53. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
ULUSAL KISA METRAJLI FİLM SEÇKİSİ YÖNETMELİĞİ
I.

FESTİVAL
Uluslararası Antalya Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından,
•
•
•
•

•

II.

Türkiye ve dünya sinemasının sanat değeri yüksek filmlerini izleyici ile
buluşturmak,
Nitelikli yapımları Altın Portakal heykelciği aracılığıyla teşvik etmek,
Ulusal yarışma ve kısa film seçkisiyle, yeni yerli yapımlara dikkat çekmek ve
üretimine katkı sağlamak,
Festival kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum ile senaryo ya da çekim
sonrası aşamasındaki kurmaca ve belgesel nitelikli yeni yapımlara katkı
sağlamak,
Türkiye sinemasını ulusal ve uluslararası alanda sinema profesyonellerinin
karşısına çıkaran bir platform oluşturarak, yerli yapımların dünya
sinemasındaki
yerini
güçlendirmeye
katkı
sağlamak
amaçlarıyla
gerçekleştirilmektedir.

SEÇKİ
53. Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Kısa Metrajlı Film Seçkisi, Türkiye’nin
dört bir yanından birbirinden farklı türlerde çekilmiş ve farklı prensiplerde
üretilmiş kısa metrajlı filmlerin izleyici karşısına çıkarıldığı ve ulusal, uluslararası
film profesyonellerinin seyrine sunulduğu bir gösterim programıdır.

III.

ÖDÜL
Seçkideki filmler izleyicinin oylamasına açılacak ve gösterilecek filmlerden biri halk
oylamasıyla belirlenecek İzleyici Ödülü’nün sahibi olacaktır. İzleyici Ödülü’nün
sahibi olacak filmin yönetmeni, Uluslararası Antalya Film Festivali tarafından Altın
Portakal heykelciği ile ödüllendirilecektir.

IV.

TARİH
53. Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Kısa Metrajlı Film Seçkisi, 16-23 Ekim
2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

V.

BAŞVURU VE SEÇİM
a. Seçkiye, 52. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin son başvuru tarihi olan 12
Ekim 2015 tarihinden sonra çekimi tamamlanmış Türkiye yapımı kurmaca,
belgesel, deneysel ya da animasyon kısa metrajlı Türkiye yapımı filmler katılabilir.
b. Seçkiye başvuracak filmlerin uzunluğu en fazla 30 dk. olmalıdır.
c. Herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş, Bluray, DVD veya VCD baskıları
satışa sunulmuş, pay TV kanalları, dijital platformlar ve VOD’de gösterilmiş filmler
seçkiye giremez.
d. Seçkide yer almaya hak kazanmış filmlerin gösterim kopyalarının İngilizce
altyazılı olması gerekmektedir.
e. Festivale filmin yapımcısı (yasal sahibi) başvuruda bulunur. Filmin birden fazla
yasal sahibi varsa, başvuru formunda diğer yapımcılara ait bilgiler belirtilmek
zorundadır. Yapımcı, festivale birden fazla filmiyle başvurulabilir.
f. Seçkiye başvuracak bir ortak yapımın, Türkiye yapımı kabul edilebilmesi için
filmin ortak yapım belgesine sahip olması gerekmektedir. Bunun için, film ortak
yapım ise başvuru sahibinin, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından
verilen Menşei Şahadetnamesi’ni (Certificate of Origin) temin etmiş olması ve
başvuru sırasında bu belgeyi de festivale ulaştırması gerekmektedir.
g. Festival yönetimi seçimle ilgili açıklama yapma hakkını saklı tutar.
h. Festival Yönetimi başvuruda bulunan filmlerin listesini, eser sahibi lehine,
açıklamaz ya da başvuran filmlerle ilgili bilgi vermez. Sadece seçkide yer alan film
listesini kamuoyuyla paylaşır.
i. Seçkinin nihai listesi festival resmi yönetimince belirlenir.
j. Başvuruda bulunacak yapımcı, 19 Ağustos 2016 tarihine kadar festivalin
www.antalyaff.com internet adresi üzerinden, online başvuru formunu eksiksiz
şekilde doldurmuş olmalıdır. Başvurusunda eksik, yanlış bilgi / belge olan
yapımların başvurusu kabul edilmeyecektir.
k. Başvuru sonrası, seçkide yer almaya hak kazanmış filmlerin yapımcıları, en geç 16
Eylül 2016 tarihine kadar aşağıdaki materyalleri Antalya Film Festivali Ofisi,
Steigenberger Hotel Maslak, Büyükdere Cad., No: 233, Kat M, 34398, Maslak /
İstanbul adresine, kargo / kurye yoluyla teslim etmek zorundadır:

1. Online başvuru formunun, başvuru sahibinin ıslak imzası bulunan, basılı
kopyası,
2. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili birimlerince verilmiş
Kayıt-Tescil Belgesi,
3. Filmin İngilizce altyazılı gösterim kopyası,
4. Filmin Türkçe ve İngilizce, timecode’lu diyalog listesi,
5. Festival arşivinde saklamak üzere, filmin İngilizce altyazılı 6 adet DVD /
BLU-RAY kopyası,
6. Filme ait basılı ve elektronik ortamda poster ve/veya tanıtım materyali,
7. Festivalin web sitesi ve tanıtım materyallerinde kullanılmak üzere, filmden
fragman / klipler.
VI.

GÖSTERİM VE KOPYALAR
a. Festivalde Türkiye yapımı filmler İngilizce altyazılı olarak gösterilir.
b. Seçkiye katılması kesinleşen filmlerin gösterim kopyalarının son teslim tarihi, 16
Eylül 2016’dır.
c. Festival süresince, hak sahipleri tarafından aksi istenmedikçe, seçkide yer alan tüm
filmler, Uluslararası Antalya Film Festivali video arşivi içinde kapalı devre olarak,
akredite olan konukların seyrine sunulabilir.
d. Ödül kazanan filmlerin birer Bluray kopyası festival arşivine kalacaktır. Festival bu
filmlerin ticari amaçlı kullanılamayacağını taahhüt eder.

VIII.

SİGORTA
a. Festival tarafından seçilen filmlere ait kopyaların festivale tesliminden kopyayı
sağlayan kuruluşa gönderilmesine kadar geçen süre içindeki sigortasından festival
sorumludur.
b. Festival, kopyaların kaybı ya da hasarı halinde, filmin sahibinin başvuru formunda
belirttiği değer tutarını tazmin etmekle yükümlüdür.

IX.

TAAHHÜT VE YETKİ
a. Festival Yönetimi, gösterim için yeterli teknik özelliklere sahip olmayan filmleri
festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

b. 53. Uluslararası Antalya Film Festivali Kısa Metrajlı Film Seçkisi’ne katılan filmler,
bu yönetmelik koşullarını kabul ettiklerini taahhüt etmiş sayılırlar.
c. Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi festival yönetimine
aittir.

