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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ADANA KONULU SENARYO YARIŞMASI 

YÖNETMELİĞİ 2015 

 

 

AMAÇ : 

 

Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Adana Büyükşehir 

Belediyesi’nce uzun metraj senaryo yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışmanın 

amacı senaryo yazarlarını desteklemek, çekim öncesi aşamada sinemamızın 

önemli gereksinimlerinden biri olan yazınsal sürece katkıda bulunmak ve bu  

alana ilgi duyan yaratıcıları özendirmektir. Yarışma bu alana ilgi duyan tüm 

sinemaseverlere açıktır. 

 

 

İÇERİK : 

 

1–Yarışmaya başvuracak senaryoların özgün olmaları (uyarlama olmamaları) 

ve Adana kentini geniş kitlelere daha iyi tanıtabilmek için konunun bu kenti 

merkez alan bir içerikle oluşturulması gerekmektedir.  

 

2–Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş, TC vatandaşı herkes bir (1) senaryo ile 

katılabilir. 

 

3–Senaryo başvuruları şahsen yapılır. En az 3, en fazla 5 kişiden oluşan 

Ön Seçici Kurul bir ön eleme yaparak finale kalan senaryoları belirler. 

 

4– Finale kalan senaryolar 5 kişilik Ana Jüri tarafından değerlendirilir. 

 

5– Senaryoların özgün olması gerekmektedir. Aksi durumda  

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

Üçüncü şahıslardan doğacak itirazlar eser sahibinin sorumluluğundadır. 

 

6– Senaryoların yapım açısından çekilebilir özelliklere sahip olması 

önemli bir değerlendirme unsurudur.   

 

 

KATILIM KOŞULLARI : 

 

1– Senaryolar “Amerikan Senaryo Yazım Formatı”nda  yazılmalıdır. 

 

2–Başvuru sahibinin senaryosu daha önce filme çekilmemiş olmalıdır. 
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3–Başka bir yarışmaya katılıp ödül almış senaryolar kabul edilmez. 

 

4–Senaryolar 60–90 sayfa arasında olmalıdır. Sinopsis bir sayfayı 

geçmemelidir. 

 

5–Senaryolar ve sinopsis 12 punto, bir buçuk satır aralığında ve Times New  

Roman yazı formatı ile yazılmalı, 5 kopya halinde basılmalı ayrıca CD’ye de 

Word veya Pdf formatında kaydedilerek teslim edilmelidir. 

 

6– İstenilen tüm belgelerle birlikte “Başvuru Formu”  

doldurulup belirtilen adrese kapalı zarf içinde teslim edilmelidir. 

Zarfın üzerinde senaryonun adı ve senaristin rumuzu bulunmalıdır. 

 

7– Ödül dağıtımından sonra senaryonun daha önce başka bir yarışmada 

ödül aldığı ya da filme çekildiği saptanırsa ödül akçesi geri alınır. 

 

 

BAŞVURU : 

 

1– Senaryolar en geç 31 Temmuz 2015 tarihinde kadar  

  Altın Koza Festival Merkezi, Türkocağı Mahallesi, Ulus Caddesi, Tarihi Kız 

Lisesi Binası, Seyhan-Adana adresine kurye veya taahhütlü postayla 

teslim edilir. Postadaki gecikmelerden Adana Altın Koza Film Festivali 

Organizasyon Komitesi sorumlu değildir.  

 

2–Yarışmaya katılıp ödül alamayan senaristler 1 (bir) ay içerisinde festival 

bürosuna bizzat gelerek senaryolarını teslim almalıdır. 1 (bir)  ay içerisinde 

teslim alınmayan senaryolar imha edilir. 

 

 

TELİF HAKLARI : 

 

1- Senaryolar özgün olmalıdır. 

 

2- Katılan senaryolardan doğabilecek telif haklarıyla ilgili her türlü yasal 

sorun başvuru sahibine aittir. 

 

3– İçerik bölümündeki 1. maddeye göre ödül alan senaryolar Adana 

kentine özgü olduğundan senaryonun çekim mekanı ve içeriği değiştirilemez. 
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YARIŞMA DEĞERLENDİRME TAKVİMİ : 

 

1– Son teslim tarihi: 31 Temmuz 2015 

 

2–Ön Seçici Kurul değerlendirmesi: 14 Ağustos 2015 

 

 

ÖDÜLLER : 

 

Birincilik Ödülü   : Altın Koza Heykeli ve 40.000 TL. 

 

İkincilik Ödülü  : Altın Koza Heykeli ve 20.000 TL. 

 

Üçüncülük Ödülü  : Altın Koza Heykeli ve 10.000 TL. 

 

 

Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında akçesiz mansiyon ödülleri verebilir. 

 

Yarışmacıların Altın Koza Ödül Heykelleri 22. Uluslararası Adana Altın Koza 

Film Festivali haftası olan 14-20 Eylül tarihleri arasında verilecektir. 

 

Akçeli ödüller Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından  ödenir.  

Ödemeler banka hesabına en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar yapılacaktır.  

 

 

 


