
The 8th STFF Shorts
Seattle Turkish Film Festival Short Program

 
Term and Conditions

The STFF pre-jury will curate a short film program, shortly the Program, from the submitted films,
and a grand jury consisting of industry experts will choose their top three favorites among the films.
The director of the top chosen film will receive the Grand Jury Award ($500). The audience will also
vote for their favorite film after the screening, and the 300$ Audience Award will be given to the
audience favorite. All screened films will receive a copyright fee of $20.

● There is no limit on the length of the submission as long as it is considered a "short film" by
the director. However, for films longer than 40 minutes, we require a statement as part of the
submission explaining why the submitter considers their submission as a ‘short film'.

● The production date of the film should not be any older than 2020.
● The application deadline is August 1, 2021. There is no application fee.
● Only one film can be submitted under the name of the same director.
● The applicant must be a former or current resident of Turkey, a person who has migrated

from, or is the descendant of migrants from Turkey, or anyone with a film regarding Turkey to
be eligible for the program.

● There are no topic or genre restrictions.
● If in any language other than English, the films must have English subtitles.
● The film must have standard image and sound quality. Films with corrupted images and/or

sound will be disqualified from the Program without warning.
● The applicant is liable with securing rights and paying royalties for all content and

copyrighted material featured in the short films. The applicant will be legally responsible for
any claims and/or legal action arising regarding the film.

● The application form must be completed either by an individual who is the legal owner of the
film or someone who is authorized to represent the legal owner(s).

● Regardless of the number of people involved in the production of the film, the award will be
presented only to the individual filing the application. The applicant is responsible for the
truth and accuracy of all information submitted in the application. The applicant assumes
legal responsibility for any claims and/or legal action arising out of the information contained
in the application.

● Applications will only be accepted via Filmfreeway.
● All the films submitted to the program will be archived and will not be returned under any

circumstances or conditions.
● By submitting a film, the applicant grants STFF the rights to screen the film at any STFF

event.
● Application must include a copy of the film ready for screening, a photograph of the director,

the film poster, and a few high-resolution stills from the film for the festival catalog.
● Please direct all questions to shorts@stff.org.

https://filmfreeway.com/festival/STFFShorts
mailto:shorts@stff.org
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Başvuru Koşulları

STFF Kısa Film Komitesi başvuru yapmış fılmler arasından kısa film programı (kısaca Program) için
seçkisini yapar. Alanın uzmanlarından oluşan Büyük Jüri bu seçki arasından en beğendiği üç filmi
seçer. Birinci seçilen filme Büyük Jüri ödülü (500 Amerikan doları) verilir. Ayrıca izleyiciler arasında
yapılacak oylama yoluyla, seyircilerin en çok beğenisini toplayan filme Seyirci Ödülü (300 Amerikan
doları) verilir. Gösterime dahil edilen tüm filmlere 20 Amerikan doları tutarında telif ücreti ödenir.

● Filmi yükleyen kişi tarafından "kısa film" olarak nitelendirildiği sürece filmin süresi için bir
kısıtlama yoktur. Bununla beraber, 40 dakikadan uzun filmler için, Program’a başvuran
kişiden filmin neden kısa film olarak değerlendirilmesi gerektiğinin açıklaması istenir.

● Program’a katılacak filmlerin yapım yılı 2020’den daha önce olmamalıdır.
● Son başvuru tarihi 1 Ağustos 2021’dir. Program’a başvuru ücretsizdir.
● Program’a bir yönetmenden sadece bir filmle başvurulabilir.
● Herhangi bir konu veya tür sınırlaması yoktur.
● Dili İngilizce olmayan filmler için İngilizce altyazı hazırlanması mecburidir.
● Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış

filmler, eser sahibine uyarı yapılmaksızın seçki dışı bırakılır.
● Program’a Türkiye’de ikamet etmiş ya da ikamet etmekte olan, Türkiye’den başka ülkelere

göçen ya da onların soyundan gelen yahut Türkiye’ye dair bir filmle herhangi bir kimse
başvurabilir.

● Program’a gönderilecek kısa filmlerdeki metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarına ilişkin her
türlü telif hakkı ve izinler başvuran kişinin sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki
sorumluluk eser sahibine aittir.

● Program’a başvuru ya filmin yasal sahibi/sahipleri ya da yasal sahibi/sahipleri adına bir
temsilci kişi tarafından yapılmalıdır.

● Eserin yapımında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece eserin başvuruyu yapan yasal
sahibine/sahiplerine verilecektir. Ayrıca, başvuru yapan kişi başvuru sırasında beyan edilmiş
bilgilerin doğruluğundan mesuldür. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk,
başvurana aittir.

● Başvurular sadece Filmfreeway sitesinden kabul edilecektir.

● Başvuru yapan tüm filmler STFF arşivinde saklanır ve hiçbir şart altında iade edilmez.

● Başvuruda bulunan katılımcı, STFF’e herhangi bir STFF film etkinliğinde gösterim yapma
hakkını verir.

● Başvuru paketi içinde filmin gösterime hazır kopyası, festival kataloğu için yönetmen
fotoğrafı, filmin posteri ve filmden birkaç kare yüksek çözünürlüklü fotoğraf bulunmalıdır.

● Her türlü sorunuz için shorts@stff.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

https://filmfreeway.com/festival/STFFShorts
mailto:shorts@stff.org

