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İÇERİĞİ 



Dağ Filmleri Festivalleri ( DFF ) dünyanın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 60 
yıldır düzenleniyor. 

 

Festival doğa, keşif, çevre ve kültür hikâyeleri ile macera ve adrenalin 
sporları, yolculuk ve seyahat kültürü, ekolojik yaşam, ve doğal hayata 
dair yerli yabancı birçok yapımın izleyici ile buluştuğu sıra dışı bir 
organizasyon. 

Festivalde film gösterimlerine ek olarak düzenlenen sergiler, atölye 
çalışmaları, söyleşiler, film yarışmaları ve şehir yarışları ile on binlerce 
kişiye ulaşılıyor. 

Dağ Filmleri Festivali Nedir? 
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Festival  

HAKKINDA 



Dağ Filmleri Festivali, tüm dünyada aynı isimle gerçekleştirilen bir 
organizasyon.  
 
İsminden dolayı her ne kadar Dağcılara dönük bir festivalmiş gibi algılansa da 
aslında izleyicisini dağcılık dışında birçok sıra dışı yapımla buluşturuyor. 
  

Festival gösterime aldığı çevre, gezi ve doğa kültürüne ilişkin belgeseller, 
kültürel yapımlar, keşif ve gezi hikayelerinin yanı sıra extreme kayak, base 
jump, kaya tırmanışı, dağ ve yol bisikleti, kano, kayak, yelken, dalış, yamaç 
paraşütü, skydiving, trekking, dağcılık ve rafting gibi bir çok doğa ve macera 
sporuna ilişkin filmlerle  geniş izleyici kitlelerine ulaşıyor. 
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HAKKINDA 



Dünya ile Ortak Bir İsim 
Festival dünyanın her yerinde aynı isimle organize ediliyor. Bunun amacı 
«Uluslararası Dağ Filmleri Birliği» çatısı altında doğaya sahip çıkan ortak bir 
platform oluşturmak.  
 

Adrenalini Artıran Bir İsim: 
«Dağ» kelimesi festivalin adrenalin ve macera öğelerini güçlendiriyor. Bu da 
izleyici ilgisinin artmasında festivale önemli bir avantaj sağlıyor.  
 

Basının Dikkatini Çeken Bir İsim: 
Festivalin ismi bugüne kadar sağlanan basın ilgisinin en önemli sebebi.  Her yıl 
çeşitli mecralarda 200’e yaklaşan haber sayısı ile Dağ Filmleri Festivali, basının 
ilgisini çekmekte ülkemizde düzenlenen bir çok film festivalinden çok daha 
başarılı.  
 

İzleyici Algısına Enerji Katan Bir İsim: 
Bu isim festivali benzerlerinden ayrı bir yere konumluyor. Bu farklı konumlanma 
sayesinde izleyici ilgisi her sene biraz daha artış gösteriyor. 
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İsmi Neden Dağ Filmleri? Festival  

HAKKINDA 



Dünyada 1950’li yıllardan bu yana gerçekleştirilen DFF’ler kurumsallaşmış 
yapıları, düzenledikleri etkinlikler ve uluslararası yarışmalarıyla on binlerce 
izleyicinin takip ettiği organizasyonlar haline geldi.  

  

Bugün, Türkiye de dâhil olmak üzere, dünyada 17 ülkede 29 DFF 
düzenleniyor. 

 

Autrans, France:  Festival International du Film de Montagne et Aventure.  

Banff, Kanada:  Banff Mountain Film Festival.  

Bansko, Bulgaria:  International Film Festival for Mountains.  

Domžale, Slovenia: International Mountain Film Festival.  

Dundee, Great Britain: Dundee Mountain Film Festival.  

Graz, Austria:  Internationales Berg&Abenteuer Film Festival.  

Kathmandu, Nepal: Kathmandu International Mountain Film Festival.  

Kendal, Great Britain: Kendal Mountain Film Festival. 

Switzerland:  Festival du Film des Diablerets, Montagneexploits-environnement.  

Lugano, Switzerland: Festival dei Festival.  

Moscow, Russia:  International Festival Of Mountaineering and Adventure Films "Vertical".  

Medzinárodný, Slovakia: Medzinárodný Festival Horských Filmov Poprad.  

Taos, New Mexico: TaosMountain Film Festival.  

Tegernsee, Germany: Internationals Bergfilm-Festival.  

Czech Republic:  Mezinárodni Horolezecký Filmový Festival TeplicenadMetují.  

Torelló, Spain:  Festival Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló.  

Trento,Italy:  Trento Film Festival Montagna, Società, Cinema, Letteratura.  

UshuaiaShh, Argentina: Festival Internacional De Cine De Montaña.  

Zakopane, Poland:  Spotkania z Filmem Górskim.  
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Dünyadaki Festivaller Festival  

HAKKINDA 



İtalya – Trento:   40.000 

USA – Taos, Telluride, Boulder:  35.000 

İngiltere – Dundee, Kendal:  25.000  

Kanada – Banff:   15.000  

İsviçre – Lugano, Les Diablerets:  15.000 

İspanya – Torello:  12.000 

Fransa – Autrans:  10.000 

Almanya – Tegernesse:  8.000 

Rusya – Moskova:  7.500 

Bulgaristan – Bansko  5.000 
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Dünyada İzleyici Sayıları Festival  
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İTALYA, Trento  
1952 yılında ilk kez düzenlenen festival, dünyanın ilk dağ filmleri festivali. 40.000’in 
üzerinde ziyaretçi alan Trento DFF’si dağcılar ve macera severler ile yaptığı 
toplantılar, şovlar, sergiler ve atölye çalışmaları ile izleyicilerine birçok etkinlik 
sunuyor. Festivalin İtalyan dağ kültürünün araştırılması, ortaya çıkarılması ve 
sürdürülmesinde payı çok büyük. 
 
