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!f Okul’a katılmak isteyen yönetmenler, yapımcılar, görüntü yönetmenleri, kurgucular,
oyuncular ve senaristler resmi başvurularını, en geç 26 Temmuz günü mesai saati bitimine
kadar, online başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri belirtilen mail adresine
PDF formatında göndererek tamamlamak zorundadır. (Web sitesinden başvuru formuna
ulaşabilirsiniz.)
Başvuru sahipleri, aşağıda sayılan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak başvuru esnasında
göndermelidir. Bu belgeler, daha sonra !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin
hazırlayacağı kataloglarda kullanılabilir.
Senaristler ancak özgün (uyarlama olmayan) sinopsisler ile başvurabilirler.
Başvuru sahipleri, başvuru sırasında belirttikleri önceki işlerinin jeneriklerinde
başvurdukları meslek dalı ile anılmak zorundadırlar.
B
aşvuru sahiplerinin T.C. yasalarına tabii ve Türkiye’de yerleşik olmaları gerekmektedir.
!f Okul Danışma Kurulu kendi alanlarında uzman uluslararası alanda tanınmış
akademisyen, yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve ya
satış şirketi temsilcileri vb. kişilerden oluşur.
!f Okul Danışma Kurulu, senarist, yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni ve kurgucu
başvuru sahipleri arasından her bir meslek dalı için en çok üç kişi seçer.
!f Okul Danışma Kurulu, oyuncu başvuru sahipleri arasından en çok on kişi seçer.
Bir başvuru sahibi, sadece bir meslek dalı ile başvuru yapabilir.
Seçilen kişiler, en geç 4 Eylül 2019 gününe kadar !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler
Festivali’nin web sitesindeki !f Okul sayfasında yayınlanacaktır.
Festival, seçilen kişilerin İstanbul dışında ikamet etmeleri durumunda 15-21 Eylül 2019
tarihleri arasında İstanbul’daki altı günlük konaklamalarını ve Türkiye içi herhangi bir
kent-İstanbul gidiş-dönüş uçak biletlerini karşılar.
Festival yönetimi, başvuru koşullarına uygun olmayan kişilerin başvurularını platformda
değerlendirmeme hakkına sahiptir.

BAŞVURUDA İSTENEN GEREKLİ BELGELER
- Biyografi (max. 300 kelime) ve filmografi (max. 300 kelime)
- Motivasyon Mektubu (max. 800 kelime)
- Sinopsis (senarist başvuruları için 300 kelime)
- Önceki işlerinden min. 2 ayrı sahneyi içeren ve 10 dakikayı geçmeyen bir videonun online linki ve şifresi
(yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni, oyuncu ve kurgucu başvuruları için )

