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AMAÇ
Ulusal Kısa Film Yarışması’nın amacı, Türkiye’de ve Berlin’de sanat değeri yüksek kısa
filmlerin yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek; nitelikli kısa film
yapımlarını izleyiciye ulaştırmak; bu filmlerin uluslararası alanda da tanıtılmasını
sağlamak; bu yolla ülke sinemasının gelişimine ve dış tanıtımına katkıda bulunmaktır.

YARIŞMA TARİHİ
BTFF – Berlin Türk Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan Ulusal Kısa Metraj Film
Yarışması 05 – 11 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir. Festivalimiz içinde yer
alacak; ödüller 11 Kasım gecesi sahiplerine taktim edilecektir.

FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ
BTFF - Berlin Türk Film Festivalinin yönetimi ve organizasyonu BTKSD - Berlin Türk Kültür
Sanat ve Sinema Derneği (Berliner Verein für türkische Kultur, Kunst und Kino e.V.)
tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nın
düzenlenmesi yetkisi bu derneğin ve Festival kurucusu Cenk Yengiloğlu’nun
sorumluluğundadır.

YARIŞMA TÜRÜ
Ulusal Kısa Metraj Filmler

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
BTFF - Berlin Türk Film Festivali çerçevesinde düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması’na
katılacak filmler için şu koşullar öngörülür:
1. Yarışmaya 1 Ocak 2019’dan sonra çekilmiş Türkiye yapımı veya ortak yapımı
kurmaca, belgesel, canlandırma veya deneysel kısa metrajlı filmler katılabilir. Bir kısa
filmin Türkiye yapımı olarak kabul edilebilmesi için yapımcı ya da yönetmenden en
az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

2. Filmler en fazla 20 dakika uzunluğunda olmalı; gösterim kopyaları DCP (flat ise
1998x1080px, scope ise 2048x858px) ya da video (Quicktime Uncompressed ya da
H264 codec’li MP4) formatta hazırlanmalıdır.
3. DVD ve benzeri baskısı satışa sunulmuş filmler programa alınmaz.

BAŞVURU
Festivale katılabilmek için filmin yasal hak sahibi olan yapımcısı başvuruda bulunur.
Filmin birden fazla yasal hak sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal hak
sahiplerinin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Festivale istenen sayıda
filmle başvurulabilir.
Festivale başvuran filmlerin kamuoyuna tanıtılması ve festival kataloğunda yer alması
amacıyla, aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihi olan 01 Temmuz 2022 günü saat
24.00’a kadar kisafilm@berlintürkischesfilmfestival.de adresine mail yollanacaktır.

1. Filmin youtube.com veya vimeo.com sitelerinde yüklenmiş online öngösterim linki
(en az 3 ay geçerli)
2. Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye)
3. Katalogda yer alacak Türkçe ve İngilizce kısa özet (elektronik ortamda)
4. Press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler (varsa)
5. Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlükte, elektronik ortamda)
6. Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte)
7. (Gösterim kopyası altyazılı değilse) Altyazı çevirisi için diyalog listesi veya İngilizce
altyazı listesi
Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Festivale
katılım için onayı başvuru formuyla teyit edilen yönetmen ya da başvuran, festivalden
önce yapılacak olan basın toplantısıyla birlikte festival programı açıklandıktan sonra
filmini festivalden çekmemeyi taahhüt eder.
Zamanında teslim edilmeyen ve eksik düzenlenen başvuru belgeleri sebebiyle,
katılımcı film, Festival yönetimi tarafından diskalifiye edilebilir. Teknik veya telif haklara
karşı bulunulan itirazlar durumunda da başvuru geçersiz sayılır.

TELİF HAKLARI VE SORUMLULUK
Katılım formunda yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Festival Yönetimi
katılımın formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bilgilerin
doğruluğu konusunda ortaya çıkan/çıkabilecek olan hukuksal sorumluluk imza
sahibine aittir. Yarışmanın tüm katılımcıları, bu yönetmelikte yer alan hususları kabul

etmiş sayılırlar. Filmde kullanılmış herhangi bir müzik, görüntü, resim ve metinden
doğacak telif hakkı sorumluluğu tümüyle filmin sahibine aittir.

ÖDÜL
1.

Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, En İyi
Kısa Film Ödülünü verir. Kazanan filmin yönetmenine SILVER TOR ödülü verilecektir.

2. Jüri gerekli gördüğü durumlarda, para ödülü içermemek koşuluyla bir filmin sanatsal
ya da teknik dallarından birine Mansiyon verebilir.
3. Ödül kazanan filmin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım
evraklarında ve filmin sonraki gösterimlerinde (Jenerikte), filmin festivalde kazandığı
ödüle yer vermeyi taahhüt ederler.

GÖSTERİM VE KOPYALAR
Festivalde Türkiye yapımı filmler İngilizce altyazılı olarak gösterilir. Yapımcı, filminin
kopyasını İngilizce altyazılı sağlayamadığı takdirde festival, film için elektronik İngilizce
altyazı hazırlar.
Programa katılması kesinleşen filmlerin gösterim dosyalarının son iletim günü, 01
Temmuz 2022’dir. Filmler Jülicher Str.16, 13357 Berlin adresinde ki Festival Yönetimi’ne
elden teslim edilir ya da indirme linkiyle posta olarak ıslak imzalı yollanır.

JÜRİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI
Yarışmaya katılacak filmler, başvurular arasından BTFF - Berlin Film Festivali Kısa Film
Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Yarışmaya katılacak filmlerin nihai kararı festival
yönetimi tarafından verilir. Festival, filmlerin seçimiyle ilgili açıklama yapmama hakkını
saklı tutar.
Yarışmaya katılan filmler, festival yönetimince belirlenen bir jüri tarafından
değerlendirilir. Kısa Film Yarışması Jürisi, Türkiye’den ve Almanya’dan film yapımcıları,
yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, uzmanlar ve sinemayla
ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşur.
Jüri, çalışma düzenini kendisi belirler. Jüri üyeleri, gösterim düzeni Festival Yönetimi’nce
saptanan yarışma filmlerini festival süresi içinde izler.
Jüri, kararın duyurulmasından önce, tüm üyelerce imzalanmış tutanakları Festival
Yönetimi’ne teslim eder.

SİGORTA
Festival tarafından seçilen filmlere ait kopyaların festivale tesliminden kopyayı
sağlayan kuruluşa gönderilmesine kadar geçen süre içindeki sigortasından festival
sorumludur. Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, filmin sahibinin başvuru
formunda belirttiği değer tutarını tazmin etmekle yükümlüdür. Katılımcının, başvuru
formunda miktarı belirtmediği durumlarda, sigorta şirketi kopyaya 500 Amerikan Doları
değer biçecektir.

YETKİ
 Festival Yönetimi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere
sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.
 Bu genel yönetmelik maddelerinde yer almayan diğer konular hakkındaki kararlar,
film festivalleriyle ilgili uluslararası yönetmelikleri doğrultusunda, BTFF - Berlin Film
Festivali Yönetim Kuruluna aittir.
 Yönetmelikte değişiklik hakkı festival yönetimine aittir.
 BTFF - Berlin Film Festivali programına katılan Türkiye yapımı filmlerin sahipleri,
yapımcıları ve yönetmenleri, bu yönetmeliğin kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

DİĞER KOŞULLAR
 Yarışmaya katılacak filmler orijinal formatı ne olursa olsun ‘PAL’ sistemi (DVD’ye
uygun biçimde) ile kaydedilmiş olmalıdır.
 Önceki yıllarda yarışmaya katılmış olan filmlerin yarışmaya tekrar katılma hakkına
sahip değildir.
 Filmler, Seçici Kurul’a ve izleyiciye, Festival Yönetimi’nin uygun göreceği salonlarda
sunulur. Gösterim sırasında salon yetkililerine/Festival Yönetimi’ne, salon ya da
program değişikliği önerilip, yapılamaz.
 Festival Yönetimi, tanıtım amaçlı olmak üzere, filmden en çok 1 dakikalık bir bölümü
kullanma hakkına sahiptir.
 Seçici Kurul kararı kesindir, yargılanıp değiştirilemez. Seçici Kurul ve üyeleri, filmleri
içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden diskalifiye edebilir. Bu konuda Kurul’un
takdiri geçerlidir.
 Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı ve belirlenmeyen diğer hususlarda, karar
yetkisi Festival Yönetimi’ne aittir.

