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ULUSLARARASI İPEKYOLU FİLM ÖDÜLLERİ

ULUSLARARASI İPEKYOLU FİLM ÖDÜLLERİ DİREKTÖRÜ
INTERNATIONAL SILK ROAD FILM AWARDS

FEZA SINAR

ULUSLARARASI
İPEKYOLU FİLM ÖDÜLLERİ
INTERNATIONAL
SILK ROAD FILM AWARD

MERHABA! 
9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri etkinliğimiz 
ben bu satırları yazarken finale doğru heyecan 
içinde sürüyor.  

Kadim İpek Yolu coğrafyasının üretken sinemacı-
ları, kültürel renkliliği ve çeşitliliği Belgesel, 
Animasyon ve Kurmaca Kısa Filmleriyle beğenile-
rimize sundular. 

Ne çok şey öğreniyoruz onlardan; ülkelerinin 
nasırlaşmış artık aşılması gereken sorunlarını, 
kültürlerini, bazen geleneksel anlatımlarıyla 
bazen tam bir batılı sinemacı tavrıyla anlatabilme 
yetilerini takdir ve hayranlıkla izliyoruz. Bazen 
benzerlikler yakalıyoruz hem örf ve adetler 
bakımından hem de dil bakımından.   

Dünyayı saran Pandemi nedeniyle yaşanan 
kapanma süreci üretimi yarı yarıya düşürmüş olsa 
da bu yıl Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, 
Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindis-
tan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakis-
tan’dan 3089 sayıda film yarışmamıza katıldı. 
Uluslararası İpek Yolu Film Ödülleri Avrasya 
coğrafyasında artık bilinen saygın bir buluşma 
noktasına dönüşüyor. 

GREETINGS!
As I write these lines, our International 9th Silk Road 
Film Awards event continues with excitement 
towards the finale.

Productive filmmakers of the ancient Silk Road 
geography presented cultural colour and diversity 
to our liking with their documentary, animation and 
fiction short films.

We learn so much from them; we appreciate and 
admire their ability to explain the calloused prob-
lems of their countries, their cultures, sometimes 
with traditional narrations and sometimes with the 
attitude of a true western filmmaker. Sometimes we 
find similarities both in terms of customs and 
traditions and in terms of language.

Although the lock down period due to the pandem-
ic that surrounded the world has reduced produc-
tion by half, this year 3089 films from Türkiye, China, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, 
Italy, Syria, India, Iraq, Greece, Iran, Afghanistan and 
Pakistan participated in our competition. The 
International Silk Road Film Awards is becoming a 
well-known and respected meeting point in the 
Eurasian geography.
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Bu konuda bize desteğini esirgemeyen                    
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Bakanlık 
bünyesindeki Sinema Genel Müdürlüğüne, kendi-
sini coşkuyla sinemaya adamış Yerli ve Yabancı 
belgesel,  animasyon ve kısa film üreticilerine, bu 
etkinliğe emek veren başta SETEM yönetimine, 
Jüri kurullarımıza, atölyelerimizde emek veren 
ustalarımıza, çalışanlarımıza sonsuz teşekkürleri-
mi sunuyorum. 

For being supportive on this event I would like to 
express my endless gratitude to the Turkish Minis-
try of Culture and Tourism, the General Directorate 
of Cinema within the Ministry, to the producers of 
both domestic and foreign documentary, animation 
and short film producers who have devoted them-
selves to cinema with enthusiasm, to the SETEM’s 
management team, to our jury boards, to our 
masters who worked in our workshops and to our 
employees.
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SETEM BAŞKANI / FESTİVAL BAŞKANI
HEAD OF SETEM / HEAD OF FESTIVAL

MEHMET GÜLERYÜZ

ULUSLARARASI İPEKYOLU FİLM ÖDÜLLERİ

“Kâinatta iki büyük yol vardır: Gökyüzünde 
Samanyolu, Yeryüzünde İpek Yolu”
der Özbek bir atasözü.

Kültürlerin, kâşiflerin ve dinlerin takip ettiği 
efsunlu bir güzergahtır İpek Yolu. Çin seddinden 
Ganj Nehri’ne, Buhara’dan Babil Bahçelerine, 
Asya’yı Avrupa ile birleştiren büyük bir kervan… 
Anadolu toprakları ise bu kervanın şah damarla-
rından biri. SETEM, işte o şahdamarının en kadim 
kenti İstanbul’da bu yıl 9’uncu kez, sinema kerva-
nını yine yeniden “İpekyolu Film Festivali”nde 
kuruyor.

“USTALARLA BULUŞMA”
Tam dokuz yıldır festivalimizin en onur duyduğu-
muz taşıyıcılarından biri de sinema sevdalısı 
öğrenciler ile kavuştuğumuz atölyelerimiz. 
Yüzlerce öğrenci yetiştirdiğimiz atölyelerimizde 
bu yıl da birbirinden kıymetli eğitmenlerimiz ile 
öğrencilerimizi bir araya getirmeye devam ediyo-
ruz.  Sinemamız için her biri çok değerli ustalar 
“Biket İlhan, Öktem Başol, Engin Ayça ve Gülsen 
Tuncer”, “Ustalarla Buluşma” başlığı altında 
gerçekleştirdiğimiz atölyelerimizde genç ve yeni 
sinemacıların yetişmesine katkı sunuyor.

