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6. Kısa Film Yarışması Başvuru Şartları 
● Yarışma başvuruları 10 Nisan 2019’da başlayacaktır. 

● Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2019’dur. 

● Yarışmaya katılan filmler arasından ön jürinin seçeceği 10 film finalist olarak asıl jürinin 

değerlendirmesine sunulacak, finalist 10 film hem STFF (Seattle Türkiye Filmleri Festivali) hem de 

VTFF (Vancouver Türkiye Filmleri Festivali)’te festival bünyesinde gösterilecektir. 

● Finalist filmler arasından asıl jüri ilk 3 filmi seçecektir. Yarışma Büyük Ödülü’nü kazanan eser sahibi 

Kasım ayında düzenlenecek STFF ve/veya VTFF festival sürelerinde Seattle ve/veya 

Vancouver’da ulaşım ve konaklama masraflara yarışma tarafından karşılanmka üzere misafir 

edilecektir. Yarışma birincisi ayrıca 300 ABD Doları değerinde para ödülüne hak kazanacaktır. 

● STFF bünyesinde gösterilecek finalist filmler arasından seyirci tarafından seçilecek olan film 250 

ABD Doları değerinde Seattle Seyirci Ödülü’ne hak kazanacaktır. 

● VTFF bünyesinde gösterilecek finalist filmler arasından seyirci tarafından seçilecek olan film 250 

ABD Doları değerinde Vancouver Seyirci Ödülü’ne hak kazanacaktır. 

● Yarışmaya başvuru ücretsizdir. 

● Yarışmaya katılacak filmlerin yapım yılı 2018’den daha eski olmamalıdır.  

● Yarışmaya aynı kişi sadece tek bir film ile katılabilir. 

● Dereceye giren bütün yarışmacılara yarışmada kazandığı dereceyi belirten sertifika verilecektir. 

● Yarışmaya filmin yapımcısı ya da yönetmeni başvurabilir. Yarışmaya başvuran yapımcı ya da 

yönetmen eser sahibi olarak kabul edilecektir. 

● Yarışmaya Türkiye'de yaşayanlar, yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 

Türkiye'yi konu alan filmler katılabilir. 

● Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarına ilişkin her türlü 

telif hakkı ve izinler yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk 

eser sahibine aittir. 

● Yarışmaya katılacak filmler 15 dakika’dan kısa ve ingilizce altyazılı olmalıdır. 

● Yarışmaya katılacak filmler için herhangi bir konu ve tür sınırlaması yoktur. 

● Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, 

eser sahibinin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır. 

● Yarışmaya başvuru tek kişi tarafından yapılmalıdır. Başvuruyu yapan, eserin yasal sahibi olmalıdır. 

Eserin yapımında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece eserin başvuru yapan yasal sahibine 

verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, başvuruyu yapanı 

bağlamaktadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, başvurana aittir. 

● Yarışma için gönderilen eserler festival arşivinde tutulacak ve sonuç ne olursa olsun iade 

edilmeyecektir. 

● Eser sahibi yarışmaya başvurmakla STFF ve VTFF’ye kendi bünyesinde gerçekleştireceği 

etkinliklerde eserin gösterim hakkını vermiş olacaktır. Yarışma finale kalıp festivallerde 

gösterilecek filmlere tek seferlik 20 ABD Doları telif ücreti ödeyecektir. 

● Başvuru paketi içinde filmin gösterime hazır kopyası, festival kataloğu için yönetmen fotoğrafı, 

filmin posteri ve filmden bir kaç kare fotoğraf bulunmalıdır. 

● Başvurular sadece https://filmfreeway.com/STFFShorts  adresinden kabul edilecektir.  

 

Her türlü sorunuz için shorts@stff.org adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
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