 

 ABD, Taos 
Taos’taki DFF, dağlık alanların öneminin kavranarak maceracı ve gezgin ruhun teşvik 
edilmesi amacı ile düzenleniyor. Festival dağ filmleri arşivi oluşturulması, doğa 
sporlarında süre giden eğilimlerin takip edilmesi ve yüksek alanlarda film çekim 
tekniklerinin geliştirilmesi konularında da çalışmalar yapıyor. 
 
 

FRANSA, Autrans 
Fransa’nın tek DFF’si olan Autrans, 26 yıldır doğa ve macera filmcilerinin buluşma 
yeri olarak tanınıyor. 10.000’in üzerinde izleyici çeken festival Avrupa doğa belgeseli 
pazarının merkezi olarak da değerlendiriliyor.  Festivale ev sahipliği yapan Autrans 
kasabası, aynı zamanda tur kayakçıları ve dağcıların da merkezi olarak biliniyor.  
 

KANADA, Banff 
Kanada’da Rocky dağlarının eteklerinde Banff kentinde düzenlenen festival dünyanın 
en prestijli ve profesyonel festivali olarak göze çarpıyor. 1976 yılından beri 
düzenlenen festival Banff kentinde ağırladığı 10.000 katılımcının dışında 30’a yakın 
ülkede 200.000’e yakın izleyiciye ulaştığı “Dünya Turu” ile de dikkat çekiyor.  
  
Film, fotoğraf ve kitap  yarışmaları, seminerler, fotoğraf, resim ve kitap sergileri, film 
yapımcılığını anlatan atölye çalışmaları ile festival dünya çapında prestijli yerini 
yıllardır koruyor. 
 

İNGİLTERE, Kendal 
Festival İngiltere’de İngiliz dağcılığının doğduğu yer olan göller bölgesinde 
düzenleniyor.  
 
1980 yılında düzenlenmeye başlanan festival her yıl dünya çapındaki filmlerin yanı 
sıra film yapımcılarını, maceraperestleri, doğa tutkunlarını ve önemli konuşmacıları 
ağırlayarak dağ kültürü alanında önemli çalışmalar yapıyor. Festival ayrıca İngiliz 
doğaseverler için önemli bir sosyal etkinlik olarak öne çıkıyor. 
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Festival  

HAKKINDA 
Dünyadan kısa kısa... 



Türkiye’nin doğa, çevre, keşif ve macera temalı ilk ve tek film festivali  
 
Festivalde doğa, keşif, çevre ve kültür hikâyeleri ile macera ve adrenalin sporları, yolculuk ve seyahat 
kültürü, ekolojik yaşam, doğal hayat konulu onlarca çarpıcı film izleyiciler ile buluşuyor. Günümüzde 
her geçen gün daha da popülerleşen bu temalar festivalin en büyük itici gücünü oluşturuyor.  
 
2006’dan bugüne; 
Türkiye’deki ilk Dağ Filmleri Festivali 2006 yılında düzenlendi. Aradan geçen 6 yıl gibi kısa bir sürede 
çok hızlı bir ilerleme kaydeden festival İstanbul, Ankara, İzmir ve Fethiye’de toplam 10 defa sinema ve 
doğaseverler ile buluşma başarısını yakaladı.  
 
Festival, her sene gösterime aldığı çarpıcı film ve belgesellerin yanı sıra düzenlediği dinamik 
etkinliklerle de takipçilerine sıra dışı deneyimler yaşatan ve kendi izleyici kitlesini yaratan alışılmadık 
bir organizasyon oldu.  
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Türkiye’de Dağ Filmleri Festivali 



Filmlerin Özelliği Ne? 
 

 Türkiye’de hiç yayınlanmamış ve başka yerlerde izlenemeyecek yapımlar… 
 

 Çevre ve doğa sorunlarına ilişkin dünyada büyük ses getiren film ve belgeseller… 
 

 Uluslararası festivallerde ödüller almış yapımlar 
 

 Farklı coğrafyalardan çarpıcı konular ve görüntülerle dolu yerli ve yabancı film ve 
belgeseller 

 

Festival kapsamında gösterilen film ve belgeseller şu temalar altında 
toplanıyor; 

Dünyadan 
Ülkemizden 
Doğa, çevre ve insan  
Keşif Ruhu 
Kayak  
 

Bisiklet 
Havacılık  
Deniz / Yelken  
Sıra dışı! (Ekstrem sporlar) 
Sinema tarihinden  
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Film Temaları 



 7’den 70’e, çevre sorunları, çevre belgeselleri, macera ve adrenalin 
sporlarına, dağ ve dağ yaşamı kültürüne ilgi duyanlar, 
 

 15-35 yaş arası sporu ve doğayı seven insanlar,  
 

 Üniversite öğrencileri ve ekonomik özgürlüğünü kazanmış genç 
çalışanlar, 

 
 Gezi, keşif, doğa sporları, fotoğrafçılık, film çekmek gibi hobileri olan, 

genç ve dinamik yaşamayı sevenler, 

 Doğa, çevre ve kültür belgeselciliği ile ilgilenenler, 
 

 Doğaya ve doğal olana duyarlı, çevre bilinci gelişmiş doğaseverler,  
 

 Doğal ürünler tüketmeye özen gösterenler, 
 

 Dünyayı ve insanları tanımak, anlamak isteyenler, 
 

 Entelektüel bilgi birikimi yüksek, sosyal ağlarda güçlü, enerjik gençler 
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İzleyici Profili 