42 FİNALİST FİLM
Uluslararası İpekyolu Film Ödüllerinde bu yıl; 
ulusal ve uluslararası kategoride toplamda 42 

"There are two great paths in the universe: the 
Milky Way in the Sky, the Silk Road on Earth,"
says an Uzbek proverb.

The Silk Road is an enchanted route followed by 
cultures, explorers and religions. A great caravan 
connecting Asia and Europe from the Great Wall of 
China to the Ganges River, from Bukhara to the 
Gardens of Babylon… Anatolian lands are one of the 
carotid arteries of this caravan. SETEM is re-estab-
lishing its cinema caravan at the "Silk Road Film 
Festival" for the 9th time this year in Istanbul, the 
most ancient city of that carotid artery.

"MEETING WITH THE MASTERS"
One of the most honoured carriers of our festival for 
the last nine years is our workshops with 
cinema-loving students. We continue to bring 
together our valuable instructors and students this 
year in our workshops where we have trained 
hundreds of students. The masters “Biket İlhan, 
Öktem Başol, Engin Ayça and Gülsen Tuncer”, all of 
whom are very valuable for our cinema, contribute 
to the training of young and new filmmakers in our 
workshops under the title of “Meeting with the 
Masters”.

42 FINALIST FILMS
At the International Silk Road Film Awards this year; 
there are total of 42 finalists both in national and 
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finalist yer alıyor. Jürilerimizin seçtiği 42 finalist 
film, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde izleyi-
ciler ile buluşacak. 

ŞAFAK TAVKUL ANİMASYON ÖDÜLLERİ
Düzenlediği atölyelerle ve jüri üyesi olarak İpek 
Yolu Film Festivali’nin ilk yılından beri festivale 
büyük emekleri geçen Şafak Tavkul’u bu yıl 
içinde ne yazık ki kaybettik. Değerli ustamız 
Tavkul’un anısına İpekyolu Film Ödülleri’nde 
animasyon ödülleri bu yıldan itibaren “Şafak 
Tavkul Animasyon Ödülleri” adı ile verilmeye 
devam edecek.

“EMEK ÖDÜLÜ” USTA YÖNETMEN YAVUZ 
TURGUL’A

SETEM Emek Ödülü ise bu yıl Yeşilçam Sineması-
nın deneyimli ismi, SETEM üyesi değerli yönet-
men Yavuz Turgul’a veriliyor.

Önümüzdeki yıl Uluslararası İpek Yolu Film Ödül-
lerinin 10’uncu yılı. Şimdiden hazırlıklara başlaya-
cağız. 

İpekyolu Film Ödülleri’nin gerçekleşmesinde 
katkı sunan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına, 
Sinema Genel Müdürlüğüne, Beyoğlu Belediyesi-
ne, TRT 2 Koordinatörlüğüne, SETEM Yönetim 
Kuruluna, festival ekibimize, SETEM üyelerine, 
filmleriyle festivalimizin gerçekleşmesini sağla-
yan gençlere teşekkür ederiz.

10’uncu Uluslararası İpekyolu Film Ödüllerinde 
buluşmak üzere. 

international categories. The 42 finalist films select-
ed by our juries will meet with the audience at Tarık 
Zafer Tunaya Cultural Center.

ŞAFAK TAVKUL ANIMATION AWARDS
Sadly, we lost Şafak Tavkul, who made great e�orts 
to the festival since the first year of the Silk Road 
Film Festival with his workshops and being a jury 
member. Animation awards at Silk Road Film 
Awards will continue to be given under the name of 
"Şafak Tavkul Animation Awards" in memory of our 
esteemed master Tavkul.

“LABOUR AWARD” TO MASTER DIRECTOR YAVUZ 
TURGUL

This year SETEM Labour Award goes to a member 
of SETEM Yavuz Turgul, who is a distinguished 
director and an experienced name of Yeşilçam 
Cinema. 

Next year is the 10th anniversary of the Internation-
al Silk Road Film Awards. We'll start preparing now.  
We would like to thank to the Turkish Republic 
Ministry of Culture and Tourism, The General Direc-
torate of Cinema, Beyoğlu Municipality, TRT 2 Coor-
dinatorship, SETEM Board of Directors, festival 
team, SETEM members for their contributions and 
to the young people who made our festival happen 
with their films. 

See you at the 10th International Silk Road Film 
Awards.

INTERNATIONAL 9TH SILK ROAD FILM AWARDS
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DANIŞMA KURULUMUZ
OUR ADVISORY BOARD

MUTLU ERBAY
Boğaziçi Üniversite Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı
Boğaziçi University Head of Fine Arts Department

AHMET YEŞİLTEPE
NTV Dış İlişkiler Müdürü
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OĞUZ MAKAL
Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Beykent University Dean of Faculty of Communication

DURSUN GÜLERYÜZ
TİAK Genel Müdürü
General Manager of TIAK

FETHİYE ERBAY
İstanbul Üniversitesi Müze Yönetimi Bilim Dalı Başkanı
Istanbul University Head of Museum Management Department
Kültüreli Miras Alanlarının Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı
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RIZA KIRAÇ

YAVUZ TURGUL:
BİR HAYALPERESTİN SİNEMASI
A CINEMA OF A DREAMER

“Ben kitap meraklısı bir hayalperest olduğum için 
yazı çizi işine kendimi hep yakın hissettim.” 
Yavuz Turgul

5 Nisan 1946’da İstanbul’da dünyaya gelen Yavuz 
Turgul ilkokul öğretmeni Rıfat Turgul ve Mümine 
Turgul’un üçüncü çocuğudur. Çocukluğu, ilk 
gençlik yılları Beşiktaş’ta geçer, kitapları, özellik-
le çizgi roman okumayı, sinemaya gitmeyi, müziği 
tutkuyla seven bir hayalperest olarak büyür. 
Gençlik yıllarında gitar çaldığı Genç Aslanlar adlı 
müzik grubuyla konserler verir.

