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1. GENEL
!F KİMDİR?
!f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, 2002’den bu yana dünyanın her yanından
yenidoğan bakış açılarını bir araya getirmenin ve karşılıklı öğrenme süreci sonucunda yeni bir film
üretme ve izleme alışkanlığının mümkün olduğuna inanıyor.
Her yıl 85.000 sinemaseveri İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir araya getiren !f, özün bağımsızlığını,
yenidoğanın bilgeliğini, çeşitliliğin birlikteliğini savunuyor ve sınırlar üstü bakışla bağımsız
sinemayı şehirler ve ülkeler ötesinde birleştiriyor.
TARİHLER
!f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, 13 Eylül 2019 ve 22 Eylül 2019 tarihleri
arasında gerçekleştirilecektir.
JÜRİ
!f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali kapsamındaki her bir yarışma bölümü için birer
jüri kurulu oluşturulacaktır. Her bir kurul beş kişiden oluşacaktır. Bu kurul ulusal ve uluslararası
film profesyonellerinden oluşacaktır. Kurul üyelerinin jürilik görevlerini icra ettikleri bölümlerde
yer alan filmlerin ekibinde yer almaması veya filmle ilgili herhangi bir tanıtım faaliyetinde
bulunmaması gerekmektedir.
2. PROGRAM
!f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali Programı, Yarışma Bölümleri ve Yarışma Dışı
Seçkilerden oluşmaktadır. Program, programlama ekibi koordinatörlüğünde düzenlenir. Film
alımı davet ve başvuru ile yapılmaktadır.
Yarışma Bölümleri
Keş!f Uluslararası Yarışma
Ulusal Yarışma
Türkiye’den Kısalar
Yarışma Dışı Seçkiler
!f Kolik
!f Kült
!f Efsaneler

Galalar
!f Belgesel
!f Deneysel
!f Gökkuşağı
!f Jenerasyon
!f Çocuk
Karanlık ve Köşeli
2.1. YARIŞMA SEÇKİLERİ
Keş!f Uluslararası Yarışma
-

-

Keş!f, ilk veya ikinci uzun metraj kurmaca veya animasyon filmini çeken yönetmenlerin
başvurularının kabul edildiği uluslararası yarışma bölümüdür.
Süresi minimum 60 (altmış) dakika olan filmler yarışmaya katılabilir.
Başvurular, 25 Haziran 2019 tarihine kadar kabul edilecektir.
Yarışmaya başvuracak filmler için prömiyer şartı aranmamaktadır. Ancak, İstanbul
prömiyerini !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nde yapmayı taahhüt
edecek filmler tercih edilecektir.
Daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş veya Bluray, DVD, VCD
baskıları satışa sunulmuş, internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir, Video on
Demand (VoD) hakları kullanılmış ya da Türkiye’de vizyona girmiş olan filmler yarışmaya
katılamazlar.
Yarışmaya Ocak 2018 tarihinden sonra tamamlanmış ve daha önce !f İstanbul
Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’ne başvurmamış filmler katılabilir.
Filmlerin orijinal dilinde İngilizce altyazılı olarak başvurulması zorunludur.
Başvuru formunda belirtilen film linki ve şifresi 20 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerli
olmalıdır.
Başvuru formunu tamamlamamış filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Uluslararası film profesyonellerinden oluşan Keş!f Jürisinin belirleyeceği “En İyi Film”e
10.000 Amerikan Doları değerinde ödül verilecektir. (Finansal ödül, kazanan filmin
yönetmeni ve yapımcısı arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.)

Ulusal Yarışma
-

Ulusal yarışmaya başvuran filmlerin Türkiye yapımı veya bir ortak yapım ise ana yapımcı
tüzel kişinin T.C. yasalarına tabii ve Türkiye’de yerleşik olması gerekmektedir.
Süresi minimum 60 (altmış) dakika olan filmler yarışmaya katılabilir.
Kurmaca ve animasyon türünde filmler kabul edilecektir.
Başvurular, 25 Haziran 2019 tarihine kadar kabul edilecektir.
Yarışmaya başvuracak filmler için prömiyer şartı aranmamaktadır. Ancak, İstanbul
prömiyerini !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nde yapmayı taahhüt eden
filmler tercih edilecektir.
Daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş veya Bluray, DVD, VCD
baskıları satışa sunulmuş, internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir, Video on
Demand (VoD) hakları kullanılmış filmler yarışmaya katılamazlar.
Yarışmaya Ocak 2018 tarihinden sonra tamamlanmış ve daha önce !f İstanbul
Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’ne başvurmamış filmler katılabilir.
Filmlerin orijinal dilinde İngilizce altyazılı olarak başvurulması zorunludur.