 Gençlere dünyada çekilmiş en başarılı doğa filmlerini izletmek. Ülkemizin 
doğa kültürünün ve çevre bilincinin gelişmesini sağlamak 
 

 Çevresini ve yaşadığı dünyayı tanımaya çalışan, keşfetmeye ve öğrenmeye 
meraklı, doğa ile uyumlu yaşamaya önem veren bireyler yetişmesini 
sağlamak 
 

 Doğa ve dağ ile ilgili birey ve kurumların birbirleriyle deneyim, fikir ve bakış 
açılarını paylaşmalarını sağlayarak toplumsal “doğa” bilincini yükseltmek  
 
 

 Doğa ve çevre belgesellerini yaygınlaştırmak, desteklenmesini sağlamak ve 
yerli yapımları dünya ile buluşturmak. 
 

 Macera, doğa ve adrenalin sporlarının gelişmesini ve yaygınlaşmasını 
sağlamak 
 

 Doğamız, dağlarımız, doğal güzelliklerimiz ve onu çevreleyen kültürümüzün 
dünyaya doğru olarak tanıtılmasını sağlamak 
 

 Gezi ve keşif kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak, gezen, gören, 
sorgulayan bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak 
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 Doğaya yakın duruşu ve çevreci kimliği ile Türkiye’de Doğanın Kalbinin 
Attığı en önemli etkinlik olmak.  
 

 Doğa ve doğal yaşamla ilgili iletişim çalışmalarında Türkiye’nin En Değerli 
Markası olmak.  
 

 Doğa, çevre, keşif, seyahat kültürü, Ekolojik yaşam, alternatif turizm, doğa 
ve macera sporları gibi hızla popülerleşen alanlarda Türkiye’nin en önemli 
ve değerli etkinliği olmak. 

 Gezici festivallerle bu topraklarda yaşayan herkese ulaşan onlara yeni 
dünyaların kapılarını açarak Türkiye’ye değer katan bir festival olmak.  
 

 Gezici festivaller düzenleyerek Festivali İlkokul, Lise ve Üniversite öğrencileri 
ile buluşturan, onları doğa ile birleştiren sosyal sorumluk bilinci güçlü bir 
festival yaratmak.  
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Festivalin Kurumsal Hedefleri 



Doğa ve Çevre Bilincini Geliştiren Festival: 
Dağ Filmleri Festivali, gösterime aldığı film ve belgeseller ile Türkiye’de doğa ve 
çevre kültürünün gelişmesini etkin olarak destekliyor.  
 
Doğaya ve Çevreye En Duyarlı Festival: 
Doğa ile ilgili filmlerin yanı sıra çevre örgütleri, aktivistler ve çevre gönüllüleri 
Dağ Filmleri Festivalinde bir araya geliyor. Festival kapsamında düzenlenen 
söyleşilerde Türkiye için hayatı öneme sahip doğa ve çevre sorunları masaya 
yatırılıyor. 
 
Doğaya ve Spora Teşvik Eden Festival: 
Festival gösterime aldığı bir çok doğa ve macera sporuna dair çarpıcı yapımlar 
ile izleyicilerini doğaya ve doğa sporlarına yönlendiriyor. Daha sağlıklı ve aktif 
bir toplum oluşmasına katkıda bulunuyor. 
 
Türkiye’yi Dünyaya Tanıtan Festival: 
Festival gösterime aldığı bir çok yerli yapımı dünyadaki diğer festivaller ile 
paylaşıyor. On binlerce doğaseverin izlediği bu festivallerde Türkiye’nin doğası 
ve turizmi etkin olarak tanıtılıyor. 
 

Alternatif Turizmi Geliştiren Festival: 
Gösterime alınan film ve belgeseller ile ülkemizin alternatif turizm potansiyeli 
binlerce izleyiciye aktarılıyor. Bu da her geçen gün popülerleşen alternatif 
turizm için itici bir güç sağlıyor.  
 
Sosyal Sorumluluk Sahibi Festival: 
Festival kapsamında düzenlenen söyleşiler ve atölye çalışmaları ile 7’den 70’e 
herkes çevre ve doğa ile ilgili konularda bilgilendiriliyor. Festival bu yolla 
çevresine ve doğaya duyarlı bireyler yetişmesine katkıda bulunarak Türkiye’nin 
geleceğine sahip çıkıyor.   
 
Doğa Film ve Belgeselciliğini Destekleyen Festival: 
Festival Türkiye’de kısıtlı imkanlarla film çeken yönetmenler ve filmlerine  yer  
vererek izleyicilerle buluşturulmasını sağlıyor.  
 
Dünyadaki diğer DFF’lere önerilen bu filmler ve yönetmenleri, aldıkları 
destekler ile daha profesyonel çalışmalar yapma imkanına kavuşuyor. Festival 
böylelikle hem doğa filmciliğini teşvik ediyor hem de eser sahiplerimizin 
dünyaya açılmasına aracı oluyor.  
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sponsorluğunda 
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Basında Dağ Filmleri Festivali 



sponsorluğunda 
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Basında Dağ Filmleri Festivali 



İstanbul, İzmir ve Ankara’da bugüne kadar gerçekleştirilen tüm Dağ Filmleri 
Festivalleri yoğun bir izleyici kitlesi ile buluştu. Festival 2006 yılından bu yana 

20.000’e yakın izleyiciyi salonlarında ağırladı.  

