




Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinemanın Geliştirilmesi 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa 
Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür 
Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-
II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. 
Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale 
Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında 
Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB 
kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel 
miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini 
amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, 
sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, 
kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin 
geliştirilmesi ve Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik 
edilmesidir.
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ÖNSÖZ

Belgeselcinin El Kitabı, Tünel Kültür ve Sanat Derneği, Documentary 
Campus ortaklığı, Belgesel Sinemacılar Birliği, Istanbul Cinema 
Network işbirliği ve DOK.fest München’in katılımıyla yürüttüğü 
‘Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinemanın Geliştirilmesi’ projesi 
kapsamında hazırlanmıştır.

Bu el kitabında belgesel sinema alanında dünyadaki belli başlı 
kurumlar, festivaller, mesleki eğitim programları, fonlar, marketler, 
pitching olanakları, ödüller ve satış acentelerinden bir seçki yer 
almaktadır.  Marketler, festivaller, fonlar vb. her bir ana başlığın 
altında ilgili kurumlarla ilgili kısa bilgiler ve web sitesi adreslerini 
bulabilirsiniz. 

Belgeselciler için projelerini geliştirme, eğitim alma, fon bulma ve 
dağıtım gibi konularda bir rehber niteliğindeki bu el kitabındaki 
bilgiler kitabın hazırlandığı sırada güncel olmakla birlikte, en güncel 
bilgilere ulaşmak için web sitelerine başvurmanızı öneririz.

“Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinema”, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata 
geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve 
Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. 
Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. 
“Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II 
(CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa 
uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve 
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geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, 
kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, 
kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve 
Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.

“Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinema”, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata 
geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve 
Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. 
Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. 
“Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II 
(CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa 
uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve 
geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, 
kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, 
kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve 
Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.
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Tünel Kültür ve Sanat Derneği sanatsal ve kültürel 
değerleri korumak, geliştirmek ve desteklemek 
amacıyla 2011 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 
Özgün projeler gerçekleştirerek toplumda kültür 
ve sanat için sürdürülebilir ilgi ve farkındalık 
yaratmayı hedefliyor. Derneğin ana faaliyetleri 
arasında festivallere, sergilere, film gösterimlerine, 
sempozyumlara, konferans organizasyonlarına destek 
vermek ve yayıncılık yer almaktadır.

Istanbul Cinema Network (ICN) platformunun 
kurucuları arasında yer alan Tünel, bu platformun 
gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası etkinliklerde 
doğrudan ortak olarak yer aldı. 

www.tunel.org.tr

Merkezi Münih’te bulunan Documentary Campus, 
belgesel sinemacılara film fikirlerini nasıl 
geliştirecekleri, fonlara nasıl erişecekleri ve 
geniş bir uluslararası izleyici kitlesine nasıl 
ulaşacakları konusunda özel eğitim ve tavsiyeler 
sunan Avrupa’nın en önemli profesyonel eğitim 
girişimlerinden biridir. Documentary Campus, 
yeni yetişen film yapımcılarına belgesel alanının 
uluslararası standartlarını ve kurallarını tanıtıyor. 
Belgesellerin uluslararası ölçekte başarılı olmasına 
destek olmak için profesyonellere ve gelecek vadeden 
yeteneklere bilgi, deneyim ve iletişim ağı sağlıyor. 
Documentary Campus, belgesel sinemacıların film 
fikirleri geliştirmesine yardımcı olur, ortak yapım 
yatırımcıları bulmak için ağ oluşturma fırsatları sunar, 
film yapımcılarını önde gelen kanal temsilcileri ile 
buluşturur ve filmlerin uluslararası izleyicilere nasıl 
hitap edeceği konusunda tavsiyeler verir.

www.documentary-campus.com

PROJE BİLEŞENLERİ
KURUCULAR
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Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), sivil toplumun 
çoğulculuğunun vazgeçilmez bir unsuru olarak 
belgesel filmleri savunan bir sivil toplum girişimidir. 
1997’deki kuruluşundan bu yana BSB, Türkiye’deki 
belgesel sinema sektörünü yeniden yapılandırmak ve 
dönüştürmek için daha geniş bir stratejinin parçası 
olarak uluslararası etkinlikler düzenlemekte ve ağlar 
kurmaktadır.

http://www.bsb.org.tr

DOK.fest München, Almanya’nın en büyük belgesel 
film festivalidir ve Avrupa’daki belgesel film için 
en önemli platformlardan biridir. Her yıl Mayıs 
ayında dünyanın her yerinden 150’nin üzerinde 
sosyal açıdan önemli ve sanatsal açıdan olağanüstü 
belgesel sunar. Festivalin endüstri bölümü DOK.
forum, Almanca konuşan sektör için bir buluşma 
yeri haline geldi ve uluslararası film yapımcıları için 
giderek artan bir hizmet yelpazesi sunuyor.

https://www.dokfest-muenchen.de

Istanbul Cinema Network (ICN), BSB, Tünel Kültür 
ve Sanat Derneği ve Uluslararası Belgesel Birliği 
IDA ile ortaklaşa başlatılan, Türkiye’deki belgesel 
sinemacılar için uluslararası ağ kurma ve eğitim 
platformudur. Platformun 2019 yılında İstanbul’da 
düzenlenen bir dizi prestijli sektör etkinliğiyle 
lansmanının ardından, Film Independent kurumsal 
ortak olarak girişime dahil oldu. ICN, bu zaman 
içerisinde ağ oluşturma etkinlikleri ve eğitim 
programları düzenledi ve Türkiye belgesel alanının 
saygın platformlarından biri haline geldi. ICN, 
tecrübesini ve uluslararası ağını kullanarak kalıcı 
bir Türkiye Belgesel Merkezi kurmak üzere projeler 
geliştiriyor.

www.istanbulcinemanetwork.net

ENDÜSTRİ PARTNERLERİ
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APIMED

www.medimed.org

Uluslararası Akdeniz Bağımsız Yapımcılar Birliği (APIMED), Avrupa-
Akdeniz havzasının 16 ülkesinden 400’den fazla film ve televizyon 
yapımcısını bir araya getiren, uluslararası alanda tanınan, kâr amacı 
gütmeyen bir dernektir.

APIMED, Akdeniz bölgesindeki tek uluslararası görsel-işitsel yapımcı 
birliğidir. Amacı, Akdeniz bölgesindeki tüm kültürleri korumak, görsel-
işitsel endüstride temsil edilmelerini desteklemek ve üyelerinin proje 
geliştirme kapasitelerini güçlendirmektir. MEDIMED, uluslararası bir 
belgesel pazarını düzenlemektedir.

BDC Balkan Documentary Center

www.bdcwebsite.com

Balkan Belgesel Merkezi (BDC), Balkanlar’da belgesellerin yapım 
ve dağıtımı için katalizör olmak amacıyla, sinemacı, gazeteci ve 
medya profesyonellerini, belgesel alanını desteklemeye hazır sivil 
toplum kuruluşları ve ticari işletmelerin sunduğu fon kaynaklarıyla 
buluşturmaktadır

BDC, bölgenin belgesel sinemacılarına uluslararası ortak yapım 
imkanlarını arttırabilmeleri için mesleki eğitimler sunmaktadır. Aynı 
zamanda, bölgedeki ülkeler arasında ortak yapımların gerçekleşmesi, 
finansman sağlanması ve dağıtımı için web portalı aracılığıyla 
uluslararası iş birliğini destekleyen bir platform sağlamaktadır.
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BSB Belgesel Sinemacılar Birliği

www.bsb.org.tr

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), 1997 yılı Mart ayında yapılan 
Ulusal Konferans ile örgütlenme sürecine girdi. “Sivil bir platform” 
olarak yola çıkan ve faaliyet gösteren BSB, yeni sorumluluklarla 
birlikte artık Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış ‘Meslek Birliği’ 
statüsünde varlığını sürdürmektedir.

BSB, geniş bir üye ve gönüllü yelpazesi ile Türkiye coğrafyasına 
yayılmış festivaller, film gösterimleri, atölye çalışmaları, özel 
organizasyonlar düzenlemektedir. BSB’nin şu anda 3000 filmlik bir 
belgesel arşivi vardır.

BSB aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda belgeselcilerle ve  
kurumlarla ağ kurma faaliyetleri yürütmekte ve işbirliği olanakları 
yaratarak ortak projeler geliştirmektedir. Sivil Toplum Kuruluşlarına 
kendi uzmanlık alanında gönüllü destek vermektedir.

BSB, telif haklarının yasal ve kurumsal oluşumu konusunda yoğun çaba 
sarf etmekte, Avrupa’daki yasa ve uygulamaları izleyip-raporlamakta, 
çalışma çıktılarını sektörle ve Bakanlık ile paylaşmakta; bu alandaki 
yeniden yapılanma sürecine aktif olarak katılmaktadır.

Chicken and Egg Pictures

www.chickeneggpics.org

Chicken & Egg Pictures, dünya genelinde kadın belgesel sinemacılara 
destek vermektedir. Hibe vermenin ötesinde, Chicken and Egg 
Pictures, kadınların film endüstrisindeki kariyerlerini geliştirmelerine 
yardımcı olmak istemektedir.

11



Bu doğrultuda hedefledikleri üç şey:

1.   Dayanışma ağı oluşturmak
2.   Özgüven oluşturmak
3.   Kariyer inşa etmekdir.

Chicken & Egg’in felsefesine göre, bir kereye mahsus bir hibe 
sağlamak yeterli bir destek değildir. Bir dayanışma topluluğu 
oluşturmak çok daha önemlidir. Belgeselcilik mesleği tüm dünyada 
insana kendisini yalnız hissettirebilen bir iştir. Gözlemler sonucunda, 
kadın belgesel sinemacıların özgüvenlerini geliştirmek için daha fazla 
desteğe ihtiyaçları olduğu ve bir topluluğun bir parçası olarak daha 
iyi çalışacakları saptanmıştır. Chicken & Egg, program mezunlarına 
yönelik, kadın sinemacıları kariyerleri boyunca desteklemeye devam 
eden AlumNest programlarını geliştirmeye çalışmaktadır.  

ABD’de yerleşik bağışçılık kültürü nedeniyle Chicken & Egg Pictures 
geniş bir bağışçı ağına sahiptir. Mezunlarını yeni projeleriyle birlikte 
bağışçı ağından ilgilenebilecek destekçilerle tanıştırmaya devam 
etmektedir. Ek olarak, sayıları 300’ü aşan mezunlarına mentorluk 
sağlamaya devam edebilmek için kadro oluşturmaktadır.

DAE Documentary Association of Europe

www.dae-europe.org

Avrupa Belgesel Birliği DAE (Documentary Association of Europe), 
Avrupa içinde ve dışında belgesel sinema alanına giren mesleklerde 
çalışan herkesi temsil eder ve savunuculuk yapar.

Dernek, mesleki çıkarları sağlamlaştırmak için kaynak, program ve 
etkinlikler oluşturur. 
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Örneğin:

•  Belgesel sinemacılar için ait oldukları bir topluluk oluşturur, diyalog 
ve ağ oluşturma çalışmaları için alan yaratır,
• Belgesel yapımında endüstri standardı uygulamaları, finansman 
ve dağıtım olasılıkları hakkında kaynak oluşturur ve güncel bilgileri 
sektörle paylaşır,
• Politika oluşturma ve ekonomik düzeyde diyaloğu etkilemek ve 
yönlendirmek için belgesel filmler ile bunları üreten profesyoneller 
hakkında veri toplar,
•  Yenilikçi işbirliği modellerine daha fazla kaynak ayırarak değişime 
öncülük eder,
•  Uluslararası belgeselcilerin çeşitliliğini ve becerilerini sergileyerek 
belgesel film yapımı hakkında bilgi ve kaynak arayanlar için bir 
yetenek havuzu oluşturur,
•  Birlik üyeleri için en iyi hizmetleri, indirimleri ve fırsatları oluşturur.

DocSociety

www.docsociety.org

Belgesel filmlere destek sağlamak ve belgeselleri izleyicilerle 
buluşturmak amacıyla 2005’te kurulan, kar amacı gütmeyen bir 
kurumdur.

Doha Film Institute

www.dohafilminstitute.com

Doha Film Enstitüsü, Doha’da kapsamlı bir film merkezi, bölge ve 
dünyanın geri kalanı için bir kaynak olarak hizmet vermektedir.

Doha Film Enstitüsü Ortak Yapımları, kültürel ve ticari açıdan uygun 
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film projeleriyle stratejik ortaklıklar yoluyla film prodüksiyonuna 
yatırım yapmakta, uluslararası ve Katar merkezli film yapımcıları 
arasında ortak yapım fırsatlarını teşvik etmekte, Katarlı sinema 
çalışanları için prodüksiyonun tüm aşamalarında eğitim ve staj 
fırsatları sağlamaktadır.
 
Film Independent 

www.filmindependent.org

Bağımsız sinemacıları destekleyen bir kurum olan Film Independent, 
ücretsiz laboratuvar çalışmaları düzenlemekte ve yıl boyunca ağ 
oluşturma fırsatları sunmaktadır.

ABD’de bazı fon türlerine yalnızca kar amacı gütmeyen kuruluşların 
mali sponsorluğu aracılığı ile erişmek mümkündür. Mali Sponsorluk 
programı sayesinde yapımcılar, kâr amacı gütmeyen kurumun 
şemsiyesi altına girerek bu tür hibelere başvurabilirmektedir. 

Film Independent, mali sponsorluk konusunda ABD dışından 
projelerle çalışmaya açıktır. Mali sponsorluk sağlayan çoğu kuruluş, 
yapımcı için sağladıkları koşul ve danışmanlığa bağlı olarak elde 
edilen fonlar üzerinden % 5 ile% 13 arasında değişen bir oranda 
pay almaktadır. Film Independent, hibenin yönetimi ve projenin 
finansmanı konusunda sağladığı danışmanlık karşılığında % 7 ücret 
almaktadır. 

HotDocs 

www.hotdocs.ca

Hot Docs, belgesel sanatına adanmış, kar amacı gütmeyen bir 
kurumdur. Hot Docs, yıl boyunca, film festivali, profesyonel gelişim 
programları ve milyonlarca dolarlık bir yapım fonu portföyü ile 
Kanada ve uluslararası belgesel endüstrisini desteklemektedir.
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ICFR International Coalition for Filmmakers at Risk 

www.icfr.international

Uluslararası Risk Altındaki Sinemacılar Koalisyonu’nun misyonu, risk 
altındaki sinemacıları savunmak ve onlarla dayanışma içinde hareket 
etmektir. Koalisyon, bu sinemacıların kişisel güvenliklerine yönelik 
zulüm veya tehdit durumlarında harekete geçer ve uluslararası film 
topluluğunu harekete geçirerek çalışmalarına devam etme haklarını 
savunur.

ICN Istanbul Cinema Network 

www.istanbulcinemanetwork.net

Istanbul Cinema Network (ICN), Uluslararası Belgesel Birliği (IDA) 
ile ortaklaşa başlatılan, Türkiye’deki belgesel sinemacılar için 
uluslararası ağ kurma ve eğitim platformudur. 

Platformun 2019 yılında İstanbul’da düzenlenen bir dizi prestijli 
sektör etkinliğiyle lansmanının ardından, Film Independent kurumsal 
ortak olarak girişime dahil olmuştur. ICN, bu zaman içerisinde ağ 
oluşturma etkinlikleri ve eğitim programları ile Türkiye belgesel 
alanının saygın kurumlarından biri haline gelmiştir. ICN, tecrübesini 
ve uluslararası ağını kullanarak kalıcı bir Türkiye Belgesel Merkezi 
inşa etmek için projeler geliştirmektedir.

IDA International Documentary Association

www.documentary.org

Uluslararası Belgesel Birliği (IDA) belgesel projelerine kaynak 
sağlamakta, belgesel sinemacılar arasında bir topluluk yaratmakta 
ve belgeselin hak ve özgürlüklerini savunmaktadır. 
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“Uluslararası Belgesel Birliği” olarak adlandırılmasına rağmen, 
tarihinin çoğunda ağırlıklı olarak ABD merkezli bir kurum olmuştur, 
ancak hedefi giderek daha fazla uluslararası üyeye sahip olmaktır. 

IDA belgesel projeleri için hibe fonlar ile finansman desteği veren 
bir kurumdur. İki ana fon mevcuttur: Enterprise Fonu ve Pare Lorentz 
Belgesel Fonu.

IDA Mali Sponsorluk Programı finansman seçeneklerinizi 
çoğaltabilecek değerli bir fonlama aracıdır. Birçok bireysel bağışçı, 
vakıf ve şirket yalnızca vergiden muaf, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 
bağış yapar. Mali sponsorluk programları sayesinde, sinemacılar bu 
kaynaklara erişim sağlayabilir ve sağladıkları finansmandan gelir 
vergisi ödemek zorunda kalmaz.

IDA Savunmacılık Faaliyetleri 

IDA, telif hakkı ve fikri mülkiyet gibi konuların yanı sıra ifade 
özgürlüğü, sansür, basın özgürlüğü ve film ekiplerinin ABD’ye girişte 
yaşayabilecekleri vize sorunları ya da tutuklanma durumlarda 
belgeselciler için savunuculuk çalışmaları yapmaktadır. IDA bu 
savunuculuğu, uluslararası veya ABD’li, IDA üyesi olsun ya da 
olmasın, zor durumda olan tüm belgeselciler için yapmaktadır.

