
14. Akbank Kısa Film Festivali 

Ulusal ve Uluslararası Yarışma Katılım Koşulları 

1- Kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerindeki yapımlar yarışmaya katıla- 
bilir. 

2- Yarışmalar, ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride yapılmaktadır. 

3- Ulusal yarışmaya T.C. uyruklu herkes katılabilir. (Akbank çalışanları yarışmaya 
katılamaz.) 

4- Uluslararası yarışmaya yabancı veya T.C. uyruklu herkes katılabilir. (Akbank 
çalışanları  yarışmaya katılamaz.) 

5- Süresi  30 dakikayı aşmayan filmler başvuru yapabilir. 

6- Katılacak filmler “PAL” sistemiyle kaydedilmiş olmalıdır. 

7- 1 Ocak 2017'den itibaren hazırlanmış olan filmler başvuru yapabilir. Akbank Kısa 
Film Festivali dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu 
yarışmalardan  ödül  almış  olmak katılmaya engel değildir. 

8- Festivale katılmak isteyenler, başvuru formunu Akbank Sanat'tan veya festivalin web 
sayfasından edinebilirler. 

9- Birden fazla filmle yarışmaya katılmak serbesttir. 

10- Festivale gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç gözetmeksizin 
Akbank Sanat etkinliklerinde yer alması ve “Akbank Kısa Film Festivali U�  
niversitelerde” etkinliğinde gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna 
ek olarak, festivalin tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı 
mecralarda (televizyon, radyo ve internet) gösterilebilir. 

11- O�  n seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir. O�  n seçici kurul bir filmi yarışma dışı seçki 
olan  “Perspektif”  bölümüne önerebilir. 

12- O�  n elemeyi geçmiş filmler festival kapsamında oluşturulacak programda izleyiciyle 
buluşacaktır. 

13- Festivalin son başvuru tarihi 30 Kasım 2017'dir. 

14- Katılımcılar, en geç bu tarihe kadar aşağıdaki belgeleri  
iletisim@akbankkisafilmfestivali.com  adresine, konu bölümüne filmin ve yönetmenin 
adını yazarak göndermelidir: 

a- Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu (veya 

www.akbankkisafilmfestivali.com adresinden doldurulmuş online başvuru 

formunun imzalanmış çıktısı) 

b- Filmin İngilizce altyazılı, Vimeo linki ve şifresi 

c- Festival kataloğu için filmden iki adet görsel (jpeg formatında, en  az 

mailto:iletisim@akbankkisafilmfestivali.com
http://www.akbankkisafilmfestivali.com/
http://www.akbankkisafilmfestivali.com/


1920x1080 piksel boyutlarında) 

15- Ulusal ve Uluslararası kategoride “En I�yi Film” ödülü alan eserlerin sahipleri Ak- 
bank Sanat tarafından 5.000'er USD ile  ödüllendirilecektir. 

16- O�  n elemeyi geçen filmler için gereken festival gösterim kopyaları, eser sahipleri 
tarafından dijital video (HD-H264 veya Blu-Ray) formatında hazırlanmalı ve festival 
komitesine ulaştırılmalıdır. 

17- Katılan filmler festival sonrası iade edilmez. 

18- Ulusal ve uluslararası yarışmada, filmlerin I�ngilizce altyazıları tamamlanmış ve 
filmin üzerine yazılmış olarak teslim edilmesi mecburidir. Ulusal yarışmada, orijinal dili 
Türkçe olmayan filmlerin, Türkçe ve I�ngilizce altyazıları tamamlanmış ve filmin üzerine 
yazılmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

19- Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir. 

20- Festivale katılan filmler önce ön elemeden geçecektir. Festival ödü l töreninden bir 
gün önce yapılacak jüri toplantısında, jüri kararıyla kesin sonuçlar belirlenecek ve fes- 
tival  ödül  töreninde açıklanacaktır. 

21- Yarışma katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere yirmi bir (21) maddeden 
oluşmaktadır. 



 

Ulusal Yarış ma / International Competition 
 

|    |Ulusal/National |    |Uluslararası/International 
 

Filmin Adı (TR-EN)/Film Title                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Yö  netmen /Director    

 
Yapım Ülkesi /Production Country   
Filmin Tü  rü  /Genre |    | Kurmaca/Fiction |    | Belgesel/Documentary |    | Canlandırma/Animation 
|     | Deneysel/Experimental 

 
Filmin Sü  resi /Runtime |     |   | 
Filmin Yapım Tarihi/Year |     |    |    |   | 
Orijinal Format/Shooting Format |  | 35 mm  |  | 16 mm  |  | 8 mm  |   | HD  |   | 3D  | | Diğ er/Other   
Orijinal Renk/Original Color |    | Renkli/Color |    | Siyah/Beyaz/B&W 
Filmin ingilizce altyazılı, şifreli Vimeo linki  ve şifresi 
Film’s protected Vimeo link with English subtitles and the password 

 

Filmin Kısa Ö     ykü  sü   (TR-EN) (En fazla 50 kelime)/Summary (max. 50 words) 
 
 

 

 

 

Senaryo Yazarı/Screenwriter 
 

Gö rü ntü Yö netmeni/DOP     
Yapımcı/Producer    
Mü zik/Music       
Kurgu/Edit    
Ses/Sound   
Animasyon/Animation   

 
Oyuncular/Cast    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yö  netmenin Ö     zgeç miş i (TR-EN)(max. 50 kelime) 
Director’s Biography (max. 50 words)    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yö  netmenin Filmografisi (TR-EN)(max. 50 kelime) (Film-Film Yapım Yılı) 
Director’s Filmotography (max. 50 words) (Film-Year) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  _ 
Yö  netmenin Katıldığı Festivaller (Film-Yıl-Festival) 
Director’s Festival History (Film - Year – Festival 

 
 

 

Yö  netmenin aldığı ödüller (Film-Ödül-Yıl-Festival) 
Awards of the Director (Film - Award - Year - Festival) 

 
 
 

Adres/Address    
 
 
 

Telefon/Phone|    |    |    |    |     |    |__|    |    |    |   | 
 

Faks/Fax |     |    |    |    |     |    |    |    |    |    |  | 
 

e-posta/e-mail   
|   | Telefon numaramın festival kataloğunda yer almasını istiyorum./I agree to have my phone number written on the festival catalog. 

| |Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu ve başvuru koşullarını kabul ettiğimi onaylıyorum./I approve that the infor- 
mation I have given is true, and that I accept the application terms. 

 
Adı-Soyadı/Name-Surname  
Tarih/Date |     |    |    |     |    |    |     |__|    |  | 
İ mza/Signature |   


