Yarışması’na katılanlar, bu şartnamede belirtilen 8
maddenin koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Şartnamede ayrıca belirlenmeyen konularda
karar yetkisi, organizasyon komitesine aittir.


