
2020 KÖPRÜDE BULUŞMALAR 

KISA FİLM ATÖLYESİ YÖNETMELİĞİ  

 1. TARİHLER 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi, 14 -23 Eylül 

2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 

 2. AMAÇ 

Atölyenin amaçları şunlardır: 

• Türkiye’de sinema sektörünün gelişimini desteklemek 

• Kısa filmlerin uluslararası potansiyelini ve başarısını arttırmak 

• Kısa metraj kurmaca veya belgesel çekecek yönetmen ve yapımcılara destek olmak 

• Yönetmen-yapımcı ekip çalışmasını geliştirmek 

• Yeni nesil genç sinemacıları keşfetmek ve tanıtmak 

• Sinemacılar arasında sürekli iletişimin olduğu bir ortam yaratarak bilgi alışverişinin 

devamlılığını sağlamak. 

3. BAŞVURU 

• Atölyeye senaryo geliştirme aşamasındaki kısa metraj kurmaca veya belgesel projeleri 

başvurabilir. 

• Atölye seçkisinde çeşitlilik olması hedeflenir. Bu nedenle atölye çağrısı belgesel, tür sineması 

(korku, fantastik vs.), çocuk ve komedi filmleri gibi farklı konu ve türlerde projeleri de hedefler. 

• Başvurular 10 Ağustos 2020 tarihine kadar projenin yönetmen ve yapımcısı tarafından 

yapılmalıdır. Projenin bir yapımcısı olması gerekmektedir. 

• Atölyeye yapılan başvurular arasından Türkiye’den (senaryo yazımından çekim aşamasına 

kadar) kısa metraj kurmaca ve belgesel film projeleri seçilir. 

• Başvuruların 10 Ağustos 2020 tarihine kadar online olarak https://vp.eventival.eu/iff/2020 

adresine yapılması gerekmektedir. 

Başvuru için gereken belgeler şunlardır: 

• Logline (Senaryonun esas konusunun bir cümle ile özeti) 

• Sinopsis- en fazla 250 kelime 

• Kısa film senaryosu- en fazla 15 sayfa 

• Yazar/yönetmen ve yapımcı biyografisi (varsa filmografi)- her biri için en fazla 70 kelime 

• Yönetmen görüşü- en fazla 300 kelime 

• Yapımcı görüşü- en fazla 300 kelime (Bu metin atölyeye neden katılmak istediğinizi ve 

projenizin yapım stratejisini içermelidir.) 



• Tahmini özet bütçe (Senaryo geliştirme, ön hazırlık, prodüksiyon, post-prodüksiyon, 

pazarlama ve festival masraflarının toplam rakamlarını içermelidir. Detaylı bütçe dökümü 

istenmemektedir.) 

• Finans planı (Bütçede belirtilen rakamı hangi kaynaklardan karşılayacağınızı ya da karşılamayı 

planladığınızı belirtmelidir.) 

• Referans görsel 

• (Burs başvurusu yapmanız halinde) Neden bursa ihtiyacınızın olduğunu anlatan yazı. 

4. PROGRAM 

• Atölye grup çalışmaları formatında düzenlenecek. 

• Seçilen projelerin ekipleri yönetmen ve yapımcı eğitmenler ile 2 aşamalı senaryo çalışması 

yapacak. 

• Görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, cast direktörü, yönetmen asistanı ve yapım amiri ile 

yapılacak derslerde ekipler yapım sürecine hazırlanacaklar. 

• Atölyenin sonunda ekipler eğitmenler ile birlikte projelerinin profesyonel sunum dosyasını 

hazırlamış olacak. 

• Atölye sonunda katılan ekiplere sertifika verilecektir. 

5. ŞARTLAR  

• Daha önce benzer atölye ya da ortak yapım marketlerine katılmamış projelere öncelik 

tanınacaktır. 

• Başvuru sahiplerinin ilk ya da ikinci kısa filmini yapıyor olması gerekmektedir. 

• Kısa Film Atölyesine katılacak projelerin seçimi seçici kurul tarafından yapılır. 

• Proje ekibinin yapılacak olan tüm atölye programına katılması gerekmektedir. 

• Projenin gerçekleşmesinin ardından ortaya çıkacak filmin jeneriğinde İstanbul Film Festivali 

Köprüde Buluşmalar logosuna yer verilir. 

• Kısa Film Atölyesi’ni tamamlayan filmlerin İstanbul il sınırları içindeki festival prömiyerini 

öncelikli olarak İstanbul Film Festivali'nde yapması beklenir.  

• Köprüde Buluşmalar, seçim kararları ile ilgili açıklama yapmama hakkını elinde bulundurur. 

6. TAKVİM 

Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi için öngörülen takvim aşağıdaki gibidir: 

17 Temmuz Cuma   Başvurular açılır. 

10 Ağustos Pazartesi                                 Başvurular kapanır. 

2 Eylül Çarşamba                                        Seçilenler açıklanır. 

14 Eylül Pazartesi                Grup çalışması 1: Sunumlar, eğitmenler ile ders ve 

senaryoların analizi 

15-16-17 Eylül                                         Senaryo ikinci yazım çalışması     



                 

18 Eylül Cuma                                            Grup çalışması 2: ikinci yazım senaryoların analizi, eğitmenler 

ile ders  

19-20 Eylül                                                    Senaryo üçüncü yazım çalışması  

21 Eylül Salı                                                  Grup çalışması 3: senaryoların görüntü yönetmeni ve sanat 

yönetmeni ile analizi, eğitmenler ile ders 

22 Eylül Çarşamba                                      Grup çalışması 3: senaryoların cast direktörü, yönetmen 

asistanı ve yapım amiri ile analizi, eğitmenler ile ders 

23 Eylül Perşembe                                      Grup çalışması: 4 yapım danışmanı ile proje sunum dosyası 

hazırlama, yapımcılara sunum 

 

ATÖLYE ÜCRETLERİ VE BURS OLANAKLARI 

Yönetmen ve yapımcıdan oluşan ekipler için online atölyeye katılım ücreti 500 TL’dir. Başvuru 

sırasında eklenecek yazı ile belirlenecek 3 projeye biri Köprüde Buluşmalar ve ikisi Short by Short 

tarafından olmak üzere burs sağlanacaktır. 

 

ÖDÜLLER 

• Short By Short 5000 TL prodüksiyon desteği* 

• Film Rental İstanbul- Red Raven 4.5K kamera desteği* 

* Çekime ilk başlayan projeye verilecektir. 

 

İstanbul Film Festivali–Köprüde Buluşmalar, programda değişiklik yapma hakkını elinde bulundurur. 

Köprüde Buluşmalar’a başvuru yapan filmlerin yönetmen ve yapımcıları yönetmelik şartlarını kabul 

etmiş sayılırlar. 

Duyuruları http://film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar adresinden takip edebilirsiniz. 

Bilgi ve sorularınız için http://film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar adresini ziyaret edebilir ya da 

onthebridge@iksv.org adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 


