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Festival Programı 
3-7 Nisan Arası

 Yarışma (Ulusal) Kurmaca Belgesel
 Yarışma Dışı Kısa Film Gösterimi Ödüllü Kısa Filmler İz Bırakan Kısa Filmler

(Gönüllü Öğrenci Kurulu Seçkisi)
 Atölyeler Yönetmenlik Senaryo Film Müziği Yapım - Prodüksiyon
 Söyleşiler Akademisyenler Sektörde Öne Çıkanlar

Şartname
 Yarışmaya 1 Ocak 2018’den sonra tamamlanmış, Kurmaca ve Belgesel dalındaki Türkiye 

yapımı filmler katılabilir.

 Yarışmaya katılan filmlerin süreleri jenerik dahil en fazla 20 dakika ile sınırlıdır.

 Yarışmacılar birden fazla filmle başvuru yapabilirler. Daha önce başka bir yarışmaya katılmış 
olmak ya da ödül almak başvuru için engel değildir.

 Başvuruda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz yerine getirilmesi zorunludur.

 Yarışmaya filmin yasal sahibi başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa tümünün 
onay belgesi gerekir.

 Yarışmaya son başvuru tarihi 29 Mart 2019'dur.

 Festival başvuruları www.adanafest.com sitesi üzerinden yapılacaktır.

 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler 
nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser 
içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü 
kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuranın sorumluluğundadır.

 Yarışmaya başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.

 Filmlerin gösterimi festival yürütme kurulunun uygun göreceği salonlarda ve yaptığı 
programa göre sunulur. Festival süresince yapılan gösterimler için filmlerin yapımcılarından 
ayrıca izin alınmaz.

 Ön eleme sonucunda yarışmaya katılacak filmler en geç 1 Nisan 2019’a kadar duyurulur.

 Başvuran filmler arasından Ön jüri tarafından her dalda seçilen 10’ar film Final Jüri 
tarafından değerlendirilmeye alınır.
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 Final Jüri her dalda ön jüri tarafından seçilen 10’ar film arasından en iyi kurmaca filmini ve 
en iyi belgesel filmini seçer.

Film Gönderim Şekli ve Formatı
Yarışacak filmler,

 1- (H.264, MPEG2 veya MP4 formatında)

Wetransfer, Vimeo vb. yükleme sitelerinden info@adanafest.com adresine başvuru süreleri içinde link 

yollayarak teslim edilebilir. 

 2- Yarışacak filmler, (H.264, MPEG2 veya MP4 formatında) SD MEMORY CARD, DVD veya USB 

FLASH DRIVE üzerine kaydedilerek, başvuru tarihleri içinde elde olacak şekilde elden veya taahhütlü 

posta-kargo yoluyla aşağıdaki adrese de gönderilebilir/ teslim edilebilir.

Adres: Hasarı Film & Müzik

Cihangir Mahallesi Oba sokak 17-2 Beyoğlu – İstanbul