IDF Institute of Documentary Film

www.dokweb.net

Belgesel Film Enstitüsü (IDF), 2001’den beri Orta ve Doğu Avrupa’daki 
yaratıcı belgesel filmleri desteklemektedir. IDF, hem yeni yetişen 
hem de deneyimli belgesel sinemacılara mesleki eğitim, finansman 
olanakları, ağ oluşturma fırsatları ve proje sunum platformları sağlar, 
uluslararası ortak yapım olanakları oluşturulmasına yardımcı olur.
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IDF East Doc Platformu (EDP), Orta ve Doğu Avrupa belgeselleri için 
özel olarak hazırlanmış en büyük ortak yapım, finansman ve dağıtım 
platformudur. Yükselen bir trend olarak son dönemlerde yüksek 
talep gören belgesel dizileri için platformun oluşturduğu yepyeni bir 
etkinlik de IDF East Doc Dizi’dir.

IDFA International Documentary Filmfestival Amsterdam

www.idfa.nl

Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (IDFA), dünyanın en 
önemli belgesel film festivallerinden biri olmanın yanı sıra çeşitli 
endüstri etkinlikleri de gerçekleştirmektedir. 

Ortak yapım pazarı IDFA Forum’da sinemacılar ve yapımcılar 
projelerini finansörlere sunmakta Docs for Sale’de programcı ve 
dağıtımcılara bitmiş belgesellerin satışı yapılmakta; IDFA Bertha 
Fonu ise gelişmekte olan ülkelerdeki belgesel projelerini hibelerle 
desteklemektedir; ayrıca IDFA Project Space, IDFAcademy ve 
IDFAcademy Summer School ile geleceğin parlak uluslararası belgesel 
yetenekleri için mesleki eğitim programları sunulmaktadır. IDFA’nın 
yeni medya programı DocLab ise etkileşimli belgesel sanatı ve hikaye 
anlatımı için önde gelen platformlardan biri haline gelmiştir.

Points North Institute 

www.pointsnorthinstitute.org

Points North Enstitüsü, her yıl gerçekleşen Camden Uluslararası 
Film Festivali’ni ve projeleri olan sinemacıları endüstri ile bir araya 
getiren Points North Forum’u düzenlemektedir.
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Sundance Institute

www.sundance.org/programs/documentary-film

Sundance Enstitüsü Belgesel Film Programı, tüm dünyadan 
belgeselcileri güncel temalar üzerine yaratıcı belgesel yapımında 
desteklemektedir. Hibe programının yanı sıra yaratıcı laboratuvarlar 
ve geliştirmeden dağıtıma kadar stratejik tavsiyeler dahil çeşitli 
alanlarda belgesel sinemacılara fırsatlar sunmaktadır.

TFI Tribeca Film Institute

www.tfiny.org

2020 baharında, Tribeca Film Enstitüsü Yönetim Kurulu, TFI’nin tüm 
programlarını ve faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Pandemi sonrası 
oluşturulacak program ve destek mekanizmaları için web sitesini 
takip edebilirsiniz. 

Tünel Kültür ve Sanat Derneği

www.tunel.org.tr 

Tünel Kültür ve Sanat Derneği, sanatsal ve kültürel değerleri korumak, 
geliştirmek ve desteklemek amacıyla 2011 yılında İstanbul’da 
kurulmuştur.

Özgün projeler gerçekleştirerek toplumda kültür ve sanat için 
sürdürülebilir ilgi ve farkındalık yaratmayı hedefleyen derneğin 
ana faaliyetleri arasında festivallere, sergilere, film gösterimlerine, 
sempozyumlara, konferans organizasyonlarına destek vermek, 
yayıncılık ve film yapımcılığı yer almaktadır.

Istanbul Cinema Network (ICN) platformunun kurucuları arasında 
yer alan Tünel, bu platformun gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası 
etkinliklerde doğrudan ortak olarak yer aldı. 2019 yılında Etkileşimsel 
(İnteraktif) Belgesel Sinema Atölyesi projesini, Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü desteği ile organize etti.
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WMM Women Make Movies

www.wmm.com

WMM şu anda kadınlar hakkında ve kadınlar tarafından üretilen 
filmlerin dünyadaki en büyük dağıtımcısıdır. Portföyünde aktif 
dağıtımda yaklaşık 700 film mevcut. Son 20 yıldır WMM, öncelikle 
kurmaca ve kısa filmler dağıttığı halde, son yıllarda belgesel üzerine 
de yoğunlaşmıştır. 

Dağıtım için, WMM dünyadan kadın halleri hakkında fikir veren filmler 
aramaktadatır. Bu filmler, büyük bir pazar olan eğitim pazarında da 
dağıtılabilir. Yılda yaklaşık 400 film değerlendirilir ve bunlardan 
sadece 25 film seçilir. WMM, bir dağıtımcı olarak Kuzey Amerika 
haklarını üstlenmektedir.

WMM uluslararası ve çoğulcu bir organizasyondur. Dağıtımını 
üstlendiği filmlerin yaklaşık yarısı ABD dışından, dünyanın her 
yerinden kadın filmleridir. WMM, etnik azınlık, engelli kadınlar, yaşlı 
kadınlar ve LGBTQI sinemacılar dahil olmak üzere, ana akım medyada 
en az temsil edilen grupları temsil etme amacını taşımaktadır.  

Webinarlar: WMM yılda yaklaşık 20 webinar düzenlemekte,  
webinarlara WMM web sitesinden ulaşılabilmektedir.
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Ankara Film Festivali

www.filmfestankara.org.tr

Ankara Film Festivali, başlangıcından itibaren Ulusal Sinema’nın 
gelecek kuşaklarına yatırım yapmıştır. Öncelikli hedefi Türkiye 
Sineması’nın geleceğini şekillendirecek yeni isimleri keşfetmek ve 
desteklemektir. Bu kapsamda nitelikli jürilerle uzun, kısa, belgesel 
filmlere; deneyselden animasyona uzanan sayısız yerli yapımı 
değerlendirmiştir. 

Dünya Seçkisi yanında kısa filmleri ihmal etmemiş, izleyicisini her yıl 
sayısız uluslararası film ve sanatçıyla buluşturmuştur. Karikatür, Afiş 
Tasarımı, Film Öyküsü yarışması gibi sinema sanatını destekleyen 
diğer alanlarda da teşvik edici olmuş; illüstrasyon ve fotoğraftan 
‘video- art’ a uzanan çeşitlilikte sergilere ev sahipliği yapmıştır. 

Öte yandan, festival çerçevesinde tarihten toplumbilime, kadın 
sorunlarından sektör sorunlarına kadar uzanan çeşitli alanlarda 
panel, çalıştay, konferanslar düzenlenmiş, teorik, akademik ve pratik 
katkı sağlamıştır. 

Gerçekleştirilen farklı atölyeler ile amaçlanansa yalnızca pratik 
deneyim sağlamak değildir. Çocuklardan gençlere hatta emeklilere 
kadar uzanan farklı yaş grupları için sanatı ulaşılabilir kılmıştır. 
Festivalin her yılı sanatçılarla halkı buluşturarak, şehre yayılan bir 
sinerji yaratmıştır.

Ulusal Belgesel Film yarışması kapsamında En İyi Film için 20.000 TL 
değerinde ödül vermektedir. 
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Antalya Altın Portakal Film Festivali

www.antalyaff.com

Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türkiye’nin ise en eski ve 
uzun soluklu film festivalidir. 1964 yılından bu yana festival, 
Türkiye ve dünya sinemasının önemli ve saygın isimlerini filmleri 
sinemaseverlerle buluşturmaktadır. 

Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film 
Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel 
Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması yer almaktadır. 

Festivalin, sinema sektörüne maddi katkı sağlamak ve filmlerin 
uluslararası pazara açılmasına yardımcı olmak amacıyla başlattığı 
Antalya Film Forum, birçok genç ve bağımsız sinemacıya destek 
sağlayarak Antalya’yı en önemli ulusal endüstri merkezine 
dönüştürdü. 

Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in 
Progress ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu platformlarından 
oluşan Antalya Film Forum, ulusal ve uluslararası festivallerde 
ödüllerle karşılanan birçok yerli yapımın yaratılmasını sağlamıştır.

Beldocs 

www.beldocs.rs/en/

Beldocs, Balkanlar’ın en büyük belgesel film festivallerinden biridir. 
Festivalin kapsamlı bir Endüstri Programı da bulunmaktadır. 
Türkiye’den sinemacılar, Batı Balkan veya Sovyet Sonrası Media 
Programına üye ülkelerden biriyle ortak yapım olarak katılabilirler.  
Ülkelerin listesi ise şöyle: Batı Balkan Ülkeleri (Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Slovenya, 
Sırbistan) ve Sovyet Sonrası Media Programı üye ülkeleri (Estonya, 
Gürcistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Ukrayna).
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Berlinale

www.berlinale.de

Berlinale, dünyanın en önemli festivallerinden biri olarak her yıl 
yaklaşık 400 film göstermektedir. Büyük film festivalleri arasındaki 
en politik olanı olarak kabul edilir. Film endüstrisinde, European Film 
Market, Berlinale Co-Production Market ve Berlinale Talents ile yılın 
en önemli buluşma yerlerinden biridir.

CineDoc Tblisi

cinedoc-tbilisi.com/en

Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan’dan 
belgesel sinemacılara yönelik uluslararası belgesel film festivalidir. 

CPH:DOX

www.cphdox.dk

Kopenhag Uluslararası Belgesel Film Festivali CPH:DOX, dünyanın 
önde gelen belgesel film festivallerinden biridir. Ortak yapım ve 
finansman forumu CPH:FORUM, CPH:MARKET, CPH:CONFERENCE ve 
yetenek geliştirme programı CPH:LAB ile güçlü bir endüstri platformu 
sunmaktadır.

Doc Edge

www.docedge.nz

Doc Edge, uzun metrajlı ve kısa belgeseller için Akademi Ödülleri 
elemelerine katılmak için hak kazandıran bir festivaldir. Programına 
film seçerken, Akademi Ödülleri® yarışmasına uygun olabilecek, 
dünya ve uluslararası prömiyerlerini yapan filmleri seçmeyi 
amaçlamaktadır.
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Documentarist İstanbul Belgesel Günleri

www.documentarist.org

DOCUMENTARIST, bir grup bağımsız belgeselcinin inisiyatifiyle 
gerçekleştirilen genç bir etkinliktir. Belgeselin, sosyal bir sorumluluk 
alanı olduğu kadar sinemasal bir yaratım aracı olduğuna inanan, 
dünyanın her köşesinde benzer bir kaygıyla hareket eden 
belgeselcilerin işlerini merak eden ve bu ürünleri Türkiye’deki 
belgesel meraklılarıyla da paylaşmak istemektedir. 

Documentarist ekibi, Haziran ayında düzenlenen DOCUMENTARIST 
Istanbul Belgesel Günleri’nin yanısıra, yan etkinlik olarak Aralık 
ayında Hangi İnsan Hakları? Film Festivali ile sene içinde yapılan 
SaturDox Belgesel Buluşmaları’nı da düzenlemektedir.

DOK Leipzig

www.dok-leipzig.de
 
DOK Leipzig, 60 yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanından 
belgesel ve animasyon filmleri gösteren prestijli bir festivaldir. 
Profesyonellere yönelik etkinlikler DOK Industry çatısı altında yer 
almakta, her yıl 80’den fazla ülkeden 1.600’e yakın profesyonel 
misafir, 50’den fazla etkinliğe katılmak için Leipzig’e gelmektedir.

DOK.fest München

www.dokfest-muenchen.de

DOK.fest München, Almanya’nın en büyük belgesel film festivalidir 
ve Avrupa’daki belgesel film için en önemli platformlardan biridir. 
Her yıl Mayıs ayında dünyanın her yerinden sosyal açıdan önemli ve 
sanatsal açıdan olağanüstü 150’nin üzerinde belgesel sunmaktadır. 
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Festivalin endüstri bölümü DOK.forum, Almanca konuşan sektör için 
bir buluşma yeri haline gelmiştir ve uluslararası film yapımcıları için 
giderek artan bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Encounters South African International Documentary Festival

www.encounters.co.za

Encounters Güney Afrika Uluslararası Belgesel Festivali, Güney 
Afrika ve Uluslararası alandan uzun metraj ve kısa çağdaş belgeseller 
gösteren, ülkenin önde gelen belgesel etkinliğidir.

FIDMarseille
 
www.fidmarseille.org

FIDMarseille Marsilya Uluslararası Film Festivali, hem belgesel hem 
de kurmaca filmlerden oluşan 130 filmlik bir program ile yaklaşık 
23.500 izleyiciye ulaşmaktadır.

Fipadoc 

www.fipadoc.com

Her yıl ocak ayında Biarritz’te gerçekleştirilen Fipadoc Uluslararası 
Belgesel Film Festivali, yılın ilk önde gelen uluslararası belgesel 
festivalidir. Şehrin her yanında her türden belgesel gösterimleri, 
ustalık dersleri, söyleşiler, paneller ve konferanslarla geçen festivale 
paralel olarak endüstri günleri de düzenlenmektedir.

Full Frame Documentary Film Festival 

www.fullframefest.org

Her yıl Nisan ayında Kuzey Karolina’nın Durham kentinde düzenlenen 
Full Frame Belgesel Film Festivali, ABD dışından geniş bir film seçkisi 
sunmakta ve “sinemacı dostu” bir festival olarak bilinmektedir.
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HotDocs Festival

www.hotdocs.ca

Kuzey Amerika’nın en büyük belgesel festivali, konferansı ve pazarı 
olan Hot Docs Belgesel Festivali, her yıl dünyanın dört bir yanından 
200’ün üzerinde filmi izleyici ile buluşturmaktadır. Belgesellerin Hot 
Docs’ta yer alması, Uzun ve Kısa Metraj Belgesel kategorilerinde 
Akademi Ödülleri’ne aday adayı gösterilebilmesi için gerekli koşulları 
sağlamaktadır. 

IDFA 

www.idfa.nl

Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali IDFA, dünyanın en 
önde gelen belgesel film festivalidir.

IDFA’da festivalin yanı sıra çeşitli endüstri etkinlikleri 
gerçekleşmektedir. Ortak yapım pazarı IDFA Forum’da sinemacılar 
ve yapımcılar projelerini finansörlere sunmakta; Docs for Sale’de 
programcı ve dağıtımcılara bitmiş belgesellerin satışı yapılmakta; 
IDFA Bertha Fonu, gelişmekte olan ülkelerdeki belgesel projelerini 
hibelerle desteklemekte; IDFA Project Space, IDFAcademy ve 
IDFAcademy Summer School ile geleceğin parlak uluslararası 
belgesel yetenekleri için mesleki eğitim programları sunulmaktadır. 

IDFA’nın yeni medya programı DocLab ise etkileşimli belgesel 
sanatı ve hikaye anlatımı için önde gelen platformlardan biri haline 
gelmiştir.
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İstanbul Film Festivali

www.film.iksv.org

Türkiye’de sinemanın gelişimini teşvik etmeye, Türk sinemasının 
uluslararası alanda tanıtımına katkıda bulunmaya ve kaliteli 
yapımların ülkemizde ticari gösterime girmesine aracılık etmeyi 
amaç edinen İstanbul Film Festivali kapsamında dünyanın dört bir 
yanından öne çıkan belgesel film gösterimlerinin yanı sıra Ulusal 
Belgesel Yarışması düzenlenmektedir. Ulusal Yarışma, Seyfi Teoman 
En İyi İlk Film Ödülü, Ulusal Kısa Film Yarışması, Uluslararası Yarışma 
ve FIPRESCI Ödülleri festivalin diğer ödüllü bölümleridir.

2006 yılından bu yana, her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, 
yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle 
buluşturan bir ortak yapım, eğitim ve networking platformu olan 
Köprüde Buluşmalar’ı düzenlemektedir.

Ji.hlava International Documentary Film Festival 

www.ji-hlava.com

Ji.hlava Uluslararası Belgesel Film Festivali, Avrupa’nın önde gelen 
belgesel film festivallerinden biri ve dünya belgesel endüstrisi için 
önemli bir buluşma yeridir. Ji.hlava IDFF, Akademi Ödülleri® ve 
Avrupa Film Ödülü ön seçimine hak kazandıran festivaller arasında 
yer almaktadır.

Karlovy Vary International Film Festival 

www.kviff.com/en

Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali, Çek Cumhuriyeti’ndeki en 
büyük film festivali ve Orta ve Doğu Avrupa’daki en prestijli festivaldir. 
“A listesi”ndeki en eski film festivallerinden biridir. Karlovy Vary 
festivali hem film profesyonellerine hem de genel izleyiciye yöneliktir 
ve festival her yıl dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 filmi 
izleyici ile bir araya getirir.
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One World International Human Rights Documentary Film Festival
 
www.oneworld.cz

One World Uluslararası İnsan Hakları Belgesel Film Festivali, 
dünyanın en büyük insan hakları belgesel film festivali haline 
gelmiştir. Programda siyasi davalar ve kalkınma konulu filmlerin yanı 
sıra sosyal konular, çevre ve yaşam tarzları ile ilgili filmlere de yer 
verilmektedir.

Sheffield DocFest 

www.sheffdocfest.com

Sheffield DocFest, önde gelen belgesel film festivallerinden ve 
belgesel projeleri için dünyanın en etkili pazarlarından biridir. 