-

Başvuru formunda belirtilen film linki ve şifresi 20 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerli
olmalıdır.
Başvuru formunu tamamlamamış filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Uluslararası film profesyonellerinden oluşan Ulusal Jürisinin belirleyeceği “En İyi Ulusal
Film”e 100.000 Türk Lirası değerinde ödül verilecektir.

Türkiye’den Kısalar
-

-

Türkiye’den Kısalar bölümü Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışma Kategorisi ve Ulusal Kısa
Film Yarışma Kategorisi olmak üzere 2 kategoriden oluşmaktadır.
Jenerik dahil 20 (yirmi) dakikadan uzun olmayan kurmaca, animasyon, deneysel ve
belgesel filmler başvurabilir.
Başvurular, 25 Haziran 2019 tarihine kadar kabul edilecektir.
Yarışmaya başvuracak filmler için prömiyer şartı aranmamaktadır. Ancak, İstanbul
prömiyerini !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nde yapmayı taahhüt eden
filmler tercih edilecektir.
Daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş veya Bluray, DVD, VCD
baskıları satışa sunulmuş, internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir, Video on
Demand (VoD) hakları kullanılmış ya da Türkiye’de vizyona girmiş olan filmler yarışmaya
katılamazlar.
Yarışmaya Ocak 2018 tarihinden sonra tamamlanmış ve daha önce !f İstanbul
Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’ne başvurmamış filmler katılabilir.
Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışma Kategorisi başvuru sahiplerinin filmi çektikleri
tarihlerde önlisans veya lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir. Bu durum, ilgili bölüm
sekreterliğinden veya okuldan alınacak bir belge ile mutlaka ibraz edilmelidir.
Ulusal Kısa Film Yarışmasına başvuran filmler Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışmasına
başvuramaz.
Filmlerin orijinal dilinde İngilizce altyazılı olarak başvurulması zorunludur.
Başvuru formunda belirtilen film linki ve şifresi 20 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerli
olmalıdır.
Başvuru formunu tamamlamamış filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Türkiye’den Kısalar Jürisi tarafından belirlenen “En İyi Ulusal Öğrenci Kısa Filmi”ne
5.000 Türk Lirası değerinde ve “En İyi Ulusal Kısa Film”e 5.000 Türk Lirası değerinde
ödül verilecektir.

2.2. YARIŞMA DIŞI SEÇKİLER
Davet ve Başvuru ile Film Alınan Bölümler
!f Galalar
-

!f Galalar, İstanbul prömiyerini !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nde
gerçekleştirecek olan uluslararası filmlerin yer aldığı seçkidir.
!f Galalar seçkisinde yer alacak olan filmler Programlama ekibi daveti ile ve/veya başvuru
ile belirlenecektir.
Kurmaca, animasyon, deneysel ve belgesel türlerinde filmler !f Galalar bölümünde yer
alabilir.
Daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş veya Bluray, DVD, VCD
baskıları satışa sunulmuş, internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir, Video on

-

Demand (VoD) hakları kullanılmış ya da Türkiye’de vizyona girmiş olan filmler !f Galalar
bölümünde yer almayacaktır.
Süresi minimum 60 (altmış) dakika olan filmler !f Galalar bölümünde yer alabilir.
Başvurular, 25 Haziran 2019 tarihine kadar kabul edilecektir.
Filmlerin orijinal dilinde İngilizce altyazılı olarak başvurulması zorunludur.
Başvuru formunda belirtilen film linki ve şifresi 20 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerli
olmalıdır.
Başvuru formunu tamamlamamış filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
!f Belgesel

