
SHORT FILM
COMPETITION

1st Place:  $ 2,000
2nd Place:  $ 1,000

3rd Place:  $ 750

AST FILM FESTIVAL

Last Date of Submission: August 15, 2020
Note: You may use your phone. Your film can be maximum 10

minutes long. First 10 film will be screened on AST's website.

Within the Scope of Human Rights Violations
THEME: INNOCENCY

In addition, the top 10 films will be
broadcasted/shared on AST's website and social

media channels. Also, they will be given a cetificate.

Contact & For More Information:
shortfilm@silencedturkey.org

AWARDS



2020 KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN: Advocates of Silenced Turkey, USA

I- KONU:Yaşanan insan hakları ihlalleri kapsamında “MASUMİYET - INNOCENCY”

Türkiye`de ve dünyanın diğer ülkelerinde yaşanan insan hakları ihlalleri ve
mağduriyetler kapsamında yaşanılanlar, hapislerdeki masum kadınlar-bebekler-
yaşlılar başta olmak üzere siyasi tutuklular, işkence, temel insani haklardan
mahrum bırakılma vb. alt başlıkları kapsamaktadır.

                Yaşanan  ve  yaşatılan   haksız   uygulamalara   duyarlılık    bilincini
geliştirmek; kısa film yapımında kendini geliştirmek; film yapımındaki estetik
becerileri yansıtmanın yanı sıra konuyla bağlantılı mesajı izleyiciye sunabilmek;
sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak.

II- AMAÇ:

Yarışma, her yaştan herkese açıktır.III- KAPSAMI:

IV- BAŞVURU KOŞULLARI:

Yarışmaya katılacak kısa filmin  süresi en fazla 10 dakika ile sınırlıdır. 
Yarışmaya katılacak kısa filmler mağduriyetler ana temasıyla ilişkilendirilmiş
olmalıdır. 
Kısa filmler kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri
olabilir. 
Yarışmaya katılacak filmler, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir.
Filmler fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan
yararlanılarak çekilebilir.
Katılımcılar en çok üç kısa film ile yarışmaya katılabilirler. 
Yarışma Projesine ve Katılım Koşullarına uymayan filmler yarışma dışı
kalacaktır.

İrtibat & Bilgi:
shortfilm@silencedturkey.org



Jüri üyeleri, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden yarışma dışı
bırakabilir. 
Yarışmaya gönderilen tüm eserlerin AST (Advocates of Silenced Turkey)
tarafından uygun bulunması zorunludur. 
Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez. 
Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır.  
Başvuruda bulunan katılımcılar filmlerini   aşağıdaki yazılı doküman ve
materyallerle birlikte en geç 15 Ağutos 2020 Cumartesi günü saat 17: 00’ e
kadar shortfilm@silencedturkey.org e-mail adresine göndermelidir.

IV- BAŞVURU KOŞULLARI DEVAMI:

Katılımcı tarafından doldurularak pdf yada jpeg (Katalımcı tarafından
gönderilen e-mailler belge niteliğindedir.)
Filmin digital kopyası ( üzerinde Filmin Adı, Süresi, Türü, Yönetmen Adı
belirtilmelidir.) 
Filmin özet hikayesi (Sinopsis) yazılı olarak gönderilmelidir 
Filmin künyesi (Yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncuların adı vs.)
Filmin özgün senaryo ve özgün müzik eserlerinden doğan telif hakları ile
ilgili izinlerin alındığına ilişkin belgeler. 
Filmin en az 2 adet görsel materyali (Filmin set fotoğrafları) 
Yönetmenin özgeçmişi, fotoğrafı, iletişim adresi ve telefonları.

Filmin daha önce televizyonda, sinemada yada herhangi bir sosyal medya
kanalında yayınlanmamış olması gerekir.
Eserler, AST web sitesi üzerinden https://silencedturkey.org adresinden
verilecek linkte yer alan başvuru katılım formunu doldurularak, pdf halde teslim
edilmelidir.
Film herhangi bir dilde olabilir.
İngilizce veya Türkçe filmler için altyazı gerekmemektedir.
İngilizce veya Türkçe haricindeki filmlerin İngilizce veya Türkçe altyazı eklemesi
gerekmektedir.

İrtibat & Bilgi:
shortfilm@silencedturkey.org



                        16 Agustos - 7 Eylül 2020 arasında juri tarafından
değerlendirilecektir.
DEĞERLENDİRME TARİHİ:

Yarışmaya katılan filmler, profesyonellerden oluşan Jüri tarafından
değerlendirilecektir. Jüri üyeleri; AST’ nin belirlediği kişilerden oluşacaktır.

VI- SEÇİCİ KURUL

                                         Eserler en  geç  15 Ağustos 2020 Cumartesi akşamı
saat: 17:00’a kadar ASTnin shortfilm@silencedturkey.org   mail adresine teslim
edilmiş olacaktır.

VII- DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

ESERLERİN TESLİM TARİHİ:

Eylül 2020’nin ikinci haftası yapılacaktır.VIII-ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ:

ÖDÜLLER

Kısa Film dalındaki         

Birinciye           2000$ +Sertifika
İkinciye             1000$ + Sertifika                                                             
Üçüncüye          750$  + Sertifika
Ayrıca ilk 10’a giren filmler AST’nin websitesi ve sosyal medya kanallarında
yayınlanacaktır.

V- TELİF HAKLARI:

1-Katılımcı, filminde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanmış ise
senarist ve besteci belirtilmeli ve filmin yönetmeni bu eserlerle ilgili telifleri almış
olmalıdır. Konuyla ilgili tüm sorumluluklar katılımcıya aittir.   
2-Yarışmaya katılan filmlerin ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı
AST`ye aittir.

İrtibat & Bilgi:
shortfilm@silencedturkey.org



Tarih:   …...........................................................................................................

 
Adı Soyadı: …...................................................................................................   

Doğum Yeri ve Yılı: ….......................................................................................

Mesleği: …........................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................

Telefon: …............................................. E-posta: …..........................................

Eserin Adı: ….......................................................................................................

           

 

 

Şartnamedeki hükümleri okudum, anladım, kabul ediyorum.    

İ M Z A: ………………………………………………..

2020 AST KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM FORMU

İrtibat & Bilgi:
shortfilm@silencedturkey.org



www.silencedturkey.org
help@silencedturkey.org

www.facebook.com/silencedturkey
www.youtube.com/AdvocatesofSilencedTurkey

If you would like to support film contest you may make your
donations by clicking the link below or scanning the QR code

SOUTH AFRICA FRANCEGERMANY

PARTNER ORGANIZATIONS

https://silencedturkey.org/donatenow

@silencedturkey

AUSTRALIA

SWITZERLAND