Endüstri Programı, yeni işlerin yaratılmasını desteklemek ve bunların 
gerçekleşmesinin yollarını birlikte tartışmak için festival içinde 
oluşturulan bir alandır.

Endüstri Programı kapsamında gerçekleşen, Arts Talent Market 
(Sanat Yetenek Pazarı), kurmaca olmayan yeni medya projeleri sunan 
ekiplerin ortaklıklar oluşturabileceği bir platformdur. Broadcast 
Production Talent Market (Yayın Yapım Yetenek Pazarı) ise önde 
gelen prodüksiyon şirketlerindeki yöneticiler ile gelecek vadeden 
yetenekleri bir araya getirir.

Sinemacıların sektör uzmanlarından hem fon desteği hem de yapıcı 
geri bildirimi ialabilecekleri birkaç canlı sunum imkanı da mevcuttur. 
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Alternatif Realities (Alternate Gerçekler) programı sanal (VR), 
artırılmış (AR) ve karma gerçeklik (MR), etkileşimli, performans ve 
ses enstalasyonu dahil olmak üzere belgesel ve kurmaca olmayan 
formlar için vitrin bir programdır. Ayrıca 360° video, yapay zeka, 
oyunlar, hareketli çizgi roman ve video veya genişletilmiş sinema gibi 
formatlar da yer almaktadır.

Sundance Film Festival

www.festival.sundance.org

Sundance Film Festivali programında dramatik ve belgesel uzun 
metraj filmler ile kısa filmler; dizi ve epizodik içerik ile New Frontier 
bölümünde sergilenen yeni medya, multimedya enstalasyonları, 
performanslar ve filmler yer almaktadır.

Thessaloniki Film Festival

www.filmfestival.gr

Selanik Belgesel Festivali (TDF), Avrupa’nın en önemli belgesel 
festivalleri arasında yer almakta ve belgesel marketi Agora Doc Market 
aracılığıyla profesyoneller için bir çekim merkezi sunmaktadır. 

Tiff Toronto International Film Festival

www.tiff.net

Her yıl Eylül ayında düzenlenen Toronto Uluslararası Film Festivali 
(TIFF), prestijli belgesel gösterimleri ile eş zamanlı olarak bir endüstri 
konferansına ev sahipliği yapmaktadır.
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True/False Film Festival

www.truefalse.org

Her Şubat ayında ABD’nin Columbia, Missouri şehrinde düzenlenen 
T/F Film Festivali, dünyanın dört bir yanından belgeselcilerin 
arasından ortaya çıkan yeni seslerin çalışmalarını sergilemesiyle 
ünlüdür.

Vilnius Film Festival

www.kinopavasaris.lt

Vilnius Uluslararası Film Festivali “Kino Pavasaris” Litvanya’daki 
en büyük ve en yüksek katılımlı sinema etkinliğidir. İki hafta süren 
festivalde 170’e yakın uzun ve kısa metrajlı film gösterilmektedir. 

Vilnius IFF’deki film programı, uluslararası alanda gözden kaçan 
ülkelerden farklı sinemacıları öne çıkarması ile tanınmaktadır.

Visions Du Reel International Film Festival Nyon

www.visionsdureel.ch

Belgesel sinemaya adanmış en büyük festivallerden biri olan Visions 
du Reel her yıl binlerce belgesel film profesyoneli için önemli bir 
platform oluşturmaktadır.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

www.altinsafran.org

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, başta Safranbolu, 
olmak üzere Türkiye’nin kültürel değerlerinin gelecek nesillere 
taşınması için belgesel film festivali aracılığı ile farkındalık yaratmak 
amacını gütmektedir. 
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“Kültürel Miras ve Korumacılık” temasının ışığı altında tarihsel, 
kültürel ve doğal çevrenin geleceğe taşımasını sağlamaya katkı 
sunmayı hedeflemektedir.

Festival kapsamında düzenlenen, Altın Safran Belgesel Film 
Yarışması üç ana kategoride düzenlenmektedir: 

•   Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması,
•   Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması,
•   Kültürel miras ve korumacılık temalı filmlerin katılımına açık olan 
Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film Yarışması. 

Tüm yarışmalar kapsamında, toplamda yaklaşık 125.ooo TL tutarında 
ödül verilmektedir.
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BDC Docu Rough Cut Boutique
www.bdcwebsite.com

Belgesel Kaba Kurgu Butiği (Docu Rough Cut Boutique), yalnızca 
post prodüksiyon aşamasında olan Güneydoğu Avrupa ve Kafkasya 
bölgesinden belgesel filmlerin katılımına açıktır. Grup çalışmaları 
ve birebir toplantılar ile filmlerin kaba kurgudan ince kurguya 
geçişi üzerine çalışılır. Katılım 20 ülkeden (Avusturya, Azerbaycan, 
Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, 
Kıbrıs, Moldova, Malta, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, 
Gürcistan, Türkiye, Yunanistan, Makedonya, Romanya ve Macaristan) 
seçilecek 5 proje ile sınırlıdır.

Beldocs Documentaries Kids & Youth Initiative

www.beldocs.rs

Beldocs Çocuk ve Gençlik Belgeselleri girişimi, genç izleyiciler için 
belgesellerin yapımına odaklanıyor. Açık bir seminer ve katılımcı 
projelerin geliştirilmesine yönelik bir atölye çalışmasından oluşur.

Beldocs Academy
www.beldocs.rs

Beldocs Akademi programı, sanal gerçeklik ve 360° video 
prodüksiyonu odaklı yoğun bir mesleki eğitim programıdır. 
Katılımcılar arasından seçilen en iyi proje için 1500 € para ödülü 
mevcuttur.

Berlinale Talents Labs Doc Station
www.berlinale.de

Yetenek Laboratuvarlarının belgesel sinemaya ayrılan bölümü olan 
“Belgesel İstasyonu”nda (Doc Station), kurmaca olmayan on proje 
danışmanlar eşliğinde, grup çalışmaları ve bire bir oturumlar aracılığıyla 
geliştirilmekte ve sonunda endüstri aktörlerine sunulmaktadır.
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Campus İstanbul 
 
www.cultivatedocumentary.net

Campus İstanbul bir belgesel proje geliştirme ve profesyonel eğitim 
programıdır. Tünel Kültür Sanat Derneği, Documentary Campus 
ortaklığı, İstanbul Cinema Network ve Belgesel Sinemacılar Birliği’nin 
iş birliği ve DOK.fest München’in katılımıyla, uluslararası ortak yapım 
potansiyeli olan, geliştirme aşamasındaki belgesel projelere yönelik, 
öyküleme, bütçe ve finans planı yapımı, trailer üretimi, sunum yapma 
teknikleri, ortak yapımcılarla çalışma yöntemleri, dağıtım stratejileri 
oluşturma gibi konular ele alınmaktadır. 

Chicken & Egg Pictures (Egg)celerator Lab

www.chickeneggpics.org

(Egg)celerator Laboratuvarı, ilk veya ikinci uzun metraj belgeselini 
çeken, dünyanın dört bir yanından gelen kadın yönetmenlere yönelik, 
on film projesini kapsayan bir programdır. 

Bir yıl sürecek bu programda, bu on proje için aşağıdakiler 
sağlanacaktır:

•  Uzun metrajlı filmlerinin yapımı için 40.000 $ hibe fonu

• Chicken & Egg Pictures’ın kıdemli yaratıcı ekip üyeleriyle aylık 
mentorluk

•  Kariyer geliştirme ve yaratıcı gelişime odaklanan üç yaratıcı inziva

•  Endüstri toplantıları ve fon sağlayıcı bağlantıları

•  (Egg)celerator Lab mezunlarından akran desteği
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CinéDOC-Tbilisi Film Mentoring Platform

www. cinedoc-tbilisi.com/en

CinéDOC-Tbilisi, Film Danışmanlık Programı, sosyal içerikli 
belgesel filmler için özel olarak tasarlanmış bir mentorluk programı 
sunmaktadır. Seçilen katılımcılar, projelerinin satış ve dağıtım 
olanakları bağlamında yönlendirme, yapımcılar, yönetmenler, satış 
acenteleri ve editörler ile uluslararası belgesel festivallerine ilişkin 
uzun vadeli bir çevrimiçi mentorluk programından yararlanacaklardır. 
24 projeye kadar katılımcı seçilebilir.  Seçilen katılımcılar, film 
projelerini uluslararası film festivallerinden, film pazarlarından ve 
yayıncılardan oluşan bir karar verici panele sunma şansına da sahip 
olacaklardır.

CIRCLE Women Doc Accelerator 

www.doccircle.me

CIRCLE Kadın Belgeselleri Hızlandırıcı Programı (Women Doc 
Accelerator), uluslararası potansiyele sahip uzun metrajlı belgesel 
projesi geliştiren kadın belgeselcilere yönelik bir eğitim programıdır. 
Üç modülden oluşan eğitim sırasında sekiz katılımcı uzmanlarla 
projeleri üzerinde çalışabilecektir.

Close Up

www.closeupinitiative.org

Close-Up, Afganistan, Cezayir, İran, Irak, İsrail, Lübnan, Fas, Filistin, 
Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Tunus, Türkiye ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden çeşitli etnik, dini, kültürel ve siyasi özgeçmişe sahip 
belgesel sinemacıları desteklemeyi amaçlayan bir Uluslararası Ortak 
Yapım ve Proje Geliştirme Eğitim Programıdır. Close Up programı, 
yılda en fazla 24 belgesel sinemacıyı destekler. Seçilen belgeselciler, 
üç atölye çalışmasına katılırlar, bir ortak yapım paketi geliştirirler. 
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CPH:LAB
 
www.cphdox.dk

CPH:LAB, dijital teknolojilerin potansiyelini keşfetmeyi ve dijital bir 
çağda bir belgeselin ne olabileceğine dair yeni vizyonlar geliştirmeyi 
amaçlayan sinemacılar için bir kuluçka merkezidir. CPH:LAB, tüm 
dünyadan projelere açıktır. Katılım en fazla dokuz proje ile sınırlıdır.  
Atölye sırasında konaklama ve yemeklerin yanı sıra CPH:DOX 
akreditasyonu da ücretsizdir.

DocCelerator Workshops

www.paradiddlepictures.com

DocCelerator Atölyeleri, Paradiddle Pictures tarafından yürütülen 
bir dizi belgesel atölye çalışmasıdır. Atölyenin proje geliştirmenin 
ve yapımın farklı aşamalarında belirli ihtiyaçları karşılayan üç farklı 
versiyonu vardır. 

DocCeleratorStory 

DocCeleratorStory, geliştirme aşamasında belgesel projesi olan 
altı belgesel ekibi için çevrimiçi bir belgesel öyküleme ve senaryo 
geliştirme programıdır. 

DocCeleratorPitch 

DocCeleratorPitch, finansman fırsatlarını optimize etmek isteyen 
belgesel sinemacılara yönelik bir belgesel sunum ve proje geliştirme 
atölyesidir. Katılımcılar, proje sunumu yazma, güçlü bir sözlü ve 
görsel sunum hazırlama, finansman bulabilmeye yönelik daha güçlü 
bir proje paketi geliştirme yöntemleri hakkında eğitim alırlar. Üç 
günlük çevrimiçi atölye geliştirme aşamasında projesi olan altı 
belgesel ekibi içindir.

36



DocCeleratorRoughCut

DocCeleratorRoughCut prodüksiyon aşamasının sonlarında veya kurgu 
aşamasında projesi olan altı ekip içindir. DocCeleratorRoughCut’a 
katılanlar, kurgularını daha güçlü bir şekilde oluşturmaya yönelik 
danışmanlık, festival ve dağıtım stratejileri için yöntem ve öneriler, 
potansiyel satışlarla ilgili uluslararası bağlantılar hakkında ayrıntılı 
geri bildirim alabilmektedir. 

Documentary Campus 

www.documentary-campus.com

Documentary Campus, belgesel alanında Avrupa’nın en önde gelen 
profesyonel eğitim girişimlerinden biridir. Kâr amacı gütmeyen bir 
kuruluş olarak, 2001 yılından bu yana belgesel sinemacılara film 
fikirlerini nasıl geliştirecekleri, nasıl fon sağlayacakları ve geniş 
bir uluslararası izleyici kitlesine nasıl ulaşacakları konusunda özel 
eğitimler sunmaktadır. 

Documentary Campus, özel ve halka açık atölye çalışmaları ve 
endüstri etkinliklerinin bir araya gelmesiyle, belgesel sinemacıların 
uluslararası ölçekte başarılı olmalarına yardımcı olacak bilgi 
birikimi ve bağlantıların yanı sıra festivallere ve pazarlara erişim 
sağlamaktadır.

Başlıca eğitim programları:

•   DC Masterschool
•   Campus İstanbul
•   Campus Latino
•   Crossing Borders
•   MENA Programı
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Ayrıca Documentary Campus, CPH:DOX, DOK.fest München, 
Saraybosna Film Festivali, Sunny Side of the Doc veya DOK Leipzig 
gibi önemli festival ve marketlerle işbirliği içinde endüstri etkinlikleri 
yürütmektedir. 

dok.incubator

www.dokincubator.net

dok.incubator uluslararası bir belgesel kaba kurgu atölyesidir. 
Uluslararası alanda tanınan eğitmenler, katılımcılara final kurgularını 
rafine etmeleri ve filmin uluslararası potansiyelini ortaya çıkartmaları 
için danışmanlık vermektedir. Katılan projeler arasından en büyük 
ilerlemeyi kaydeden üçü 1.500 € değerinde ses ve video post 
prodüksiyon ödülü kazanır.

EAVE

www.eave.org

EAVE, yapımcılara yönelik Avrupa’nın önde gelen mesleki eğitim, 
proje geliştirme ve ağ kurma organizasyonudur. Başlıca programı olan 
Avrupalı Yapımcı Atölyesine ek olarak, Avrupa, Asya, Latin Amerika, 
Rusya, Afrika ve Orta Doğu’da çeşitli programlar gerçekleştirmektedir. 
1988 yılında kurulan EAVE, ortak yapım ilişkilerini geliştirmek 
amacıyla profesyonel eğitim olanakları sağlıyor ve dünyanın farklı 
bölgelerinden yapımcıları bir araya getiriyor. 2.300’den fazla yapımcı 
ve kilit karar verici EAVE’nin uluslararası ağını oluşturuyor. 

ESoDoc
www.esodoc.eu

ESoDoc, sosyal, politik, çevresel ve insan hakları konuları hakkında 
proje geliştiren profesyonellere yönelik bir mesleki eğitim programıdır.  
Bir “sorunu” orijinal ve çekici bir hikayeye dönüştürmek için anlatım 
becerilerini geliştirmeye odaklanır. Aynı zamanda, projelerin erken 
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geliştirme aşamasından itibaren izleyiciler hakkında düşünmenin, 
hedef kitleye ulaşmanın yollarını bulmanın önemi üzerine çalışmalar 
yapılmaktadır. ESoDoc, MEDYA programına katılmayan ülkelerden en 
fazla beş katılımcıyı kabul edebilmektedir.

EURASIADOC
www.docmonde.org/en/eurasia-doc 
 
Ermenistan - Beyaz Rusya - Gürcistan - Kazakistan - Moldova 
- Rusya - Türkiye - Ukrayna ülkelerinden projelerin katılımına 
yönelik Eurasiadoc Belgesel Film Atölyesi; film projelerinin eleştirel 
analizinin yapılması, finansman olanaklarının araştırılması, sinema 
destek fonlarına, yapımcı ve televizyon yayıncılarının katıldığı ortak 
yapım buluşmalarına yapılacak başvurularda sunulacak ‘’belgesel 
film dosyasının” oluşturulmasını amaçlamaktadır.

EURODOC
www.eurodoc-net.com

EURODOC, geliştirme aşamasında yaratıcı belgesel projesi olan 
yapımcılara yönelik bir eğitim programı düzenlemektedir. Ayrıca 
belgesel film yapımına destek veren profesyonellerin katılımına 
da açıktır. Programın ana hedeflerinden biri, görsel-işitsel üretim 
kapasitesi düşük olan Avrupa ülkelerindeki profesyonellerin özel 
ihtiyaçlarını dikkate almak ve onlara faydalı araçlar sağlamaktır. Her 
yıl tekrarlanan eğitim, bir yıl boyunca üç farklı Avrupa ülkesinde birer 
haftalık atölye olarak gerçekleştirilmektedir. 
 
Her yıl en fazla 30 katılımcı seçilir:

•  %70’i Avrupa vatandaşıdır (veya Creative Europe Programına üye 
ülkelerin vatandaşları);
•  %30’u Avrupa vatandaşı değildir;
•  %10’u Düşük Kapasiteli Ülkelerin vatandaşıdır;
•  %80’i proje sahipleridir (yapımcılar veya yönetmen/yapımcılar);
•  %20’si belgesel endüstrisinden profesyonellerdir
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Ex Oriente Film
www.dokweb.net

Ex Oriente, Orta ve Doğu Avrupa’dan yaratıcı belgesel film 
projelerinin geliştirilmesi ve finanse edilmesini destekleyen, belgesel 
profesyonellerine yönelik uluslararası bir eğitim programıdır.

