PITCHING

KEŞ!F YÖNETMELİĞİ

1 - HAKKINDA
Pitching Keş!f Türkiye’den başvuracak projelere açık olmak üzere, yönetmenlerin ilk veya ikinci
uzun metraj kurmaca ve/veya belgesel film projelerinin başvurularının değerlendirilip, seçilen
projelerin yönetmen ve yapımcıları ile sunum dosyası ve tekniği üzerine atölye çalışmalarının
yapıldığı ve projelerin sunumunun gerçekleştirildiği bir platformdur. Söz konusu pitching
platformuna en çok altı adet proje seçilecektir. Pitching Keş!f’e süresi en az 70 (yetmiş) dakika
olan uzun metraj film projeleri katılabilir. Pitching Keş!f iki uluslararası ve bir ulusal sinema
profesyonelinden oluşan bağımsız danışmanlar ile seçkileri belirleyecektir. Danışmanların başvuru
dosyası üzerinden değerlendirip karara vardığı bir projeye 35.000 TL değerinde para ödülü
verilecektir.
2- AMAÇ
-

!f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nin markasını desteklemek,
Türkiye’deki bağımsız film üretimine destekte bulunmak,
İlk veya ikincifilmini geliştiren yönetmen ve yapımcılara üretimlerinde destek olmak,
Dünyadaki bağımsız sinema profesyonelleri ile Türkiye’den kariyerlerinin başındaki
sinema profesyonellerini bir araya getirerek iletişimi ve dayanışmayı arttırmak,
Türkiye’deki deneyimli sinema profesyonelleri ile Türkiye’deki görsel işitsel alanda ürün
veren yetenekleri bir araya getirerek iletişimi ve dayanışmayı arttırmak,

3- TARİHLER
!f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali kapsamında 16 - 20 Eylül 2019 tarihleri
arasında 5 gün boyunca gerçekleştirilecektir.
Son Başvuru Tarihi: 9 Ağustos 2019
Pitching Platformu’na Seçilen Projelerin Açıklanması: 4 Eylül 2019
4- BAŞVURU KOŞULLARI
I.

II.

Pitching Keş!f Platformu’na katılmak isteyen yapımcılar, resmi başvurularını, en geç 9
Ağustos günü mesai saati bitimine kadar, online başvuru formunu doldurarak ve istenilen
belgeleri toplu bir şekilde başvuru formunda belirtilen mail adresine PDF formatında
göndererek başvurularını tamamlamak zorundadır. (Web sitesinden başvuru formuna
ulaşabilirsiniz.)
Başvuran projeler, aşağıda sayılan belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak başvuru esnasında
göndermelidir. Bu belgeler, daha sonra !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin
hazırlayacağı kataloglarda kullanılabilir.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

Yapımcılar, yönetmenlerin ancak ilk veya ikinci kurmaca ve belgesel film projeleri ile
başvurabilirler.
Başvuran projelerin çekimlerine başlamamış olması gerekmektedir.
B
aşvuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin T.C. yasalarına tabii ve
Türkiye’de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa
Sözleşmesi’ne uygun olması gerekmektedir.
Pitching Keş!f Danışma Kurulu kendi alanlarında uzman uluslararası alanda tanınmış
akademisyen, yapımcı, dağıtımcı, film fonu yöneticisi, televizyon kanalı yöneticisi ve satış
şirketi temsilcileri vb. kişilerden oluşur.
Pitching Keş!f Danışma Kurulu, başvuran projeler arasından en çok altı adet seçer.
Seçilen projeler, en geç 4 Eylül 2019 gününe kadar !f İstanbul Uluslararası Bağımsız
Filmler Festivali’nin web sitesindeki Pitching Keş!f sayfasında yayınlanacaktır.
Festival, seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeninin 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. Projenin
birden fazla yapımcısı varsa sadece tek yapımcının konaklama ve yol masrafı karşılanır.
Projenin davetli ekibi, Festivalin belirleyeceği söyleşilere, ödül törenine, özel medya
röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak projelerini temsil eder.
Seçilen projelerin yapımcısının Pitching Keş!f’e katılması şarttır. Yapımcının katılamaması
durumunda, seçilen proje, ödüller için aday olamaz.
Festival yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan projeleri platformdan çıkarma
hakkına sahiptir.

5- BAŞVURUDA İSTENEN GEREKLİ BELGELER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Başvuru formu
Logline (max. 25 kelime)
Sinopsis (max. 300 kelime)
Tretman (max. 10 sayfa) ya da Senaryo
Yönetmen görüşü
Yapımcı görüşü
Yönetmen biyografisi (max. 200 kelime) ve filmografisi (max. 200 kelime)
Yapımcı biyografisi (max. 200 kelime) ve filmografisi (max. 200 kelime)
Senarist (max. 200 kelime) ve filmografisi (max. 200 kelime)
Yapım şirketi profili (max. 200 kelime) ve yapım şirketi filmografisi (max. 200 kelime)
Finans planı
Özet bütçe
Projeye dair görsel materyal ve ya moodbook (max. 10 sayfa)
Yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği filmlerin online izleme linki ve şifresi

6- SUNUM

I.
II.

III.

Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni, sunumlarını akredite konuk ve profesyonellere
açık bir şekilde yaparlar.
Sunumlar, İngilizce olarak yapılacaktır. Yapımcı veya yönetmenin Türkçe sunum yapması
halinde İngilizce çeviri sorumluluğu projenin yapımcısında olacaktır. İngilizce sunumu
başka bir kişiye yaptırtmaları durumunda, o kişinin yol ve konaklama masraflarını
projenin yapımcısı karşılar.
Sunumlar 7 dakika ve ardından soru & cevap kısmı 3 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılır.

7- ÖDÜL
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

Pitching Keş!f’e seçilen 6 proje arasından, Pitching Keş!f Danışma Kurulu tarafından
değerlendirme yapılır ve 1 adet para ödülü verilir.
Ödüller, 20 Eylül günü Pitching Keş!f’e seçilen projelerin sunumlarının ardından
açıklanır.
Pitching Keş!f kapsamında ödül kazanan projeye 35.000 Türk Lirası değerindeki Pitching
Keşif Ödülüve sertifikası verilir.
Parasal ödül net olup, ödülü kazanan projelerin yapım şirketlerine, platform tarihinden
sonra 6 ay içerisinde ödenecektir.
Verilecek yan ödüllerde, ödülü veren sponsor firma ve ödülü kazanan proje arasında
ayrıca bir protokol imzalanır.
Pitching Keşif Ödülü kazanan projelerin yapımcıları, filmlerinin açılış ve kapanış
jeneriklerinde, gazete ilanlarında, yayınladıkları basın bültenlerinde ve filmle ilgili her türlü
tanıtım materyallerinde aldıkları ödülü !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ve !f X
logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.
Pitching Keşif Ödülü kazanan projelerin yapımcıları projelerindeki gelişmeler ile ilgili !f X
Koordinatörü’ne her ay durum raporu göndermekle yükümlüdür.
Pitching Keş!f Danışma Kurulu, ödüller açıklanıncaya kadar platforma başvuran projeler
ve ödülle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapmama yükümlülüğünü yerine getirir.

