
KISA ÇEK UZUN ANLAT 

SENARYO YARIŞMASI 

BAŞVURU KOŞULLARI VE ŞARTNAME 

 

1-SENARYODA ARANAN ÖZELLİKLER 

 

• Kısa film senaryosunun teması “Bağımlılık”, “Çevre ve Hayvan Haklarının Korunması”, 

“Gönüllülük” olacaktır.  

• Senaryonun hedef kitlesi genel izleyicidir. 

• Tür; kurmaca, deneysel gibi kısa filmin dallarında herhangi bir ürün olabilir. Bu tür 

dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan 

ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek senaryolar yarışmaya kabul 

edilmez. 

• Senaryolar, en fazla 15 sayfa olmalıdır. 

•Senaryolar genel kabul gören senaryo tekniklerine uygun şekilde yazılmalıdır. 

 

2-BAŞVURU ŞARTLARI 

 

• Yarışma, konusu özelinde tüm yurtiçi başvurulara açıktır. 

• Yarışmaya başvuru ücretsizdir. 

• Yarışmaya amatör profesyonel başvuru şartlarını yerine getiren herkes katılabilir. 

• Tüm başvurularda senaryonun dili Türkçe olacaktır. 

• Yarışmaya sınırsız eserle başvurulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı ayrı başvuru 

yapılmalıdır. Bu başvuruların değerlendirmesi de ayrı ayrı yapılacaktır. 

• Senaryolar 15 sayfayı aşmamalıdır. 

• Yarışmaya başvuran kişi biyografisini ve filmin sinopsisini başvuruya eklemelidir. 

• Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda 

olmalıdır. 

• Dereceye giren senaryoların gösterimine ilişkin izin, başvuru ile gerçekleşmiş sayılır. 

• Yapım Desteği almaya hak kazanan senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, 

mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon 

maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır. 

• Dereceye giren senaryolara belirtilen ödüller verilecektir. 

• Gönderilecek senaryoların tüm hakları yazarda olmalıdır. Telif veya herhangi bir hak 

talebi ile ilgili tüm sorumluluklar başvuru sahibine aittir. Bu konuda Agâh Uluslararası 

Sinema Derneği’nin hiçbir yükümlülüğü yoktur.  

• Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo; biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin 

hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa, bu husus gönderilen senaryonun kapak 

sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri 

gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. 

Bu belgeler Agah Uluslararası Sinema Derneği tarafından istenildiği takdirde ibraz 

edilmek zorundadır. 

• Şartnamede düzenlenen şartlara uymayan eser ve/veya katılımcılar değerlendirme dışı 

tutulacak olup, bunu belirleme yetkisi münhasıran Agâh Uluslararası Sinema Derneği’ne 



ait olacaktır. 

• Senaryosu ödül alan katılımcıların beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği 

anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri 

alınır. 

• Başvuru sahibi, yarışmaya başvuruda bulunmakla birlikte Agâh Uluslararası Sinema 

Derneği’ne ait tüm yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır. 

 

3-YARIŞMA BAŞVURU 

•  Başvurular www.agahsinema.org.tr adresi üzerinden yayınlanan yönergeye göre 

yapılacaktır. 

• Senaryo, senarist biyografisi, sinopsis ve ana karakterlerin analizinin yapıldığı 

belgelerin, en geç 17 Kasım 2021 saat 23.59’a kadar yarisma@agahsinema.org.tr 

adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 

4-ÖDÜLLER 

 

- Birincilik Ödülü : 5.000 ₺ 

- Jüri tarafından finale çıkartılan 10 eserden 3 senaryoya Agâh Uluslararası Sinema 

Derneği tarafından yapım desteği ödülü verilecektir. 
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