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MALA TY A vALiLiCi
iı Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TAAHHÜTNAME
TÜRKiYE'DE TicARİ AMAÇLI FiLM ÇEKMEK

iSTEYEN YERLi YAPIMCILAR FORMU

1- Çekim Yapacak Firmanın Adı
2- Kimin Adına Çekim Yapılacağı
3- TC Kimlik No
4- Adı ve Soyadı
5- Mesleği
6- Uyruğu
7- iletişim Bilgileri
8- Çekilecek Filmin Adı
9- Çekilecek Filmin Türü ve Amacı
i0- Film Çekimi Yapılacak Tarih/Tarih Aralığı
11- Film Çekimi Yapılacak İl veya

İlçejerdeki Mekan ve Alanlar
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AÇIKLAMALAR

I-Dayanak: 12.08.2005 tarihli ve 25904 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sinematografik Ortak Yapımlar ve
Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek isteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik'in 14.
Maddesi.

2- Asker ve polisin bulunabileceği mekan, alan ve bölgelerde ilgili kurumlardan izin almadan kayıt, fotoğraf ve film
çekimi yapmak kesinlikle yasaktır.

3- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekan ve alanlarda yapılacak
çekimlere ilişkin Genel Çekim izni verildikten sonra; Müze Müdürlüğü ile temas kurularak zaman, mekan, süre vb.
uygun çekim şartları müştereken belirlenecek ve söz konusu alanlarda Müze Müdürlüğüne bilgi verilmeden hiçbir
şekilde kayıt, fotoğraf ve film çekimi yapılmayacaktır.

4- Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma alanlarında yapılacak kayıt, fotoğraf ve film çekimleri için Malatya Çevre ve
Şehireilik İl Müdürlüğü ( Malatya Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonundan) izin alınması gerekmektedir.
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6- Yapılacak her türlü çekimde; polis, asker ve jandarma kıyafetlerinin, araçlarının, kimliklerinin, özel işaret ve
amblemIerinin kullanılması noktasında ve senaryo gereği kullanılacak her türlü patlayıcı maddeye ilişkin ii Emniyet
Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili diğer kamu kurum kuruluşlarından izin alınması gerekmektedir. Aksi
davrananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7- Sivil İnsansız Hava Araçları (iHA veya DRONE) ile yapılacak her türlü çekimde; Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından yayımlanan "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA)" ile MALATYAValiliği
tarafından kamuoyuna duyurulan "İnsansız Hava Araçları İle İlgili Yasaklama Kararı" doğrultusunda çekimler
yapılacak, MALA TY A Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden izin alınacak ve İl Emniyet Müdürlüğü, İl
Jandarma Komutanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgisi dahilinde çekimler yapılacaktır.

8 -Stratejik öneme haiz kurum ve kuruluşlarla Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgelerinin
coğrafi verileri ve fiziki yerleşimleri hakkındaki görüntülerinin elde edilmesine ve bu tür
verilerin/görüntülerin bilgisayar ortamında ve internet üzerinden paylaşılmasına yönelik
olmamak koşuluyla sakınca bulunmadığı, stratejik kurum ve kuruluşlara ait bina ve tesislerin
veri görüntülerinin çalişmalarda yer almayacaktır.

Stratejik öneme haiz bölge ve yakınlarında çalışma yapılacak tarihlerin önceden bildirilmesi,
söz konusu tarihlerde güvenlik tedbirlerin alınması, navigasyon çalişması için ilk defa
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başvuruda bulunacak bir firma ile karşılaşıldığında ıWİT
bulunacaktır.

Müsteşarlığına başvuruda

,
9- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait mekan, bina ve alanlarda kayıt, fotoğraf, film çekimi yapmak ve bu kurum
kuruluşlara ait araç ve gereçleri kullanmak noktasında ilgili kurumlardan izin alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamaları okudum, gerekli izinleri ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağımı ve verdiğim
bilgilerin doğru olduğunu, aksi davranmam halinde hakkımda yasal işlem başlatılacağını bildiğimi beyan ve
taahhüt ederim... ./.. ./2017

Yetkili
Kaşe ve İmza
... ./ ..../2017
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