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AKP’nin Kısa Film Yarışmasına Karşı 

“Kısa Film Dayanışması” 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi “Büyüyen ve gelişen Türkiye” konulu kısa film 

yarışması düzenlediğini duyurdu.  

Çalışmalarını Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde sürdüren sinemacılar da bu yarışmaya karşı 

“Aklımız, yaratıcılığımız, emeğimiz, vicdanımız satılık değil !” başlığıyla bir 

çağrı yaptılar. Kısa filmciler AKP ve İcraatları konulu filmler üretmeye çağrılırken, AKP’nin 

yüksek para ödüllerine karşı birinciye 100 mumluk, ikinciye 60 mumluk, 

üçüncüye 40 mumluk ampul verileceği duyuruldu. Şimdiden çok sayıda kısa filmci 

Kısa Film Dayanışması çağrısına olumlu yanıt verdi.  

Aşağıda bu çağrıyı, Kısa Film Yarışması ve Kısa Film Dayanışması’nın başvuru şartlarını ve 

AKP’nin düzenlediği yarışmanın jüri üyelerinin isimlerini dikkatinize sunuyoruz. 

Kısa Film Dayanışması bilgileri için: www.kisafilmdayanismasi.org  

AKP’nin düzenlediği yarışma hakkındaki bilgiler için: http://www.kisafilmyarismasi.com  

 

Aklımız, yaratıcılığımız, emeğimiz, vicdanımız satılık 
değil. 

AKP bir kısa film yarışması  düzenleyeceğini duyurdu. Adı da 
“Büyüyen ve Gelişen Türkiye” 

Yarışma ödülleri olarak ülkemizde daha önce bir kısa film 
yarışmasında duymadığımız rakamlar telaffuz edildi. Birinciye 
50 bin, ikinciye 35 bin, üçüncüye 25 bin, mansiyon ödülü 
olarak da 10 bin lira. 

Bu paranın cazibesine kapılan genç  insanlardan 
ruhlarını satmalarını isteyerek.  

Jüri’de Hüseyin Çelik’ten başlayan bir dizi AKP yöneticisinin yanı sıra bir dizi sinemacı, sinema 
yazarı, akademisyeni de sıralamışlar. Şartnamede de başvuran filmleri diledikleri gibi AKP 
propagandası amacıyla kullanabileceklerini yazmışlar.   

Bu kısa film yarışması bir meydan okumadır. AKP yöneticileri bu çağrıyla biz genç sinemacıları 
tamamıyla değersiz, iktidar yalakası, halkına karşı sorumluluklarından uzaklaşmış bireylere 
dönüştürmek istemişlerdir. İstediği zaman istediği ajansa dilediği kadar film yaptırabilecek 
olan AKP bu yolla gençliğe operasyon yapmaktadır.   

http://www.kisafilmdayanismasi.org/
http://www.kisafilmyarismasi.com/
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AKP için her şeyin fiyatı vardır ama hiçbir şeyin değeri yoktur. Bu yarışma da sinema 
alanındaki gençlere bunun çağrısını yapmaktadır.  

Para için, iktidarın gölgesinde, ruhsuz, derinliksiz, yalan işler yapmak isteyenler gidip 
kayıtlarını  yaptırsınlar. Bizim çağrımız ülkemizin ve insanlarımızın gerçeklerini sorgulayan, 
AKP iktidarının ülkemizi nasıl bir hale getirdiğini gören ve bundan mutlu olmayanlara. 

Gelin, aklımızı, emeğimizi, yaratıcılığımızı  ve vicdanımızı yan yana koyalım. AKP’nin gerçekte 
ne olduğunu, ne yaptığını bir de bizim gözümüzden izlesinler. Meydanın boş olmadığını satılık 
olmadığımızı gösterelim. AKP ve icraatları konulu filmlerimizle ülkemizin gerçeklerini kendi 
dilimizle, olduğu gibi, bütün gerçekliğiyle anlatalım. 

 

Bir kez daha hep birlikte söylemek üzere:  

Aklımız, yaratıcılığımız, emeğimiz, vicdanımız satılık değil.  

Çünkü bunlar satıldığında beş para etmezler.   

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi 
http://www.kisafilmdayanismasi.org 

E-posta: kisafilmdayanismasi@gmail.com   
Telefon: (0216) 414 22 39  
Adres: NHKM KADIKÖY: Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı) No: 7 Bahariye - İstanbul  
 

