
 

 

 

BOSPHORUS FILM LAB 

FIRST CUT LAB ŞARTNAMESİ 
 

 

A) AMAÇ 

 
Bosphorus Film Lab ortaklığı ile gerçekleşecek First Cut Lab Türkiye, kurgu aşamasındaki 

projeler arasından seçilecek 2 (iki) uzun metrajlı kurmaca filmi geliştirmek için tasarlanmış 

bir workshop programıdır. Seçilen projelerin yapımcısı ve yönetmeni 3 uluslararası film 

uzmanı ile birlikte (yaratıcı yapımcılar, kurgu süpervizörleri, festival programcıları, satış 

temsilcileri vb.) özel bir atölyeye katılacak ve uzman danışmanlardan danışma hizmeti edi- 

neceklerdir. Bu projenin asıl amacı seçilen filmleri uluslararası standartlarda olabileceği en 

iyi hale getirmektir. 

 
Başvuru formunun tamamını ve başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgileri yazının devamında 

bulabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için bilgi@bogazicifilmfestivali.com adresinden e-posta yoluyla bize ulaşa- 

bilirsiniz. 

Önceki katılımcılara ve danışmanlara genel bir bakış için First Cut Lab web sitesine göz 

atabilirsiniz: www.firstcutlab.eu 

 

 
B) TARİHLER 

 
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek 

olan 9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Bosphorus Film Lab, 24 – 29 Ekim 2021 tarihle- 

rinde gerçekleştirilecektir. 

 

 
C. ŞARTLAR 

 
I. GENEL KURALLAR 

 
• First Cut Lab Türkiye son başvuru tarihi 24 Eylül 2021’dir. 

 
• Başvurunuzu ve gerekli envanterleri göndermek için www.bogazicifilmfestivali.com üze- 

rinden açılmış online başvuru formunu doldurmanız gereklidir. 

 
• Tüm başvuru materyalleri ve alt yazıları İngilizce olmalıdır. 

 
• Seçilen projeler Ekim ayı içerisinde bildirilecektir. 

 
• Seçim komitesinin kararlarına itiraz edilemez. 
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II. TESLİM ŞARTLARI 

 
Başvurular şunları içermelidir: 

 
• Proje en az 60 dakika ve İngilizce alt yazılı olmalıdır. 

 
• Online başvuru formu İngilizce ve eksiksiz doldurulmuş olmalıdır. 

 
• Video materyali en az 60 dakika olmak üzere seçilmiş sahnelerden, ilk kurgu veya kaba 

kurgu olarak değerlendirmeye sunulacaktır. 

 
• Online gönderilen videolar belirli online kanallar (Vimeo vb.) aracılığıyla şifreli/korumalı 

olarak erişilebilir olmalıdır. Hiçbir transfer servisi (Wetransfer vb.) kabul edilmez. 

 
• Teslim şartlarına uymayan eksik başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 
III. SEÇİM KRİTERLERİ 

 
• Proje, uluslararası pazar potansiyeli ile birlikte vizyona girebilmek için yeterli seviye ve 

imkana sahip (en az 60 dakikalık uzunluk) uzun metrajlı kurmaca bir film olmalıdır. 

 
• FCL, içerik açısından belirli bir sabit kritere sahip değildir ve her proje kendi potansiye- 

line göre değerlendirilecektir. Seçim için ana kriterler, FCL çalıştayının özgüllüğü ile ilgili 

olarak her projenin yönetmen ve yapımcısının görünebilir yeteneklerinin değerlendirilmesi 

ile birlikte seçici kurulun projelerin ihtiyaçlarını FCL’nin sunabileceği imkanlar çerçevesinde 

belirleyebilmesine bağlıdır. 

 
• Projeler yeni veya yakın zamanda çekilmiş olmalıdır. 

 
• Projeler önceden halka açık gösterimlerde gösterilmemiş olmalıdır. 

 
•Projeler post-prodüksiyon evresinin herhangi bir aşamasında olabilir, projenin kurgusunun 

erken evresinde olması katılımcılar adına tavsiye edilir. 

 
• Projenin Türkiye’den bir yönetmeni ve/veya projenin yüzdece çoğunluğunu yüklenmiş 

yine Türkiye’den bir yapımcısının olması gereklidir. 



 

 

 

IV. BELİRLİ KOŞULLAR 

 
• Başvurular ve FCL atölyeleri için katılım ücreti alınmaz. 

 
• Seçilen proje adına karşılanacak maliyetler: Atölye süresince Boğaziçi Film Festivali tara- 

fından belirlenecek otelde konaklama hizmeti 

 
• Karşılanmayacak maliyetler: Ulaşım hizmeti 

 
• Bir proje seçildikten sonra, hem yönetmen hem de yapımcı First Cut Lab (24-29 Ekim 

2021) günlerinde workshop katılımı için müsait olmalıdırlar. Kurgucuların katılımı mümkün- 

dür, ancak zorunlu değildir. 

 
• FCL’ye katılan bitmiş filmler, First Cut Lab’dan ve Bosphorus Film Lab’den bahsetmeli ve 

logosunu kredilerinde göstermelidir. Kredi listesinde FCL ve Bosphorus Film Lab logoları 

ile aşağıdaki cümle belirtilmelidir: 

 
“Bu proje, Bosphorus Film Lab’ın katkılarıyla First Cut Lab Turkey 2021’ye katılmıştır. 

This project has participated in First Cut Lab Turkey 2021, in collaboration with Bosphorus 

Film Lab.” 

 
• FCL proje yöneticisi ve/veya Bosphorus Film Lab yetkilisinden logolar talep edilmelidir. 

 
Boğaziçi Film Festivali, programda değişiklik yapma hakkını elinde bulundurur. 
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