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LONDON TURKISH FİLM FESTİVALİ, YURT DIŞINDAKİ İLK DİJİTAL TÜRK FİLM FESTİVAL OLUYOR.  
  
 
 
YURTDIŞINDAKİ İLK TÜRK  DİJİTAL FİLM FESTİVALİ LONDRA’DAN GERÇEKLEŞİYOR: 
 21. London Turkish Film Festival'ini tüm dünya izleyebilecek... 
 
London Turkish Film Festival’i, yurtdışındaki Türk film Festivallerini dijital platforma taşıyan ilk festival oldu.  
20 yıldır  Türkiye sinemasının sesini Londra’da duyuran, ilk yapıldığı 1993 yılından bu güne binlerce filmi, 
yüzlerce konuğu ağırlayan, Türk filmlerini ve yönetmenlerini dünyanın okuduğu uluslararası medya 
yayınlarına çıkaran London Turkish Film Festival’i, bu yıl ilk kez bünyesinde oluşturduğu Film Turkey 
dijital platformu ile dünyanın izleyebileceği bir formatta gerçekleştiriliyor.  
 
Sinema sektörünün dijital dünyayı her geçen gün daha yoğun ve rasyonel kullanması, bilindiği gibi, izleyicinin 
sinemanın farklı alanlarında üretilen farklı türlerdeki filmlerle buluşmasını kolaylaştırmış ve bu filmlere erişimi 
çok daha ekonomik hale getirmiştir. Festival Yönetmeni Vedide Kaymak, teknolojiyi festival dünyasında da 
benzer bir uygulama ile kullanabilmeyi düşündüklerini ve bu düşünceyle de hem festivali 
gerçekleştirebilecekleri, hem izleyicinin dilediği her zaman Türk Filmlerine ulaşabileceği bir platformun 
yazılımı için yaklaşık iki yıldır bilgisayar programcıları ile çalıştıklarını söyledi. Vedide Kaymak çalışmanın bu 
yılın Haziran ayında tamamlandığını ve bu yıl ilk kez Festivali, Türk Sinemasının tüm dünyada izlenebileceği, 
aynı zamanda birden fazla altyazı seçeneği veren tek platform olan Film Turkey’de  hayata geçireceklerini 
sözlerine ekledi.   
 
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı (Brexit) sonrası firmaların sponsor desteklerini çekmesiyle 
Britanya'daki bir çok film festivali gerçekleştirilemezken, London Turkish Film Festivali, teknolojiyi festivale 
taşıyarak, bu olumsuzluğu avantaja dönüştürdü. 23 Kasım - 6 Aralık 2017 tarihleri arasında Film Turkey 
platformunda düzenlenecek olan 21. London Turkish Film Festivali, sinema salonlarına ödenecek ücretleri 
de ortadan kaldırdığı için festivalde yer alan filmlerin yapımcılarına da ekonomik geri dönüşler sağlayacak.  
 
Film Turkey’deki gerçekleştirilecek Festival filmlerinin biletleri de yine site içindeki gişeden temin edilecek.  
Filmler, izleyiciler tarafından indirimli paket olarak alınabileceği gibi, tercihe göre, her film tek tek alınarak da 
izlenebilecek. Ayrıca festival süresince her gece canlı (live) gösterimler de yapılacak olup, gösterim sonrası 
seyirciler filmlerin yönetmenleri ile söyleşi yapabilecekler.  
 
FESTİVAL FİLMLERİ:  
Festival uzun metraj filmleri:  
Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars’ta Çektigim Filmde Kar Romanı da Var, Kalandar Soğuğu, Sarmaşık, 
Misafir, Dolanma, Körler / Jaluziler İçin, Yağmurlarda Yıkansam, Ana Yurdu, Toz Bezi, Çekmeköy 
Underground, Hemşire, Adım Adım, Mezarcı 
 
Belgeseller: 650 Kelime, Gezi'nin Ruhu, Mana Mou Istanbul, Bu Hasankeyf’di, Aşk Bitti, KUTUP YILDIZI 
Ağacın Köklerinden Biri, Başka bir Dağ 
 
Kisa Filmler: Ouroboros, Gidememek, Paracosm, Niyet, Yolculuk, Sonra Uyandım, İğne Deliği, Mara, İpler, 
Sabah 
 
Ayrintili bilgi icin:  
www.ltff.co.uk | www.filmturkey.co.uk | info@ltff.co.uk | Downloads: http://www.ltff.co.uk/index.php/downloads 
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