
MONTREAL     TÜRK     FİLMLERİ     FESTİVALİ     YÖNETMELİĞİ

1. Tarih
10uncu Montreal Türk Filmleri Festivali Mayıs 2018’de gerçekleşecektir.

2. Amaç
Festivalin amacı, Türk sinemasının Montreal’de Türk ve Kanada toplumlarına 
sunumunu sağlayarak, sinemamızın tanıtımını gerçekleştirmek ve sinemamızın dış 
tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunmaktır.

3. Ödüller
Montreal Türk Filmleri Festivali kapsamında gösterime sunulan filmler aşağıdaki 
dallarda aday olurlar:
a- En İyi Uzun Metraj Ödülü
b- En İyi Belgesel Ödülü
c- En İyi Kısa Metraj Ödülü

Ödüle hak kazanan filmler festival sonunda belirlenecektir.

4. Katılım Koşulları
Montreal Türk Filmleri Festivali’ne katılacak filmler için aşağıdaki koşullar aranır;

a) Festivale, çekimleri son 3 yıl içerisinde gerçekleşmiş Türk filmleri katılabilir. 
“Türk Filmi” tanımından, “yönetmeni ya da yapımcılarından en az birisi T.C. 
yurttaşı olan film” anlaşılır.

b) Uzun metraj kurmaca filmler en az 70 dakika uzunluğunda, optik sesli ve sinema 
salonlarında ticari gösterime uygun nitelikte olmalıdır.

c) Uzun metraj belgesel filmler en az 60 dakika uzunluğunda optik sesli ve sinema 
salonlarında ticari gösterime uygun nitelikte olmalıdır.

d) Kısa metraj filmler kurmaca, animasyon ya da belgesel alanlarında en fazla 50 
dakika uzunluğunda, optik sesli ve sinema salonlarında ticari gösterime uygun 
nitelikte olmalıdır.
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e) Başka festivallere katılmış ya da ödül almış olmak yarışmaya başvurmaya engel 
değildir, ancak filmlerin Montreal’de ilk kez gösterilecek olması önkoşulu aranır.

5. Başvuru
Yarışmaya filmin yapımcısı ya da yönetmeni başvuruda bulunur. Yapımcı ya da 
yönetmen, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir.
Yarışmaya başvuran filmlerin kamuoyuna tanıtımı ve festival kitapçığına alınması 
amacıyla başvuru belgeleriyle birlikte, aşağıdaki bilgi ve belgelerin 30/03/  2018   tarihine
kadar   festival@festivaldufilmturc.org   adresine gönderilmesi gerekir:

a. İmzalı ve eksiksiz doldurulmuş başvuru belgesi 
b. Filmin künyesi
c. Filmin özeti (Türkçe ve İngilizce ya da Fransızca)
d. Yönetmenin biyografisi (Türkçe ve İngilizce ya da Fransızca)
e. Yönetmenin fotoğrafı (sayısal, yüksek çözünürlükte)
f. Filmden fotoğraflar (sayısal, yüksek çözünürlükte)
g. Afiş (sayısal, yüksek çözünürlükte)

Film internet ortamında:
a) Şifrelenmiş bir bağlantı sunularak gönderilebilir. 
b) Ya da gösterim kopyası (mp4) wetransfer.com aracılığıyla 

festival@festivaldufilmturc.org adresine elektronik olarak iletilebilir. (Dosya boyutu 
kısa metrajlar için 1 GB, uzun metrajlar için 2 GB’yi geçemez.)

Filmler Festival salonlarında DCP ya da Blu-Ray olarak gösterilmektedir.

Festivalde Türk filmleri Fransızca ya da İngilizce altyazılı olarak gösterilir. Yarışmaya 
katılması kesinleşen filmlerin kopya teslimlerinin son günü, festivalin başlangıç 
tarihinden 10 gün öncesidir. 

6. Yetki
Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen konularda karar yetkisi, Festival du film turc de 
Montréal Vakfı’na aittir.

Festival yukarıda sunulan katılım koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.

Başvuru sahipleri Montreal Türk Filmleri Festivali yönetmeliğini kabul etmiş sayılır.
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