
 

 

 
Yarışma Dışı: Uzun Metraj ve Belgesel Sinema Filmleri  
Katılım Koşulları 
 
Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2021 (Festivale ulaşım tarihi) 
 
Türkiye Almanya Film Festivali, Belgesel ve Uzun Metraj filmlere 2022 programında “Sinema 
Dünyaları“ adlı yarışma dışı bölümde yer verecektir. Sanatçılarımızı filmleriyle festivale katılmaya davet 
ediyoruz.  
Ayrıcalıklı durumlarda uzun metraj yarışmasına belgesel filmler de alınabilmektedir. 
 
Not: Festivale katılan yarışma ya da yarışma dışı bütün filmler arasından birine Mahmut Tali Öngören 
anısına Öngören Ödülü verilmektedir 
 
● Öngören – İnsan Hakları ve Demokrasi Ödülü  Para ödülü:   1.000 EUR 
 
 
Katılım koşulları 
Sinema Dünyaları: Belgesel Filmler aşağıda sunulan koşullara uygun filmlere açıktır: 
 
● Göçmenlik konusunu veya çokkültürlülüğü konu alan Almanya, İsviçre veya Avusturya yapımı 
 filmler 
● Türkiye yapımı her belgesel film 
● Türkiye dışında yaşayan ve Türkiye kökenli yönetmenlerin belgesel filmleri 
● Almanya dışında yaşayan ve Almanya kökenli yönetmenlerin belgesel filmleri 
● Konu olarak Türkiye veya Almanya ile teması olan uluslararası filmler 
 
Programa gönderilen filmlerin yapım tarihi 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren olması gerekmektedir. 
Belgesellerde film süresi sınırlandırılmamıştır. Festival programı Şubat 2022’da açıklanacaktır. 
 
 
Film formatı ve altyazı 
DCP ya da BluRay  formatları kabul edilir. 
Gösterilecek kopyada Almanca altyazı koşulu aranmaktadır.  
 
 
 
Başvuru ve Katılım:  www.filmfreeway.com   
Başvurular ücretsiz olarak www.filmfreeway.com ve katılım formu ile yapılabilir. Başvurusu yapılan 
her film için eksiksiz doldurulmuş katılım formu istenmektedir. 
 

http://www.filmfreeway.com/
http://www.filmfreeway.com/
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