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“Göç” temalı filmlerin katılabileceği uluslararası bir kısa film yarışması düzenlenecektir.
Göç olgusuyla ilişkili kurmaca ve animasyon kısa filmlerin katılabileceği yarışmada film yapım
tarihlerinin Ocak 2011 sonrası olması gerekmektedir.
Festival 11 Mayıs Cuma – 13 Mayıs Pazar 2012 tarihleri arasında Gaziantep’te
gerçekleşecektir.
Yarışma son başvuru tarihi 15 Nisan 2012 Pazartesi saat 18.00’dir.

BAŞVURU KOŞULLARI


Yarışma başvurusunun kabul edilebilmesi için Uluslararası Kısa Film Yarışma Başvuru
Formunun eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.



Başvurular ücretsizdir. Yönetmenler birden fazla filmle başvuru yapabilirler.



Yarışmaya katılacak filmlerin sürelerinin yirmi (20) dakikayı aşmaması gerekmektedir.



Ana jüri tarafından belirlenecek en iyi üç filme para ödülü verilecektir. En iyi kısa film
4000. USD / Amerikan Doları para ödülü, en iyi ikinci kısa film 3000 USD / Amerikan Doları
para ödülü ve en iyi üçüncü kısa film 2000 USD / Amerikan Doları para ödülü sahibi
olacaktır. Ayrıca ana jüri tarafından seçilecek bir kısa film “Jüri Özel Ödülü” olarak 1000 USD
/Amerikan Doları para ödülü kazanacaktır.



Ödüller filmin yönetmenine verilir.



Yarışmaya gönderilecek filmlerin İngilizce alt yazılı olması gerekmektedir.



Yarışmaya tüm formatlarda çekilmiş filmler katılabilir ancak festival gösterim DVD (PAL) veya
HD Hard Disk formatlarından biri olması zorunludur. Diğer formatlardan gösterim
yapılmayacaktır.



Yarışmaya katılacak eserin uluslararası herhangi bir yarışmadan birincilik ödülü kazanmamış
olması gerekmektedir.



Daha önce ticari gösterime girmiş, televizyon kanallarında gösterilmiş veya herhangi bir
formatta ticari satışı, dağıtımı veya yayını gerçekleşmiş ya da internet üzerinden herkese açık
olarak izlenebilir olan filmler yarışmaya katılamazlar.



Yarışmaya katılacak filmlerin ön izleme kopyaları 15 Nisan 2012 Pazar saat 18.00’e kadar
festival merkezine ulaştırılmalıdır.



Başvuru sahiplerinin ön izleme kopyalarını belirtilen son katılım tarihine kadar, başvuru
formuyla ve aşağıda belirtilen malzemelerle birlikte Festival Merkezi’ne göndermesi
gerekmektedir.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Filmin İngilizce altyazılı DVD kopyası (2 Adet)
Filmin özeti (Türkçe – İngilizce)
Filmin künyesi (Türkçe – İngilizce)
Filmin İngilizce ve orijinal dilinde altyazı ve diyalog listesi
Basın dosyası (varsa), afiş ve filmin fotoğrafları (En az 300 dpi).
Yönetmenin özgeçmişi, filmografisi (Türkçe-İngilizce), ve fotoğrafı (En az 300 dpi).



Yarışmaya en az 10, en fazla 15 film kabul edilecektir. Gösterim kopyalarının en geç 15 Nisan
2012 Pazar saat 17.00’e kadar festival merkezine ulaştırılması gerekmektedir.



Yarışmaya Gaziantep dışından katılan filmlerin yönetmenlerinin, ulaşım ve konaklama
giderleri festival tarafından karşılanacaktır.

DEĞERLENDİRME


Filmlerin seçimi ve gösterim programı Festival Yönetimi’nin belirlediği Ön Jüri tarafından
kararlaştırılır.



Son başvuru tarihine kadar yeterli başvuru olmaması halinde yarışma bölümü iptal edilebilir.



Ön değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasında duyurulacaktır ve katılımcının e-mail
adresine gönderilecektir.



Festival sırasında üç kişiden oluşan bir Ana Jüri, filmleri izleyip, en iyi filmi belirleyecektir.
Jüride yer alacak isimler festival komitesi tarafından belirlenecektir.



Jüri, yarışma filmlerini festival süresi içinde sinemalarda ya da özel gösterilerde toplu olarak
ya da tek tek izleyebilir.



Ana Jüri yarışma filmlerini değerlendirmek ve belirlenen ödülleri dağıtmakla yükümlüdür.



Yarışmanın parasal ödülleri 31 Haziran 2012 tarihine kadar ödenecektir.



Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival
idaresinde kalır.

Festivalin internet sitesindeki başvuru formunu dolduran katılımcılar, Festival Yönetmeliğindeki
koşulları kabul etmiş sayılır.
Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme
bağlanmasında Festival Yürütme Kurulu yetkilidir.
Uluslararası Göç Sempozyumu
Uluslararası Kısa Film Yarışması Merkezi
Adres: Ömer Avni Mah. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok.
Bağodaları Apt. No: 3/6 34427
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 252 49 24 / Faks: 0 212 245 62 48
Web: www.gaziantep-goc.org
E-mail: info@gaziantep-goc.org.com

