
! F Z I N E  
Film Gazeteciliği Atölyesi Katılım Çağrısı! 

12-22 Şubat 2009, İstanbul 
 

 
Merhabalar, 
 

NISI MASA Türkiye olarak bu yıl 12-22 Şubat 
2009 tarihleri arasında, İstanbul’da !f 8. 
Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali ile 
işbirliği içinde !FZINE Film Gazeteciliği 
Atölyesi düzenliyoruz.  
 
Türkiye’den amatör film yazarlarını ve foto-
muhabirleri biraraya getirerek !f İstanbul 
boyunca birlikte üretmelerini sağlayacak 
atölye hakkında detayları ve başvuru koşulları 
ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. 

 
!fzine Film Gazeteciliği Atölyesi 
 
Genel Bilgi 
 
NISI MASA Avrupa Gençlik Sinema Ağı’nın Türkiye ayağı olan NISI MASA Türkiye olarak, NISI 
MASA’nın 2006 yılından bu yana Avrupa’nın birçok festivalinde gerçekleştirdiği uluslararası 
film gazeteciliği atölyelerinin bir benzerini bu kez ulusal platformda gerçekleştireceğiz. 
 
Atölye süresince Türkiye’den genç ve amatör gazeteciler ve foto-muhabirler !FZINE isimli 
günlük festival gazetesi çıkaracaklar. Katılımcıların festival programındaki filmler üzerine 
inceleme ve eleştiri yazılarına, röportajlara ve fotoğraflara yer veren !FZINE festival 
izleyicisine her gün ücretsiz dağıtılacak. 
 
Gazete 
 
!FZINE Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilli hazırlanacak: 
*Gazete A3 formatında basılacak ve 12-22 Şubat 2009 tarihlerinde her gün, toplam 12 sayı 
olarak hazırlanacak. 
*Her sayı en az 1000 kopya olarak basılacak; festival izleyicisine ve konuklarına dağıtılacak. 
Her sayının elektronik versiyonu da festivalin websitesinde her gün yayınlacak.   
 
!FZINE Ekibi 
 
Kaliteli bir atölye ve gazete için detaylı bir görev dağılımı yapıldı. Buna göre gazete ekibi 
11 kişiden oluşacak.  
 
NISI MASA Türkiye’den (6 kişi) 
- Esra Demirkıran – Genel Yayın Yönetmeni & Ortak Editör 
- Nesra Gürbüz - Ortak Editör & Koordinatör 
- Arın Kuşaksızoğlu - Grafik Tasarım & Mizanpaj  
- Baskı ve Dağıtım Sorumlusu (İsim Teyid Edilecek) 



- M. Murat Kocaağa & Metin Özçakır – Fotomuhabir 
- Çevirmenler & Katkıda Bulunacak Yazarlar (İsimler Teyid Edilecek) 
 
Atölye Katılımcıları (5 kişi) 
- 5 yazar 
 
Atölye Programı 
 
Başvuru süreci bitip, seçilen katılımcılar duyurulduğunda atölyenin hazırlık safhası da 
başlamış olacak. Bu aşamada seçilen katılımcılar festival programı hakkında araştırma 
yapacak, filmlerin bir kısmını hazırlık esnasında izleyebilme ve filmler üzerine yazabilme 
imkanı bulacaklar. Atölye süresince ise her sabah tüm gazete ekibinin katılımıyla 
gerçekleşecek editöryel toplantılar yapılacak.   
 
13 Ocak – 26 Ocak  Başvuru Dönemi 
27 Ocak Seçilen  Katılımcıların İlanı 
27 Ocak – 11 Şubat  Hazırlık Dönemi 
12 – 22 Şubat  Atölye Dönemi  
 
8. !F Istanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali 
12-22 Şubat 2009 İstanbul, 26 Şubat-1 Mart 2009 Ankara  
 

 
 
!f İstanbul bu yıl 8. kez önce İstanbul’da, ardından Ankara’da izleyiciyle buluşuyor. 
Dünyanın birçok yerinden renkli, alternatif, bağımsız filmleri programında toplayan !f 
süresince bu yıl da yaklaşık 10 bölümde toplam 70 film gösterilecek. Geçtiğimiz yıllardan 
bildiğimiz !f Inspired, Hit Filmler, Fantastik Filmler, Kısalar gibi bölümlerin yanı sıra bu yıl 
yine genç ve cesur yönetmenlerin filmleri !f’te olacak. 
 