FIDLab
www.fidmarseille.org

FIDMarseille, uluslararası ortak yapım için bir destek platformu olan 
FIDLab’ı düzenlemektedir. Her yıl, format, süre, konu, kurmaca veya 
belgesel gibi kriterler olmaksızın metin yazımı, proje geliştirme veya 
post prodüksiyon aşamasında 10 uluslararası proje seçilmektedir. 
Yönetmenlere yapımcılar, destek fonları, yayıncılar, distribütörler ile 
toplantılar yapma fırsatı sunulmaktadır.

FIDCampus
www.fidmarseille.org

FIDMarseille ayrıca Akdenizli katılımcılar için bir eğitim atölyesi olan 
FIDCampus’u da düzenlemektedir. Bir hafta süren bu yoğun eğitim 
programına on iki sinemacı katılmaktadır. Program, finansman ve 
ortak yapım platformlarına genel bir bakış sunan ustalık sınıfları 
ile çok sayıda film endüstrisi profesyoneliyle özel ağ kurma 
toplantılarından oluşmaktadır.

Film Independent Documentary Lab
www.filmindependent.org

Belgesel Laboratuvarı, uluslararası ve ABD’li sinemacılara yönelik, 
post prodüksiyondaki filmler için iki haftalık yoğunlaştırılmış 
bir atölye çalışmasıdır. Katılımcılar, konuk konuşmacılar, önde 
gelen belgesel yönetmenleri, kurumsal fon sağlayıcılar, hukuk 
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uzmanları, festival programcıları ve distribütörler ile çok sayıda 
atölye çalışmasına ve oturuma katılırlar. Katılımcılar, projelerini 
yayımlamaya hazırlanırken bire bir destek ve yeni bakış açıları 
sağlayabilecek deneyimli bir Yaratıcı Danışman ile eşleştirilir. 
Laboratuvar, sektör karar vericilerinden filme özel geri bildirim alma 
ve tartışma imkanı sunan bir sunum etkinliğiyle sona ermektedir.

Film Independent Global Media Makers 
www.filmindependent.org

Global Media Makers programı, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’deki 
içerik üreticilerine yönelik bir atölye programıdır.  Hem kurmaca 
hem de belgesel projelerine açık olan Global Media Maker programı, 
kapsamlı bir yapımcılık eğitimi, profesyonel ağ fırsatları ve özel 
danışmanlık yoluyla sinemacıları desteklemektedir. Her yıl katılım 
için en fazla 18 proje seçilir.

Global Media Maker programının bir parçası olan Belgesel Programı, 
belgesel sinemacıları desteklemektedir. Başvuru sahipleri, sundukları 
projenin yönetmeni ve/veya yapımcısı olmalı ve filmin haklarına 
sahip olmalılardır.

IDA Educational Seminars
www.documentary.org

IDA yıl boyunca çeşitli eğitim olanakları sunmaktadır. Programların 
çoğu ABD’li sinemacılara yönelik olsa da IDA uluslararası alanda daha 
fazla çalışma yapmayı hedeflemektedir. Tüm eğitimlere çevrimiçi 
olarak erişilebilir.

IDA Getting Real Conference
www.documentary.org

Her iki yılda bir IDA, Los Angeles’ta Getting Real adlı 3 günlük bir 
belgesel konferansı düzenlemektedir. 
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IDFA DocLab 

www.idfa.nl/en/info/about-idfa-doclab

IDFA çatısı altındaki Yeni Medya programı IDFA DocLab’de, 
kurmaca olmayan, etkileşimli anlatım örnekleri sergilenmekte ve 
dijital devrimin belgesel sanatını nasıl yeniden şekillendirdiği 
araştırılmaktadır. Yıl boyunca ve festivalle paralel olarak sergiler, 
yarışmalar, forum, interaktif konferans, çeşitli endüstri etkinlikleri 
gerçekleştirilmekte ve MIT Open Documentary Lab işbirliği ile bir 
araştırma geliştirme programı sunulmaktadır.

Köprüde Buluşmalar

www.film.iksv.org/tr/koprude-bulusmalar  

Köprüde Buluşmalar her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, 
yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle 
buluşturan bir ortak yapım, eğitim ve networking platformudur. 
Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara yeni uzun metraj 
projelerinin ve post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin ilk 
uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken, artistik ve 
finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlamayı hedefler.

Film Geliştirme Atölyesi ve Eğitimler

Türkiye ve komşu ülkelerden seçilen sinemacıların projeleri ile 
katıldığı bir uzun metraj film geliştirme ve sunum atölyesidir. Senaryo, 
sunum, yapım, pazarlama ve sosyal medya konularında kapsamlı 
bir eğitimin ardından sinemacılar projelerinin ilk uluslararası 
sunumlarını gerçekleştirirler. Uluslararası yapımcı, dağıtımcı, 
festival ve fon temsilcileri ve yayın kuruluşları ile yaptıkları birebir 
toplantılarda işbirliklerinin ilk adımları atılır.
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Work in Progress

Work in Progress, Türkiye’den post prodüksiyonuna devam 

edilen uzun metraj filmleri ve belgeselleri desteklemek amacıyla 

düzenlenmektedir. Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları 

Köprüde Buluşmalar kapsamında aldıkları sunum, pazarlama ve 

sosyal medya eğitiminin ardından yalnızca profesyonellere açık 

(dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, medya temsilcileri) 

sunumlar yaparlar. Filmlerin kaba kurgularını izleyen uluslararası 

jüri, film ekipleri ile yaptığı birebir toplantıların ardından ödülleri 

almaya hak kazanan filmleri belirler.

Fragman Atölyesi

Atölye, filmlerin izleyici ile buluştuğu ilk an olan fragmanların bir 

pazarlama ve tanıtım aracı olarak daha fazla izleyiciye ulaşmadaki 

önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede fragman 

yapımlarının artmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Logan Nonfiction Program

www.logannonfiction.org/fellowship

Logan Belgesel Programı biri sonbaharda (Ekim-Aralık) ve diğeri 

ilkbaharda (Şubat-Nisan) olmak üzere yılda iki burs sınıfı sunar. Her 

sınıfa on-oniki arasında belgesel metin yazarı, belgesel yapımcısı, 

foto muhabiri, podcast yayıncısı ve multimedya yaratıcısı projesinin 

üzerinde çalışmak ve danışmanlık almak üzere davet edilir. Tüm 

dünyadan başvurulara açıktır.  
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MIT Open Documentary Lab

www.opendoclab.mit.edu

MIT’nin medya inovasyonu mirası ile açık ve erişilebilir bilgiye olan 
derin bağlılığını temel alan MIT Açık Belgesel Laboratuvarı, hikaye 
anlatıcılarını, teknoloji uzmanlarını ve akademisyenleri, ortak 
üretilen, etkileşimli ve sürükleyici hikaye anlatımına özel olarak 
odaklanan yeni belgesel formları keşfetmek için bir araya getiriyor.

One World Media Fellowship

www.oneworldmedia.org.uk/fellowship

One World Media Eğitim programı, ekonomik olarak dezavantajlı 
ülkeleri odağa alarak haber yapmak, gelişmekte olan dünya hakkında 
farkındalık yaratmak ve önyargıları yıkmak üzere kariyer yapmak 
isteyen gazeteci ve sinemacıları hedeflemektedir.

Sağlanan faydalar nelerdir?

•   Yıl boyu, uzaktan destek programı
•   £1000 yapım hibesi
•   Proje için idari yapımcı
•   Bire bir kariyer danışmanlığı
•   Adil Habercilik ve Güvenlik konularında rehberlik
•   Profesyonel atölyeler + web seminerleri
•   Program mezunlarından oluşan benzer yapıda kişilerin yer alacağı 
profesyonel ağın parçası olmak

Program Kimler için Uygun?

•  Küresel güneyden haber yapan ve kariyerlerinde bir sonraki adımı 
atmaya hazır olan gazeteci ve sinemacılar.
•   Dünyanın dört bir yerinden herkes başvurabilir. Özellikle yeterince 
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temsil edilmeyen grupların (ırk veya etnik grup olarak azınlık olanlar, 
kadınlar, LGBTQ+ veya engelliler) başvuruları teşvik edilmektedir.
• Afrika genelinden on, ayrıca diğer kıtalardan on uluslararası 
katılımcı seçilecektir.

Ne tür projeler başvurabilir?

•   Küresel güneydeki düşük ve orta gelirli ülkelerden yaratıcı ve ilgi 
çekici, kurmaca olmayan hikayeler. 
•   Kısa bir belgesel film veya basılı, sesli veya multimedya çalışması 
için projeler. 
•   Bir yılda teslim edilebilecek projeler. 
•   Sıkça sesleri duyulmayan insanların seslerini öne çıkaran projeler. 

Points North Fellowship

www.pointsnorthinstitute.org/artist-programs

Points North Burs Programı, altı yönetmen (veya altı film ekibi) 
için finansman odaklı danışmanlık, atölye çalışmaları, endüstri 
toplantıları ve Camden International Film Festivali’nde halka açık 
bir proje sunum oturumu ile uzun metrajlı belgesel projelerinin 
gelişimini hızlandırmak için bir fırsat sunmaktadır. 

Points North Burs Programı, milliyet veya vatandaşlık durumuna 
bakılmaksızın dünya çapındaki tüm sinemacılara açıktır. 60 dakikadan 
daha uzun belgesel filmler yapmayı hedefleyen sinemacılar projeleri 
ile başvuru yapabilirler. Prodüksiyonun ve post prodüksiyonun 
tüm aşamalarındaki projeler program için uygundur. Ancak genel 
anlamda, geliştirme aşamasının en erken safhalarındaki projeler ve 
festivallere gönderilmek üzere hazır olan filmler programa katılmak 
için uygun aşamada değildir. 
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Rough Cut Retreat 
www.truefalse.org/rough-cut-retreat

2016 yılından beri, kaba kurgu inzivası “Rough Cut Retreat”, belgesel 
sinemacıları ve mentorları bir araya getirerek sıra dışı bir eğitim 
deneyimi sunuyor. True/False Film Festivali ve Catapult Film fonunun 
bir iş birliği olan Rough Cut Retreat, yerleşik geri bildirim ağları 
olmayan, yeni başlayan sinemacılara odaklanıyor. 

Rough Cut Service
www.roughcutservice.com

Kaba Kurgu Hizmeti “Rough Cut Service”, çoğu zaman yalnız çalışmak 
zorunda kalan, özellikle de belgesel film yapımına desteğin az olduğu 
ülkelerdeki yetenekli sinemacılara destek vermeyi amaçlayan bir 
belgesel film danışmanlık hizmetidir. 

Rough Cut Service, uluslararası izleyici kitlesini tanıyan, belgeseli 
bilen ve kendi toplumlarındakinden farklı öykülere duyarlı, nüanslı 
kavrayışı olan, sinemasal anlatımın bütünlüğünü korurken öykünün 
içindeki evrensel unsurları ortaya çıkarmaya nasıl yardımcı olacağını 
bilen kişiler tarafından kurgu aşamasında geri bildirim sağlar.

Filminizin bütçesi 200.000 €’dan fazla ise ücret 2.600 €’dur. İkinci 
bir değerlendirme için ücret 4.000 €’dur. Daha düşük bütçeli filmlerde 
ise ücret 1.800 €,  ikinci sefer 2600 € dur.

Thessaloniki Documentary Festival Agora Lab
www.filmfestival.gr

Agora Lab, deneyimli editörlerin ve belgesel profesyonellerinin, 
belgesel sinemacıların projelerini final kurguya yaklaştırmak üzere 
rafine ve ince düzenleme yaptığı,  filmin festival stratejisini oluşturmak 
konusunda rehberlik ettiği oturumlar sunmaktadır.
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VdR Development Lab 

www.visionsdureel.ch

VdR–Development Lab proje geliştirme laboratuvarı, Afrika, Asya, 
Latin Amerika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’dan projelerin geliştirilmesi 
için bir atölye çalışması olarak tasarlanmıştır. Yönetmenlere ve 
yapımcılara, uluslararası pazara daha kolay erişim sağlamaları için 
geliştirme aşaması boyunca eğitim alma fırsatı sunar. Üstelik, seçilen 
her projeye 5.000 CHF hibe desteği verilmektedir. 

VdR Work in Progress
 
www.visionsdureel.ch

VdR–Work in Progress, bitirme aşamasına yaklaşmış yaratıcı 
belgeseller için dağıtım fırsatları aramak, festival stratejileri 
oluşturmak ve post prodüksiyon fonları bulmak için yapılan bir 
çalışmadır.  Bitirme aşamasına yaklaşan filmlerden parçalar 
gösterilerek bu filmler vitrine çıkarılır.   

VdR Rough Cut Lab 
www.visionsdureel.ch

VdR– Kaba Kurgu Atölyesi , kaba kurgu aşamasındaki uzun metrajlı 
belgesel projeleri için yapılan bir atölyedir. 
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Berlinale World Cinema Fund (WCF)

www.berlinale.de

Dünya Sinema Fonu (WCF), film altyapısının zayıf olduğu bölgelerde 
sinemayı geliştirmeye ve finanse etmeye adanmıştır. Dünya Sinema 
Fonu, yalnızca uzun metrajlı filmlerin ve uzun metrajlı belgesellerin 
yapım ve dağıtımını desteklemektedir. Destek, şu bölgelere 
odaklanmıştır: Latin Amerika, Orta Amerika, Karayipler, Afrika, Orta 
Doğu, Orta Asya, Güneydoğu Asya, Kafkaslar. Maksimum yapım 
finansmanı proje başına 60.000 € dur.

Catapult Film Fund Development Grants 

www.catapultfilmfund.org

Catapult Film Fonu, çekecekleri filme erişim sağlamış olan ve kaynak 
yaratmak amacıyla trailer yapımına hazır olan belgesel sinemacılara 
proje geliştirme fonu sağlar. Belgesellerin uzunluğu en az 28 dakika 
olmalıdır. Geliştirme fonları aracılığıyla sağlanan hibeler 5.000 $ ila 
20.000 $ arasında değişmektedir.

Claims Conference Film Grants

www.film.claimscon.org

Filmin çok sayıda insana ulaşma, eğitme ve güçlü tartışmalar 
başlatma potansiyelini gören Claims Konferansı, Holokost araştırma, 
eğitim ve dokümantasyonu konusunda film hibeleri sağlamaktadır:

•   Proje geliştirme hibeleri 25.000 $’a kadardır.
•   Prodüksiyon ve post prodüksiyon hibeleri 85.000$’a kadardır.

Herhangi bir proje aşamasının %50’sinden fazlası ve toplam film 
bütçesinin %40’ından fazlası finanse edilmeyecektir.
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Doc Edge Rei Foundation Film Fund 

www.reifoundation.com/projects/rangatahi-film-fund

Doc Edge Rei Vakfı Film Fonu, 11-17 yaş arası gençler için yapılan kısa 
film projelerini 20.000 $ yapım hibesi ile desteklemektedir. Filmler 
tamamlandığında, Doc Edge uluslararası belgesel film festivalinde 
Doc Edge Originals kategorisinde gösterilerek, Oscar aday adaylığına 
hak kazanmış olacaklardır. 

Doc Society Climate Story Fund 

www.docsociety.org/climate-story

Doc Society İklim Hikayesi Fonu, iklim açısından adil ve biyolojik 
çeşitlilik içeren bir geleceğe yaklaştıran filmleri ve onların etki 
kampanyalarını desteklemektedir. İklim Hikayesi Fonu, prodüksiyon 
maliyetlerine ve ilgili etki kampanyalarında kullanılmak üzere proje 
başına 20.000 ila 100.000 $ arasında değişen hibelerle dünyanın 
her yerinden altı-sekiz projeyi destekleyecektir. 

Doha Film Institute Grants Programme

www.dohafilminstitute.com

Doha Film Enstitüsü Hibe Programı, dünyanın dört bir yanından ilk 
ve ikinci kez film yapan sinemacılara proje geliştirme, prodüksiyon 
ve post prodüksiyon finansmanı sağlamaktadır.
 
Eurimages

www.coe.int/eurimages

Eurimages, Avrupa Konseyi’nin uzun metrajlı filmlere, animasyon ve 
belgesel filmlere finansal destek sağlayan kültürel destek fonudur. 
Bunu yaparken, farklı ülkelerde yerleşik profesyoneller arasındaki iş 
birliğini teşvik etmektedir. Belgesellerde, mali destek filmin toplam 
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maliyetinin %25’ini geçemez. Sinema gösterimine yönelik, süresi 
70 dakikadan uzun belgesel film projeleri uygundur. Projeler, en az 
biri Avrupa Konseyi üyesi olan, Fon’un farklı üye ülkelerinde yerleşik, 
en az iki bağımsız yapımcı arasında ortak yapımlar olmalıdır. 
Eurimages’in toplam yıllık bütçesi 26 milyon €’dur.

Frameline Completion Fund

www.frameline.org/year-round/filmmaker-support

Frameline Tamamlama Fonu, LGBTQ+ yaşamını tüm karmaşıklığı ve 
zenginliğiyle temsil eden ve yansıtan filmlerin tamamlanması için 
5.000 $’a kadar hibe sağlamaktadır.

Filmmakers Without Borders Filmmaking Grants

www.filmmakerswithoutborders.org/grants 

Sınır Tanımayan Sinemacılar (FWB), sunduğu hibelerle dünyanın 
her yerinden bağımsız sinemacıları desteklemektedir. Desteklenen 
projeler arasında sosyal adalet, kadın ve gençlerin seslerini 
güçlendirme, kimlik, iklim değişikliği ve kültürel değişim temalarıyla 
uyumlu kurmaca ve belgesel filmler ve yeni medya projeleri yer 
almaktadır. Tüm ülkelerden başvuru kabul edilir.  

