
 

 

 

 
Uzun Metraj Film Yarışması  

Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2022 (Festivale ulaşım tarihi)  

 
Ödüller:  
 
Festival kapsamında uzun metraj dalında şu ödüller verilecektir:  

• En İyi Film     (5.000 EUR)   

• En İyi Erkek Oyuncu   (1.000 EUR)     

• En İyi Kadın Oyuncu    (1.000 EUR) 

• Jüri Ödülü      (1.000 EUR) 

• Seyirci Ödülü     (1.000 EUR) 

• Öngören Ödülü     (1.000 EUR) 
 
Seçici kurulun vereceği ödüller: en iyi film, en iyi kadın oyuncu,  en iyi erkek oyuncu ve jüri ödülü. 
 
‚En iyi film’ para ödülü yönetmen ve yapımcı arasında, eğer bu ikilinin kendi aralarında başka bir resmi 
anlaşmaları yoksa, yarı yarıya bölünecektir. Ödül heykelciği ise yönetmene verilecektir. Yapımcının TV 
kuruluşu olması durumunda para ödülü yönetmene verilecektir.  

‚En iyi Erkek Oyuncu’, ‚En iyi Kadın Oyuncu’ ve ‚Jüri Ödülü’ para ödülü ön koşulu ise oyuncunun ödül 
törenine bizzat katılmasıdır. Seyirci ödülünün para ödülü de filmin ödül töreninde film ekibi tarafından temsil 
edilmesi durumunda ödenecektir.  

Düzenleyiciler tarafından festivalin yarışma filmlerinden birine ayrıca Mahmut Tali Öngören anısına  
Öngören Ödülü – İnsan Hakları ve Demokrasi ödülü (Para ödülü: 1.000 EUR) verilecektir.  
 

Katılım koşulları:  
Yarışma aşağıda sunulan koşullara uygun filmlere açıktır:  

• Türkiye, Almanya ve Almanca konuşulan ülkelerin yapımları (Alman ya da Türk yapımları olarak kabul 

edilmiş ortak yapımlar da dahil)  

• Dünya’nın herhangi bir ülkesinde yaşayan, Türkiye ya da Almanya kökenli yönetmenlerin filmleri  

• İlk gösterim tarihi 1 Ekim 2021 tarihinden sonra olması gerekmektedir.  

• Almanya prömiyerinin (ilk gösterimi) bu festivalde yapılacak olması tercih edilmektedir 

• Filmin Nürnberg ilk gösteriminin Türkiye-Almanya Film Festivali’nde yapılması şart koşulmaktadır  

• 20 Mart 2023 tarihinden önce Almanya içerisinde herhangi bir film festivali / sinema günlerine   katılmış 

olan yapımlar yarışmaya katılamaz. 



 

 

 
Film süresi sınırlandırılmamıştır.  
 
Başvuru ve katılım  
 
Başvurular ücretsiz olarak www.filmfreeway.com veya web sitemizdeki katılım formu ile yapılabilir. Başvurusu 
yapılan her film için eksiksiz doldurulmuş katılım formu istenmektedir. Ön jüri için filmi festivalimize dijital olarak 
filmfreeway ya da internetin başka olanakları üzerinden ulaştırabilirsiniz. Almanca olmayan filmler için başvuru 
kopyasında Almanca ya da İngilizce alt yazı şartı vardır. 
Festival programı Şubat 2023’de açıklanacaktır. 
 
Festival gösterimi ve telif hakları 
 
Festivale başvuran kişinin ya da şirketin filmin festivalde gösterimi için gerekli gösterim haklarına sahip olduğunu, 
festıvalde en fazla üç sefer gösterimini kabul ettiğini, fılmden iki dakikaya kadar alıntıların radyo ya da TV kanallarında 
tanıtım amacıyla kullanılabileceğini başvuruyla birlikte teyid eder.  
 
Festival yarışma filmleri kopyası 
 
Festival gösterimi için sadece DCP formatı kabul edilir.  
Almanca olmayan filmlerin festival kopyasında Almanca altyazı koşulu aranmaktadır. Almanca altyazısı olmayan 
kopyalar yarışmaya katılamayacaktır. DCP’nin festivale gönderim masraflarını gönderen karşılar. Gösterim kopyasının 
geri gönderim masraflarını festival karşılar.  
 

http://www.filmfreeway.com/

	Uzun Metraj Film Yarışması
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	Düzenleyiciler tarafından festivalin yarışma filmlerinden birine ayrıca Mahmut Tali Öngören anısına
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