
 

 

    

 

 

 

5. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Film ve Yarışma Çağrısı 

16-22 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Suç ve Ceza Film 

Festivali filmlerinizi bekliyor. 

 

Festivalin esas amacı adalet ve hukuk sorunlarını beyazperdeye taşıyan filmleri sinemaseverlerle 

buluşturmaktır. Bu çerçevede günümüz modern toplumunda hukuk sistemini ve işleyişini, hukukun ve 

adalet anlayışlarının bireyler üzerindeki etkilerini ve bunlarla bağlantılı olarak en geniş anlamıyla 

“adalet” kavramını sorgulayan ve irdeleyen filmler festival kapsamındaki filmlerin bağlantı noktasını 

oluşturacaktır. Festival sürecinde gösterilecek uzun metrajlı, kısa metrajlı ve belgesel filmlerin festivalin 

“herkes için adalet” temasına uygun olması gerekmektedir.  

 

I. Genel gösterim 

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali genel adalet temalı filmlerin yanı sıra her yıl seçtiği ana temaya 

ilişkin filmlerin gösterimine öncelik vermektedir. 2015 yılı için seçilen ana tema “Ayrımcılık” ‘dır. Etnik, 

dini, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş, dil, hastalık, engel gibi özellikleri nedeniyle “öteki” görülenler 

hakkındaki filmler bu yılın temalı film gösterimini oluşturacaktır. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 

programında yer almak üzere adalet kavramı ve ayrımcılık temalı başvuran filmler değerlendirmeye 

alınacaktır. Ayrıca “Ayrımcılık” konusunda çekilmiş olan belgesel film başvuruları da alınarak, 

değerlendirme sonrasında gösterimleri yapılacaktır. 

 

II. Uzun Metrajlı Film Yarışması 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında para ödüllü Altın 

Terazi Uzun Metrajlı film Yarışması yapılacaktır. Festivalin genel teması olan Adalet kavramı ve 

ayrımcılık üzerine yapılmış ve 01.01.2014 tarihinden sonra tamamlanmış filmler yarışmaya katılabilir. 

Katılım şartları festival sitesinde yer almaktadır. 

  



 

 

III. Kısa Metrajlı Film Yarışması 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında para ödüllü Altın 

Terazi Kısa Metrajlı Film Yarışması yapılacaktır. Festivalin bu yıl seçilmiş  ana  teması olan Ayrımcılık, 

ve bu konuya ilişkin ilişkin sorunların işlenmiş olduğu 2014 ve 2015 yapımı, 20 dakikayı geçmeyen kısa 

filmler katılabilir. Kısa film yarışması özellikle öğrencileri teşvik etmek amacını taşımaktadır.  

 

IV. Belgeseller 

Festivalimiz kapsamında, Dünya’da ve Türkiye’de ana tema olan “Ayrımcılık” konusu etrafında çekilmiş 

son dönem belgesel filmlerinin gösterimleri de yapılmaktadır. Festival dışında gösterim olanağını zor 

bulan belgeseller, özel bir gösterim ile izleyicilerimizin beğenisine sunulmaktadır. “Ayrımcılık” 

konusunda çekilmiş olan belgesel film başvurularınızı bize ulaştırın. 

 

 

Nasıl başvurabilirim? 

Temalı film seçimleri bir kurul tarafından yapılmakta olup,festivalin genel temasına ve yılın temasına 

uygunluğa önem verilmektedir. Temalı film gösterimi için Türkiye’de daha önce gösterime girmemiş 

olması seçim için öncelik göstermektedir. 

Genel gösterim, uzun metrajlı ve kısa metrajlı film yarışması şartlarına uyan filmlerinizi festivale 

göndererek seyirci ile buluşmasını sağlayabilirsiniz. Şartlara uygun filmlerinizi ön eleme için 

www.icapff.com sitesinde şartlara uygun olarak göndermenizi bekliyoruz.  
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