Sinema sevdasının Yavuz Turgul’a birçok şeyi 
unutturduğu çocukluk ve gençlik yıllarından 
sonra Ses dergisinde çalışmaya başladığında 
kendini gerçek anlamda sinema dünyasının 
ortasında bulacak ve bu vesileyle Ertem Eğilmez 
ve çevresiyle tanışacaktır. 1975 yılında Arzu 
Film’le başlayan sinema macerası boyunca senar-
yoları ve yönettiği filmlerle sinema severlere 
farklı bir bakış açıları sunan Yavuz Turgul her 
filmi merakla beklenen ender yönetmenlerimiz-
dendir. Bu yüzden filmleri üzerine gazetelerde, 
dergilerde birçok makale, filmleri ve sinema 
sanatı üzerine tezler yazılır, kitaplar yayımlanır. 
Sinema ve reklam piyasasında geçen uzun yıllar 
Turgul için aynı zamanda Türkiye’deki toplumsal 

“Since I am a bibliophil and a dreamer, I have always 
felt close to the writing-drawing business.” Yavuz 
Turgul

Born in Istanbul on April 5, 1946, Yavuz Turgul is the 
third child of primary school teacher Rifat Turgul 
and Mümine Turgul. He spent his childhood and 
early youth in Beşiktaş and grew up as a dreamer 
who passionately loves books, especially reading 
comics, going to the movies and music with 
passion. In his youth he gave concerts with the 
music group Genç Aslanlar (Young Lions) where he 
played guitar. 

After his childhood and youth years his love for 
cinema made Yavuz Turgul forget many things, 
when he started working in “Ses” magazine he 
would literally find himself in the middle of the 
cinema world and met Ertem Eğilmez and his 
surroundings on this occasion. Yavuz Turgul, is one 
of our rare directors whose films are eagerly await-
ed, o�ers a di�erent perspective to cinema lovers 
with his scripts and the films he directed during his 
cinematic adventure that started with Arzu Film in 
1975. Hence, many articles are written in newspa-
pers and magazines on his films, thesis are written, 
books are published on his films and his art of 
cinema. Spending many years in cinema and   

10



SETEM EMEK ÖDÜLÜ SETEM LABOUR AWARD

değişim süreçlerini, insan hamurundaki farklılaş-
mayı, toplumsal çözülmeyi gözlemlemesine 
yardımcı olur. Turgul, bu gözlemlerini senaryola-
rında, ürettiği filmlerinde estetik bir bütünlük 
oluşturarak bize sunar. Senaryosunu yazdığı 
başta Tosun Paşa, Sultan, Çiçek Abbas, Banker 
Bilo, Züğürt Ağa, senaryosunu yazıp yönettiği, 
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge 
Oyunu, Muhsin Bey, Eşkıya, Gönül Yarası, Av 
Mevsimi ve Yol Ayrımı filmleri sadece Turgul 
sinemasının değil ülkemiz sinemasının aldığı 
yolda önemli kilometre taşlarıdır. 

Yavuz Turgul, Yeşilçam sineması sonrasında 
popüler sinemayla sanat sineması arasında köprü 
olan, iki akım arasında bağlantı kurabilen en 
önemli yönetmen ve senaristlerimizden biridir. 
Onun cazibesi filmlerinde sinemasal gerekleri 
yerine getirmesi, özellikle senaryo çalışmaların-
daki neden-sonuç ilişkisini sağlam kurması kadar 
yaşadığı dönemin ruh halini hem mizah hem de 
dramla yakalamasında ve sezgilerine kulak 
vermesinde gizlidir. 

advertising sector also helped Turgul to observe 
the processes of social change, the di�erentiation in 
human dough and the social disintegration in Türki-
ye. Turgul presents these observations to us by 
creating an aesthetic integrity in his screenplays 
and films. The films of which he wrote the script, 
“Tosun Paşa”, “Sultan”, “Çiçek Abbas”, “Banker Bilo”, 
“Züğürt Ağa” and the films he both wrote and 
directed, “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni”, 
“Gölge Oyunu”, Muhsin Bey, “Eşkiya”, “Gönül Yarası”, 
“Av Mevsimi” and “Yol Ayrımı” are important 
milestones not only in Turgul cinema but also in the 
way of our country's cinema. 

Yavuz Turgul is one of our most important directors 
and screenwriters who bridged between popular 
cinema and art cinema after Yeşilçam cinema and 
was able to establish a connection between the two 
movements. His appeal is hidden in the fact that he 
fulfils the cinematic requirements in his films and 
especially solidifying the cause-e�ect relationship 
in his scripts as well as capturing the mood of the 
period in which he lived with both humour and 
drama and listening to his intuitions.
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ULUSLARARASI JÜRİ INTERNATIONAL JURY

HAYET BENKARA
JÜRİ BAŞKANI
CHAIRMAN OF THE JURY

Hayet Benkara is a French born, Toronto and Europe 
based Film Industry Advisor. She has worked 15 years 
for the Toronto International Film Festival, where she 
occupied a few positions including Manager of the 
uno�icial Market. 