-

-

Belgesel türünde uluslararası filmlerin yer aldığı seçkidir.
!f 
Belgesel seçkisinde yer alacak olan filmler Programlama ekibi daveti ile ve/veya
başvuru ile belirlenecektir.
Seçkiye başvuran veya davet edilen filmler için prömiyer şartı aranmamaktadır. Ancak,
daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş veya Bluray, DVD, VCD baskıları
satışa sunulmuş, internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir, Video on Demand
(VoD) hakları kullanılmış ya da Türkiye’de vizyona girmiş olan filmler !f Belgesel
bölümünde yer almayacaktır.
Süresi minimum 60 (altmış) dakika olan filmler !f Belgesel bölümünde yer alabilir.
Başvurular, 25 Haziran 2019 tarihine kadar kabul edilecektir.
Filmlerin orijinal dilinde İngilizce altyazılı olarak başvurulması zorunludur.
Başvuru formunda belirtilen film linki ve şifresi 20 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerli
olmalıdır.
Başvuru formunu tamamlamamış filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
!f Deneysel

-

-

Uluslararası deneysel ve interaktif filmlerin yer aldığı seçkidir.
!f 
Deneysel seçkisinde yer alacak olan filmler Programlama ekibi daveti ile ve/veya
başvuru ile belirlenecektir.
Seçkiye başvuran veya davet edilen filmler için prömiyer şartı aranmamaktadır. Ancak,
daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş veya Bluray, DVD, VCD baskıları
satışa sunulmuş, internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir, Video on Demand
(VoD) hakları henüz kullanılmamış ya da Türkiye’de vizyona girmiş olan filmler !f
Deneysel bölümünde yer almayacaktır.
Süresi minimum 60 (altmış) dakika olan filmler !f Deneysel bölümünde yer alabilir.
Başvurular, 25 Haziran 2019 tarihine kadar kabul edilecektir.
Filmlerin orijinal dilinde İngilizce altyazılı olarak başvurulması zorunludur.
Başvuru formunda belirtilen film linki ve şifresi 20 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerli
olmalıdır.
Başvuru formunu tamamlamamış filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
!f Gökkuşağı

-

LGBTİ+ temalı uluslararası filmlerin yer aldığı seçkidir.
!f Gökkuşağı seçkisinde yer alacak olan filmler Programlama ekibi daveti ile ve/veya
başvuru ile belirlenecektir.
Seçkiye başvuran veya davet edilen filmler için prömiyer şartı aranmamaktadır. Ancak,
daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş veya Bluray, DVD, VCD baskıları

-

satışa sunulmuş, internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir, Video on Demand
(VoD) hakları kullanılmış ya da Türkiye’de vizyona girmiş olan filmler !f Gökkuşağı
bölümünde yer almayacaktır.
Süresi minimum 60 (altmış) dakika olan filmler !f Gökkuşağı bölümünde yer alabilir.
Başvurular, 25 Haziran 2019 tarihine kadar kabul edilecektir.
Filmlerin orijinal dilinde İngilizce altyazılı olarak başvurulması zorunludur.
Başvuru formunda belirtilen film linki ve şifresi 20 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerli
olmalıdır.
Başvuru formunu tamamlamamış filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
!f Karanlık & Köşeli

-

-

Korku ve gerilim türündeki uluslararası filmlerin yer aldığı seçkidir.
!f Karanlık & Köşeli seçkisinde yer alacak olan filmler Programlama ekibi daveti ile
ve/veya başvuru ile belirlenecektir.
Daha önce herhangi bir ulusal TV kanalında gösterilmiş veya Bluray, DVD, VCD
baskıları satışa sunulmuş, internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir, Video on
Demand (VoD) hakları kullanılmış ya da Türkiye’de vizyona girmiş olan filmler 
!f
Karanlık & Köşeli bölümünde yer almayacaktır.
Süresi minimum 60 (altmış) dakika olan filmler !f Karanlık & Köşeli bölümünde yer
alabilir.
Başvurular, 25 Haziran 2019 tarihine kadar kabul edilecektir.
Filmlerin orijinal dilinde İngilizce altyazılı olarak başvurulması zorunludur.
Başvuru formunda belirtilen film linki ve şifresi 20 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerli
olmalıdır.
Başvuru formunu tamamlamamış filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Davet ile Film Alınan Bölümler
!f Kolik
-