Hot Docs CrossCurrents International Doc Fund
www.hotdocs.ca

CrossCurrents Uluslararası Belgesel Fonu, dünyada yeterince temsil 
edilmeyen ve marjinalize edilmiş topluluklardan sinemacıları ve o 
toplumların hikayelerini anlatan etkileşimli, kısa ve uzun metrajlı 
belgesel projelerini desteklemektedir. Proje finansman desteği, en 
fazla üç uzun metrajlı film için 30.000 $’a kadar ve bir kısa veya 
interaktif film için 10.000 $’a kadar sağlanacaktır.
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Hot Docs Partners
www.hotdocs.ca

Belgesel sinemacıları özel yatırımcılarla bir araya getirerek belgesel 
projeleri için yeni bir finansal destek kaynağı açmaya yönelik girişim 
Hot Docs Ortakları, toplam 2,6 milyon $ tutarında fona sahip seçkin 
bir grup yatırımcıyı, finansman arayan Kanadalı ve uluslararası uzun 
metrajlı belgesel yapımlarıyla buluşturuyor. Hot Docs geliştirme 
veya yapım aşamasındaki filmleri uygun yatırımcılarla eşleştirmek 
üzere dünyanın dört bir yanındaki belgesel sinemacılarla geliştirdiği 
ilişkilerini ve 9 milyon $ tutarında prodüksiyon fonu portföyünü 
yürütürken oluşturduğu uzmanlığını kullanmaktadır.

IDA Enterprise Fund
www.documentary.org

Enterprise Fonu, güncel hikayelerin derinlemesine araştırılması 
ve gazetecilik pratiğinin film yapım sürecine entegre edilmesine 
yönelik, yaratıcı belgesel ve araştırmacı gazeteciliğin kesişimindeki 
film projeleri için finansman sağlamaktadır. 

Enterprise Belgesel fonu, geliştirme ve yapım aşamalarındaki projeler 
içindir.  Fon, yapım aşaması için maksimum 100.000 $ tutarında, 
geliştirme aşamasındaki projeler için ise 15.000 $ tutarında bir hibe 
fon sağlamaktadır.  Uzun metrajlı belgesellerin yanı sıra, web dizisi, 
VR / AR / 360 projeleri, podcast’ler gibi tüm belgesel türlerine açıktır. 
Uluslararası projeler için Amerikalı bir ortak yapımcının projeye dahil 
olması gerekmektedir.

IDA Pare Lorentz Documentary Fund
www.documentary.org

Pare Lorentz Belgesel Fonu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
sorunları aydınlatan, sosyal konulara veya çevre sorunları ile ilgili 
belgesel filmlerin yapım ve post prodüksiyon giderleri için ortalama 
25.000 $’a kadar hibe sağlayan bir fondur.
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IDFA Bertha Fund

www.idfa.nl/en/info/ibf-application-categories

IDFA Bertha Fonu’na başvurular, farklı kategorilerde yapılabilir. 
Tüm kategorilerde, etkileyici hikayeler anlatmak için güçlü görsel 
tretmanlara sahip, küresel bir izleyici kitlesine ulaşma potansiyeli 
olan filmler aranmaktadır.

IBF Classic, Afrika, Asya, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler 
ve Okyanusya’dan sinemacılara geliştirme ve yapım desteği sunuyor. 
IBF Europe, bağımsız Avrupalı yapımcılar ile sayılan bölgelerdeki 
yapımcılar arasında iş birliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

IBF Classic – Proje Geliştirme

Bu hibe, proje geliştirme için araştırma, yazma ve/veya görsel 
materyal üretme konusunda yönetmenleri desteklemek içindir. 
Proje geliştirme aşaması için sağlanan maksimum katkı 7,500 €’dur. 
Başvurular, IBF Klasik Ülke Listesindeki bir ülkeden olması gereken 
proje yönetmeni tarafından yapılmalıdır. Sağlanan katkı, aynı şekilde 
bu listede yer alan bir ülkede harcanmak zorundadır.

IBF Classic – Yapım ve Yapım Sonrası

Yapım ve yapım sonrası için sağlanan mali destek, projelerin fiilen 
gerçekleştirilmelerine olanak tanımaktadır. Prodüksiyon ve post 
prodüksiyon için sağlanabilecek maksimum katkı 25.000 €’dur. Bu 
katkılar, çekim ve kurgudan, belgesellerin sinemalarda, televizyonda 
ve uluslararası festivallerde gösterime uygun hale getirilmesine kadar 
her türlü prodüksiyon ve post prodüksiyon işlemi için harcanabilir. 
Başvurular, IBF Klasik Ülke Listesindeki bir ülkeden bir yönetmen 
veya yapımcı tarafından yapılmalıdır ve sağlanan katkı bu listedeki 
bir ülkede harcanmak zorundadır.
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IBF Europe – Uluslararası Ortak Yapım

Bu kategori, IBF Ülke Listesinde yer alan bir ülkeden yönetmeni 
olan ve en az bir Avrupalı ve bir Avrupalı olmayan yapımcı arasında 
uluslararası ortak yapım aracılığıyla gerçekleştirilen, tüm yapım 
aşamalarındaki belgesel projelere destek sağlamaktadır. Proje başına 
sağlanabilecek maksimum katkı miktarı 40.000 €’dur. Başvuru, 
Avrupalı ortak yapımcı tarafından yapılmalı ve filmin yapımında 
Avrupa’dan bir yaratıcı unsur (yani kilit ekip üyesi veya post 
prodüksiyon hizmeti) içermelidir.

JDC Archives Documentary Film Grant 

www.archives.jdc.org

JDC Arşivleri Belgesel Film Hibesi, arşiv koleksiyonlarından 
yararlanan bir belgesel filmin post prodüksiyon ve/veya dağıtım 
maliyetlerini karşılamak üzere 10.000 $ sağlayan bir hibe fonudur. 
Film hibesi, 8.000 $ kısmı nakit, JDC Arşivlerindeki materyaller için 
yüksek çözünürlüklü çoğaltma ve lisans ücretleri için ilaveten 2.000 
$  şekilde verilecektir. Filmler, yirminci yüzyıl Yahudi tarihi, insani 
yardım ve ilgili konulara odaklanmalıdır. 

JustFilms Grant

www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms

JustFilms, eşitsizliği tüm yönleriyle araştıran sanatçıların film ve 
yeni medya projelerini ve bu tür projeleri destekleyen kurum ve 
ağları desteklemektedir. Fonlar, eşitsizliği üreten ve sürdüren yaygın 
anlatıları dönüştürmeyi amaçlayan sosyal adalet hikayelerinin 
anlatımı ve çağdaş altyapı yatırımı olmak üzere iki alana 
dağıtılmaktadır.
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Köprüde Buluşmalar Almanya- Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu

www.film.iksv.org

Köprüde Buluşmalar- İstanbul Film Festivali, Medienboard Berlin 
Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonları’nın iş 
birliğiyle başlatılan bu fon, Türkiye ve Almanya arasındaki ortak 
yapımları ve kültür alışverişini desteklemeyi amaçlamaktadır. 
Çekimine henüz başlanmamış Almanya-Türkiye ortak yapımları, bu 
fona başvuru yapabilmektedir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleri
www.sinema.ktb.gov.tr  

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aşağıdaki kategorilerde 
destekler verilmektedir:

•   Proje Geliştirme Desteği
•   Animasyon Film Yapım Desteği
•   Kısa Film Yapım Desteği
•   Senaryo ve Diyalog Yazımı Desteği
•   İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği
•   Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği
•   Dağıtım ve Tanıtım Desteği
•   Ortak Yapım Desteği
•   Çekim Sonrası Desteği
•   Yerli Film Gösterim Desteği
•   Belgesel Film Yapım Desteği

2022 yılında;

•   46 adet belgesel film yapım projesine 3.957.000 TL,
•   30 adet senaryo ve diyalog yazım projesine 624.000 TL,
•   31 adet kısa film yapım projesine 975.000 TL,
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•   4 adet animasyon film yapım projesine 215.000 TL,
•   3 adet proje geliştirme projesine 230.000 TL,
olmak üzere toplam 114 projeye 6.019.000 TL destek sağlanmıştır.

Ayrıca, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Uzun Metrajlı Sinema 
Film Yapım, Çekim Sonrası ve Ortak Yapım başlıklarında, ilk dönemde 
toplam 23 projeye 26.450.000 TL destek sağlanmıştır.

Miller / Packan Film Fund

www.rogovy.org/film-fund/overview

Rogovy Vakfı aracılığıyla finanse edilen Miller / Packan Film 
Fonu, “Eğiten, İlham Veren ve Zenginleştiren” belgesellere destek 
vermektedir. Her yıl, sosyal sorunları ele alan ve başkalarına ilham 
veren sekiz ila on iki arasında değişen sayıda uzun metrajlı belgesel 
filme toplam 200.000 $ tutarında hibe verilmektedir. Fonun konu 
olarak destek verdiği kategoriler: Eğitim, Çevre ve Yurttaşlıktır. 
Fon, açık bir çağrı ile başvuru kabul etmekte ve ödüller yılda iki 
kez duyurulmaktadır. Fon, ileri seviyede proje geliştirme aşaması 
için 15.000 $’a kadar, yapım ve post prodüksiyon aşamalarında ise 
25.000 $’a kadar destek vermektedir.

Pulitzer Center Global Reporting Grants

www.pulitzercenter.org/grants-fellowships

Pulitzer Merkezi’nin küresel muhabirlik hibeleri, sağlıktan iklim 
değişikliğine kadar medyada genellikle göz ardı edilen kritik konularda 
derinlemesine, yüksek etkili haber yapılmasını destekler. Dünyadaki 
krizlerin temel nedenlerini ele alan öyküler desteklenmektedir.

Burslar muhabirlere, fotoğrafçılara, radyo/ses gazetecilerine, 
televizyon/video gazetecilerine ve belgesel sinemacılara açıktır. Farklı 
özgeçmişlere sahip, her milletten gazeteciler desteklenmektedir.
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Başvuru sahipleri, çalıştıkları veya temasta oldukları haber 
kuruluşlarından yapacakları çalışmaların yayınlayacağına dair 
taahhüt mektuplarını tekliflerine dahil etmelidir.

Tüm medya platformlarındaki projeler desteklenmekte ve bir 
veya daha fazla haber kuruluşu için basılı, fotoğraf, ses ve/veya 
videoyu birleştiren iddialı, ödüle değer tekliflerin başvurması teşvik 
edilmektedir.

Başvurular için son tarih yoktur; hibeler başvurular alındıkça sürekli 
olarak verilmektedir. Ödüller, haber yapma maliyetlerini kapsar ve 
makul, ayrıntılı bütçelere dayanır. Uluslararası seyahat için sağlanan 
çoğu hibe 5.000 -10.000 $ arasındadır.

Bu hibeler için konu veya yer konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. 
Ayrıca cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği, tropikal yağmur ormanları ve 
benzeri konulara odaklanan tematik hibeler de mevcuttur.

Redford Center Grants

www.redfordcenter.org

Redford Center Fonu, insanlar ve gezegen için çözümler sunan 
çevreci sinemacıları ve ön saflardan anlatılan hikayelerini 
destekleyerek izleyicilerde çevresel krize dair farkındalık oluşturmak 
ve harekete geçmeye hazır hissetmeleri için gerekli umudu sağlamayı 
hedeflemektedir. 

Bugüne kadar, program aracılığıyla 36 filme 1 milyon doların üzerinde 
hibe finansmanı ve doğrudan proje desteği sağlanmıştır. Geliştirme, 
prodüksiyon veya post prodüksiyonun herhangi bir aşamasında yeni 
ve devam eden belgesel uzun metrajlı filmler veya belgesel seriler 
başvuru için uygundur.
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 Roy W. Dean Film Grants
www.fromtheheartproductions.com

Roy W. Dean Film Hibeleri yılda üç kez, topluma katkıda bulunan ve 
bütçeleri 500.000 $ veya daha altında olan bağımsız uzun metrajlı 
kurmaca filmleri, belgeselleri, web dizilerini ve kısa filmleri sunduğu 
hibeler ile desteklemektedir. Roy W. Dean Film Hibeleri’ni kazananlar.    
3.500 $’lık bir nakit ödülün yanı sıra, film endüstrisi şirketleri ve 
profesyonelleri tarafından sunulan malzeme desteği ve indirim veya 
aynî hizmet kazanırlar. Tüm başvuru sahipleri, 15 dakikalık ücretsiz 
danışma hakkına sahiptir.

SFFILM Documentary Film Fund

www.sffilm.org/documentary-film-fund

SFFILM Belgesel Film Fonu, post prodüksiyon aşamasındaki 
belgeselleri desteklemektedir. Belgesel projelerine her yıl bir kez 
verilen hibeler, uluslararası film yapımcılarının başvurusuna açıktır. 
Hibeler 10.000-25.000 $ arasında değişir. Hibelerin tam miktarları 
ve yapılan hibe sayısı her yıl özel olarak belirlenir. Nakit ödüllere ek 
olarak, hibe kazananlar kapsamlı ve dinamik SFFILM Makers sanatçı 
geliştirme programı sayesinde çok sayıda farklı avantaja da erişim 
kazanır.

Sundance Institute Documentary Fund
www.sundance.org/programs/documentary-film

Sundance Enstitüsü Belgesel Fonu, dünyanın dört bir yanından 
belgesel sinemacıların çalışmalarını desteklemektedir. Sundance 
Enstitüsü Belgesel Film Programı, dünyanın her yerinden bütçesi 
1.000.000 $’ın altında olan bağımsız belgesel filmleri destekler. 
Uluslararası yapımlar için Afrika, Çin, Hindistan, Latin Amerika ve 
Orta Doğu’dan yönetmenlerin filmlerine öncelik verilmektedir. 
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Sundance Institute Gucci Fund

www.sundance.org/programs/documentary-film

Sundance Enstitüsü Gucci Fonu, dünyanın dört bir yanından belgesel 
sinemacıların proje geliştirme, prodüksiyon ve post prodüksiyon 
aşamasındaki çalışmalarını desteklemektedir. Gucci Fonu başvuruları 
Sundance Enstitüsü Belgesel Fonu çağrısı yoluyla kabul edilir. 

Fon, sanatçıları kariyerlerinin her aşamasında destekler ve tarihsel 
olarak marjinalleştirilmiş ve yeterince temsil edilmeyen toplulukların 
sesleri ve hikayelerini yükseltmeyi amaçlar. Cinsiyet eşitliği, ırk 
adaleti, insan hakları ve çevresel sürdürülebilirlik konularına ışık 
tutmak için çalışan sanatçılara öncelik verilmektedir.

Sundance Institute Sandbox Fund

www.sundance.org/programs/documentary-film

Sandbox Fonu, bilim ile belgeselin kesiştiği noktada çalışmalar yapan 
bağımsız sanatçılara hibeler sunmaktadır. Özellikle bilime fazla ilgisi 
olmayanlara daha derin bir ilgi uyandırabilecek belgesel projeleri 
desteklenir. 

Her aşamadaki projelere destek sunulmaktadır. 

Ortalama hibe miktarları aşağıdaki gibidir:

• Geliştirme aşaması (25.000$’a kadar)
• Yapım aşaması (50.000$’a kadar)
• Post Prodüksiyon aşaması (50.000$’a kadar)

Sandbox Fonu, ABD’den ve uluslararası alandan uzun metrajlı 
belgesel proje başvuruları için uygundur.
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Sundance Institute Kendeda Fund

www.sundance.org/programs/documentary-film

Kendeda Fonu, silahlı şiddeti önlemeye yönelik veya çevre konularını 
araştıran belgesel, kurmaca veya yeni medya projelerine geri ödemesi 
olmayan hibeler sağlamaktadır. 

Fon ayrıca, projelerin bu temalar üzerine kamu söylemini 
şekillendirmesine yardımcı olacak etki kampanyalarını desteklemek 
için de fon sağlamaktadır.

İnsan, Mekan, Gezegen 

Kendeda’nın, İnsan, Mekan, Gezegen (People, Place and Planet) 
programı, toplulukların doğayla denge içinde hayatta kalabilmek 
için enerji sistemlerini, ekonomilerini, geçim kaynaklarını ve yaşam 
tarzlarını nasıl değiştirdiklerini, kısaca insanların çevreyle olan 
ilişkilerini anlamanın yeni yollarını araştıran sinemacıları ve projeleri 
desteklemektedir. 

ABD’den ve Uluslararası proje başvuruları için uygundur. 

Silahlı Şiddeti Önleme 

Kendeda’nın Silahlı Şiddeti Önleme programı, silah şiddetinin 
önlenmesi, ceza adaleti reformu, ırk eşitliği ve yoksulluğun kesiştiği 
noktada çalışan ABD’li yönetmen ve projeleri desteklemektedir. 