In 2012, she created and managed TIFF STUDIO, the 
first year-round training programme at TIFF  for film 
professionals, and produced TIFF Talent Lab. 
Benkara worked for many prestigious film festivals 
such as Cannes (Producers Network), Berlinale, 
International Film Festival Rotterdam (Co-production 
market and CineMart), Dubai, Abu Dhabi Internation-
al Film Festivals (UAE), The Doha Film Institute, 
Guanajuato Film Festival (Mexico), Era New Horizon 
(Poland), the Bosphorus Film Festival. In the past 
three year she has been Head of Studies at the Open 
Doors Lab of the Locarno film festival, and Pitching 
Coach at the Atlas workshop of the Marrakech Film 
Festival.  Most recently she has consulted with the 
Forum at the Festival du nouveau cinéma (Montreal)

Benkara is often asked to conduct workshops on 
strategies and / or moderate panels on topics related 
to the film industry.                

Over the years, Hayet Benkara has developed a very 
strong international network and a very good 
knowledge of the international market place. Year 
round she advises young and established filmmakers 
and producers on Development, Production, Co-pro-
duction, Distribution, Marketing, and Festival 
strategies.

Hayet Benkara, Fransız doğumlu, Toronto ve 
Avrupa merkezli Film Endüstrisi Danışmanıdır. 
Toronto Uluslararası Film Festivali’nde 15 yıl 
boyunca resmi olmayan Pazar Müdürlüğü’de dahil 
olmak üzere birkaç pozisyonda çalışmıştır. 

2012 yılında film profesyonelleri için ilk yıl boyu 
eğitim programı olan TIFF STUDIO’yu kurdu ve 
yönetti ve TIFF Talent Lab (TIFF Yetenek 
Laboratuvarı)’nın yapımcılığını üstlendi. Benkara, 
Cannes (Producers Network), Berlinale, Rotterdam 
Uluslararası Film Festivali (Ortak yapım pazarı ve 
CineMart), Dubai, Abu Dabi Uluslararası Film 
Festivalleri (BAE), Doha Film Enstitüsü, Guanajua-
to Film Festivali (Meksika), Era New Horizon 
(Polonya), Boğaziçi Film Festivali gibi pek çok 
saygın film festivalinde çalıştı. Son üç yıl içinde 
Locarno film festivalinin Open Doors Lab (Açık 
Kapılar Laboratuvarı)’nda Eğitim Başkanı ve 
Marakeş Film Festivali Atlas atölyesinde Pitching 
Koçu olarak bulundu. Yakın geçmişte Festival du 
nouveau cinéma’daki (Montreal) Forum’da 
danışmandı. Benkara’dan genellikle film endüstrisi 
ile ilgili konularda stratejiler üzerine çalıştaylar 
düzenlemesi ya da paneller yönetmesi istenmekte-
dir. Yıllar içinde, Hayet Benkara çok güçlü bir 
uluslararası ağ ve uluslararası pazarlar hakkında 
çok iyi bir bilgi birikimi oluşturdu. Yıllardır genç ve 
köklü film yapımcılarına ve üreticilerine Geliştirme, 
Yapım, Ortak Yapım, Dağıtım, Pazarlama ve 
Festival stratejileri konusunda danışmanlık 
yapmakta.

REZA SIAMI

Born in 1966, Ardebil, Iran

Cinema graduate from Tehran in 1991

Directed  5 feature films,  4 TV series  and 
approximately 50 documentaries

Teaches Cinema

Jury member in local and international Film festivals 
including Istanbul’s Silk Road Film Festival – Turkey - 
Istanbul 2015

Iranian Young Cinema Society film festival 2019 – 
Iran - Ardabil

Yarad short film festival – Iran /Tabriz

Antakya Film festival 2020 – Turkey - Antakya

Ata Korkut film festival 2021 Turkey - Istanbul

Organizer of Iranian Turkish Film weeks in Istanbul, 
Malatya and Baku

1966 yılında Ardebil, Iran’da doğdu.

1991 yılında Tahran’da Sinema bölümünden
mezun oldu.

 5 sinema filmi,  4 televizyon dizisi ve 50 kadar 
belgeselin yönetmenliğini yaptı.

Sinema konusunda ders vermektedir.

2015 yılında Istanbul Türkiye’de düzenlenen
İpek Yolu Film Festivali de olmak üzere ülkesinde 
ve uluslar arası film festivallerinde jüri üyeliği 
yaptı. 

İranlı Genç Sinemacılar Topluluğu Film Festivali, 
2019, Iran, Ardabil.

Yarad Kısa Film Festivali İran, Tebriz.

Antakya Film Festivali, 2020 Antakya, Türkiye.

Ata Korkut Film Festivali, 2021, İstanbul, Türkiye.

İstanbul, Malatya ve Bakü’de düzenlenen
İran-Türk Film Haftaları düzenleyicisi.  
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ANNIE G. PERTAN

Born in Istanbul, in  a family of mixed cultural heritage, 
on her mother's side part Greek part Rum and on her 
father's side Norwegian. Has a degree in Art History 
from the Sorbonne, Paris and graduated Candidat 
Magister from Oslo University. Norway. For over 30 
years worked as executive producer, project 
coordinator and production designer in the produc-
tion of feature films and television series in the 
Turkish film industry as well as in foreign productions 
shot in Turkey. For the past few years has concentrat-
ed on icon restoration and conservation.

