
BAŞVURU 
ŞARTNAMESİ

RULES AND TERMS 
OF APPLICATION



UNESCO, Yunus Emre’nin vefatının 700. yılına atfen 2021 yılını “Yunus Emre” yılı olarak belirlemiştir. 
Bu minvalde; Yunus Emre’nin günümüze ulaşan şiirleri vasıtasıyla bize miras kalan evrensel mesajlarını 
sinemanın diliyle tüm insanlığa ulaştırmak amacıyla Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması 
düzenlenecektir. 

Yunus Emre yaşadığı dönemde, insanlara ilahi aşka dayanan sevgi ve hoşgörüyü vazetmiş, bütün o 
huzursuzluk ve sıkıntı ortamında insanları aşkın bir sevgiyle sarıp sarmalamış ve çatışmanın, kavganın, 
savaşın karşısına Yaradan’ın evi olan gönlü koymuştur. 

Gönül Çalab’ın tahtı 
Çalap gönüle baktı
İki cihan bedbahtı, 
Kim gönül yıkar ise 

“

“

Bu yüzden şiirleri dilden dile, gönülden gönüle 
aktarılmış, sevilmiş ve Anadolu’nun ruhu ve 
mayasında eşsiz bir yer edinmiştir. Yabancı 
düşmanlığının, İslamofobinin, nefret söyleminin, 
ayrımcılığın, ötekileştirmenin ve terörün 
gündelik sorunlar haline geldiği günümüze de 
ne çok şey söylüyor Yunus Emre. Hem de sözü 
dolandırmadan en sade ve etkili biçimde. 

Sen sana ne sanırsan 
Ayruğa da onu san 
Dört kitabın manası 
Budur eğer var ise 
***
Ben gelmedim davi için 
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir 
Gönüller yapmaya geldim 

“

“
A. YARIŞMANIN KONUSU 
ve TEMASI
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Bizler de bu yüce gönül insanının adını taşıyan 
Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın dört bir 
tarafına bakışımızdaki güzelliği, kulağımızdaki 
tınıyı, dilimizdeki nağmeyi, soframızdaki aşı, 
gönlümüzdeki sevgiyi taşırken elbette kapılarına 
vardıklarımızı da başka hiçbir neden aramadan 
ve başka hiçbir nedene ihtiyaç duymadan 
Yaradan’dan ötürü sevmeyi şiar ediniyoruz. 

“

“

Ve buradan hareketle, kamera ustalarının 
yabancı düşmanlığının, nefret söyleminin, 
ayrımcılığın ve ötekileştirmenin karşısında, 
Yunus Emre’nin şiirlerinden ilhamla insanlığı 
sevgiye, barışa, diğerkâmlığa ve birliğe 
çağırmalarını arzu ediyoruz. 

Yunus Emre’nin kelimelerinin film sekanslarına 
dökme çabasında tüm öğrencisinden öğretim 
üyelerine, senaristlerden yönetmenlere tüm 
sinema erbabını bu Yarışma’ya katılmaya 
ve gönlümüzü titreten Yunus Emre şiirlerini 
gözlerimizin enginliğine sunmaya davet 
ediyoruz. 

Gelin tanış olalım 
İşi kolay kılalım 
Sevelim, sevilelim 
Bu dünya kimseye kalmaz 

“

“

Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız 
Kamu âlem birdir bize

A. YARIŞMANIN KONUSU 
ve TEMASI
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Yarışma
Uluslararası Yunus 

Emre Kısa Film 
Yarışmasını, 

Kısa Film 
Eser / Film

Yarışma’ya katılacak 
kurmaca kısa filmi,

Enstitü
Yunus Emre 
Enstitüsünü, 

Katılımcı
Yönetmen

Yarışma’ya katılacak 
kurmaca kısa filmin 

yönetmenini,

Finale Kalan 
Filmler
Ön Jüri’nin 

değerlendirmesinden 
sonra Jüri’nin 

değerlendirmesine hak 
kazanan en fazla  

20 filmi, 

Ödüller
Yarışmada finale 

kalan kurmaca kısa 
filmlerden ödül 

kazananlara verilecek 
farklı para ödüllerini,

Jüri
Finale kalan kısa 

filmleri değerlendirip 
ödül sıralamasını 

belirleyecek kurulu 
ifade eder.

