
 
 

ANTEP KISA FİLM GÜNLERİ ŞARTNAMESİ 
 

1. Kültür için Alan tarafından desteklenen, big bang ve berisi tarafından düzenlenen ve iki 

ana şeçki altında gerçekleşecek Antep Kısa Film Günleri 20-22 Kasım 2020 tarihlerinde 

yapılacaktır. 

 

2. Antep Kısa Film Günleri’ nin amacı, Gaziantep’ te sinema severleri kısa filmlerle 

buluşturmak; Antep’ te çekilmiş kısa filmleri yerel izleyiciye sunmak,  Antep’ teki kısa film 

ilgililerini kısa film yapımına özendirmek, bu alanda gelişimleri desteklemek ve bu yolla 

şehir sinemasının gelişimine ve dış tanıtımına katkıda bulunmaktır. 

 

 

3. Kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerindeki yapımlar gösterim için başvuru 

yapabilir. 

 

4. Gösterimler, son 20 yılda Antep’ te çekilmiş kısa filmler (YEREL) ve sosyal perspektiften 

geçmişe, şimdiye ve geleceğe bakan kısa filmler (ULUSAL) olarak iki kategoride 

yapılacaktır. 

 

5. YEREL seçki için 1 Ocak 2000’ den itibaren Antep’ te çekilmiş kısa filmler başvuru 

yapabilir. Başvurucunun gösterime uygun teknik yeterlilikte kısa filme sahip olması önem 

taşımaktadır. Süre ve tür kıstası bulunmamaktadır. 

 

6. ULUSAL seçki için 1 Ocak 2018'den itibaren hazırlanmış, sosyal perspektif temalı kısa 

filmler başvuru yapabilir. Süre ve tür kıstası bulunmamaktadır. 

 

7. Antep Kısa Film Günleri’ ne katılmak isteyenler, başvuru formunu  

www.bigbangveberisi.com/  web sayfasından edinebilirler. 

 

8. Birden fazla filmle gösterime başvurmak serbesttir. 

 

9. Antep Kısa Film Günleri’ ne gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç 

gözetmeksizin big bang ve berisi etkinliklerinde yer alması, gösterilmesi başvuran 

tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, Antep Kısa Film Günleri’ nin tanıtımı 

amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo ve 

internet) gösterilebilir. 

 

10. Ön seçici kurulun yargısı kesindir.  

http://www.bigbangveberisi.com/


 

11. Ön elemeyi geçmiş filmler Antep Kısa Film Günleri kapsamında oluşturulacak programda 

izleyiciyle buluşacaktır. 

 

12. Antep Kısa Film Günleri son başvuru tarihi 31 Ekim 2020’dir. 

 

13. Katılımcılar en geç bu tarihe kadar aşağıdaki belgeleri 

o bigbangveberisi@gmail.com adresine, konu bölümüne filmin adını, 

yönetmenin adını ve hangi seçki programına başvurduğu belirtmek 

amacıyla Ulusal ya da Yerel yazarak göndermelidir: 
o Eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun imzalanmış çıktısı 
o Filmin İngilizce altyazılı (ve varsa Arapça altyazılı), şifreli Vimeo veya 

Youtube özel izleme linki  
o  Antep Film Günleri kataloğu için filmden iki adet görsel 

(jpeg formatında, en az 1920x1080 piksel boyutlarında) 
Gerektiği taktirde Arapça altyazı çevirisi için filmin diyalogları istenebilir. 

 

14. Ön elemeyi geçen filmler için gereken festival gösterim kopyaları, eser sahipleri 
tarafından 2 adet DVD içinde (üzerine filmin adını belirterek) dijital video (MOV , AVI), 
HD H264 veya Blu-Ray) formatında hazırlanmalı ve Antep Kısa Film Günleri komitesine 
aşağıda yer alan adrese 14 Kasım 2020 tarihine kadar ulaştırılmalıdır. Katılan filmler 
gösterim sonrası iade edilmez. 

 

Adres: Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. Sokak No :12 Nilüfer Apt. No:10/B, 
Şehitkamil - Gaziantep - Türkiye 

 

15. Kısa filmlerin İngilizce* altyazıları tamamlanmış ve filmin üzerine yazılmış olarak teslim 
edilmesi mecburidir.  Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin, Türkçe ve İngilizce altyazıları 
tamamlanmış ve filmin üzerine yazılmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. * : varsa 
Arapça altyazısı ile. 

 

16. Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir. 

 

17. Antep Kısa Film Günleri’ne katılanlar, bu yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 

 

18. Yönetmelikte değişiklik hakkı  gösterim günleri yönetimine aittir. 

 

19. Gösterime katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere ondokuz (19) maddeden 
oluşmaktadır. 
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