
 

 

19. SİNEMA BURADA FESTİVALİ 

4.KISA FİLM  PROJE YARIŞMASI 

 

 KISA FİLM PROJE YARIŞMASI NEDİR? 

19. Sinema Burada Festivali kapsamında bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Kısa 

Film Proje Yarışması (Work in Progress) kısa film alanındaki yönetmen ve 

yapımcılarına yapım aşamasında destek olmak üzere düzenlenen bir yarışmadır 

 AMAÇ 

Work in Progress (Yapım aşamasında) projelerin uzman sinemacılar tarafından 

değerlendirilmesi  ve seçilen projelerin tamamlanması sürecinde desteklenmesini 

sağlamak. 

 BAŞVURU  SEÇİM VE YARIŞMA TARİHİ 

19. Sinema Burada Festivali kapsamında bu yıl sadece  ürk ye den başvuracak 

projelere açık olmak üzere Kısa Film Proje Yarışması düzenlenecektir. Kısa Film 

Proje Yarışması na,  ürkiye den süresi en fazla 20 dakika olan kısa metraj film 

projeleri katılabilir. Kısa Film Proje Yarışması tar hler  aşağıdak  g b  bel rlenm şt r. 

Son Başvuru Tar h  ; 2 Ağustos 2019  

Kısa Film Proje Yarışması’na Seçilen Projelerin ve Jürinin Açıklanması ; 23 

Ağustos 2019 

Kısa Film Proje Yarışması Finali ;  10 Eylül 2019  

Ödüllerin Açıklanması (Sinema Burada Festivali Açılış Töreni) ; 11 Eylül 2019 

 

19. SİNEMA BURADA FESTİVALİ Kısa Film Proje Yarışması’na katılmak 

 steyen yapımcılar, resm  başvurularını, http://ief.izfas.com.tr/sinema-burada-

festivali  sayfasından onl ne başvuru formunu doldurarak en geç 2 Ağustos 2019 

Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapmak zorundadırlar. ( eb s tes nden 

başvuru formuna ulaşab l rs n z.) 

 Kısa Film Proje Yarışması’na başvuran projeler,  EK-1 de yer alan belgeler  

başvuru esnasında göndermel d r.  

 Kısa Film Proje Yarışması’na,  ürkiye yapımı kısa metrajlı projeler 

katılabilir. Yapımcılar, kurmaca film projelerinin yanında, sinemaya yönelik 

yaratıcı belgesel, deneysel ve animasyon kısa metraj projeleri ile de Kısa Film 

Proje Yarışması’na başvurab l rler. 

http://ief.izfas.com.tr/sinema-burada-festivali
http://ief.izfas.com.tr/sinema-burada-festivali


 Kısa Film Proje Yarışması’na başvuran projeler n aşağıdak  esaslara uygun 

olması gerekmektedir: 

a) Projeler n çek mler n n en az   0 s n n tamamlanmış olması veya projeler n 

post- prodüks yon aşamasında olması gerekmekted r.. 

b) İlk gösterimi yapılan projeler Kısa Film Proje Yarışması’na başvuramaz. 

c) Kısa Film Proje Yarışması’na başvuran proje b r ortak yapım  se yapımcı 

tüzel kişinin  .C.  yasalarına tabii ve  ürkiye de yerleşik olması; ortak yapımın 

Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olması 

gerekmektedir. 

  

19. Sinema Burada Festivali Kısa Film Proje Yarışması  ön jürisi, başvuran projeler 

arasından 10 projeyi Kısa Film Proje Yarışması’na davet etmek üzere seçer. 

Seçilen projeler, İZFAŞ tarafından en geç 23 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar 

http://ief.izfas.com.tr/sinema-burada-festivali sayfasında yayınlanır. 

Başvuru sahiplerinin Kısa Film Proje Yarışması Finali’ne katılması şarttır. Proje 

sahibinin, Kısa Film Proje Yarışması’na katılamaması durumunda, seçilen proje, 

ödüller için aday olamaz. 