 

Her sene yazılı ve görsel basında festival ile ilgili 200’e yakın haber ve röportaj 
yayınlandı.  

 

Özellikle gençlerin filmlere ve etkinliklere gösterdiği ilgi bizlere 2012 yılı için 

çok daha genç, çok daha dinamik ve çok daha renkli bir festivalin ilhamını 
verdi.  

  

2012’de festival etkinliklerinin yanı sıra heyecan dolu yarış etkinlikleri de 
izleyicilerle buluşuyor. 
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Festivalde  

NELER VAR? 



Film Gösterimleri 

Söyleşiler 

Sergiler 

Atölyeler 

Festival 
Macerası 

Doğa Filmleri 
Yarışmaları 

Video Yarışmaları 

YARIŞ ETKİNLİKLERİ FESTİVAL ETKİNLİKLERİ 



Sadece Bu Festivalde İzlenebilecek Filmler; 
Festival, ödüllü filmleri ve çarpıcı belgeselleri ile izleyicilerine yepyeni dünyaların kapılarını 
açıyor. 

  

Çoğu Türkiye’de hiç gösterime girmemiş yerli ve yabancı onlarca yapım, inanılması güç 
hikayeler, adrenalin dolu maceralar ve çarpıcı yaşamlar festivalde izleyicilerle buluşuyor.  
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Film Gösterimleri Festivalde  

NELER VAR? 



İki Salonda Onlarca Film; 
Festival bu seneki gösterimleri iki farklı salonda izleyicileri ile buluşturacak.  

 

İzleyicilerden gelen yoğun talep üzerine bir sinema salonunda daha önceki yıllarda programa 
alınan filmler tekrar izleyiciler ile ücretsiz buluşturulacak.  

 

Diğer salonda ise bu yılın en yeni ve en ödüllü filmleri, yüksek bütçeli yapımlar izleyicilerle 
buluşturulacak. Bu salonda gerçekleştirilecek gösterimlerin ücretli olması  planlandı.  
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Film Gösterimleri Festivalde  

NELER VAR? 



Doğanın Nabzını Tutan Konu ve Konuklar; 
Festival seçtiği konular ve konuklar ile yılın en çok konuşulan olaylarını izleyicilerle tartışıyor.  
 
Doğa ve çevre sorunları ile ilgili daha fazla farkındalık yaratmayı hedefleyen festival, söyleşilerini bu sosyal 
sorumluluk bilinci ile  planlıyor.  
 
Yıla damgasını vuran filmlerin yönetmenleri, inanılmaz performanslarla büyük başarılara imza atan 
adrenalin ve macera sporcuları, dünyada ve ülkemizde büyük tepkiler yaratan çevre sorunlarına dair 
konuşmacılar, çevre kuruluşları, ünlü aktivistler  ve daha fazlası festivalde izleyiciler ile bir araya geliyor.  
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NELER VAR? 
Söyleşiler 



 

 

Bisikletleriyle Sınırları Zorlayanlar: 

Hasan Söylemez:   Kredi kartlarını kırdı, son parasını çocuklara dağıttı ve bisikletine binerek cebinde tek kuruş olmadan 
Türkiye’nin sınır bölgelerinde pedal çevirdi. 

Gürkan Genç: 84 ay sürecek bisikletle dünya seyahatinin ilk etabı olan İstanbul – Japonya turunu 11 ayda tam 12.500 
km yol kat ederek bitirdi.  

 

Koşarak Dağları Aşan Çılgın Türkler: 

Likya Maratonunda dereceye giren dağ maratoncuları, İtalya’dan Fransa’ya 120km’yi 32 saatte koşan çılgın 
Türkler festivale konuk oluyor.  

 

Greenpeace Akdeniz - Türkiye: Greenpeace Türkiye çevre sorunuyla ilgili olarak  yürüttüğü çalışmaları, sıra 
dışı eylemlerinin perde arkasını festivalde anlatıyor, merak edilen soruları cevaplıyor.  

Düşünülen Bazı Söyleşiler ve Konuşmacılar 
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Festivalde  

NELER VAR? 
Söyleşiler 



Geleceği Şekillendiren Atölyeler; 
Festivalin bu seneki yeni etkinliklerinden biri de atölye çalışmaları olacak.  

 

Alanında önemli başarılara imza atmış yönetmenler, fotoğrafçılar, yapımcılar, macera ve 
adrenalin sporcuları, araştırmacılar, çevreciler birbirinden ilginç atölyelerde bilgilerini izleyicilerle 
paylaşıyor. 

 

Festival, herkesin yeteneklerini keşfettiği, yeni dünyaların ve hobilerin kapılarını araladığı 
atölyeler ile daha aktif ve daha donanımlı bir nesil oluşumuna katkıda bulunuyor. 
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Festivalde  

NELER VAR? 
Atölyeler 



Serdar Kılıç ile Doğada Hayatta Kalma Teknikleri ve Doğada Çocuk Atölyesi 

Selim Kemahlı ile Extrem Film Yapımı Atölyesi 

Süha Derbent ile Vahşi Doğa Fotoğrafçılığı Atölyesi 

Ali Ethem Keskin ile Deniz ve Sualtı Fotoğrafçılığı Atölyesi 

Düşünülen Bazı  Atölye Çalışmaları 
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NELER VAR? 
Atölyeler 



Doğa için Sanat 
Yıl boyunca dünyaya ve doğaya dair çarpıcı sergiler festivalde izleyicilerin beğenisine 
sunuluyor.  

