
 
* El yazısı ile mavi mürekkepli kalemle her sayfa imzalanarak doldurulmalıdır. 

 
FİLM 

  Filmin   Türü :   ………………………………………………………………………….. 

  Özgün    Adı :   ………………………………………………………………………….. 

  İngilizce Adı :   ………………………………………………………………………….. 

  Yapım    Yılı :   ………………………………………………………………………….. 

  İl  :   ………………………………………………………………………….. 
 
  Yönetmenin İlk Filmidir   Evet    Hayır  
 
 

YÖNETMEN 
 

  Adı  :   ………………………………………………………………………….. 

  Soyadı :   ………………………………………………………………………….. 

  Telefon :   ………………………………………………………………………….. 

  Faks  :   ………………………………………………………………………….. 

  E - Posta :   ………………………………………………………………………….. 

  Adres  :   ………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………. İlçe ……………………… İl …………….. 
 

 
KÜNYE   

  Senaryo  :   ………………………………………………………………….. 

  Görüntü Yönetmeni :   ………………………………………………………………….. 

  Müzik  :   ………………………………………………………………….. 

  Uyarlandığı Eser :   ………………………………………………………………….. 

  Oyuncular  :   ………………………………………………………………….. 

  Süre   :   ………………………………………………………………….. 

  DİL  

  Orijinal Dil  :   ………………………………………………………………….. 

  Altyazı  :   ………………………………………………………………….. 

  Diyalogsuz     Evet  
 

 



 
 

YAPIM 
 

  Yapımcı  :   ………………………………………………………………….. 

  Yapımcı Firma :   ………………………………………………………………….. 

  İletişim (Tel / Faks) :   ………………………………………………………………….. 

  Web Sayfası   :   ………………………………………………………………….. 

  E - Posta  :   ………………………………………………………………….. 

  Adres   :   ………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………. İlçe ……………………… İl …………….. 

  Ortak Yapımcı Firma:   ………………………………………………………………….. 

  İletişim (Tel / Faks) :   ………………………………………………………………….. 

  Web Sayfası   :   ………………………………………………………………….. 

  E - Posta  :   ………………………………………………………………….. 

  Adres   :   ………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………. İlçe ……………………… İl …………….. 

 
 
 

FİLM DÖKÜMANLARI 
 

•••• Filmin 1 ( Bir ) sayfayı geçmeyen özeti ve künyesi 

•••• Filmin senaryosu 

•••• Yönetmenin kısa biyografisi ve filmografisi 

•••• Yönetmenin fotoğrafı 3 adet  ( JPG formatında 300 DPI ) 

•••• Filmden 5 adet fotoğraf ( JPG formatında 300 DPI ) 

•••• Filmin dijital ortamda afişi ( JPG formatında 300 DPI ) 

•••• Ön jüri değerlendirmesi için filmin DVD formatında 3 adet kopyası ( VCD geçersizdir ) 

•••• DVD bantların ve CD dosyaların üzerlerinde yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi 
ve yapım tarihi yazılmalıdır 

•••• Festival katalogu ve filmin tanıtımı için gerekli olan yukarıda ki malzemeleri, eksiksiz 
doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile birlikte CD yada DVD’ ye yükleyerek 
gönderiniz 

 

 



 

 
ÖNEML İ 

 

•••• Filmler aşağıda belirtilmiş maksimum süreleri aşmamak zorundadır  

Kurmaca  : 10 Dk Deneysel  : 10 Dk 

Animasyon  : 10 Dk Belgesel  : 15 Dk 

•••• Yarışmada dereceye giren tüm filmlerin DVD  bir kopyası Manisa Belediyesi Kültür 
Müdürlüğü arşivinde saklanacaktır. Manisa Belediyesi, telif hakları filmi gerçekleştiren 
katılımcıda saklı kalmak üzere, filmlerin ticari olmayan gösterimlerini yapabileceklerdir. 

•••• “Genç Türk sineması” projesi kapsamındaki yarışmada dereceye giren katılımcılar, 
filmlerini ulusal veya uluslararası yarışmalara göndermekte, ticari veya ticari olmayan 
mecralarda göstermekte özgür olup, konuyla ilgili Manisa Belediyesi’ni yazılı olarak 
bilgilendirmekle yükümlüdürler. 

•••• Eserlerin daha önce hiçbir festivalde ödül almamış olması gerekmektedir. 

•••• Katılımcılar filmlerinin jeneriğinde, “Bu film Manisa Belediyesi’nin ‘Genç Türk 
Sineması Projesi’ kapsamında desteklenmiştir,” ibaresine yer vereceklerdir. 

•••• 09 Kasım Çarşamba, bütün filmlerin başvuru formaları, film dokümanları ve  DVD 
kayıtları ve film gösterim kopyalarının son teslim tarihidir. 

Her tür gönderi için festival adresi aşağıda ki gibidir ; 

II. ULUSAL MAN İSA ALTIN ÜZÜM KISA F İLM FEST İVAL İ 

       Manisa Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlü ğü Gençlik Merkezi 

Nişancı Paşa Mah. 1200 Sok. No. 2 MANİSA 

Tel   : 0 236 – 235 20 55 ve 54 

E- Posta  : genclikmerkezi@manisa.bel.tr 

       bilgi@manisaaltinuzum.com 

 

TAAHÜTNAME 
 

2. Ulusal Manisa Altın Üzüm Kısa Film Yarışması’nın ekteki yönetmeliğini okuduğumu ve 
yönetmelikte ki her türlü koşulu kabul ettiğimi beyan ederim. 
 

  Ad / Soyad :   ………………………………………………………………………….. 

  Unvan :   ………………………………………………………………………….. 

  Tarih  :   ………………………………………………………………………….. 

  İmza  :   ………………………………………………………………………….. 

 

 