Ön Jüri
Yarışma’ya 
başvuracak 
tüm eserleri 

değerlendirip, finale 
kalacak kısa filmleri 

belirleyecek jüri,

B. TANIMLAR
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C.
YARIŞMA’YA 
KATILABİLECEK 
FİLM TÜRLERİ 
1. Yarışma’ya, sadece kurmaca kısa film 

niteliğindeki eserler katılabilecektir. 
2. Kurmaca filmler animasyon veya çizgi film 

türünde de olabilir. 
3. Belgesel türünde filmler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

1. Yarışma tüm ülkelerden katılıma açıktır. 
2. Yarışma’ya kurmaca film üreten veya 

üretmek isteyen herkes Yarışma’nın diğer 
şartlarını karşılamak koşuluyla katılabilir. 

3. Yunus Emre Enstitüsü çalışanları, jürilerin 
üyeleri ve bunların birinci dereceden 
akrabaları ile yarışmada bizzat görev 
alanlar Yarışma’ya katılamaz. 

D.
YARIŞMA’YA 
KİMLER 
KATILABİLİR?
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G. YARIŞMA TAKVİMİ
1. Başvuru tarihleri      : 01 Temmuz – 15 Ekim 2021

2. Ön Jüri’nin Değerlendirmesi   : 16 Ekim-30 Ekim 2021

3. Jüri’nin Değerlendirmesi   : 01-05 Kasım 2021

4. Finalistlerin Duyurulması   : 6 Kasım 2021

5. Sonuçların İlanı ve Ödül Töreni  : 15 Kasım 2021

İlan edilen tarihlerde Enstitü’nün diğer faaliyetleriyle ilgili planlamalar veya mücbir sebeplerden dolayı 
değişiklik meydana gelebilir. Yunus Emre Enstitüsü belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar. 

Tüm katılımcılar Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması Şartnamesini okumuş ve kabul etmiş 
sayılırlar. Buna ilaveten, katılımcılar aşağıda sıralanan bilgi, belge, görsel ve filmleri 
https://filmfreeway.com/YEE-Short-Film-Competition adresine yüklemek zorundadır. 

1. Başvuru formu,

2. Filmin fragmanı,

3. Filmin sinopsisi,

4. Yönetmenin biyografisi ve filmografisi, 

5. Filmden yüksek çözünürlüklü (300 dpi) üç kare,

6. Filmin Afişi (300 dpi)

7. Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi)

8. Filmin orjinal dili Türkçe’den farklı olan filmler için .srt formatında İngilizce veya Türkçe Altyazı 

Dosyası

9. Filmin orijinal dili Türkçe olan filmlerin .srt formatında İngilizce Altyazı Dosyası 

10. İstenen diğer bilgi ve belgeler (varsa telif anlaşması vs.) 

11. Kısa film, “Katılım Koşulları” maddesinde belirtilmiş olan formatlarda https://filmfreeway.com/
YEE-Short-Film-Competition adresine yüklenecektir. 

12. Enstitü, katılımcılardan ilave bilgi ve belge ile eserlerinin durumu ve kullanımıyla ilgili 

muvafakatname ve taahhütname isteyebilir. 

H. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
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UNESCO designated 2021 as the year of Yunus Emre, in reference to the 700th anniversary of Yunus 
Emre’s demise. In this regard; the International Yunus Emre Short Film Competition will be held with 
the aim of conveying Yunus Emre’s universal messages, which have survived to our day, to all humanity 
through the language of cinema. 

During his lifetime, Yunus Emre preached love and tolerance based on divine love, embraced people 
with a transcendent love in the atmosphere of unrest and distress, and dedicated his heart, the home 
of the Creator, against conflict, fight and war. 

The lover’s heart is the Creator’s throne, 
God admires and accepts it as his own, 
The man who breaks a heart shall groan
and moan 
In both worlds, suffering sorrows and
cares.  

“

“

Hence, his poems have been cited in many 
languages, touching upon many hearts with love, 
and attained a throne in the spirit of humanity. 
Yunus Emre says a lot about today’s world, too, 
where xenophobia, Islamophobia, hate speech, 
discrimination, marginalization and terrorism have 
become daily problems. He, indeed, does so in the 
simplest and most effective way, without deceiving 
the word. 

You have a self-image in your own eyes, 
Be sure to see others in the same guise. 
Each of the four holy boks clarifies 
This truth as it applies to man’s affairs

***

I am not here on earth for strife, 
Love is the mission of my life. 
Hearts are the home of the loved one; 
I came here to build each true heart. 