Fonlama tutarları:

•  Geliştirme aşamasındaki projeler için (15.000$’a kadar)
•  Yapım aşaması/Yapım Sonrası aşaması için (40.000 $’a kadar)
•  Etki kampanyaları için (25.000 $’a kadar)
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Virtual Reality Venture Capital Alliance

www.vrvca.com

Sanal Gerçeklik Girişim Sermayesi İttifakının (“VRVCA”) amacı, 
dünyanın en yenilikçi ve etkili VR teknolojisi ve içerik şirketlerini 
belirleyip onlara yatırım yaparak VR endüstrisinde uzun vadeli 
büyümeyi teşvik etmektir.
Fikir aşamasından halka arz öncesi aşamaya kadar olan girişimlere 
finansman sağlıyorlar. Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Karma 
Gerçeklik ve Yapay Zeka ile ilgili şirketlere yatırım yapıyorlar.

Women in Film Film Finisihing Fund
www.womeninfilm.org/programs/film-finishing-fund-2

“Women in Film” Film Bitirme Fonu, kurmaca, belgesel, animasyon ve 
deneysel dahil her türde hem kısa hem de uzun formatlarda çalışan 
kadın sinemacılara yönelik film bitirme hibesi vermektedir. 

Çekimlerin %90’ının tamamlanmış olması ve başvuru sırasında kaba 
kurgunun yapılmış olması gerekiyor. 

Başvurmak için Women In Film üyesi olmak gerekmiyor ve dünyanın 
her yerinden sinemacılar başvuru yapabilmektedir. Sağlanan destek 
miktarı en fazla 25.000 $’dır.
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Berlinale: European Film Market 
www.berlinale.de

Avrupa Film Marketi, uluslararası sinema endüstrisinin en önemli üç 
buluşma yerinden biridir. Sekiz gün boyunca, yapımcılar, yayıncılar, 
satış acenteleri, distribütörler ve finansörler gibi uluslararası sinema 
endüstrisinin yaklaşık 10.000 temsilcisi, ağ kurmak, fikir alışverişinde 
bulunmak, kendilerini bilgilendirmek ve iş birliği yapmak için bir 
araya gelir.

Cannes Docs
www.marchedufilm.com/programs/cannes-docs/

Her yıl, Marché du Film esnasında Cannes Docs, tüm uzun metrajlı 
belgesel film profesyonelleri- sinemacılar ve endüstri karar vericileri 
- için özel tasarlanmış bir etkinlik programı sunmaktadır.

Bu benzersiz ağ kurma platformu, paneller, söyleşiler, özel gösterimler, 
atölyeler, uzmanlarla danışmanlık fırsatları, bire bir toplantılar ve 
dünyanın dört bir yanından seçilen yapım aşamasındaki filmlerden 
vaka analizleri dahil olmak üzere bir dizi özelleştirilmiş etkinlik için 
endüstrideki tüm önemli oyuncuları bir araya getiriyor. 

Cannes Docs, özellikle bir festival prömiyeri ve/veya bir satış 
temsilcisi arayan, yapımın ileri aşamalarında filmleri olan yapımcılar 
veya en yeni, keşfedilmemiş belgesel cevherlerini arayan satıcılar ve 
programcılar için uygundur.

CPH:MARKET 
www.cphdox.dk

CPH:MARKET, festival için seçilen 150’den fazla belgesel filmi, isteğe 
bağlı gösterim platformundan, uluslararası TV kanallarının satın 
alıcıları, satış acenteleri, festivaller, küratörler, gazeteciler ve dağıtım 
şirketlerinin erişimine açmaktadır. 
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DOK Film Market
www.dok-leipzig.de
Festival programcıları, küratörler, satın alıcılar, kanal temsilcileri ve 
kuşak editörleri, satış acenteleri ve dağıtımcılara yönelik çevrimiçi 
video kitaplığında, 200’den fazla öne çıkan yeni belgesel ve animasyon 
film ve market için özel olarak seçilen ilave 120 film yer almaktadır.

DOK.forum München
www.dokfest-muenchen.de/DOK_forum
DOK.forum, DOK.fest Münih’in endüstri platformudur. DOK.forum 
Marketplace ve DOK.forum Perspectives adlı iki ana program 
segmentinin yanısıra atölyeler, paneller, film gösterimleri ve 
Documentary Campus ile birlikte düzenledikleri Master’s Pitch etkinliği 
ile belgeselcilerin endüstri ile biraraya geldiği bir platformdur.

East Silver Marketi
www.dokweb.net

East Silver Market, yalnızca Orta ve Doğu Avrupa’dan belgesel 
filmlerin dağıtımını ve tanıtımını destekleyen bir film marketidir. 

East Doc Market
www.dokweb.net

East Doc Market, geliştirme / prodüksiyon / post prodüksiyon 
aşamalarındaki projelerin sunumu için sinemacılar ve karar vericiler 
arasında toplantı olanakları sunar.

Hot Docs Doc Shop
www.hotdocs.ca

Doc Shop, ön satış, satın alma ve festival programlama fırsatları 
arayan belgeseller için Hot Docs’un market platformudur. Doc Shop 
her uzunluktaki ve konudaki yaratıcı belgesellerin başvurusuna 
açıktır. Sinema gösterimi, televizyon yayını, VOD veya eğitim pazarının 
izleyicilerine uygun uluslararası çekiciliği olan projeler kabul edilir. 
Filmler İngilizce veya İngilizce altyazılı olmalıdır. Kaba veya ince 
kurgu aşamasında veya tamamlanmış filmler katılabilir.
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IDFA Doc for Sale
www.idfa.nl

IDFA Docs for Sale’de programcı ve dağıtımcılara bitmiş belgesellerin 
satışı yapılmaktadır. Docs for Sale, dünyanın her yerinden sanatsal 
belgeselleri ağırlamaktadır ve sinema, televizyon ve çevrimiçi 
izleyicileri hedefleyen filmlere açıktır.

Sunny Side of the Doc
www.sunnysideofthedoc.com

Sunny Side of the Doc, belgesel projeleri, belgesel programları ve 
yeni medya çalışmaları için uluslararası ortak yapımı ile alım ve 
satımı için önemli bir pazar yeridir.

Etkinlik üç ana misyon üstleniyor:

•   Belgesel programlarının uluslararası dolaşımını teşvik etmek
• Uluslararası ortak yapım ve profesyonel ağ kurma olanakları 
çerçevesinde belgesel projelerinin geliştirilmesini teşvik etmek
•  Sektör profesyonellerini, pazar eğilimleri, medya ekonomisi veya 
teknolojik değişim gibi konularda bilgilendirmek

VdR Film Market
www.visionsdureel.ch

VdR–Film Marketi, satın alma veya programlamadan sorumlu kilit 
sektör profesyonellerine yeni yaratıcı belgeselleri izleme fırsatı 
sunan çevrimiçi bir platformdur.

When East Meets West Slate Market
www.wemw.it

WEMW Proje Portföyü Marketi, EAVE ile ortaklık içinde yürütülen bir 
programdır. Medya alanında aynı anda üzerinde çalışacakları proje 
portföyü geliştiren beş şirkete, farklı sektörlerden temsilcilerle, 
işletmeler arası alışverişler aracılığıyla başarılı bir portföy oluşturma, 
yönetme ve stratejik şirket planlamasının nasıl yapılacağı konusunda 
danışmanlık sunulacaktır. Ana hedef, gerçekçi kısa, orta ve uzun 
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vadeli stratejiler belirlemek ve şirket portföylerinde yer alan her proje 
için bir sonraki adımları belirlemektir. Seçilen ekipler, projelerinin 
ve portföylerinin temel ihtiyaçlarına göre ortak yapım, finansman, 
pazarlama ve dağıtım hakkında tavsiyeler alacaklardır.

BAŞVURU KRİTERLERİ

•   Avrupalı* prodüksiyon şirketleri başvurabilir
•   Şirketler en az dört-beş yıllık olmalıdır
• Firmalar en az üç görsel-işitsel proje üretmiş ve yayımlamış 
olmalıdırlar.
•  Portföyde yer alan projelerin çoğu (üç projeden ikisi, beş projeden 
üçü) en az bir bölgesel/ulusal/uluslararası desteğe sahip olmalıdır 
•  Portföy en az iki (tercihen üç) farklı format (örneğin animasyon / 
kısa / uzun metraj kurmaca/ TV dizisi / belgesel / diğer) içermelidir.
• Projeler farklı geliştirme aşamalarında olabilir (erken, ileri, 
finansman vb.)

Katılabilecek ülkeler:

* Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, 
Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, 
Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, 
Kazakistan , Kosova, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, 
Malta, Moldova, Karadağ, Norveç, Hollanda, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, 
İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık
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Antalya Film Forum

www.antalyaff.com

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin, sinema sektörüne maddi 
katkı sağlamak ve filmlerin uluslararası pazara açılmasına yardımcı 
olmak amacıyla başlattığı Antalya Film Forum, birçok genç ve 
bağımsız sinemacıya destek sağlayarak Antalya’yı en önemli ulusal 
endüstri merkezine dönüştürdü. 

Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in 
Progress ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu platformlarından 
oluşan Antalya Film Forum, ulusal ve uluslararası festivallerde 
ödüllerle karşılanan birçok yerli yapımın yaratılmasını sağlamıştır.

Baltic Sea Forum For Documentaries

www.dokforums.gov.lv

Baltık Denizi Belgesel Forumu, Baltık Denizi bölgesi, Doğu Avrupa 
ve Kafkasya bölgesinden uzun metrajlı yaratıcı belgesel projelerine 
odaklanan uluslararası bir sunum platformudur. Etkinlik, seçilen 18 
proje için hazırlık atölyesi, sunum oturumları ve bireysel toplantıların 
yanı sıra seminerler ve bir film programından oluşmaktadır. 

Berlinale Co-Production Market

www.berlinale.de

Berlinale Ortak Yapım Pazarı, seçilen projeler, üreticiler ve finansörler 
için “eşleşme” (matchmaking) ve uluslararası ağ oluşturma imkânı 
sunmaktadır. Berlinale Ortak Yapım Pazarı, yaklaşık 600 uluslararası 
yapımcı, satış acentesi, distribütör ve uluslararası ortak yapımlarda 
aktif olan yayın ve fon temsilcilerinin katıldığı beş günlük bir 
etkinliktir.
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CPH:FORUM

www.cphdox.dk

CPH:FORUM’a, dünyanın her yerinden yapımcı ve yönetmenler 
başvurabilmektedir. Seçilen 35 belgesel film veya belgesel dizi projesi, 
potansiyel ortak yapımcılar ve ilgili finansörler ile distribütörlere 
sunulur. En iyi sunum için 20.000 € değerinde Eurimages Ortak 
Yapım Geliştirme Ödülü verilmektedir. 

Doc Edge Pitch

www.docedge.nz

Doc Edge Pitch, uluslararası katılıma açık, kısa film, uzun metrajlı ve 
dizi projeleri için finansman sağlayabilecek endüstri katılımcılarına 
sunum yapılan bir etkinliktir. Proje sahipleri sunumdan önce atölye 
çalışmalarından faydalanırlar.

Doc Edge Good Pitch

www.docedge.nz

Doc Society ve Sundance Documentary Institute tarafından 
kavramsallaştırılan “Hayırlı Sunum” (Good Pitch), belgesel sinemacıları 
vakıflar, STK’lar, kampanya yürütücüleri, hayırseverler, politika 
yapıcılar, markalar ve medyayla bir araya getirerek sosyal içerikli 
belgesellerin ve bu belgesellerin halka erişimini sağlayacak etki 
kampanyalarının finansmanı için hayırsever bağış fonları oluşturmayı 
ve filmlerin fonlanmasını hedeflemektedir. 

Böylece, tüm paydaşlar, filmler ve toplum için hayırlı işler yapan iş 
birlikleri ve kampanyalar oluşturmayı amaçlamaktadır.
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Doc Edge Rought Cuts

www.docedge.nz

Doc EdgeKaba Kurgu (Rough Cuts) programı, neredeyse tamamlanmış 
projelere pazara girmeye hazırlanırken yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. Program, teslim edilecek malzemeler, pazarlama 
ve sunum materyalleri üzerine iki günlük bir atölye çalışması içerir. 
Proje ekipleri daha sonra projelerini kanal temsilcileri, distribütörler, 
festival yöneticileri ve programcıları, reklamcı ve satış acentelerinden 
oluşan bir panele sunarlar ve karar vericilerle birebir görüşmeler 
yaparlar.

Doc Society Good Pitch

www.docsociety.org

Hayırlı Sunum (Good Pitch) programı, belgesel sinemacılar ile vakıflar, 
STK’lar, kampanya yürütücüleri, hayırseverler, politika yapıcılar, 
markalar ve medyayı sosyal ve çevresel sorunlar etrafında bir araya 
getirerek tüm bu paydaşların üretilecek filmler ve toplum için yararlı 
koalisyonlar ve kampanyalar oluşturmalarını destelemektedir. 

DOK Co-Pro Market

https://www.dok-leipzig.de/en

DOK Co-Pro Market, profesyonel ağları genişletmek ve yeni 
belgeselleri finanse etmek için zemin sağlayan bir ortak yapım 
platformudur. İki buçuk gün boyunca 36 ülkeden 35 proje, 850’den 
fazla birebir toplantıda potansiyel ortak yapımcılar, ortak finansörler, 
yayıncılar, distribütörler ve satış acenteleriyle buluşmaktadır.

DOK Co-Pro Market kapsamında:

• Saxon Ödülü bir Kadın Yönetmen tarafından hazırlanan En İyi 
Belgesel Projesi için verilir. 
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• 1.500€ değerindeki Current Time TV Ödülü, Orta veya Doğu 
Avrupa’dan bir projeye verilir.

•  1.000 € değerindeki EWA (Avrupa Kadın Görsel-İşitsel Ağı) Farklı 
Sesler Ödülü, tarihsel olarak marjinalleştirilmiş ve yeterince temsil 
edilmeyen bir bakış açısına sahip, stereotipleri yıkan ve bir kadın 
tarafından yönetilen bir projeye verilir.  Ödül sahibi ayrıca DOK 
Leipzig’in bir yıllık mentorluğunu kazanır.

DOK.forum München
www.dokfest-muenchen.de/DOK_forum

DOKDOK.forum Marketplace ve DOK.forum Perspectives adlı iki 
ana program segmenti kapsamında pitchingler, atölyeler, paneller, 
film gösterimleri ve Documentary Campus ile birlikte düzenledikleri 
Master’s Pitch etkinliği ile belgeselcilerin endüstri ile bir araya geldiği 
bir platformdur.

East Doc Forum
www.dokweb.net

East Doc Forum, geliştirme veya yapımın erken aşamalarındaki 
projelerin finansmanı ve ortak yapımı için en önemli sunum 
fırsatlarından biridir.

Film Independent Fast Track 
www.filmindependent.org

Film Independent, Kasım ayında dört gün boyunca gerçekleşen yoğun 
bir film finansmanı pazarına katılmak için her yıl on kurmaca ve beş 
kurmaca olmayan uzun metrajlı proje seçiyor. Yapımcı-yönetmen 
ekiplerini sektör liderleriyle buluşturmak ve projeleri “hızlı yola” 
sokmak için tasarlanan market, üst düzey yöneticiler, finansörler, 
acenteler, yöneticiler, distribütörler, hibe kuruluşları ve prodüksiyon 
şirketleri ile yapılan toplantılardan oluşuyor.
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FIPADOC Industry Days / International Co-production Forum

www.fipadoc.com

FIPADOC, her yıl okyanus kasabası Biarritz’te gerçekleşmektedir. 
Belgesel camiasının sinemayı deneyimlemesi ve gelecek projeler 
için işbirlikleri oluşturması için samimi ve destekleyici bir ortam 
sağlamayı hedefler. 

Belgesel alanındaki güncel trendlere odaklanan bire bir toplantılar ve 
Yapımcılar Yapımcılarla Tanışıyor gibi oturumlarla yeni işbirliklerine 
olanak tanıyan çeşitli endüstri etkinlikleri düzenlenmektedir. 
Uluslararası Ortak Yapım Forumu için seçilen bir projeniz ile veya 
akreditasyon ile Endüstri Günleri’ne katılabilirsiniz.

Uluslararası Ortak Yapım Forumu için 24 belgesel projesi 
seçilmektedir. Seçilen tüm projeler, moderatörlerle bir hazırlık 
atölyesi ve Endüstri Günleri personeli tarafından özel olarak 
hazırlanmış bir koçluktan faydalanacaklar, Pitching seansından 
önce veya sonra önceden organize edilmiş toplantılarda potansiyel 
ortaklarla tanışma fırsatına da sahip olacaklardır.

Verilecek ödüllerin listesi:

•  En İyi Uluslararası Sunum Ödülü: SAYA’da 5.000 €’luk post 
prodüksiyon hizmeti,
• En İyi Fransız Sunumu Ödülü: SAYA’da 5.000 €’luk post 
prodüksiyon hizmeti,
• LightDox Ödülü: Uluslararası potansiyeli yüksek bir projeyi 
desteklemek için Satış  Acentesi, LightDox tarafından sağlanan 
2.000 € nakit ödül,
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•  DocsBarcelona Ödülü: DOCS BARCELONA Pitching Forum için 
FIPADOC’ta sunulan bir projenin seçimi,

•   DOK.fest München Ödülü: DOK.fest München Pitching Forum için 
FIPADOC’ta sunulan bir projenin seçimi.