İstanbul doğumlu, anne tarafı Rum, baba tarafı 
Norveçli. Yüksek Lisans, Sanat Tarih. Edebiyat ve 
Humanite Fakültesi. Paris Sorbonne Üniversitesi. 
Fransa Candidat Magister. Tarih ve Felsefe 
Fakültesi. Oslo Üniversitesi. Norveç. Bir yapım 
şirketi kurarak film ve dizi sektörlerinde çalışmalar 
yürüttü. Dizi ve film sektöründe aktif rol aldı. 
Yönetmen ve senarist eşi Ersin Pertan ile 5 filmin 
yapımcılığını üstlendi. Sanat yönetmenliği ve 
yapımcılığı görevlerinde bulundu. Son dönemlerde 
dini resim restorasyonu ile ilgilenmekte.

ILGAR NECEF

Director, Scriptwriter, Producer (Azerbaijan)

Ilgar Nejaf was born on March 3, 1975,
in Ararat, Armenia. 

In 1988, he had to emigrate to Azerbaijan. 
He continued his education at 12th School in 
Sumgait. Between 1993 and 1997, he studied film 
and television directing at Azerbaijan State 
University of Culture and Fine Arts.  

In 2003-2004, he completed the directing courses 
of director Krzysztof Zanussi as part of the 
International Advance project in Tbilisi by the Focal 
organization in Switzerland. 

In 2005, he founded "Buta Film".  

He has been a member of Asian Cinema
Academicians since 2011. 

He is married and has three daughters and a son.

Yönetmen, Senarist, Yapımcı (Azerbaycan)

Ilgar Necef 3 Mart 1975 de Ermenistan’ın Ararat 
kentinde doğdu. 

1988 yılında zorunlu olarak Azerbaycan a göç 
etmek zorunda kaldı. Eğitimini Sumgait’de
12 Sayılı okulda sürdürdü. 1993-1997 yılları 
arasında Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel 
Sanatlar Üniversitesi’nde sinema ve televizyon 
yönetmenliği eğitimi aldı. 

2003-2004 yıllarında İsviçre’de Focal teşkilatı 
tarafından Tiflis’de Uluslararası Avanti projesi 
kapsamında yönetmen Krzysztof Zanussi’nin 
yönetmenlik kurslarını bitirdi. 

2005 yılında “Buta Film” şirketini kurdu. 

2011den beri Asya Sinema Akademisyenleri 
üyesidir.

Evlidir ve 3 kız bir erkek çocuğu vardır.     

ULUSLARARASI ÖN JÜRİ INTERNATIONAL PRELIMINARY JURY

ELA GÜRMEN

She has had important duties in many international 
festivals such as Berlin, Venice and Montreal. 

Graduate Education; 
Simultaneous Interpreter Saarland University, 
Saarbrücken - Germany English, Russian, German 

High School Education; 
Ulrichsgymnasium Norden, Ostfriesland – Germany 

Mother Tongues: Turkish, German 

Foreign languages: English, Russian, French, Italian.

Berlin, Venedik ve Montreal olmak üzere 
uluslararası birçok festivalde önemli görevler 
üstlenmiştir.

Lisansüstü Eğitim;
Simültane Tercüman Saarland Üniversitesi, 
Saarbrücken - Almanya İngilizce, Rusça, Almanca

Lise Eğitimi;
Ulrichsgymnasium Norden, Ostfriesland – 
Almanya

Ana diller: Türkçe, Almanca 

Yabancı diller: İngilizce, Rusça, Fransızca, 
İtalyanca.
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ORHAN KOÇAK

He was born on 1976 Adana / Turkey, graduated from 
Bilkent University, Department of Public Administra-
tion and Political Science. In 2013, he started working 
with Visual Focus Film Works & Entertainment, where 
he worked in many di�erent areas, including short 
and feature films, documentaries, commercials, 
television competition formats such as producer, 
executive producer and author. As a screenwriter, he 
is a member of SETEM (Association of Film Directors, 
Writers and Composers)

Adana doğumlu Orhan Koçak, orta okul ve lise 
öğrenimini Çağ Lisesi, Mersin’de tamamladıktan 
sonra, Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve 
Siyaset Bilimi bölümünden 2001 yılında mezun 
olmuştur.  2013 yılında, TESİYAP üyesi olan Visual 
Focus Film Works & Entertainment şirketiyle 
çalışmaya başlamıştır. Kısa ve uzun metraj sinema, 
belgesel, reklam filmlerinde, televizyon yarışma 
formatlarında, tanıtım filmlerinde,  yapımcılık, 
uygulayıcı yapımcılık, yazarlık gibi bir çok  farklı 
alanda çalışmıştır. Senarist olarak SETEM üyesidir.