 

Doğaya, çevreye ve insana dair bir çok bilinmeyene sergilerle ışık tutuluyor.  
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Festivalde  

NELER VAR? 
Sergiler 



Düşünülen Bazı Sergiler ve Sanatçılar 

Fransa Lumiere Müzesi:   Dağ konulu sinema filmleri afişleri sergisi 

Tekfen Vakfı: Türkiye’nin çiçekleri Belgeselde Çiçek açtı 

Hasan Söylemez:    Anadolu Gezisi Fotoğraf sergisi 

Süha Derbent: Vahşi Doğa Fotoğraf Sergisi 
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Festivalde  

NELER VAR? 
Sergiler 



Macera ve Adrenalin Şehre İniyor 

Macera ve keşif ruhunu, adrenalin ve eğlence ile birleştiren çılgın bir şehir yarışı 

 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Festival macerası, iki kişilik takımların katıldığı eğlence 
dolu bir yarış.  

 

Takımlar şehrin göbeğinde birbirinden ilginç ve eğlenceli görevleri tamamlamaya çalışıp 
cani kasabın kaçırdığı festival keçisini kurtarmak için mücadele edecek. 
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Festivalde  

NELER VAR? 
Festival Macerası 



Doğanın Sesi Perdeye Yansıyor 
Herkes doğa için sesini yükseltiyor, tüm sesler Dağ Filmleri Festivali’nde yankılanıyor. 

  

Türkiye’deki doğa belgeselciliğini destekleyen ve geliştiren en önemli yarışmalardan biri olan 
Doğa Filmleri Yarışması ikinci kez gerçekleşiyor.  

 

Bu seneki yarışma 3 bölümde gerçekleşiyor; 

1. Doğa Filmleri Yarışması – Profesyonel Yönetmenler İçin 

2. Üniversiteliler Doğa Filmleri Yarışması 

3. Kurumsal Doğa Filmleri Yarışması – Şirketler için 
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Festivalde  

NELER VAR? 
Doğa Filmleri Yarışmaları 



Amatör Video Yarışması 
Video çekmeyi ve paylaşmayı teşvik eden yepyeni, taptaze, kıpır kıpır bir amatör film yarışması üçüncü 
kez başlıyor. 

 

Çek Getir, 2010 yılından bu yana festivalin en heyecanlı yarışmalarından biri. Video çekmeyi ve 
paylaşmayı seven herkes hünerlerini Çek Getir’de sergiliyor.  

 

Yarışmacılar çektikleri doğa, macera, adrenalin, keşif, seyahat gibi festival temasına uygun videolarını 
“Çek Getir!” sitesine yüklüyor. En çok oylanan videolar ödülleri kapıyor.  
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Festivalde  

NELER VAR? 
Çek Getir 



Dağ Filmleri Festivali Türkiye’de benzeri olmayan bir etkinlik.  
 
Festivalin bu benzersiz yapısı sponsorların farklılaşma amaçlarına 
yönelik önemli bir iletişim fırsatı sunuyor.  
 
Festival, marka stratejisini ve bilinirliğini özellikle şu alanlarda 
güçlendirmek isteyen markalara önemli bir destek sağlıyor: 
 
 

 Doğaya Değer Veren, 
 Doğa ile uyumlu, 
 Çevre Dostu, 
 İnsana Önem Veren, 
 Sportif, 
 Maceracı ruha sahip, 

 

 Güçlü ve Dayanıklı, 
 Kültürel Değerleri Koruyan, 
 Ülkenin Geleceğine Yatırım Yapan, 
 Sosyal Sorumluluk Bilinci Gelişmiş, 
 Adrenalini ve Keşfetmeyi Seven, 
 Limitleri Zorlamayı Seven, 
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Festival 

SPONSORLUK 
Neden Sponsor Olmalısınız? 



Doğaya Sahip Çıkan Bir Festival 
Festival doğanın ve doğal yaşamın korunması adına bir çok etkinlik 
düzenliyor. Çevre sorunlarına dair söyleşiler, eğitimler ve atölyeler ile 
doğanın kalbi Dağ filmleri Festivalinde atıyor. Festivalin bu duruşu doğanın 
yanında olduğunu vurgulamak isteyen markalara önemli bir fırsat sunuyor.  
 
Doğa ve Doğallıkla İç içe Bir Festival 
Festival doğa ve doğallık kavramları ile sıkı bir bağa sahip. Bu da 
ürünlerinin doğallığına vurgu yapmak isteyen markalara güçlü bir iletişim 
fırsatı sunuyor.  
 
Sıra dışı Bir Festival: 
Festival, içeriği, etkinlikleri ve hedefleri ile Türkiye’deki önemli bir boşluğu 
doldurmaya çalışan  benzersiz bir organizasyon. Bu da markalara, 
rakiplerinden farklı olma ve dikkatleri üzerine çekme imkanı sunuyor.  

Medya Görünümü yüksek Bir Festival: 
Yazılı ve görsel basının festivale gösterdiği ilgi her sene artıyor. Bu da 
festivalin öneminin ve marka değerinin her geçen gün arttığının kanıtı. 
Festival sponsorlarına ciddi bir basın görünümü vaat ediyor.  
 
Gençlerle İç İçe Bir Festival: 
Festival filmleri ve birbirinden heyecanlı yarış etkinlikleri ile her geçen gün 
daha fazla gencin ilgisini çekiyor.  Her geçen gün gençleşen festival bu 
potansiyelini markalarla da paylaşıyor.  
 