Kısa Film Proje Yarışması Jürisi yönetimi, yönetmelik koşullarına uygun olmayan 

projeleri platformdan çıkartma hakkına sahiptir. 

  

 SUNUM 

Seçilen projelerin başvuru sahibi (yönetmen/yapımcı) sunumlarını kapalı oturum 

şekilde sadece jüriye yapacaklardır. 

Başvuran projeler n Kısa Film Proje Yarışması’nda gösterilebilmesi için, filmin 

hikâyesi ve s nematograf s  hakkında f k r veren, en fazla 3 sahneden oluşan ve 3 

dak kayı geçmeyen b r v deonun   meo l nk  ve ş fres  yüklenmelidir. Üç sahneyi 

aşan ve içeriğin kurgulandığı videolar kabul edilmez. 

Kısa Film Proje Yarışması jürisi, kendi alanlarında uzmanlardan oluşur. 

Sunumlar,  ürkçe  yapılacaktır.  

 

 ÖDÜL 
a) Yapım Aşamasında Kısa Film Proje Yarışması’na  katılan projelerden 

Yarışma Jürisi tarafından belirlenecek projelere aşağıdaki ödüller 

verilecektir:  

Birincilik Ödülü: 10.000 TL 

İkincilik Ödülü:  7.500 TL 

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL 

b) Ödüller, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü Sinema Burada Festivali’nin  açılış 

töreninde açıklanır. 

http://ief.izfas.com.tr/sinema-burada-festivali


c) Parasal ödüller net olup, vergiler ve benzeri yasal kesintiler İZFAŞ 

sorumluluğundadır. 

d) Kısa Film Proje Yarışması’nda ödüllendirilen  projeler n sah pler , 

f lmler n n açılış ve kapanış jener kler nde, yayınladıkları basın bültenlerinde 

ve gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları 

ödülü İZFAŞ ve SİNEMA BURADA FESTİVALİ logosuyla birlikte 

belirtmekle yükümlüdür. 

  

 GENEL HÜKÜMLER 
a) Kısa Film Proje Yarışması’na katılan tüm yapımcılar bu şartnamede yer alan 

hususları kabul etm ş sayılırlar. 

b) Bu şartnamede bel rlenmeyen d ğer hususlarda karar yetk s  ve değ ş kl k 

hakkı İZFAŞ yönetimine aittir. 

c) Bu yönetmelik İZFAŞ yönetiminin onayıyla 19 Nisan 2019 tar h nde 

yürürlüğe g rm şt r. 

d) Kısa Film Proje Yarışması’na katılan tüm yapımcılar başvuru formundaki 

bilgileri kendi rızasıyla paylaşmayı kabul etmiş sayılırlar.  

 

 

EK 

Kısa Film Proje Yarışması’na Başvuru Esnasında İstenen Belgeler 

1. Başvuru formu 

2. F lm n h kâyes  ve s nematograf s  hakkında f k r veren, en fazla 3 sahneden oluşan 

ve 3 dak kayı geçmeyen b r v deonun   meo l nk  ve ş fres  (3 sahneyi aşan ve 

içeriğin kurgulandığı videolar kabul edilmez.) 

3. Kısa sinopsis (maksimum bir paragraf,  800 karakter boşluklu) 

4. Yönetmen Görüşü (maks mum 2.000 karakter boşluklu)  

5. Yönetmen, yapımcı ve senar st n b yograf s  ve f lmograf s  (b yograf /f lmograf  

başına maks mum 1.000 karakter boşluklu, f lm  s mler n  bel rterek) 

6. F nans planı ve f lm n nasıl f nanse ed leceğ ne da r f nansman stratej s   

7. Özet bütçe  

8. Projeye da r görsel materyal, moodbook, mekan fotoğrafları (En az üç adet, 

çözünürlük: 300 dpi) 

9. Yönetmenin (varsa)  daha önce gerçekleşt rd ğ  f lmler (onl ne ş frel  olarak) 

10. Yönetmen (varsa), yapımcı ve senaristin alternatif portre fotoğrafı (Çözünürlük: 

300 dpi)  

 


