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Siyer Vakfı’nın organize ettiği ve bu yıl 5.si düzenlenecek olan Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması

15 Mayıs 2018 Salı günü düzenlenecek olan Kahvaltılı Basın Toplantısı ile yeni senesine başlıyor. Yarışmanın tema ve

ödüllerinin ilanı, jüri üyelerinin tanıtımı ve teknik bilgilendirmenin yapılacağı toplantı Haliç Kongre Merkezinde

gerçekleştirilecek.

Hz. Peygamber’in (sas) hayatı boyunca mücadelesini verdiği hak davasının, O’nun (sas) örnek ahlakının anlaşılması

ve bu alanda gayret sarf edenlerin desteklenmesi amacıyla tertip edilen yarışmanın hedefi; Hz. Peygamber’in (sas)

insanlığa getirdiği mesajı, O’nu (sas) tanımaya aday bu çağın insanlarına sinema aracılığıyla ulaşmasını sağlamaktır.

Hz. Peygamber’e (sas) ithaf edilmiş olmasıyla Türkiye’de ve dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan Alemlere Rahmet

Uluslararası Kısa Film Yarışması, her geçen sene katılan eser sayısı ve dağıtılan ödül miktarlarıyla büyümeye devam

etmektedir.

İlki 2014 yılında düzenlenen Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın katılan eser ve dağıtılan ödülleri

şu şekilde gerçekleşti:

 • 2014 yılında kabul edilmiş 50 eser ve toplamda 15.000 TL ödül

 • 2015 yılında kabul edilmiş 103 eser ve toplamda 35.000 TL ödül

 • 2016 yılında kabul edilmiş 143 eser ve toplamda 65.000 TL ödül

 • 2017 yılında kabul edilmiş 343 eser ve toplamda 100.000 TL ödül

Her sene gala ve ödül törenine kültür sanat, sinema, bürokrasi dünyasından önemli isimlerin katıldığı, törenin ulusal

ve yerel birçok televizyon kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandığı ve sonrasında da ulusal ve yerel basında büyük

teveccüh gören Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın 5. yıl takviminin açıklanacağı, Jüri üyelerinden

Turgay Tanülkü, Ali Ural, Mahmut Fazıl Coşkun, İsrafil Kuralay, Sadık Yalsızuçanlar, Mahmut Ulu gibi önemli isimlerin

de katılacağı basın toplantısına, siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızı da bekliyoruz.

Tarih: 15 Mayıs Salı – Salı: 09:45

Yer:  Haliç Kongre Merkezi / Balat Salonu