DENİZ TERZİOĞLU

He was born on  1989 Istanbul / Turkey. After high 
school he just started the travel around Europe and 
the United States of America for five years. After that 
he comeback to Turkey and he attended to digital 
filmmaking program in  Digital Film Academy. In the 
end of the education he established his own studio 
and started to make of Sakarya Fırat’s visual e�ects 
which the series in published on national television of 
Turkey, TRT1.  After that project he worked lots of 
projects for di�erent positions in the sector. He is a 
member of TESIYAP (Association of Television and 
Film Producers) as producer and he is a member of 
SETEM (Association of Film Directors, Writers and 
Composers) as a scriptwriter. He is still working as 
scriptwriter, producer and line producer in globally 
and nationally projects.

Lise eğitimi bittikten sonra 5 yıl boyunca Avrupa 
ve Amerika’da çeşitli şehirlerde yaşadı ve farklı 
okullarda okudu. Hiç birinden mezun olmadan 
Türkiye’ye döndü ve Dijital Film Akademisinde 1 
senelik film yapım eğitimi aldı. 2010 yılında kendi 
post prodüksiyon stüdyosunu kurdu ve TRT 1 
ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat dizisinin 
görsel efektlerini yaparak sektöre giriş yaptı. Daha 
sonrasında bir çok projede farklı pozisyonlarda 
çalıştı. Yapımcı olarak TESİYAP, senarist olarak 
SETEM üyesidir. Visual Focus Film Works&Enter-
tainment ile birlikte ulusal ve uluslar arası alanda 
senaristlik ve yapımcılık yapmaya devam         
etmektedir.
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ULUSAL BELGESEL JÜRİ NATIONAL DOCUMENTARY JURY

PEYAMİ ÇELİKCAN
JÜRİ BAŞKANI
CHAIRMAN OF THE JURY

He graduated from the Department of Radio, 
Television and Cinema at the Faculty of Communica-
tion in Ankara University in 1986. He started working 
as a research assistant in Gazi University in 1987. 

By having YÖK scholarship, he went to the U.S.A for 
his master’s degree in 1988. He graduated from the 
Communication Arts Department in the University of 
West Florida in 1990 by having master’s degree in the 
field of communication arts. He got his Ph.D. in the 
field of cinema and television in 9 Eylül University in 
1994.

Professor Çelikcan, as a documentary filmmaker and 
scriptwriter, produced many documentaries. Çelikcan 
specialised in culture and history documentaries and 
made documentaries covering the geography of 
Central Asia, Anatolia and the Balkans following in the 
footsteps of Turkish culture and history. In these 
works, he was the screenwriter and general director 
of the 13-episodes documentary “From Kazakhstan 
to Hungary Following Eren's”, which was completed in 
2000.

In 2006, Celikcan directed the 3 episodes documen-
tary "Kyrgyz" and in 2007 he was the screenwriter and 
co-director of the 13 episodes documentary "Colors 
of Anatolia-Birth, Wedding, Death". Since 2011, he has 
taken part as a screenwriter and co-director in the 
documentaries "Trans-Caspian Railway" (13 
episodes), "Trans-Siberian Railway" (13 episodes), 
"Trans-Aral Railway" (13 episodes) and "Trans-Cauca-
sian Railway" (13 episodes) on the “History of 
Railways in the Caucasus and Central Asia”.

Çelikcan currently works as a faculty member at 
İstinye University Faculty of Communication and 
continues to study in the fields of popular music 
history, media history and cinema history in addition 
to documentary cinema.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümünden 1986 yılında 
mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde 
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1988 yılında YÖK Başkanlığı Yurtdışı Lisansüstü 
Eğitim Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti 
ve 1990 yılında İletişim Sanatları alanında Univer-
sity of West Florida’dan yüksek lisans derecesini 
aldı. 1994 yılında ise 9 Eylül Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları 
programını tamamlayarak  sinema-televizyon 
alanında doktora unvanını kazandı. 

Aynı alanda çalışmalarını sürdüren Çelikcan, 
belgesel yönetmeni ve metin yazarı olarak çok 
sayıda yapım gerçekleştirmiştir. Kültür ve tarih 
belgeselleri alanında uzmanlaşan Çelikcan, Türk 
kültürünün ve tarihinin izlerini takip ederek Orta 
Asya, Anadolu ve Balkanlar coğrafyasını içine alan 
belgeseller çekmiştir. Bu çalışmalar içinde 2000 
yılında tamamlanan Kazakistan’dan Macaristan’a 
Erenlerin İzinden adlı 13 bölümlük belgeselin metin 
yazarlığını ve genel yönetmenliğini üstlenmiştir.

2006 yılında üç bölümlük "Kırgızlar" belgeselinin 
yönetmenliğini yapan Çelikcan, 2007 yılında 13 
bölümlük "Anadolu’nun Renkleri-Doğum, Düğün, 
Ölüm" belgeselinin metin yazarlığını ve ortak 
yönetmenliğini yapmıştır. 2011 yılında itibaren ise 
Kafkaslar ve Orta Asya’da Demiryolu Tarihi’ni konu 
alan "Trans-Hazar Demiryolu" (13 Bölüm), 
"Trans-Sibirya Demiryolu" (13 Bölüm), "Trans-Aral 
Demiryolu" (13 Bölüm) ve "Trans-Kafkas Demiryo-
lu" (13 Bölüm) belgesellerinde metin yazarı ve 
ortak yönetmen olarak yer aldı.
 
