
ULUSAL SENARYO YARIŞMASINA KATILMA ŞARTLARI:
1. Yarışmaya başvuracak senaristlerin hiç bir Uzun Metraj senaryosu hayata geçmemiş, göndereceği öykü ve senaryoların. yurt içi ve yurtdışında yarışmalara katılmamış 
olmaması gerekmektedir. Senaristler ilk üç senaryosundan 1 veya birden fazlası ile yarışmaya katılabilir., 

2. Yarışmaya senaryonun yasal sahibi başvurabilir. Senaryo ortak bir çalışma ise başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da diğer yasal sahiplerinin 
yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazıyı s.gedik@turkfilmfestival.de adresine gönderilmelidir. 

3. Başvuru sahibi başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu belgeleyebilir durumda olmalıdır. 

4. Senaryo Yarışmasına katılmak için yasal sahibinin https://filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali adresi üzerinden 10 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru 
yapması gerekmektedir. 

Başvuru formunda istenilen bilgiler her sayfası imzalanmış yönetmelik ve doldurulmuş formu s.gedik@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilecektir. Senaryo yarışması 
yönetmeliği ve formuna https://www.turkfilmfestival.de/ adresinden ulaşılabilir. 

Ulusal Senaryo Yarışmasıyla ilgili sorularınız için s.gedik@turkfilmfestival.de adresinden bilgi alabilirsiniz. 

5. Festivalde ödül kazanan senarist(senaristler) her türlü tanıtım materyallerinde Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nden aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte 
yayınlamakla yükümlüdür 

UUSAL SENARYO YARIŞMASI ÖZEL KOŞULLARI: 

1. Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu imzalayan kişinin sorumluluğundadır. Festival Yürütme Kurulu başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak 
zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. 

2. Senaryo yazımı için seçilen 3 senaryo Türkçe ve Almanca( veya İngilizce) yazılmak zorundadır. 

YARIŞMA AŞAMALARI: 

1. 10-15 sayfalık senaryo öyküsü ön jüri tarafından değerlendirileceği ilk bölümüdür. Bu bölüme Türkçe ve Almanca (veya İngilizce) tercümesi yapılmış öyküler başvurabilir. 

2. Katılımcı öyküler arasından seçilmiş en fazla 10 öykü; ön jüri tarafından ana jüriye iletilecektir. 

3. Ana jüri bu öykülerden 3 tanesini senaryo yazım desteği için seçecektir. Seçilen 3 eser sahibi öykülerinin senaryolaştırılmasını bitirerek en geç 10.Haziran 2023 tarihine 
kadar Türkçe ve Almanca (İngilizce) tercümesini s.gedik@turkfilmfestival.de adresine iletecektir. 

4. Festival tarihine kadar bitirilen senaryolar, aynı jüri tarafından son bir elemeden geçerek. Bir veya iki projeye indirilecektir. 

5. Kazanacak proje veya projelere festival finans ve ortak üretim destekleri bulunması için imkan tanıyacak ve maddi manevi her türlü desteği, ilgili projeye sağlamaya 
çalışılacaktır. 

JÜRİLERİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI 
SENARYO SEÇİCİ KURULU: 

- Yarışmaya başvuran öykülerin sayısının doğuracağı ihtiyaca göre seçici kurul oluşturulmasına festival yönetimi karar verir. 

- Seçici kurul Türkiye’deki sektör profesyonellerinden ve senaryo doktorlarından oluşturulacaktır. 

- Seçici Kurul üyelerinin adları değerlendirme sonrası kamuoyuna açıklanır. 

- Festival başvuru koşullarına uymayan öyküler yarışma dışı bırakılır. 

- Festival yönetimi ya da görevlendireceği bir temsilci yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın jüri toplantısına katılır. 

-Seçici kurul sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerin imzalamış olduğu değerlendirme sonucunu festival yönetimine teslim etmekte ve sonuçları festival yönetimi 
açıklayana kadar saklı tutmakla yükümlüdür. 

-Seçici kurul üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yapımlara ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Yapımlara ilişkin görüşlerini belirtemez-
ler. 

ULUSLARARASI JÜRİ: 

-Uluslararası jüri 4 Alman 3 Türk sinema sektörünün yetkili isimlerinden festival yönetimi tarafınca oluşturulur Jüri başkanını festival yönetimi belirler. 

-Jüri üyelerinin adları değerlendirme sonrası kamuoyuna açıklanacaktır. 

-Uluslararası jüri önce 10 öyküyü değerlendirerek yazılacak 3 senaryo adayını belirler. Ardından yazılan senaryoların arasından 1. senaryoyu seçer. 

-Festival yönetimi ya da görevlendireceği bir temsilci yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın jüri toplantısına katılır. 

-Uluslararası jüri başkanı, bütün üyelerin imzalamış olduğu değerlendirme sonuçlarını festival yönetimine teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca jüri sonuçları festival yöneti-
mi açıklayana kadar saklı tutmak zorundadır 

-Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yapımlara ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Yapımlara ilişkin görüşlerini belirtemezler. 

ÖDÜLLERİN BELİRLENMESİ; 

-Türk ve Alman üyelerinden oluşan uluslararası jüri, senaryosunun yazılması için değerlendirdiği 3 öykünün yazılmış senaryolarını değerlendirerek festivalin kapanış gecesi 
1. gelen senaryoyu açıklar. 


