Altın Baklava Film Akademisi
IV. Üniversitelerarası Öğrenci Film Festivali
Yarışma Katılım Şartnamesi

1- Yarışma, yurt içi ve yurt dışında okuyan bütün üniversite öğrencilerine (lisans, yüksek
lisans ve doktora) açıktır.
2-Yarışma, belgesel ve kurmaca olmak üzere iki kategoride yapılmaktadır. Yarışmacılar
filmlerinin hangi kategoride yarışacağını başvuru formunu doldururken belirtirler. Bu
bilgilendirmeye rağmen, konu hakkında bir ihtilaf çıkması halinde, kategoriyi belirleme yetkisi
Yarışma Jürisine ait olacaktır.
3-Yarışmaya 2016 yılında ve sonrasında yapılmış, 20 dakikadan kısa, kurmaca ve belgesel
filmler katılabilir.
4-Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5-Daha önce başka yarışmaya katılmış ve ödül almış filmler de bu yarışmaya katılabilirler.
6-Yarışmaya katılacak filmlerde çekim formatı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.
7- Filmler, herhangi bir formatta, FULL HD (1920x1080) çözünürlükte, DVD ile Hasan
Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kargolanacaktır. Aynı zamanda filmler, wetransfer
yoluyla muzaffer.yilmaz@hku.edu.tr adresine yollanacaktır.
8- Aynı yarışmacı birden çok filmle yarışmaya katılabilir.
9-Yarışma dili Türkçe olup filmler farklı bir dilde çekilmiş ise Türkçe alt yazılı olması
gerekmektedir.
10-Başvuru sonrası filmler iade edilmez. Gönderilen filmler, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
arşivinde saklanacaktır.
11-Yarışmaya son katılım tarihi 1 Kasım 2018 olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
12-Filmler 2 - 9 Kasım 2018 tarihleri arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin
görevlendireceği ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecek ve yarışmaya katılmaya hak
kazanan filmler belirlenecektir.
Finalistler ve gösterim programına alınan kısa filmler Hasan Kalyoncu Üniversitesi web
sitesinde ilan edilecek ve sahipleri ile iletişime geçilecektir.

14- Değerlendirmeler sonucu, Festival Jürisinin, belirtilen ödüller haricinde bir veya birden
fazla filme mansiyon ödülü verme yetkisi vardır.
15- Festival Yarışmasını yürütme yetkisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne ait olup; yarışma
içinde çıkabilecek her türlü sorun hakkında nihai karar verme yetkisi Hasan Kalyoncu
Üniversitesi’ndedir.
16-Filmlerin gösterimleri sırasında 3. kişilerden doğabilecek telif problemleri başvuru ve eser
sahibinin sorumluluğundadır.

17-Ön elemeyi geçen ve gösterim programına alınan kısa filmler, 14-15 Kasım 2018
tarihlerinde düzenlenecek olan IV.Altın Baklava Film Festivali'nde gösterilecektir.
18-IV.Altın Baklava Kısa Film Yarışması katılım koşulları, 18 maddeden oluşur ve her
başvuru sahibi bu koşulları kabul etmiş sayılır.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi yetkilileri katılım koşullarında her türlü değişikliği yapma
hakkına sahiptirler.

ÖDÜLLER (Ekipman & Katılım Belgesi & Plaket)
Belgesel Kategorisi
Birincilik Ödülü : Sony A7S II
İkincilik Ödülü : Black Magic 4K
Üçüncülük Ödülü : GoPro 6

Kurmaca Kategorisi
Birincilik Ödülü : Sony A7S II
İkincilik Ödülü : Black Magic 4K
Üçüncülük Ödülü : GoPro 6

Ayrıca Festival Jürisi tarafından, her iki kategoride “Mansiyon” ve “Hasan Kalyoncu Özel
Ödülleri” de verilecektir.