!f, bu yıl tasarladığı “Senden Başla!” fikriyle zorlu dünya koşullarında alternatif, renkli, 
yaratıcı ve genç çözümler öneriyor. Küresel ısınma, ekonomik çöküntü, artan savaşlar ve 
toplumsal şiddet karşısında yüzünü küçük ölçekli değişim çabalarına çeviriyor ve hem 



programını hem de yan etkinliklerini bu doğrultuda hazırlıyor. Bu bağlamda !FZINE’in yanı 
sıra Kendi T-shirt’ünü Yarat!, Kendi Filmini Yap! workshopları düzenliyor.  
 
Bu atölyelerden biri de !FZINE YAP!. İzleyiciyi gazete üretim sürecine katan bu atölye 
sonucunda basılacak olan !FZINE Özel Sayısı festivalin İstanbul ayağının kapanış günü olan 
22 Şubat tarihinde festival mekanlarında ücretsiz olarak dağıtılacak. Yine NISI MASA 
Türkiye tarafından yürütülecek atölye hakkında detaylı bilgi için festivalin web sitesini 
ziyaret edebilir; NISI MASA Türkiye ile iletişime geçebilirsiniz.  
 
Başvuru Koşulları 
 
*Başvurular için son tarih 26 ocak 2009’dur.  
*Başvuranların !f İstanbul’un web sitesinde bulabilecekleri (ya da bu e-maile iliştirilmiş 
olan) başvuru formunu doldurmaları ön koşuldur.  
*Adaylar yalnızca film yazarı ve gazeteci olarak başvurabilirler. 
*Başvuru formu ile birlikte adayların (tercihen sinema ve filmler üzerine yazdıkları) önceki 
çalışmalarından 2 örnek sunmaları gerekmektedir. 
*Adayın başvurusuyla birlikte bir portre fotoğraf göndermesi (festival akreditasyonu için) 
zorunludur. 
*Başvuran adaylar için yaş sınırı yoktur. 
*Başvurular arasından en fazla 5 yazar seçileceği için, oldukça dikkatli bir değerlendirme 
yapılacaktır. Bu sebeple özenle doldurduğunuz başvuru formlarınızı lütfen son başvuru 
tarihinden önce gönderiniz. 
 
 
Katılımcılar İçin Kurallar 
 
* Katılımcılar ilk editöryel toplantılarını İstanbul’da 11 Şubat 2009 günü yapacaklardır. Son 
editöryel toplantı 22 Şubat tarihinde gerçekleşecektir. 
* Festival akreditasyonu ve yemekler festival tarafından karşılanacaktır. İstanbul dışından 
gelecek katılımcıların ulaşım ya da konaklama masrafları karşılanmayacaktır. 
* Başvuru formunu dolduran her aday atölyenin tümüne ve ilgili etkinliklere eksiksiz 
katılmayı kabul etmiş olur.  
* Herhangi bir sebepten katılımcı etkinliğe katılmaktan vazgeçerse, bunu organizatörlere 2 
Şubat Pazartesi gününden önce, vakit kaybetmeden bildirmelidir. 
* Buluşmanın detaylı takvimi ve diğer bilgiler seçilen katılımcılara hazırlık süresinde 
iletilecektir. 
* Katılımcılar atölye süresince gerekli olacak teknik ekipmanları (laptop, ses kayıt cihazı, 
vs) kendileri sağlayacaklardır.      
 
Detaylı Bilgi ve Sorularınız İçin: 
 
Nesra Gürbüz & Esra Demirkıran (NISI MASA Türkiye) 
turkey@nisimasa.com 
+90 535 969 03 19 
 

NISI MASA Türkiye 
turkey@nisimasa.com 

www.nisimasaturkey.blogspot.com 
 

!f Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali 
info@ifistanbul.com 
www.ifistanbul.com 

 


