
 
 
 

3.KADIN YÖNETMENLER FESTİVALİ KATALOG FORMU 
 
 

  

Filmin Adı  

Filmin Adı ( Türkçe – İngilizce )   

Filmin İlk Gösterim Tarihi  

Filmin Türü   

Filmin Yapım Yılı  

Filmin Süresi  

Filmin Formatı  

Varsa Daha Önce Katıldığı Festival  

Varsa Aldığı Ödül  

Sinopsis (Mak. 600 Karakter)  Ekte sunulacaktır 

Yönetmenin Adı  

Yönetmenin Soyadı  

Yönetmenin Özgeçmişi (Mak. 600 K.) Ekte sunulacaktır 

Filmografi   

Senaryo Yazarı  

Kurgu  



Özgün Müzik  

Görüntü Yönetmeni  

Filmin Oyuncusu 1  

Filmin Oyuncusu 2  

Filmin Oyuncusu 3  

Filmin Oyuncusu 4  

İletişim  

Adres  

Telefon  

Fax  

E-Posta  

Web  

 
 
 
İzmir'de ikamet ediyorum. etmiyorum. 
 
Filmim daha önce İzmir'de gösterildi. gösterilmedi.  
 
Filmim daha önce Bodrum'da gösterildi. gösterilmedi. 
 
Filmim daha önce Isparta'da gösterildi. gösterilmedi. 
 
Filmim daha önce Ankara'da gösterildi. gösterilmedi. 
 
Filmimin Türkiye’nin                               şehrinde gösterilmesini çok isterim. 
 
 
 
 



FİLM GÖSTERİM KOŞULLARI ve GEREKLİ MATERYALLERİN GÖNDERİMİ 

• 3.Kadın Yönetmenler Festivali seçkisinde yer alan filmlerin, aşağıdaki formu eksiksiz 
doldurmuş olmaları gerekmektedir. 

• Festival gösterim kopyalarının, en geç 15 şubat 2020 tarihine kadar gönderilmesi 
zorunludur. 

• Festivale gönderilecek uzun metraj film gösterim kopyalarının H 264, MOV Formatta, 
Belgesel ve Kısa filmlerin ise H264, MOV formatta, olması gerekmektedir. 

• Filmlerin gösterim programına festival yönetimi karar verir. 

• Seçilen filmin resmi olarak açıklanmasının ardından, tüm filmlerin formları işleme 
alınacak ve festival kataloğunda yayınlanacaktır. 

• Festival kataloğu ve internet sitesinde hata olmasını engellemek adına, formda seçili 
alanları mümkün olduğunca doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanız rica olunur. 

• Festivale katılan filmler 15 Şubat 2020 tarihinden sonra programdan çekilemezler. 

• Filmlerin seçkide resmi olarak yer almasının ardından, " 3.Kadın Yönetmenler Festivali " 
basın ve medya tanıtımlarında filmin en fazla 3 dakikalık kısmını kullanma hakkına sahip 
olacaktır. 

• Festivalde, belgesel, kısa ve uzun metraj filmler ve uzun ya da kısa animasyon filmler 
gösterilecektir. 

• Festival tanıtım filminde ve televizyon tanıtımlarında kullanılmak üzere filmin fragmanı 
logo, altyazı, time code vb. kullanımlar olmamalıdır. 

• Yönetmenin özgeçmişi, filmografisi (Türkçe), ve fotoğrafı (En az 300 dpi) aşağıdaki 
form ile birlikte mail yoluyla gönderebilirsiniz. 

 

Festival Merkezi 

TARANÇ&TARANÇ FİLM PRODÜKSİYON AKSOY MAH. HALİM ERKER SOK. NO:14 
D:2 KARŞIYAKA İZMİR 

Telefon: +905548690718 

E-mail: info@kadinyonetmenlerfestivali.com.tr 

 
 
 



 
                     
 
 

3.KADIN YÖNETMENLER FESTİVALİ ŞARTNAMESİ 
 

Filmin Orjinal Adı: 

Filmin Türü: 
 
 
 
 
 
3.Kadın Yönetmenler Festivali katılım koşulları şartnamesini okudum ve kabul ediyorum. 
Yukarıda bilgilerini verdiğim ve resmi temsilcisi olduğum filmin oyuncuları, ekibi, tüm mekan, 
müzik ve diğer içeriğe ilişkin gerekli telif hakları tarafımda bulunmaktadır. Eserin yasal olarak 
belirtilmemiş özelliklerinden doğacak ve yasaya aykırı hususlar içermesi durumlarında hukuki 
sorumlulukları kabul ettiğimi beyan ederim. 
 
Yönetmen ya da Yapımcının  
Adı: 
Soyadı: 
İmzası: 
 
Tarih: 
 
 


