
 

Ermenistan Türkiye Sinema Platformu 2008 yılından bu yana İstanbul ve Erivan’da atölyeler yapıyor, kısa 

film ve belgesellere fon sağlıyor, birlikte film üretmek için olanak yaratıyor. Platform aynı zamanda iki 

ülkedeki sinemacılara ortak yapımlar için yol gösterici olmaya çalışıyor, iletişim ağları yaratıyor ve internet 

sitesi aracılığıyla tanışarak ortak filmler düşünmeye teşvik ediyor.  

ETSP ISTANBUL 2015 Atölyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ermenistan-Türkiye Normalleşme 

Süreci Destek Programı kapsamında gerçekleşmektedir. 

 

Proje Geliştirme Atölyesi’ne Katılım Şartları 

(13-15 Nisan 2015, Cezayir Toplantı Salonları) 

 Sinema destek fonuna kısa film ve belgesel projeleri başvurabilir.  

 Sinema destek fonu toplantısında sunulacak film önerilerinin Türkiye ve Ermenistan’dan 

sinemacıların ortak üretimine açık olması, dolayısıyla iki ülkeli bir yapıma uygun olması toplantının 

ana şartıdır.  

 Filmin ana ekibi (yönetmen, senarist veya görüntü yönetmeni) Türkiye ve Ermenistan’dan 

olmalıdır. İki ülkeden sinemacıların oranı en az %35 - % 65 olmalıdır. Ortak yapım olanakları için, 

websitemizin Türkiye ve Ermenistan’da Film Yapmak bölümlerini ziyaret edebilirsiniz. 

www.cinemaplatform.org 

 Seçilen film projesinin Temmuz 2016’ya kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 

 Toplantı dili İngilizce olacaktır. Sunumlar sırasında gereklilik halinde çevirmen sağlanacaktır. Ancak 

tüm toplantı boyunca çevirmen mümkün olamayacaktır. 

 İstanbul’daki toplantı masrafları (öğle yemekleri, kahve molaları) Anadolu Kültür tarafından 

karşılanacaktır, toplantı İstanbul’da Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşecektir. Türkiye’den, 

ancak İstanbul dışından başvuran katılımcıların yol ve konaklama masrafları ne yazık ki 

KARŞILANAMAYACAKTIR. Ermenistan’dan gelecek katılımcıların masrafları Anadolu Kültür 

tarafından karşılanacak ve proje başına bir katılımcı davet edilecektir. 

 Film destek fonuna başvurular 10 Şubat 2015- 16 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 

16 Mart 2015’ten sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 Atölyeye seçilen projeler 1 Nisan 2015 tarihinde açıklanacaktır. 

 

http://www.armenia-turkey.net/tk
http://www.armenia-turkey.net/tk
http://www.cinemaplatform.org/


 

 

Başvuru için gerekli belgeler: 

 Başvuru formu 

 Kısa film için synopsis/tretman 

 Belgesel için yaklaşım metni 

 Yönetmen ve yapımcı görüşü 

 Yönetmen ve yapımcı filmografi ve biyografisi 

 Yönetmen ve yapımcı fotoğrafları 

 Proje Takvimi 

 Finans Planı 

 Bütçe, 

 

Başvuru formunu www.cinemaplatform.org adresinden indirip doldurarak, diğer gerekli belgelerle 16 

Mart 2015, Pazartesi günü mesai bitimine kadar irem@cinemaplatform.org adresinden İrem Argat’a 

iletebilirsiniz. 
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