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Son yıllarda Türk sinema sektöründe görülen gurur verici gelişmeler,Türk Sineması’na ve film yapımcılarına var olan ilginin artma-
sına neden olmuştur. Bu ilginin artmasına en büyük neden sinemaya gönül veren genç beyinlerimizdir.
2000 yılından günümüze başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalimiz sürekli artan iz-
leyici ve ilgili kitle sayısı, sürekli gelişen festival programı,belli bir standarda ulaşmış kültürel gücü ile Türk Film sektöründeki 
gelişmeleri en uygun şekilde yansıtmaktadır.

Bu çalışmalarımızın ışığın da sinemamızın geleceği gençlerimizi de unutmadık. Onların yanında olmak geleceklerine katkı da 
bulunmak ve Türk Alman öğrencilerini biraraya getirerek kültürel paylaşımlarını sağlamak amacı ile 2009 yılından itibaren ‘ Üni-
versiteler Arası Kısa Film Yarışması’ düzenlemeye başladık.

YARIŞMA TARİHİ
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında ; 26.06. - 01.07.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “14.Üniver-
siteler Arası Kısa Film Yarışması” ödülleri 1 Temmuz 2022 gecesi sahibine taktim edilecektir.

FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin yönetimi ve organizasyonu kısa adı “Kültürlerarası İletişim Derneği/Transfer Zwisc-
hen den Kulturen e.V.” tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda ‘Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’nın düzenlenmesi 
yetkisi bu derneğin sorumluluğundadır.

YARIŞMA TÜRÜ
Türk Üniversite öğrencilerinin kısa filmleri



YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

1. Yarışmaya başvuracak kısa filmlerin 2021 ve 2022 tarihli öğrenci  filmleri olması gerekmektedir.

2. Yarışmaya kısa filmin yasal sahibi başvurabilir.

3. Başvuru sahibi başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alın-
dığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.

4. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerin gösterim için teknik açıdan uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle gösterim kalitesini 
etkileyecek sorunları olan filmlerin Kısa Film Yarışması’na katılacak nitelikte olup olmadığına Festival Yürütme Kurulu karar verir 
ve gerekli gördüğü takdirde bir ara kararla yarışma dışı bırakabilir.

5. Yarışmaya kabul edilen kısa filmlerin yönetmeni filmin gösteriminden önce festival yetkilerinin yaptığı inceleme sonrası teknik 
anlamda herhangi bir sorun olması durumunda festival yapımcısı ile işbirliği içinde bu sorun için gerekli önlemi alır.

6. Kısa Film Yarışmasına katılmak için filmin yasal sahibinin festivalin
https://filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali adresi üzerinden  22 Nisan 2022 tarihine kadar başvuru 
yapması gerekmektedir. 
Filmin başvuru formunda istenilen materyaller ile her sayfası imzalanmış yönetmelik ve doldurulmuş formu  
kisafilm@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilecektir.

BelgeselFilm Festivali ve yönetmeliği ve formuna https://www.turkfilmfestival.de adresinden de ulaşılabilir

7. Yarışmaya katılan ve finale kalan tüm filmler festivalimiz süresince web sayfasında açılan “Kısa Film Kuşağı” bölümünde göste-
rilebilir. Ayrıca ilk Beş’e kalan filmler sinemada ‘Kısa Film’ seansında seyirci ile buluşturulacaktır.

8. Yarışmaya katılan ve dereceye giren kısa filmin yönetimini Festival yönetimince belirlediği tarihlerde festivale davet edilerek 
kabul edilir. 

Kısa Film başvurusuyla ilgili sorularınız için kisafilm@turkfilmfestival.de adresine ulaşabilirsiniz. 

ÖZEL KOŞULLAR:

1. Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu imzalayan kişinin sorumluluğundadır. Festival Yürütme Kurulu başvuru 
formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sa-
hibine aittir.

JÜRİLERİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

SEÇİCİ KURUL: 

- Yarışmaya başvuran filmin sayısının doğuracağı ihtiyaca göre seçici kurul oluşturulmasına festival yönetimi karar verir ve  
 Jüri başkanını belirler. Jüri üyelerinin adları değerlendirme sonrası kamuoyuna açıklanacaktır. 

-  Festival başvuru koşullarına uymayan kısa filmler yarışma dışı bırakılır. 

- Seçici kurul festivalde yarışacak 10 kısa filmi tespit eder.
 .

- Festival yönetimi ya da görevlendireceği bir temsilci yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak  
 amacıyla oy hakkı bulunmaksızın jüri toplantısına katılır.



- Seçici Kurul adayları açıklamadan önce bütün üyelerin imzalamış olduğu değerlendirme sonucunu festival yönetimine  
 teslim etmekte ve sonuçları festival yönetimi açıklayana kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

- Seçici kurul üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yapımlara ilişkin yorumlarda  
 bulunamazlar. Yapımlara ilişkin görüşlerini belirtemezler.

KISA FİLM JÜRİSİ:

- Seçici kurulun belirlediği Yarışma filmlerini Festival yönetiminin seçtiği sektör profesyonellerinden oluşan  
 bir jüri değerlendirecektir. 

- Jürinin üyelerinin adları değerlendirme sonrası kamuoyuna açıklanır. 

- Festival yönetimi ya da görevlendireceği bir temsilci yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak  
 amacıyla oy hakkı bulunmaksızın jüri toplantısına katılır. 

- Jürisi sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerin imzalamış olduğu değerlendirme sonucunu festival yönetimine  
 teslim etmekte ve sonuçları festival yönetimi açıklayana kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

- Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yapımlara ilişkin yorumlarda  
 bulunamazlar. Yapımlara ilişkin görüşlerini belirtemezler.

www.turkfilmfestival.de

www.facebook.com/turkfilmfestival.de

www.twitter.com/TurkFilmFfm

www.instagram.com/turkfilmfestivalifrankfurt

www.youtube.com/user/turkfilmfestival