Ailelerin Desteklediği Bir Festival: 
Festivalin yetişkinleri ve gençleri teşvik ettiği alanlar sağlıklı ve sosyal bir 
neslin oluşmasına katkıda bulunuyor. Festivalin bu olumlu yönlendirmeleri 
ailelerin de desteğini almasını sağlıyor.  
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SPONSORLUK 
Neden Sponsor Olmalısınız? 



7’den 70’e Herkesi Çeken Bir Festival 
Festivalin izleyici profili oldukça geniş. Her yaştan ve statüden izleyici 
festivale aynı duyguları aynı heyecanları yaşamak için geliyor. Bu da 
markalara geniş bir profilde etkin bir iletişim kurma imkanı sunuyor.  
 
Markalara Prestij Sunan Bir Festival: 
Festival, festivalin ruhunu ve değerlerini paylaşan markalara Türkiye’nin 3 
şehrinde gerçekleşecek bir film festivalinin sponsoru olma prestijini 
sunuyor.   
 
Her Sene Daha da Büyüyen Bir Festival 
Festivalin içeriği her geçen gün popülerleşen ve daha fazla insanın ilgisini 
çeken konulardan oluşuyor. Dolayısıyla festivalin büyümesi, markaların 
daha fazla kişiye temas etmelerini sağlayacak. 
 
 
 

Adrenalin ve Macera Dolu Bir Festival: 
Festivalin heyecanı ve adrenalini çok yüksek. Gerek filmleri, gerekse 
etkinlikleri ile sürekli hareket halinde, enerjik ve dinamik bir yapıya sahip. 
Festival bu özelliği ile hareketli ve canlı bir iletişim stratejisi kurmak 
isteyen markalara büyük güç katıyor. 
 
 
Sosyal Sorumluluk Sahibi Bir Festival 
Festival gösterime aldığı filmlerin yanı sıra gerçekleştirdiği söyleşi ve 
atölyeler ile insanlara değer katmaya çalışarak kendi sosyal sorumluluğunu 
yüklenmiş durumda. Festival bu sorumluluğunu markalarıyla birlikte daha 
da büyütebilmek için destek arıyor.  
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SPONSORLUK 
Neden Sponsor Olmalısınız? 
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SPONSORLUK 
Kimler Sponsor Oldu? 
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SPONSORLUK 
Kimler Sponsor Oldu? 
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SPONSORLUK 
Sponsor Hakları 

SPONSORLUK KONUSU ANA SPONSOR TEMA SPONSORU 

Festival İsim Hakkı 
Festival isminin kullanıldığı tüm alanlarda «Sponsor Dağ Filmleri Festivalini 
Sunar» ibaresi ve markanın iletişim çalışmalarında festival ismini kullanma hakkı 

  

Festival Tanıtım Filmi 
Film öncesinde sonunda Ana Sponsor "festivali sunar" ibaresi ve film bitiminde  
5 saniye süresince logo kullanım hakkı 

 Film sonunda diğer tema sponsorları ile birlikte 5 saniye süresince  logo 
kullanım hakkı.  

Basın Bülteni 
Basın bültenlerinde "Ana Sponsor Festivali Sunar" ibaresi ve Ana Sponsor 
Logosu kullanım hakkı 

  

Sosyal Medya                                    
Facebook - Twitter 

Facebook ve Twitter kanallarından Ana Sponsora özel duyurum çalışması. Facebook ve Twitter üzerinden temaya özel duyurum çalışması 

Facebook ve Twitter üzerinden Ana Sponsor adına 2 özel iletişim çalışması.   

Festival Resmi Web Sayfası                      
www.dagfilmfest.org 

Web sitesi giriş sayfası üst kısımda Ana Sponsor başlığı altında sabit  logo 
kullanımı 

Web sitesi giriş sayfası üst kısımda kayar bantta Tema Sponsorları başlığı altında 
diğer tema sponsorları ile birlikte logo kullanımı 

Çek Getir Web Sayfası                               
www.cekgetir.com 

Web sitesi giriş sayfası üst kısımda Ana Sponsor başlığı altında sabit  logo 
kullanımı 

  

Festival Macerası Web Sitesi                        
www.festivalmacerası.com 

Web sitesi giriş sayfası üst kısımda Ana Sponsor başlığı altında sabit  logo 
kullanımı 

  

Doğa Filmleri Yarışması Web Sitesi       
www.dogafilmleriyarismasi.com 

Web sitesi giriş sayfası üst kısımda Ana Sponsor başlığı altında sabit  logo 
kullanımı 

  

Dağ Kültürü Derneği Web Sitesi                    
www.dkd.org.tr 

Web sitesi giriş sayfası üst kısımda Ana Sponsor başlığı altında sabit  logo 
kullanımı 

Web sitesi giriş sayfası üst kısımda kayar bantta Tema Sponsorları başlığı altında 
diğer tema sponsorları ile birlikte logo kullanımı 
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SPONSORLUK 
Sponsor Hakları 

SPONSORLUK KONUSU ANA SPONSOR TEMA SPONSORU 

Festival Rehberi Kapak sayfası ve her sayfada tek başına logo kullanma hakkı İç sayfalarda ilgili tema sayfalarında logo kullanım hakkı 

Festival Posteri 
En üst kısımda "Festivali Sunar" ibaresi ve Sponsor Alanının ½ lik kısmında 
Logo Kullanma Hakkı 

Sponsor Alanının ½ lik kısmında diğer tema sponsorları ile birlikte logo Kullanma 
Hakkı 

Festival Davetiyeleri Tüm davetiyelerde logo ve "Festivali Sunar" ibaresi kullanım hakkı   

Sinema Salonları Perde kenarlarında her iki tarafta tek başına logo kullanım hakkı Perde kenarında tek tarafta diğer tema sponsorları ile birlikte logo kullanım hakkı 