Halen İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesinde 
öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam eden 
Çelikcan, belgesel sinema dışında, popüler müzik 
tarihi, medya tarihi, sinema tarihi alanlarında da 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

DİDEM ŞAHİN

She graduated from Marmara University Radio TV 
and Cinema Department. She completed her 
master's degree in Documentary Filmmaking and 
Management at Brunel University in London. She 
studied script writing at Birkbeck University. 
“Beyrut’a Gittiğimi Anneme Söylemeyin” (Don't Tell 
My Mum That I am Going to Beirut) was selected Best 
Documentary Film by SİYAD. In 2010, Şahin was 
elected for the Berlinale Talent Campus. She has 
made documentaries and actual programs for 3 years 
on HaberTürk TV. “Benim Ali Sami Yenim” (My Ali 
Sami Yen) received Best TV Documentary Award at 
Ficts Sports Film Festival. Her documentaries which 
she shot in Malaysia, Gambia, Mongolia, Russia, Iraq, 
Syria, Beirut, etc were shown on Al Jazeera World, 
TRT, NTV, İZ TV channels, competed in many 
festivals and received awards. Since 2016, she has 
been on the documentary jury of Cannes Media and 
TV Awards.

Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema 
Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Belgesel 
Film Yapımı ve Yönetimi üzerine Londra’da Brunel 
Üniversitesinde tamamladı. Birkbeck Üniversite-
sinde senaryo eğitimi aldı. 'Beyrut'a gittiğimi 
anneme söylemeyin' SİYAD tarafından En İyi 
Belgesel Film seçildi. 2010’da Berlinale Talent 
Campus’e seçilen Şahin, HaberTürk TV'de 3 yıl 
belgeseller ve aktüel programlar yaptı. “Benim Ali 
Sami Yenim”, Ficts Spor Filmleri Festivalinde En İyi 
TV Belgeseli ödülünü aldı. Malezya, Gambiya, 
Moğolistan, Rusya, Irak, Suriye, Beyrut gibi coğraf-
yalarda çektiği belgeselleri Al Jazeera World, TRT, 
NTV, İZ TV kanallarında gösterildi, birçok festival-
de yarıştı, ödüller aldı. 2016'dan beri Cannes 
Medya ve TV Ödülleri Belgesel jürisinde yer 
almaktadır.
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NEZİH ERDOĞAN

Nezih Erdoğan teaches "Digital Storytelling", "History 
of Cinema" and "Screenwriting" at Istanbul İstinye 
University. He has written articles and book chapters 
on colonial discourse, national identity, voice and 
body in Turkish Popular Cinema (Yeşilçam), 
Hollywood acquisition in Turkiye, distribution, 
screening and censorship of American films in 
Turkiye. He compiled a book named “Shifting 
Landscapes: Film and Media in European Context” 
with Miyase Christensen.
In recent years, he has carried out project studies, 
wrote articles and book chapters and made 
memorandums at national and international 
conferences on the history and history of Turkish 
Cinema, the press news of the arrival of cinema in 
Istanbul, the cinema experience of Istanbul residents 
in the late 1890s and early 1900s. 

He worked as a consultant in the works of istanbul 
Cinema Museum. He organized various conferences, 
panels, etc. on archival work. Within the framework of 
Istanbul Capital of Culture 2010 he carried out the 
film "Istanbul do-redo-undo: Waters, Streets, Faces". 
He is currently working with Ebru Kayaalp on a book 
compilation called "Exploring Past Images in the 
Digital Age: Forgetting the Archive".

Nezih Erdoğan İstanbul İstinye Üniversitesi’nde 
“Dijital Hikaye Anlatıcılığı”, “Sinema Tarihi” ve 
“Senaryo Yazımı” dersleri vermektedir. Türk 
popüler sinemasında (Yeşilçam) kolonyal söylem, 
ulusal kimlik, ses ve beden, Hollywood’un 
Türkiye’de alımlanması, Amerikan filmlerinin 
Türkiye’de dağıtımı, gösterimi ve sansürlenmesi 
üzerine makale ve kitap bölümleri yazmıştır. 
Miyase Christensen ile Shifting Landscapes: Film 
and Media in European Context adlı kitap derleme-
sini hazırladı. 
Son yıllarda, daha çok Türk sinema tarihi ve 
tarihyazımı, sinemanın İstanbul’a gelişinin basın 
tarafından dile getirilişi, 1890’ların sonu ve 1900’la-
rın başında İstanbullular’ın sinema deneyimi 
üzerine proje çalışmaları yürüttü, makale ve kitap 
bölümleri yazdı, ulusal ve uluslararası konferans-
larda bildiriler verdi.

 İstanbul Sinema Müzesi çalışmalarında danışman 
olarak görev yaptı. Arşiv çalışmaları üzerine çeşitli 
konferans, panel vb etkinlikler düzenledi. İstanbul 
Kültür Başkenti 2010 çerçevesinde “İstanbul 
do-redo-undo: Waters, Streets, Faces” isimli 
buluntu film çalışmasını gerçekleştirdi. Halihazırda 
Ebru Kayaalp ile birlikte “Exploring Past Images in 
the Digital Age: Forgetting the Archive” isimli 
kitap derlemesi üzerine çalışmaktadır.

