Akbank Kısa Film Forum / 15 -17 Mart 2017
Akbank Kısa Film Forum, öncelikli olarak Türkiye’de kısa film yapım
olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi, yapımcı
ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunarak
onları teşvik etmeyi amaçlayan bir proje geliştirme platformudur. Bu yıl ilk kez
gerçekleştirilecek olan Akbank Kısa Film Forum bölümü kapsamında, yapım
desteği amaçlı bir senaryo yarışması yapılacaktır.
Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması başvuru koşulları:
1- T.C. uyruklu herkes, Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışmasına
katılabilir. (Akbank çalışanları yarışmaya katılamaz.)
2- Yarışmaya katılmak için, Akbank Sanat web sayfası üzerinden online
başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
3- Online başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru sahibinin aşağıdaki
belgeleri akbankkisafilmforum@akbank.com adresine mail olarak göndermesi
gerekmektedir.
a. Doldurulmuş başvuru formunun imzalı çıktısı (jpeg dosyası olarak)
b. Senaryo, en fazla 30 sayfa, Türkçe (Word dosyası olarak)
c. Senarist özgeçmişi, Türkçe ve İngilizce (Word dosyası olarak)
d. Sinopsis, en fazla 50 kelime, Türkçe ve İngilizce (Word dosyası
olarak)
4- Senaryolar; Courier fontunda, 12 boyutu ile A4 olarak yazılmış olmalıdır.
5- Son başvuru tarihi 31 Aralık 2016’dır.
6- Senaryolar tamamlanmış ve henüz bir filme dönüşmemiş olmalıdır.
7- Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılmak serbesttir.
8- Yaş sınırlaması yoktur.
9- Başvuru sahibi gerçek kişi olmalıdır. Takma ad ile yapılan başvurular kabul
edilmez.
10- Senaryonun birden fazla kişi tarafından yazılması durumunda ödül
taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır.
11- Telif hakları konusunda sorumluluk başvuru sahibinindir.
12- Ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda, sekiz senaryo finalist olarak
belirlenir.
13- 15-17 Mart 2017 tarihleri arasında finalistler 15’er dakikalık proje sunumu
yaparlar. Sunumlar sırasında jüriler finalistlere soru sorabilirler.
14- Finale kalan sekiz projenin sinopsisi ve senarist özgeçmişi festival
kataloğunda yer alır.

15- Ana Jüri değerlendirmesi sonucunda
“Akbank Sanat Kısa Film Forum En İyi Senaryo” ödülü alan proje Akbank
Sanat tarafından 3.000 TL ile ödüllendirilir.
16. Ödül alan senaryo Akbank Kısa Film Festivali Kapanış gecesinde
açıklanır.
17. Ödül alan senaryonun filme dönüşmesi durumunda, jüri tarafından
senaryo aşamasında değerli görülen sanatsal boyutun, tamamlanmış filmde
eksenini kaybetmemiş olması gerekmektedir. Kazanan eser sahibinin Akbank
Kısa Film Forum logosunu kullanabilmesi için film festivali kurulu tarafından
izlenerek onaylanmalıdır. Yarışmacı, senaryo üzerinde yukarıda belirtilen
türde değişiklikler yapması durumunda “Akbank Kısa Film Forum” logosunu
filmde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
18- Eser sahibi başvurduğu eserin kendisine ait olduğunu kabul ve beyan
eder.
19- Yarışma katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere on dokuz (19)
maddeden oluşmaktadır.