Etkinlik Salonları Sahne kenarlarında her iki tarafta tek başına logo kullanım hakkı Sahne kenarında tek tarafta diğer tema sponsorları ile birlikte logo kullanım hakkı 

Program Broşürü 
Kapakta "Festivali Sunar" ibaresi ve Sponsor Alanının ½ lik kısmında Logo 
Kullanma Hakkı 

Sponsor Alanının ½ lik kısmında diğer tema sponsorları ile birlikte logo Kullanma 
Hakkı 

Dış Mekan Tanıtım Materyalleri 
Tüm dış mekan tanıtım mecralarında logo ve "Festivali Sunar" ibaresi 
kullanımı 

  

Ekip Kıyafetleri Ekip kıyafetlerinde Festival Logosu ile birlikte Logo Kullanım hakkı   

Festival Rehberi Kitapçık arka kapağı ve 2 adet iç sayfada ilan hakkı Kitapçık iç sayfalarında 1 adet ilan hakkı 

Film gösterimleri 
Film öncesi reklam kuşağında 60 saniyelik reklam yayınlama hakkı Film öncesi reklam kuşağında 30 saniyelik reklam yayınlama hakkı 

Film arası reklam kuşağında 60 saniyelik reklam yayınlama hakkı Film arası reklam kuşağında 30 saniyelik reklam yayınlama hakkı 

Fuaye Alanı 
Fuaye alanlarında kurulacak LCD ekranlarda Sponsor Filmleri döngüsünün       
½ lik kısmında Reklam filmi yayınlama hakkı. 

Fuaye alanlarında kurulacak LCD ekranlarda Sponsor Filmleri döngüsünün  ½ lik 
kısmında diğer tema sponsorları ile birlikte reklam filmi yayınlama hakkı. 
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SPONSORLUK 
Sponsor Hakları 

SPONSORLUK KONUSU ANA SPONSOR TEMA SPONSORU 

Film Gösterimleri 

Her film öncesi 8 saniye süresince logo ile birlikte «Sponsor Dağ Filmleri 
Festivalini Sunar" ibaresi gösterimi 

İlgili temaya ait film öncesinde 5 saniye süresince logo gösterimi ve "Temayı Sunar" 
ibaresi kullanımı 

Gösterim aralarında ekranda sabit, logo ile birlikte "Marka Dağ Filmleri 
Festivalini Sunar" ibaresi gösterimi 

  

Söyleşi ve Atölye Çalışmaları 

İsteğe bağlı 1 adet söyleşi ve 1 adet atölye çalışması düzenleme hakkı. 1 adet söyleşi veya atölye çalışması düzenleme hakkı. 

Tüm etkinliklerde Logo ve "Marka Sunar" ibaresi kullanım hakkı.  
İlgili temalarda düzenlenecek söyleşi veya atölye çalışmasında Ana Sponsor altında 
logo kullanım hakkı 

Festival Macerası 
Tüm iletişim ve duyurum çalışmalarında "Marka Sunar" ibaresi kullanımı, 
yarışma parkurunda, yarışmacı yeleklerinde ve yarışmayla ilgili basılı 
malzemelerde logo kullanım hakkı 

İsteğe bağlı ödül verme hakkı 

Çek Getir Yarışması 

Tüm iletişim ve duyurum çalışmalarında "Marka Sunar" ibaresi kullanımı 
hakkı. 

İsteğe bağlı ödül verme hakkı 

Markaya özel belirlenecek bir konuda video yarışması düzenleme hakkı.    

Doğa Filmleri Yarışmaları 
Tüm iletişim ve duyurum çalışmalarında "Marka Sunar" ibaresi kullanımı ve 
ödül verme hakkı. 

İsteğe bağlı ödül verme hakkı 

Ürün tanıtım alanı  Sinema salonu ve Etkinlik alanlarında stand kurma ve promosyon hakkı. Etkinlik alanında stand kurma ve promosyon hakkı.  



ULUDAĞ Dağ Filmleri Festivali Festival Meydanları 

2013 HEDEF ETKİNLİKLERİ 

Üniversite Festivalleri 

Açık hava Film Gösterimleri 

Gezici Festivaller Gezici Festivaller 
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Türkiye’nin zirvesi festivaline kavuşuyor 
Dünyadaki Dağ Filmleri Festivallerinin büyük çoğunluğu önemli dağ 
şehirlerinde gerçekleştiriliyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de Dağ 
Filmleri Festivalinin ev sahibi olması gereken yer hiç kuşkusuz Bursa – 
Uludağ gibi dağ şehirleri olarak görünüyor. 

 

Uludağ bölgesindeki otellerin ortak katılımı ile düzenlenecek bir festivalin 
çok büyük bir ilgi ile karşılanacağını öngörüyoruz.  

 

Otel salonları ve açık havada yapılması planlanan film gösterimleri, 
söyleşiler, atölyeler, macera ve video yarışları, kayak ve snowboard 
gösterileri dağa taptaze bir yenilik katacak.  

 

2 veya 3 gün sürmesi planlanan festival sonunda gerçekleştirilecek 
festival partisi Uludağ’a yakışan bir final olacak.  
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ETKİNLİKLER 
Uludağ Dağ Filmleri Festivali 



Festivalin coşkusu meydanlara taşıyor 

Gelecek yıllarda gerçekleşecek festivaller enerjilerini ve eğlencelerini 
şehrin sokaklarına taşıyor. 