HotDocs Forum

www.hotdocs.ca

Kanal temsilcileri, satın alma yöneticileri, distribütörler, satış 
acenteleri, film festivali programcıları, vakıflar, dernekler, fonlar, 
hayır kurumları, ajanslar, markalar, platformlar, interaktif platform 
yöneticileri ve diğer yapım ortakları gibi karar vericilere sunum 
yapmak için yaklaşık 20 ekip seçilir. Katılan projeler sunum 
etkinliğinden önce, Forum ekibinden ve uzmanlardan eğitim, 
danışmanlık ve destek alırlar.

Hot Docs Deal Maker

www.hotdocs.ca

Hot Docs Deal Maker, uluslararası piyasadan finansman arayan 
yapımcılar için birebir toplantıların yapıldığı bir programdır.

Önemli yayıncılar, çevrimiçi platformlar, fonlar ve vakıflar ile diğer 
finansörlerle yapılacak bu değerli toplantılar için en ilgi çekici 
projeler önceden seçilir.  Katılımcılar, karar vericilerle toplantı 
talep eder. Karar vericiler, talepleri gözden geçirerek uygun olanları 
kabul eder ve seçilen projeler, eşleştikleri karar vericilerle yirmişer 
dakikalık toplantılara katılırlar. Hot Docs endüstri ekibi ayrıca bazı 
ilave toplantılar için bir tür “çöpçatanlık” yapmaktadır.
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IDFA Forum

www.idfa.nl

IDFA Forum, çığır açan yaratıcı belgeseller ve yeni medya projeleri 
üzerinde çalışan sinemacılar, sanatçılar ve yapımcılar için en etkili 
buluşma yerlerinden biridir. 

Forum, şu anda küresel olarak geliştirilmekte ve üretilmekte olan en 
güçlü belgesel projelerinden bazılarını bir araya getiriyor ve bunları 
beş günlük sunum ve bire bir toplantılar programında sunuyor.

Karlovy Vary IFF Works in Progress

www.kviff.com

Bu etkinlikte Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, eski Sovyetler Birliği, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden yapımcı ve yönetmenler, 
Karlovy Vary IFF’den sonra galası yapılacak yeni kurmaca ve belgesel 
filmlerini tanıtacaklar.

Yapımcı ve yönetmenler, filmden alıntılar da dahil olmak üzere 
projelerini sunmak için 15 dakika süreye sahiptir. Sunumu 
izleyenlerin geri bildirimlerinin ardından, sunum yapan kişilerle 
karar vericiler arasında, projeler hakkında daha fazla bilgi almak için 
birebir toplantılar düzenlenecektir.

Aşağıdaki ülkelerden seçilen en fazla 12 film gösterilecektir:

Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, 
Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek 
Cumhuriyeti, Mısır, Estonya, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İran, 
Irak, İsrail, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kuveyt , Kırgızistan, Letonya, 
Lübnan, Libya, Litvanya, Makedonya, Malta, Karadağ, Moldova, Fas, 
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Umman, Filistin, Polonya, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, 
Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tacikistan, Tunus, Türkiye, 
Türkmenistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve 
Yemen.

Medimed

www.medimed.org

MEDIMED, esas olarak Avrupa-Akdeniz bölgesinden belgesel 
yapımcı ve yönetmenlerin projelerine odaklanmaktadır. Bu platform 
sayesinde, Güney Akdeniz ülkeleri ile ortak yapım yapmak isteyen 
AB’li yapımcılar ve belgesel profesyonelleri bir araya gelmektedirler. 

Seçilen projeler üç formatta sunum yapılabilmektedir: 

• Hızlı Sunum Formatı: Projeyle ilgilendiğini ifade eden karar 
vericilere kısa görüşmelerle projeler sunulur. Projeler, her yapım 
aşamasında olabilir.

•  Pitching Forum: Ortak yapım ve ortak finansman için katılımcılar 
projelerini bir panel önünde sunar. 

Katılan projelerin finansmanlarının en az %25’i bulunmuş ve/veya 
yayın garantisi veya ortak yapım anlaşması olması gerekmektedir.  
Katılan projeler post prodüksiyon/kaba kurgu aşaması hariç, 
prodüksiyonun tüm aşamalarında olabilir.

• Anti Pitch: Özellikle kaba kurgu aşamasındaki projeler için 
tasarlanmış Anti Pitch’te filmler televizyon alıcıları, dağıtımcılar, 
satış acenteleri ve festival programcılarından oluşan bir kurula 
sunulmaktadır.

Projeler, içeriklerine, mevcut finansmanlarına ve bulundukları yapım 
aşamalarına göre bu formatlardan biri için seçilir. 
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MIA DOC Doc Co-production Market & Pitching Forum

www.miamarket.it

Yayınlanma ve dağıtım potansiyelleri ile olağanüstü sanatsal değere 
sahip uluslararası projeler Doc Pitching Forum için uygundur.

Belgesel projeler aşağıdaki kategorilerden birine başvurabilir:

• Tek seferlik (en fazla üç İtalyan yapımı – iki uluslararası yapım 
seçilecektir) süresi en fazla 52’ olmalıdır;

• Belgesel dizileri (en fazla üç İtalyan yapımı – iki uluslararası yapım 
seçilecektir) her birinin süresi en fazla 52’ olan en az dört bölümden 
oluşmalıdır;

• Uzun metrajlı belgeseller (en fazla üç İtalyan yapımı – iki uluslararası 
yapım seçilecektir) süresi 70’ üzerinde olmalıdır.

Başvuran projeler farklı geliştirme aşamalarında olabilir ama henüz 
post prodüksiyona girmemiş olmalıdırlar. İtalyan ortak yapımı tercih 
edilir, ancak gerekli değildir. Üretimin %40’ının İtalya’da çekilmesi 
tercih edilir, ancak zorunlu değildir. Finansman sağlanmış olması 
gerekli değildir, ancak Seçim Komitesi tarafından tercih sebebi 
olabilir. Diğer endüstri etkinliklerinde henüz sunum yapmamış yeni 
projeler tercih edilecektir.

One World Global Short Docs Forum 

www.oneworldmedia.org.uk/global-short-docs
 
One World Media Küresel Kısa Belgeseller Forumu - Global Short 
Docs Forum (GSDF), kısa belgesel film alanında yeni yetenekler 
yetiştirmeye yönelik bir girişimdir. GSDF, çekilmiş görüntülere 
sahip ve prodüksiyon veya post prodüksiyon aşamasında olan, 30 
dakikayı aşmayacak belgesel projeler için dünyanın her yerinden 
başvurulara açıktır. Sosyal, politik veya kültürel bir anlatıya sahip, 
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çözüm gazeteciliği yaklaşımını benimseyen veya dünyada görmek 
istediğimiz değişikliklere dair bize yeni bir bakış açısı kazandıran 
projelerin önceliği vardır.  

Seçilecek 12 sinemacı, projeleriyle bir dizi atölye çalışmasına 
katılacak, mentorluk alacak ve birebir sunumlara katılmaya hak 
kazanacaktır.  

Pitch the Doc

www.pitchthedoc.com

Pitch the Doc, belgesel profesyonelleri için çevrimiçi bir buluşma alanı 
ve bir belgesel proje kütüphanesidir. Pitch the Doc, prodüksiyonun 
herhangi bir aşamasında, herhangi bir konuda ve herhangi bir 
ülkeden seçilmiş belgesel film projelerinin uluslararası tanınırlığını 
geliştirmek ve devamlı sunum yapılabilmek için oluşturulan bir proje 
platformudur.

Pitch the Doc, projenizle ilgili fotoğraf, fragman, tanıtım metinleri 
ve diğer materyalleri yüklemek için güvenli bir alandır. Sunum 
konuşmanızı bir web kamerası aracılığıyla canlı olarak kaydedebilir 
veya ayrıca çektiğiniz bir video dosyasını yükleyebilirsiniz. Projeniz 
hakkında önemli bilgileri (bütçe, oyuncu ve ekip bilgileri, daha 
önce yapılan işlerin portfolyosu gibi içeriklerle kendi profilinizi) 
yükleyebilirsiniz. Basılı geleneksel bir katalogdan daha ayrıntılıdır ve 
kolayca güncellenebilir. Böylesine bir yapım paketi, belirli bir proje 
türünü arayan karar vericilerin dikkatini çekmenin anahtarıdır. Tüm 
bu bilgiler kolayca bir PDF dosyasına aktarılabilir.

Ayrıca, yapım paketlerinin güncel tutulması ve dünyanın her yerinden 
karar vericiler tarafından erişime hazır tutulmasına olanak tanır. 
Pitch the Doc, yeni bağlantılar oluşturmak, proje sunumu paylaşmak 
veya ortak yapım toplantıları ve pazarlar sırasında kurulan ilişkileri 
sürdürmek için değerli bir platform oluşturmaktadır.
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Sheffield DocFest MeetMarket
https://sheffdocfest.com

Sheffield DocFest, Birleşik Krallık’ın önde gelen belgesel festivalidir 
ve belgesel projeleri için dünyanın en etkili pazarlarından biridir. 
Festivalin ana etkinliklerinden proje sunum forumu MeetMarket, 
seçilen ekiplerin yeni uzun metraj ve dizi projelerini geniş bir 
uluslararası endüstri temsilcileri ağıyla birleştirmektedir.

Sunny Side of the Doc Global Pitch 
www.sunnysideofthedoc.com

Sunny Side of the Doc çerçevesinde gerçekleştirilen Küresel Proje 
Sunumu, “Global Pitch”, seçilen 12 projenin, proje sunumları 
ve birebir toplantılar yoluyla 100’den fazla kilit karar vericiye 
ulaşması için bir fırsat sunmaktadır. İki gün süren etkinliğin amacı, 
kadın perspektifinden projelerin uluslararası finansmanını ve ortak 
yapımını kolaylaştırmaktır. Kadın bakış açısıyla yapılacak projeler ve 
özellikle yeterince temsil edilmeyen topluluklardan kadın sinemacılar 
öncelikli olsa da proje çağrısı, dünyanın tüm bölgelerinden, her 
deneyim seviyesinden tüm yetenekli insanların başvurusuna açıktır.  

Projeler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki gibi temaları, 
türleri, biçimleri ve sorunları içerebilir:

•   Kadının toplumdaki yeri (siyaset, bilim, ekonomi, sanat, akademi vb.)
•  Öncüler ve isimsiz kahramanlar
•  Cinsiyet eşitliğinde erkeklerin rolü
•  Eğitim, kültür ve sağlık yoluyla sosyal güçlendirme
•  Pozitif ayrımcılık 
•  İşyerinde kadınlar – sorunlar ve zorluklar
•  Çatışma içindeki kadınlar
•  Kadınlar ve iklim değişikliği: Değişimin kurbanları ve failleri
•  Feminizm ve sosyal ağlar
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En iyi projenin yaratıcı ekibi, Global Pitch Ödülü’nü (3.000 €) 
almaya hak kazanır.  Bu ekibe ayrıca Sunny Side of the Doc için iki 
akreditasyon ücretsiz olarak verilir. Platform ayrıca tüm başvuru 
sahiplerine ve katılımcılara ağ oluşturma ve iş fırsatları sunmaktadır.

Thessaloniki Documentary Festival Agora Docs in Progress 

www.filmfestival.gr

Agora Docs in Progress Kaba Kurgu Sunumu, Güneydoğu Avrupa 
ve Akdeniz bölgesinden yönetmen ve yapımcıların belgesel 
filmlerini alıcılara, ortak yapımcılara, festival temsilcilerine ve satış 
acentelerine tamamlanmadan hemen önce sunmaları için fırsat 
tanıyan Balkanlar’daki en büyük etkinliktir.

Thessaloniki Pitching Forum

www.filmfestival.gr

Selanik Proje Sunum Forumu, Agora Docs’un yaratıcı belgeseller, TV 
belgeselleri ve Yeni Medya belgeselleri (VR, AR vb.) için ortak yapım 
ve ortak finansman platformudur.

Meeting Point Vilnius

www.kinopavasaris.lt

Buluşma Noktası- Vilnius, ilk filmleri ve Avrupalı yeni yetenekleri 
keşfetmek, geliştirmek ve desteklemek için yapılan bir görsel-
işitsel endüstri etkinliğidir. Baltıklardan Güney Doğu Avrupa’ya, 
Kafkaslardan Batı Avrupa’ya, farklı bölgeler arasında profesyonel 
ağlar kurulmasını hedeflemektedir.

• The Work in Progress pitching session (Yapımı devam eden 
projelerin sunumu)
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İlk filmlerini yapan sinemacılar arasından seçilen 20 ekibe, projelerini 
geniş bir karar verici kitlesine sunma ve ilgilenenlerle bireysel 
toplantılar düzenleme fırsatı sunuluyor. Proje geliştirme aşamasının 
sonlarından post prodüksiyona kadar yapımı süren bir aşamada olan 
filmler başvurabilir.

VdR Pitching 
www.visionsdureel.ch

Geliştirme aşamasını tamamlamış, yapım aşamasına geçmeye hazır 
uzun metrajlı belgesel projeler için uluslararası ortak yapım ve 
finansman platformudur. Proje sunumları, karar vericilerle yapılan 
yuvarlak masa toplantıları ve birebir görüşmeler aracılığıyla, VdR 
Pitching platformu uluslararası ortak yapımları teşvik eder ve 
belgesel projelerinin finanse edilmesine destek olur.

When East Meets West (WEMW) Co-Production Forum
www.wemw.it

When East Meets West, Trieste Film Festivali çerçevesinde gerçekleşen 
İtalyan Ortak Yapım Forumu’dur. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 
yaklaşık 22 uzun metrajlı belgesel ve kurmaca projeden oluşan 
bir seçki, dünyanın her yerinden 600’den fazla karar vericiye ve 
profesyonele sunulmaktadır.
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AAAS Kavli Science Journalism Award  
www.sjawards.aaas.org
 
AAAS Bilimsel Gazetecilik Ödülleri, profesyonel gazetecilerin bilimsel 
konular üzerine yaptığı üstün başarılı haberciliğini onurlandırıyor. 
Bilimsel gazetecilik alanında uluslararası düzeyde tanınırlığı olan 
bu ödüller, bilim, mühendislik ve matematik dallarında kurumlar, 
yayıncılar veya işverenler yerine haberi yapan bireylere verilir. 
Yarışmanın tüm kategorileri, dünya çapında tüm gazetecilere açıktır.
Her kategoride iki ödül vardır:
 
•   Altın: 5.000$ 
•   Gümüş 3.500$

Andrew Berends Film Fellowship
www.andrewberends.net/fellowship

Burs programının misyonu, Andy Berends’in ruhunu ve kararlılığını 
bünyesinde barındıran ve duyulmamış öyküleri paylaşmaya 
odaklanan sinemacıları desteklemektir. Program burs miktarı olarak 
5.000 $ ve ayrıca deneyimli bir sinemacı ile birebir mentorluk 
olanağı sunmaktadır. 

BelDocs in Progress
www.beldocs.rs

•   Beldocs Endüstri Ödülü – 1000 €: Beldocs Yapımı Süren Projeler 
arasındaki en iyi proje sunumuna verilir.
•  DAE – Avrupa Belgesel Birliği Ödülü: Derneğe bir yıllık ücretsiz 
üyelik ve DAE kıdemli danışmanlarıyla özel bir danışmanlık 
oturumundan oluşur. 
•   East Silver Caravan Ödülü: Bir proje, tamamlandıktan sonra bir yıl 
süreyle festival dağıtım desteği alır. 
• Belgesel Sunum Ödülü: Uluslararası tanınırlık ve görünürlük 
oluşturan, destek sağlayan bir ödüldür. 
•  Selanik Belgesel Film Festivali Ödülü: Agora Docs’a katılmak için üç 
gece konaklama ve ücretsiz endüstri akreditasyonu sağlar.  
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Berlinale Documentary Award
www.berlinale.de

Uzun yıllardır, Berlin Uluslararası Film Festivali belgeseli tüm 
çeşitliliğiyle desteklemektedir. En iyi belgesel film için ayrı bir ödül 
2017 yılından beri verilmektedir.

40.000 Euro değerindeki Berlinale Belgesel Ödülü, kazanan filmin 
yönetmeni ve yapımcısı arasında paylaştırılmaktadır.

Ana Yarışma, Encounters, Panorama, Forum, Generation, Berlinale 
Special ve Perspektive Deutsches Kino bölümlerinden yaklaşık 18 
güncel belgesel Berlinale Belgesel Ödülü’ne aday gösterilmektedir.

Chicken & Egg Award
www.chickeneggpics.org

Chicken & Egg Ödülü kapsamında, en az iki uzun metrajlı belgesel 
çekmiş, bunlardan en az biri en prestijli belgesel festivallerinden 
birinde prömiyer yapmış, kariyerlerinde ileri aşamalarda olan 
kadın sinemacılara bir yıl boyunca ekonomik özgürlük sağlamak 
için kullanılabilecekleri 50.000 $ tutarında kısıtlamasız bir hibe 
verilmektedir. Bunun yanı sıra her sinemacının ihtiyacına göre 
şekillenen ve bir yıl boyunca devam eden bir mentorluk programı da 
sunulmaktadır. 

Bu hibenin amacı, kadınların kariyerlerini sinema alanında 
geliştirebilmeleri ve ekonomik kaygı duymadan yapmak istedikleri 
işlere odaklanmalarını sağlamaktır. 2020 yılından bu yana 
uluslararası olan bu programa katılım sadece aday gösterilerek 
yapılmaktadır ve her yıl geniş bir yaş aralığında beş- altı sinemacı 
seçilmektedir.

