
 

 

 
 
Kısa Film Yarışması  
 
 Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2022 (Festivale ulaşım tarihi)  
  
 27 . Türkiye Almanya Film Festivali’nin Kısa Film Yarışmasına tüm Kısa Film yönetmenlerini  davet ediyoruz! 
Kısa Film Yarışması Ödülleri  
 Seçici Kurul aşağıda sunulan ödülleri verecektir:  
• En iyi kısa film        Para ödülü: 1.000 EUR 
• Ikincilik Ödülü       Para ödülü:    750 EUR 
• Üçüncülük Ödülü           Para ödülü:    500 EUR    
 
Festival filmlerinden birine ayrıca Mahmut Tali Öngören anısına   
Öngören – Insan Hakları ve Demokrasi Ödülü verilecektir Para ödülü: 1.000 EUR    
 
Katılım Koşulları  
 Yarışma, aşağıda sunulan koşullara uygun kısa filmlere açıktır:  
● Göçmenlik konusunu veya çok kültürlülüğü konu alan Almanya, İsviçre veya Avusturya yapımı filmler 
● Türkiye yapımı tüm kısa filmler   
● Türkiye dışında yaşayan ve Türkiye kökenli yönetmenlerin filmleri   
● Almanya dışında yaşayan ve Almanya kökenli yönetmenlerin filmleri   
● Konu olarak Türkiye veya Almanya ile temaslı olan uluslararası filmler   
● Türkiye kökenli kısa film sinemacılarının (yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni veya başrol oyuncusu olarak) 
katılımlarıyla gerçekleştirilmiş (Almanya, İsviçre, Avusturya) filmler. 
● Yarışmaya yapım tarihi 1 Ekim 2021 sonrası olan filmler gönderilebilir.  
● Orijinal dili İngilizce olmayan bütün filmlerde İngilizce altyazı koşulu aranmaktadır. 
 
Başvuru 
Başvurular ücretsiz olarak www.filmfreeway.com üzerinden yapılabilir. 
Orijinal dili İngilizce olmayan bütün filmlerde İngilizce altyazı koşulu aranmaktadır.   
Festivalin ön seçici kurulu yarışmaya seçilen filmleri en geç Şubat 2022 tarihinde açıklayacaktır.   
 
Festival gösterimi ve telif hakları 
Festivale başvuran kişinin ya da şirketin filmin festivalde gösterimi için gerekli gösterim haklarına sahip olduğunu, 
festıvalde gösterimi kabul ettiğini, fılmden iki dakikaya kadar alıntıların radyo ya da TV kanallarında tanıtım amacıyla 
kullanılabileceğini başvuruyla birlikte teyid eder.  
 
Festival yarışma filmleri kopyası 
DCP ya da HD formatındaki .mp4 dosyaları yarışma gösterim formatı olarak kabul edilir.  
DCP’nin festivale gönderim masraflarını gönderen karşılar. Gösterim kopyasının geri gönderim masraflarını festival 
karşılar. 
 
 
 

http://www.filmfreeway.com/
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	● Türkiye dışında yaşayan ve Türkiye kökenli yönetmenlerin filmleri  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