 

Şehir meydanlarında kurulacak festival alanlarında outdoor oyunlar, 
eğlenceli yarışmalar, performans ve adrenalin gösterileri, video 
gösterileri, Ödül törenleri ve DJ performansları ile müzik ve eğlence dolu 
saatler izleyicileri ile buluşacak.  

 

 

Etkinlik Alanında Olması Planlanan Aktiviteler:  

Festival Sahnesi ve DJ Kabini 

Dev Ekranda Video Gösterimleri 

Bisiklet ve Kaykay akrobasisi için özel alan 

Bungee jumping, Tırmanış Duvarı gibi adrenalin parkurları 

Festival Çadırı ve özel standlar 
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ETKİNLİKLER 
Macera Meydana Çıkıyor 



Gezen, Anlatan, Harekete Geçiren Festival 
Festivalin en önemli hedefi Türkiye’nin her yerine ulaşmak, herkesin 
hayatına dokunmak ve insanların hayatlarında bir farklılık yaratmak.  

 

Bunun için de festivali sadece büyükşehirlere değil, tüm Anadolu’ya 
ulaştırmak için gezici festivaller planlıyoruz.  

 

Gezici Festivaller «Macera Kapında» sloganı ile yola çıkıyor. Sloganla aynı 
adı taşıyan özel bir araç, Anadolu’nun tüm şehirlerini, kasabalarını, 
köylerini dolaşıyor ve meydanlarda ücretsiz film gösterimleri ve söyleşiler  
düzenliyor.  
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ETKİNLİKLER 
Macera Kapında             

«Gezici Festivaller» 



Türkiye’nin en büyük açık hava sineması 
Festival yaz aylarında nostaljik bir etkinlikle geri dönüyor. Şehir 
parklarında, yeşilin ve doğanın kalbinde  ücretsiz açık hava gösterimleri 
başlıyor. Doğa filmleri, doğanın kalbinde izleyiciler ile buluşuyor.  

 

 

 

Pilot bölge olan İstanbul’da 2012 yazında gerçekleştirmeyi planladığımız 
gösterimler için ön gördüğümüz mekanlar; 

Özgürlük Parkı – Göztepe 

Caddebostan Sahili  

Kalamış Parkı 

Yoğurtçu Parkı - Kadıköy 

Yıldız Parkı – Beşiktaş 

Gezi Parkı – Taksim  

42 

Hedef 

ETKİNLİKLER 
Doğanın Kalbinde 

«Açıkhava Gösterimleri» 



Üniversiteleri Gezen İlk Film Festivali; 
«Macera Kapında» aracı gençlerle kucaklaşmak için bu sefer de 
üniversiteleri dolaşıyor.  

 

Üniversiteler için özel hazırlanacak mini festivallerde  gençler film 
gösterimleri ile keyifli vakit geçirecek, söyleşiler ve atölyeler ile geleceğe 
yön verecek adımlar atacak.  

 

Üniversite festivalleri her sene doğa ile ilgili farklı bir soruna çözüm 
arayacak. Üniversiteliler kendi fikirlerini paylaşacak ve tüm üniversiteler 
ile öğrenciler bu projenin çözümü olmak için el ele verecek. Bulunan 
çözümler hayata geçirilecek ve dünyaya örnek bir çalışma gerçekleşecek.  

Böylelikle Türkiye’nin en genç sosyal sorumluluk projesi hayata geçmiş 
olacak.  
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ETKİNLİKLER 
Üniversiteli Festival 



Macera ve Keşif Dolu Bir Tatil; 
Türkiye’nin hem doğa zenginliği açısından hem de macera ve adrenalin 
sporlarına ev sahipliği yapması açısından önemli tatil bölgelerini festival ile 
buluşturuyoruz.  

 

Etkinlikler kapsamında doğal alanlarda (plaj/yayla vb.) film gösterimleri, sürpriz 
hediyeli yarışmalar ve festival partisi gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

Şehir: 

Olimpos - Antalya 

Ölüdeniz - Muğla 

Kaş - Antalya 

Alaçatı - İzmir 

Gökçedada – Çanakkale  

Ayder - Rize 

Kemaliye - Erzincan  

Ürgüp – Nevşehir 

 

Öne Çıkan Sporlar: 

Kaya Tırmanışı, Trekking, Dalış 

Yamaç Paraşütü, Trekking, Dalış 

Kano, Dalış, Yamaç Paraşütü, Trekking 

WindSurf, Kite Surf  

Kite Surf, WindSurf 

Trekking, Kampçılık, Dağcılık,  

Trekking,Kanyoning, Tırmanış, Kampçılık 

Dağ Bisikleti, Trekking 

DFF Yazlık Festivaller kapsamında etkinlik yapılacak bölgeler: 
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ETKİNLİKLER 
Festival Tatilde 



 Etkinlik Doğrudan Ulaşılacak Kişi Sayısı    Dolaylı olarak ulaşılacak kişi sayısı 
Uludağ DFF  3.000  250.000 
Meydan Etkinlikleri: 10.000  100.000 
Üniversite Etkinlikleri 20.000  500.000 
Gezici Festivaller 5.000  250.000 
Açıkhava Gösterimleri 12.000  1.000.000 
Belediye Etkinlikleri 5.000  1.000.000 
  
TOPLAM  55.000  3.100.000 
 

 
Gelecekte hayata geçirmeyi planladığımız etkinliklere göre 
hedeflenen izleyici sayıları yandaki gibidir.  
 
Söz konusu sayılar festival duyurumu için yapılacak tanıtıcı 
çalışmalara paralel olarak büyük bir artış gösterecektir.  
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İletişim 

Bilgileri 

 