Önceki yıllarda !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nde yer almış
yönetmenlerin yeni filmlerinden oluşan seçkidir.
!f Kolik seçkisi filmleri yalnızca davet ile alınmaktadır.
!f Kült

-

Dünya sinema tarihinin yenidoğan ve yeni kalmayı başarabilmiş kült filmlerinin yer aldığı
seçkidir.
!f Kült seçkisi filmleri yalnızca davet ile alınmaktadır.
!f Efsaneler

-

Dönemlerinin efsaneleşmiş ulusal filmlerinden oluşan bir seçkidir.
!f Efsaneler seçkisi filmleri yalnızca davet ile alınmaktadır.
!f Jenerasyon

-

13-15 ve 15-18 yaşları arası genç izleyiciler için uluslararası filmlerden oluşturulan iki
farklı seçkidir.
!f Jenerasyon seçkisi filmleri yalnızca davet ile alınmaktadır.

!f Çocuk
-

13 yaş altı çocuk izleyiciler için uluslararası filmlerden oluşturulan seçkidir.
!f Çocuk seçkisi filmleri yalnızca davet ile alınmaktadır.

3. SEÇİLEN VE DAVET EDİLEN FİLMLER
-

-

-

Kabul edilen gösterim formatı DCP’dir.
Davet edilen filmlerin, festival tarafından yollanacak olan katılım formunu eksiksiz olarak
doldurup 25 Haziran 2019 tarihine kadar festivale yollaması gerekmektedir. Bu formun
eksiksiz olarak festivale iletilmesi ile film sahibi, davetin resmi olarak kabul edildiğini
beyan eder.
Seçilen/Davet edilen filmler; yapımcı, dağıtım şirketi ve hak sahibi tarafından resmi
olarak onaylandıktan sonra festivalden çekilemez.
Seçilen/Davet edilen filmlere yollanan davet, Festival tarafından yapılacak olan resmi
duyuruya kadar Festival yönetimi ve katılımcı arasında gizli kalmalıdır.
Seçilen yerli filmler festivale Kayıt-tescil belgesi ibraz etmekle yükümlüdür.
Yarışma bölümlerine veya yarışma dışı seçkilere seçilen filmlerin DCP formatındaki
kopyaları festival merkezine 29 Ağustos 2019 tarihine kadar teslim edilmelidir.
DCP gönderim adresi: !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali
Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş
Adres: Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4/1 Beşiktaş/Ortaköy/İstanbul
Posta Kodu: 34347
Ülke: Türkiye - TR
İlgili Kişi: Berfin Demirat
Telefon Numarası: 0212 978 00 00 Dahili: 12 43
Festival, DCP kopyasının tek yönlü gönderim bedelini karşılar. Diğer masraflar film
sahibine aittir.
Filmlerin DCP kopyaları, festival bitim tarihi olan 22 Eylül 2019 tarihinden sonraki dört
hafta içerisinde, aksi belirtilmedikçe başvuru formunda belirtilen yapımcı şirket adresine
gönderilecektir.
Festival esnasında gösterim kopyasının kaybolması veya zarar görmesi durumunda güncel
standart laboratuvar maliyet değeri temel alınarak festival tarafından yeni bir gösterim
kopyası üretilecektir.
Yarışma bölümüne seçilen filmler !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nin
logosunu tanıtım materyallerinde kullanmakla yükümlüdür. Festivalin yazılı izni
olmaksızın bu logo üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. Logo kullanımı tanıtım
materyalleri yayınlanmadan önce festivalin onayına sunulmalıdır.

4. GENEL HÜKÜMLER
Festival'e katılım ile bu yönetmelikte bahsedilen tüm düzenlemeler kabul edilmiş sayılır. Bu
yönetmelik kapsamında yer almayan tüm konularda karar verme yetkisi !f İstanbul Uluslararası
Bağımsız Filmler Festivali Direktörlüğü’ne aittir. Festival Yönetimi bu yönetmelikte belirtilen tüm
hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