Programın parçası olarak bir adet konaklamalı eğitim kampı 
gerçekleştirilmektedir. Bu kamp sinemacılara, kariyer ve finansal 
danışmanlık, yaratıcı atölyeler, koçluk gibi imkanlar sunmaktadır. 
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CinéDOC-Tbilisi Film Support Awards
www.cinedoc-tbilisi.com/ka

Film Destek Ödülleri, yılda en fazla 12 adet sosyal içerikli belgesel 
film projesine finansal destek verir.

Destek miktarları: 

•  45 dakikadan uzun belgeseller için proje başına 10.000 €’ya kadar
•  45 dakikadan kısa belgeseller için 5000 €’ya kadar.

Ayrıca üç projeye daha aşağıdaki ödüller verilir:

•  CinéDOC-Yetenek Ödülü – 7000 GEL
•  CinéDOC- Post Prodüksiyon Ödülü – 6500 GEL
•  CinéDOC- Proje Geliştirme Ödülü – 3000 GEL

CineSpace
www.cinespace.org

NASA ve Houston Sinema Topluluğu, bir kısa film yarışması olan 
“CineSpace” aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki sinemacılara, 
gerçek NASA görüntülerinden ilham alan ve bunları kullanan 
çalışmalarını paylaşma şansı sunuyor.

•  Büyük Ödül: 10.000 $ 
•  İkincilik Ödülü: 5.000 $ 
•  Üçüncülük Ödülü: 3.000$ 

Profesyonel ve yeni başlayan sinemacılar, kurgucular ve 
animasyoncular çalışmalarını gönderebilirler. Başvurular, kurmaca, 
belgesel, komedi, drama, animasyon, bilim kurgu ve daha niceleri 
dahil olmak üzere herhangi bir türden olabilir. Filmlerin süresi en 
fazla 10 dakika olmalı ve en az yüzde 10’u NASA’nın halka açık arşiv 
görüntülerinden oluşmalıdır. 

Dan David Prize
www.dandavidprize.org

Dan David Ödülü, tarihçilerin, sanat tarihçilerinin, arkeologların, 
küratörlerin, belgesel sinemacıların ve tarihe dair bilgimizi ve 
anlayışımızı derinleştiren herkesin çalışmalarını ödüllendirir.
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Dan David Ödülü, kariyerlerinin başında veya ortasındaki 
akademisyen ve tarihsel disiplinlerdeki uygulayıcılara 300.000 $ 
tutarında ödül vermektedir. Her yıl, en fazla dokuz adede kadar ödül 
veriliyor.  Ödül, kazananın başarılarının yanı sıra gelecekteki üretim 
potansiyelini desteklemek için de verilmektedir.

Doc Edge International Awards 
www.docedge.nz

Ödüller, dünyanın dört bir yanından hikayeler anlatan olağanüstü 
sinemacıların hayati önem taşıyan çalışmalarının bir kutlamasıdır. 
Para ödülü ve Oscar aday adaylığı sağlayan uluslararası ödüller En İyi 
Uzun Metrajlı Film, En İyi Kısa Film, En İyi Yönetmen, Sinematografi, 
Kurgu ve Ses dallarında verilmektedir.

DocSociety Doc Impact Award 
www.docsociety.org/projects/#impactaward

DocSociety’nin Belgesel Etki (Doc Impact) Ödülü, toplumsal değişimin 
itici gücü olarak belgesel sinemanın gücünü onurlandırmak için 
verilen ilk ödüldür.

Hot Docs Awards
www.hotdocs.ca

Hot Docs Festivalinde, yarışmadaki filmler için jüri ödülleri, oylama 
ile belirlenen izleyici ödülleri, endüstri ödülleri ve diğer özel 
ödül kategorileri dahil olmak üzere 244.000 $’ın üzerinde ödül 
verilmektedir. 

Hot Docs Forum Pitch Prizes
www.hotdocs.ca/industry/conference/hot-docs-forum

İlk Bakış Ödülleri: Hot Docs ilk bakış ödülleri, hayırsever destekçi ve 
yatırımcılar tarafından en iyi üç sunuma verilen bir ödüldür.

Kübalı Şapka Ödülü: Güçlü filmler için koşulsuz destek sağlayan 
Kübalı Şapka Ödülü, gözlemcilerin oylarıyla belirlenir. Kazanan 
projeye Hot Docs Forum boyunca “şapkada” toplanan para verilir. 
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East Doc Platform Award
www.dokweb.net

East Doc Platform Jürisi, geliştirme veya yapım aşamasındaki en iyi 
projeyi seçerek, belgesel filmin daha da geliştirilebilmesi için East 
Doc Platform Ödülü ile onurlandırılmaktadır.

My RØDE Reel
www.myrodereel.com/prizes

RØDE firması film yarışmasında nakit, ekipman, yazılım gibi ödüller 
dağıtıyor. Belgesel kategorisi, gerçek olan herhangi bir şeyi araştıran 
filmleri arıyor. Üç dakikalık bir kısa belgesel film çekerek ve ayrıca bir 
RØDE ürününün yer aldığı bir kamera arkası filmi yaparak yarışmaya 
katılabilirsiniz. Belgesel kategorisinde birincilik ödülü: 10.000 $ + 
ekipman.  

RJI Institutional Fellowships
www.rjionline.org/about-rji-fellowships

Donald W. Reynolds Gazetecilik Enstitüsü, gazeteciliğin geleceğini 
güçlendiren yenilikçi projeleri Enstitü ile ortaklık kurarak 
gerçekleştirmek isteyen kişi ve kuruluşlardan gelen proje tekliflerini 
değerlendirmektedir. Kurumsal burslar, başvuran kurumların haber 
odalarında veya şirketlerde çeşitli nedenlerle henüz keşfedilmemiş 
fikirlerin önünü açmak için tasarlanmıştır. RJI, kurumunuzda veya 
şirketinizde bu fikri geliştirebilecek ve onu gerçeğe dönüştürecek 
bir ekibe liderlik edebilecek bir kişiyle işbirliği yapacaktır. Bu kişi, 
RJI Bursiyeri olarak ünvan kazanacak, ancak kendi işinde çalışmaya 
devam edecektir. Bu burs için 20.000 $ değerindeki ücret, bursiyerin 
maaşı için veya başka bir amaç için kullanılmak üzere şirkete veya 
kuruma ödenecektir. 

Silver Eye Award
www.dokweb.net

Gümüş Göz Ödülü, 2009’dan beri her yıl Doğu ve Orta Avrupa’nın en 
iyi belgesel filmlerine verilmektedir. 
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TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri
www.trtbelgesel.com

TRT, Uluslararası Belgesel Ödülleri kapsamında “TRT Proje Destek 
Yarışması” düzenlemektedir. Bu yarışma; Türkiye’de belgesel film 
anlatımının gelişmesini sağlamak, belgesel çekecek yönetmen ve 
yapımcılara destek olmak, belgesel çekecek yapımcı ve yönetmenlere, 
maddi kaynak sağlamak amaçlarıyla düzenlenen bir etkinliktir.

Whicker Film and TV Funding Award
www.whickerawards.com/apply/film-and-tv

Whicker Film ve TV Finansmanı Ödülü, her yıl dünya çapında yeni 
yükselen yönetmenler arasından en umut veren sunumu yapan 
sinemacıya verilir. Sinemacılar, jenerikte “yönetmen” veya “eş 
yönetmen” kredisine sahip olacakları 50 dakikadan uzun ilk belgesel 
filmleri ile başvurabilirler. Başvuru sırasında geliştirme aşamasının 
geç safhalarından yapımın erken aşamalarına kadar olan filmler 
uygun kabul edilir. 100.000 £ değerindeki büyük ödül ve 20.000 £ 
tutarındaki ikincilik ödülü ile Whickers Film ve TV Finansman Ödülü, 
dünyanın en önemli belgesel ödüllerinden biridir.
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Andana Films
www.andanafilms.com 

Andana Films belgesellere odaklanan uluslararası bir satış şirketidir. 
Şirketin editoryel çizgisi, toplum, siyaset, tarih ve sanat alanlarında 
birer saatlik televizyon programlarının yanı sıra uluslararası uzun 
metrajlı belgesellerden oluşmaktadır.

Autlook Film Sales
www.autlookfilms.com

Autlook Filmsales, uzun metrajlı belgeseller, hybrid filmler ve belgesel 
dizileri için önde gelen satış acentelerinden biridir. Autlook, gelirleri 
en üst düzeye çıkarmaya yarayacak dağıtım ve festival stratejileri 
oluşturmaktadır.

CAT&Docs 
www.catndocs.com

CAT&Docs kataloğunda, uluslararası potansiyele sahip, özenle 
seçilmiş belgeseller temsil edilir. Katalog Oscar adayı ve Oscar ödüllü 
belgeseller ve büyük film festivallerinde ödül kazanan filmleri içerir.

Cinephil 
www.cinephil.com

Cinephil, belgesel sinemacılar adına dünyanın dört bir yanından 
uluslararası dağıtım, yayın ve finansman anlaşmaları sağlama 
konusunda deneyimli ve iyi bir itibara sahip uluslararası bir satış ve 
danışmanlık firmasıdır. Cinephil, stratejik danışman ve ortak yapımcı 
olarak da görev yapmaktadır.

Deckert Distribution
 
www.deckert-distribution.com

Deckert Distribution, belgeseller için tüm dünyada satış yapan bir satış 
acentesidir ve yönetmen yaklaşımı güçlü, başarılı ve ödüllü filmleri 
temsil eder. Kataloglarındaki filmler üslup ve içerik bakımından çok 
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çeşitlidir, ancak hepsinin ortak noktası yüksek kaliteli ve güncel 
gündemle bağlantılı olmalarıdır.  Dolayısıyla, bir film ile izleyicisi 
arasındaki bağlantıyı hem TV hem de festival gösterimleri aracılığıyla 
kurmak hedefi ile çalışılır. Genel olarak sosyal ve siyasi konulara, 
tarihi ve ekolojik içeriklere ve Rusya ve Doğu Avrupa’dan gelen veya 
bu bölgeler hakkındaki filmlere öncelik tanınmaktadır. 

Dogwoof 
www.dogwoofsales.com

2003 yılında Andy Whittaker tarafından kurulan Dogwoof, belgesel 
filmlerin tüm dünyada dağıtımına ve satışına adanmış Londra 
merkezli bir şirkettir.

DR Sales
www.dr.dk

DR Sales, çağdaş sosyal ve politik konularda uzmanlaşmış olmakla 
birlikte, çok çeşitli diğer konuları de kapsayan, İskandinavya’nın en 
büyük uluslararası belgesel film distribütörüdür. DR Sales ayrıca, 
uluslararası ortak yapım ve ön satış için uygun projeleri olan 
bağımsız yapımcılarla yakın işbirliği içinde yapım aşamasındaki film 
projelerini de yürütür.

First Hand Films 
www.firsthandfilms.com

First Hand Films, 1998’den beri belgesellerin, dizilerin, kurmaca 
filmlerin ve trans media projelerinin uluslararası dağıtımını ve 
yapımını üstlenen ödüllü bir uluslararası satış acentesidir. FHF 
sadece bitmiş filmlerin dağıtımını yapmaz, proje aşamasında ortaklar 
bulur, finansman sağlar ve tüm prodüksiyon süreciyle ilgilenir. FHF, 
dünya çapında binlerce lisans satmış, yirmi milyon euro’dan fazla 
ciro yapmış, filmleri Emmy Ödülleri, Golden Rose Ödülleri ve Oscar 
Adaylıkları dahil olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.
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Java Films
www.javafilms.fr

2005 yılında kurulan Java Films, hem bitmiş filmlere hem de geliştirme 
aşamasındaki projelere yapım desteği ve dağıtım olanağı sağlayarak 
hızla Avrupa’nın önde gelen bağımsız belgesel dağıtımcılarından biri 
haline gelmiştir.

JMT Films
www.jmtfilms.com

2003 yılında kurulan ve merkezi Tel Aviv’de bulunan JMT Films, 
belgesel projelerinin ve uluslararası ortak yapımların dağıtımı, 
satışı ve finansmanı ile tüm dünyadan bağımsız belgesel filmlerin 
pazarlaması ve temsiliyle ilgilenmektedir. TV Satışı ve Ortak Yapım 
için Belgesel Filmler/Projeler (tek filmler ve diziler), TV Satışları için 
Yaratıcı Belgesel Filmler ve Festival Filmleri, VOD ve Eğitim piyasaları 
için bitmiş belgesel filmler ve projeleri temsil etmektedir. 

Journeyman Pictures
www.journeyman.tv

Journeyman Pictures, tüm dünyada faaliyet gösteren bir belgesel 
distribütörüdür ve sinema, televizyon yayını, dijital yayın ve eğitim 
pazarı dahil tüm pazarları kapsar. Belgesel alanının önde gelen 
bağımsız tedarikçilerinden biridir.

Lightdox
www.lightdox.com

Lightdox, yüksek kaliteli belgeselleri temsil eden İsviçre merkezli 
uluslararası bir satış ve dağıtım acentesidir. Festival, sinema ve 
sinema dışı dağıtım, pazarlama ve erişim kampanyaları aracılığıyla 
sinemacıları desteklemektedir.

91



MAGNETFILM 
www.magnetfilm.de

MAGNETFILM, Berlin merkezli butik bir satış acentesidir ve yılda 
yaklaşık 15 belgesel filmi portföyüne dahil etmektedir.  Belgeseller için 
tüm dünyada izleyici kitlesini ve filmin görünürlüğünü en üst düzeye 
çıkarmaya adanmış stratejik bir danışman olarak hizmet vermektedir. 
Hem yeni başlayan hem de deneyimli sinemacıları destekleyerek tüm 
platformlarda lisanslama işlemlerini yürütmektedir.

Mindjazz Pictures
www.mindjazz-pictures.de

Mindjazz Pictures, sosyal, çevresel, felsefi ve manevi konuların yanı 
sıra kültür, spor, müzik ve sanat konularına odaklanan filmlerin 
dağıtımı, tanıtımı ve pazarlamasına odaklanmış, Köln merkezli 
bağımsız bir yerel dağıtım ve uluslararası satış şirketidir. 

New Docs
www.newdocs.de

NEW DOCS, Almanya’nın Köln şehrinde bulunan bağımsız bir dağıtım 
şirketidir. Tarih, bilim, güncel olaylar, insan öyküleri kültür, sanat, 
doğa ve seyahat alanlarından uluslararası pazar için üretilmiş yüksek 
kaliteli belgesellerin dağıtımında uzmanlaşmıştır. 

ro*co films 
www.rocofilms.com

ro*co films, çağdaş belgeselleri izleyici kitlelerine ulaştırmaya 
adanmış, tüm dünyada aktif bir dağıtım şirketidir. Sözleşme 
müzakeresinden teslim edilecek teknik malzemeye ve geciktirmeden 
yapılan şeffaf telif hakkı raporlamasına kadar, dağıtımın tüm 
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yönleri ile ilgilenmektedir. Çeşitli mecraların gerektirdiği gösterim 
sıralamasını göz önünde bulundurarak her bölge içindeki dağıtım 
stratejisini belirlemektedir. Kataloglarındaki filmleri sinema, yayın, 
dijital, ev videosu, eğitim pazarı ve VOD platformları gibi her türlü 
dağıtım alanı için küresel olarak lisanslamaktadır.

Reservoir Docs 
www.reservoirdocs.net  

Reservoir Docs kültürel ve sinemasal belgeseller konusunda 
uzmanlaşmış bağımsız bir uluslararası satış şirketidir.

Rise and Shine World Sales
www.riseandshine-berlin.de

2008 yılında kurulan Rise and Shine World Sales şirketi, dünyanın 
önde gelen butik ölçekli uluslararası satış acentelerinden biridir. Rise 
and Shine, dünya çapındaki yayıncılara ve dağıtımcılara belgeseller 
pazarlar ve satar. Yılda ortalama 15 yeni filmi kataloğuna dahil eder. 

Sideways Film
www.sidewaysfilm.com

Sideways Film, tüm dünyada televizyon, dijital platform, eğitim 
pazarı ve uçak içi gösterimleri için belgesel lisanslama konusunda 
uzmanlaşmış bir satış acentesidir. Proje geliştirme, yapım ve 
tamamlanma dahil tüm aşamalardaki filmlerle ilgilenir, ancak 
ideal olarak kurgu tamamlanmadan önce diyalog içinde olmayı 
tercih eder. Yayıncı ortakları bulmak, ön satışlar yapmak, ortak 
yapımlar için eşleştirmeler yapmak, ilgili film fonu imkanlarını veya 
diğer finansman kaynaklarını belirleyerek bütçeleri tamamlamak 
konusunda sinemacılar ile işbirliği yapmaktadır. 
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Submarine
 
www.submarine.com

Submarine, New York merkezli bir satış, dağıtım ve yapım şirketidir. 
Şirket, American Factory, Citizenfour, 20 Feet From Stardom, Man on 
Wire, The Cove ve Searching for Sugar Man gibi ödüllü belgesellerin 
satışına dahil olmuştur.

Taskovski Films 
www.taskovskifilms.com

Taskovski Films, Londra merkezli bağımsız bir belgesel satış ve yapım 
şirketidir. Yeni yetenekler keşfetmeyi seven şirket tüm dünyada 
faaliyet göstermektedir.
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