“

“
A. SUBJECT AND THE  
THEME OF THE COMPETITION
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We as Yunus Emre Institute, bearing the same 
name with this magnanimous man of heart, carry 
the tone in our ears, the melody in our tongue, 
the food on our table, and the love in our hearts 
to all corners of the world, and we make it our 
motto to love those we visit, without seeking or 
needing any other reason, other than the Creator 
himself: 

“

“

From this point of view, against the face of 
xenophobia, hate speech, discrimination and 
marginalization, we wish the masters of the 
camera to invite humanity to love, peace, altruism 
and unity, inspired by Yunus Emre’s poems. 

In an effort to convey the meaningful words of 
Yunus Emre into movie sequences, we invite 
everyone in the film sector from the students to 
academicians, from screenwriters to directors to 
participate in this Competition and unplight the 
heart trembling poems of Yunus Emre to the very 
vastness of our eyes. 

Come, let us all be friends for once, 
Let us make life easy on us 
Let us be lovers and loved ones, 
The earth shall be left to no one 

“

“

Mystic is what they call me. 
Hate is my only enemy;
I harbor a grudge against none.
To me the whole wide world is one.

A. SUBJECT AND THE  
THEME OF THE COMPETITION
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B. DEFINITIONS 

Competition 
International Yunus 

Emre Short Film 
Competition

Short Film
Work/Film

The fictional short film 
to participate in the 

Competition

Institute
Yunus Emre

Institute 

Participant 
Director

The director of the 
fictional short film 

that will participate 
in the Competition

Finalist Films
Up to 20 films that 
are qualified for the 

evaluation of the Jury 
after the evaluation of 
the Preliminary Jury 

Awards
Different cash prizes 
to be awarded to the 
fictional short films 
which will be chose 
among the finalist 

short films 

Jury
The committee that will 
evaluate the short films 
that make it to the finals 
and determine the award 

winners

Preliminary 
Jury

The jury that will 
evaluate all the films 

submitted to the 
Competition and 
determine finalist 

short films
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C.
FILM GENRES THAT 
CAN PARTICIPATE IN 
THE COMPETITION
1. Only fictional short films can participate in 

the Competition. 
2. These fictional films can also be 

animations or cartoons. 
3. Documentary films will not be considered. 

1. The Competition is open to participation 
from all countries. 

2. Anyone who produces or wants to 
produce a fictional movie can participate 
in the Competition, provided that they 
meet the other conditions specified 
therein. 

3. Yunus Emre Institute employees, 
members of juries and their first-degree 
relatives, and those who work in the 
Competition cannot participate in the 
Competition.

D.
WHO CAN PARTICIPATE 
IN THE COMPETITION?
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G. COMPETITION CALENDAR
1. Application dates       : July 01– October 15, 2021

2. Preliminary Jury Evaluation     : October16-October 30, 2021

3. Jury’s Evaluation      : November 01-05, 2021

4. Announcement of Finalists     : November 6, 2021

5. Announcement of Results and Award Ceremony  : November 15, 2021

There may be changes in the announced dates due to schedule of other activities organized by the 
Institute or due to force majeure. Yunus Emre Institute reserves the right to make changes on the 
specified dates. 

All participants are deemed to have read and accepted the International Yunus Emre Short Film 

Rules and terms of the Competition. In addition, the participants must upload the information, 

documents, images and films listed to https://filmfreeway.com/YEE-Short-Film-Competition 

1. Application form,

2. Movie trailer,

3. The synopsis of the movie

4. Biography and filmography of the director, 

5. Three high resolution (300 dpi) frames from the film,

6. Poster of the film (300 dpi)

7. Director’s photo (300 dpi)

8. English or Turkish subtitle file in .srt format for films whose original language is different from 

Turkish.

9. English subtitle file in .srt format  for films whose original language is Turkish. 

10. Other documents (copyright agreement, if any) 

11. The short film will be uploaded to https://filmfreeway.com/YEE-Short-Film-Competition in the 

formats specified in the “Terms of Participation” article. 

12. The Institute may request additional information and documents from the participants, as well as 

a letter of consent and undertaking regarding the state and use of their works. 

H. DOCUMENTS REQUIRED FOR APPLICATION



İLETİŞİM BİLGİLER / CONTACT ADDRESSES

Yunus Emre Enstitüsü
Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması 

Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi No: 10 Kızılay Çankaya/Ankara – Türkiye 
     +90 312 309 11 88          kisafilm@yee.org.tr

https://bit.ly/3yvQ8m7 