Kısa Film Dayanışması Şartnamesi AKP’nin Kısa Film Yarışması Şartnamesi 
1. Dayanışmaya gönderilen filmlerde konu "AKP 
ve onun icraatları" olmalıdır. 
2. Kısa Film Dayanışması'na gönderilecek olan 
filmlerde süre ve tür kısıtlaması yoktur. İsteyen 
istediği gibi, belgesel, canlandırma ya da nasıl 
istiyorsa öyle ve dilediği uzunlukta film yapabilir. 
3. Kısa Film Dayanışması herkese açıktır. 
Katılımcılar, Kısa Film Dayanışmasına  birden fazla 
filmle katılabilirler. 
4. Katılımcılar, doldurdukları formu ve filmlerini 5 
Mayıs 2010 tarihine kadar NHKM KADIKÖY: Ali 
Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı) No: 7 Bahariye - 
İstanbul adresine göndermelidir. Gönderilen 
zarfların üzerine "Kısa Film Dayanışması" 
yazılmalıdır. (Internet yolu ile göndermek için 
"sen de katıl" bölümünü inceleyiniz. 
5. Katılımcılar gönderdikleri filmlerinin filmin 
sahibi olmalı ve gösterim haklarını elinde 

1. Kısa Film yarışmasına gönderilecek olan filmler, 
jenerik dahil 10 dakikadan uzun olmamalıdır. Ancak 
jüri uygun gördüğü takdirde, zaman sınırlaması 
kuralını kaldırabilir. 
2. Katılımcılar, eksiksiz doldurulmuş başvuru formunu 
ve filminin DVD formatında kaydedilmiş 3 (üç) 
kopyasını 05 Mayıs 2010 tarihine kadar AK PARTİ 
Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı Söğütözü 
Caddesi No: 6 Çankaya / Ankara adresine 
göndermelidir. 
3. Kısa Film Yarışması’na gönderilecek filmlerin konu, 
içerik, görüntü, her türlü ses-müzik ve sair tüm 
unsurları üzerinde FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu) kapsamında doğacak fikri ve diğer tüm 
hakların sorumluluğu katılımcılara ait olup, üçüncü 
kişilerin eserler üzerindeki hak taleplerinden Ak 
Parti’nin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. 
4. Katılımcılar; bu proje kapsamında yarışmaya 
gönderdikleri filmlerin, yukarıda izah olunan tüm 
unsurlar bakımından özgün (katılımcıya ait) olduğunu 
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bulundurmalıdır. 
6. Kısa Film Dayanışmasına gönderilen filmlerin 
içerdiği her türlü görsel, işitsel materyale dair 
sorumluluk filmin sahibine aittir. 
7. Kısa Film Dayanışmasına katılanlar filmlerinin 
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi tarafından Kısa 
Film Dayanışması organizasyonu kapsamında, 
ticari olmayan gösterimlerde kullanılmasına izin 
vermiş sayılırlar.  NHKM tüm gösterimleri 
www.kisafilmdayanismasi.org adresinden 
duyuracağını taahhüt eder. 
8. Başvuru belgesi sahibi, filmin yasal sahibi 
olmalıdır. Başvuru belgesinde belirtilecek 
bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu 
bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal 
sorumluluk imza sahibine aittir. 
9. Gönderilen filmler birer kopya olarak 
NHKM'de, Nâzım Hikmet Akademisi Sinema 
bölümünde arşivlenir. Filmler NHKM ve Nâzım 
Hikmet Akademisi öğrencilerine, eğitim ve 
tartışma amacıyla derslerde gösterilebilir. 
10. Kısa Film Dayanışması ödülleri 
Birinci: 100 mumluk ampul 
İkinci  :  60 mumluk ampul 
Üçüncü: 40 mumluk ampul 
 
11. Ödül kazanan filmler gösterimler sırasında 
izleyiciler ve dayanışmaya katılan filmlerin 
ekipleri tarafından birlikte belirlenir. 
12. Bu sözleşme filmlerin sahipliğine ya da farklı 
mecralarda çoğaltılmasına dair hak devrini 
içermemektedir. Filmlerin tüm hakları sahibine 
aittir. 

 

yahut ilgililerinden (eser sahiplerinden) izin alınmak ve 
telif bedelleri ödenmek suretiyle kullanıldığını, bu 
kapsamda Ak Parti’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını 
kabul ve taahhüt ederler. 
5.. Katılımcılar, Kısa Film Yarışması’na birden fazla 
filmle katılabilirler. 
6. Kısa Film Yarışması herkese açıktır. 
7. Kısa Film Yarışması’na gönderilen zarfın üzerine “AK 
PARTİ Kısa Film Yarışması 2010” ibaresi yazılmalıdır. 
8. Başvuru belgesi sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır. 
Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin 
doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle 
doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. 
9. Jüri seçimiyle Kısa Film Yarışması’na kabul edilen 
filmler, AK PARTİ Genel Merkez Tanıtım ve Medya 
Başkanlığı tarafından arşivlenir. Filmin haklarına sahip 
olan kişi/firma, başvuru formunu doldurarak, filmin AK 
PARTi Tarafından, tanıtım veya propaganda amacıyla 
herhangi bir yerde yayınlanması ya da çoğaltılmasını 
kabul etmiş sayılır. 
10. Gönderilen filmler AK PARTİ Genel Merkez Tanıtım 
ve Medya Başkanlığı tarafından süre sınırlaması 
olmaksızın, istenildiği sürece kullanılabilir. Bununla 
ilgili filmin haklarına sahip olan kişi/firma, hiçbir 
şekilde başkaca bir hak talep edemez. 
11. Katılımcı, Kısa Film Yarışması’na başvurduktan 
sonra filmini geri çekemez. 
12. Bu şartnamede belirtilen koşullara uymayan 
başvurular yarışma komitesi tarafından Kısa Film 
Yarışması’ndan çıkarılabilir. 
13. Eleme: Başvuran filmlerin değerlendirilmesi tek 
etapta yapılacaktır. Yarışma komitesi tarafından 
belirlenecek jüri filmlerin tamamını izleyerek 
değerlendirmede bulunacaktır. AK PARTİ Genel 
Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı, jüri üyelerinin 
sıralamalarını değerlendirerek toplam 6 filmden 
oluşan (Birinci olan Kısa film, İkinci olan Kısa film, 
Üçüncü olan Kısa film, Mansiyon alan Birinci Kısa film, 
Mansiyon alan İkinci Kısa film, Mansiyon alan Üçüncü 
Kısa film,) Kısa Film Yarışması’nı kazanan filmleri 
belirleyecektir. 
14. Taşıma: Filmlerin gösterim kopyasının AK PARTİ 
Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı’na 
gönderim giderleri başvuru sahibi tarafından 
karşılanacaktır. 
15. Ön eleme için gönderilmiş olan kopyalar iade 
edilmez ve AK PARTİ Genel Merkez Tanıtım ve Medya 
Başkanlığı arşivinde saklanır. 
16. Yarışma arşivinde bulundurulacak olan (Ön eleme 
için gönderilmiş olanlar dahil) filmler AK PARTİ’nin 
herhangi bir etkinliğinde gösterim veya propaganda 
amaçlı kullanılıp çoğaltılabilir. Bu durumda, AK PARTİ 
Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nın 
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başvuru şartnamesinde imzası bulunan yapımcı, 
yönetmen veya film sahibine haber verme 
zorunluluğu yoktur. 
17. Ak Parti iktidarının icraatlarını anlatacak olan 
filmlerin konu başlıkları şunlardır; 

 • Eğitim 

 • Sağlık 

 • Ulaşım 

 • Dış Politika 

 • Ekonomi 

 • Avrupa Birliği 

 • Tarım 

 • Turizm 

 • İnsan Hakları ve Demokrasi 

 • Kadın ve Aile 

 • Sosyal Yardım 

 • Özürlüler 

 • Adalet 

 • Çevre ve Orman 

 • Enerji 

 • TRT 

 • Toplu Konut 

 • Köydes Beldes 

 • Tika 

 • Vakıflar 

 • Genel 
konu başlıkları altında AK Parti iktidarının icraatlarla 
ilgili ayrı ayrı kısa film hazırlanabilceği gibi, tümünü 
konu alan kısa film de hazırlanabilir. 
18. Filmlerin içeriği yasalara ve genel ahlak kurallarına 
uygun olmalıdır. 
19. Sonuçlar; Filmlerin en son teslim tarihinden 15 gün 
sonra www.kisafilmyarismasi.com ve 
www.akparti.org.tr sitelerinden duyurulacaktır. (Bu 
tarihin değişmesi durumunda 
www.kisafilmyarismasi.com sitesinden bilgi 
verilecektir) 
20. Ödül: Kısa Film Yarışması’ndaki ödüller: 
Birinci: 50.000 TL, İkinci: 35.000 TL, Üçüncü: 25.000 
TL, Mansiyon: 10.000 TL 
21. Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda, 
karar yetkisi, AK PARTİ Genel Merkez Tanıtım ve 
Medya Başkanlığı’na aittir. Kısa Film Yarışması internet 
sitesi: www.kisafilmyarismasi.com’dur. Kısa film 
yarışması son başvuru tarihi: Katılımcılar başvuru 
şartnamesi ile birlikte filmlerinin üç adet DVD 
kopyasını belirtilen adrese 05 Mayıs 2010 Çarşamba 
mesai bitimine kadar göndermelidirler. Başvuru 
formunda yer alacak bilgiler yarışma kataloğunda 
kullanılabileceğinden lütfen formu eksiksiz olarak 
doldurunuz ve Kısa Film Yarışması şartnamesini 
dikkatle okuyunuz. 
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AKP’nin düzenlediği  “Büyüyen ve Gelişen Türkiye”  konulu kısa film yarışmasının 
Jüri üyeleri:  
 
AKP Yöneticileri: 
Hüseyin Çelik (AKP Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı), Fatma Şahin (AKP Genel 

Merkez Kadın Kolları Başkanı), Fatih Şahin (AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı)  
 
Yönetmen Osman Sınav, oyuncu Hülya Avşar, oyuncu Ali Sürmeli, belgesel yapımcısı Coşkun 
Aral, sinema-TV yazarı Nedim Hazar, sinema yazarı Ali Murat Güven, sinema yazarı Alin 
Taşçıyan, Gazi Üniversitesi (GÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci Bostancı.  