ULUSAL BELGESEL ÖN JÜRİ NATIONAL DOCUMENTARY PRELIMINARY JURY

MEHMET GÜLERYÜZ

Mehmet Güleryüz was born in Kastamonu in 1966. He 
studied philosophy at Istanbul University and 
Information Management at Sakarya University. He 
was the assistant of director Yavuz Özkan between 
1987-1991.  He took attention with a documentary 
name “History of Turkish Cinema” he made with Feza 
Sınar. He was the president of “Young Filmmakers 
Platform” in 1993. He was the producer of the TRT’s 
TV series "Su Sinekleri" and "Mualla" in 1999 and 
2000. He is one of the founders of SETEM (Associa-
tion of Film Directors, Writers and Composers) which 
was established in 2003. SETEM is a member of 
CISAC and Mehmet Güleryüz is the president of 
SETEM since.
 
1 June 2006. His theatrical movie "Havar" has 
screened at many International festivals. He is also 
the president of “International Silk Route Short Film 
Awards” festival which is organized by SETEM 
Academy every year.  

Mehmet Güleryüz 1966 yılında Kastamonu’da 
doğdu. İstanbul Üniversitesinde Felsefe Bölümün-
de öğrenim gördü. 1987-1991 Yılları arasında Yavuz 
Özkan'ın yönetmen asistanlığını yaptı. Feza 
Sınar'la birlikte hazırladığı Türk Sinema Tarihi 
belgeselleriyle dikkat çekti. 1993 de Genç Sinema-
cılar Platformu'nun başkanlığını yaptı.  1999 ve 
2000 de TRT için çekilen "Su Sinekleri" ve "Mualla" 
adlı dizilerde yapımcılık yaptı . 2003 de SETEM 
(Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek 
Birliği)’nin kurucularından oldu.

1 Haziran 2006 dan beri CISAC üyesi olan SETEM 
in halen Genel Başkanlığını  yapıyor.    Sinema Filmi   
" Havar " birçok Uluslararası  festivalde gösterildi. 
SETEM Akademi tarafından her yıl düzenlenen 
“Uluslararası İpekyolu Kısa Film Ödülleri” festivali-
nin başkanıdır. 
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REMZİYE KÖSE ÖZELÇİ

Assoc. Dr. Remziye Köse Özelçi completed her 
undergraduate education at Istanbul University 
Faculty of Communication (in 2001) and her master's 
degree from the same university's ISS Department of 
Radio TV Cinema with the thesis titled "Fate/Belief in 
Cognitive-Semiological Context in Turkish Films". In 
2010, she graduated from Marmara University with 
her thesis titled "The Dramatic Constructing of Social 
Memory: Remember Dear TV Series". She received 
her PhD from ISS Department of Communication 
Sciences. She started her academic life in 2002 as a 
research assistant in the founding sta� of Istanbul 
Kültür University Faculty of Art and Design. After 
Istanbul Kültür University, she worked in administra-
tive and academic sta� at Istanbul Aydın University 
(2011-2012) and Istanbul Yeni Yüzyıl University 
(2012-2018). She carries out her academic studies 
with her undergraduate and graduate courses at 
Istanbul Gelişim University, FEAS Department of 
Radio, TV and Cinema and she also carries out 
administrative work as the Head of the Department / 
Department. On the other hand, he has been giving 
lectures (Law and Semiotics; Power Relations and 
Cinema; Social Memory and Law) at Istanbul Kultur 
University Faculty of Law since 2011.

Political cinema, social memory, semiotics, film 
production, documentary cinema are among her 
fields of study. She has national/international articles, 
book chapters and papers related to her fields of 
study, as well as books titled "Human Rights in Motion 
Picture Films" and "Television Series Readings", which 
she edited. She has taken an active role in various 
national and international projects. (“Daddy, Send Me 
to School”; Gaziantep City and Culture Film House 
Coordinator; Spanish director Antoni Muntadas' 
working group in 2010 Istanbul European Capital of 
Culture Project; International Harran Ecological 
Women's Village Project) Köse Özelçi is member of 
Turkey Journalists Association and also “Turkish 
Semiotics Environment (Science Board).

Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi, İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakülte’sinde (2001 yılında) lisans ve yine 
aynı üniversitenin SBE Radyo TV Sinema Anabilim 
Dalı’ndan “Türk Filmlerinde Biliş- Göstergebilimsel 
Bağlamda Yazgı/ İnanç” başlıklı teziyle yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. 2010’da  “Toplumsal 
Belleğin Dramatik Kurgulanması: Hatırla Sevgili TV 
Dizisi” adlı teziyle Marmara Ünv. SBE İletişim 
Bilimleri Anabilim Dalı’ndan Doktora ünvanını aldı. 
Akademik hayatına 2002 yılında İstanbul Kültür 
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin kurucu 
kadrosunda araştırma görevlisi ünvanıyla yer 
alarak başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 
dışında İstanbul Aydın Üniversitesi(2011-2012) ve 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde idari ve 
akademik kadroda (2012-2018) görev aldı. İstanbul 
Gelişim Üniversitesi İİSBF Radyo Tv ve Sinema 
Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans dersleriyle 
akademik ve Bölüm/ Anabilim Dalı Başkanlığı 
görevleriyle de idari çalışmalarını yürütmektedir. 
Öte yandan 2011 yılından bu yana İstanbul Kültür 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim 
üyesi olarak (Hukuk ve Göstergebilim; İktidar 
İlişkileri ve Sinema; Toplumsal Bellek ve Hukuk) 
dersler vermektedir.

Politik sinema, toplumsal hafıza, göstergebilim, 
film yapım, belgesel sinema çalışma alanları 
arasında yer almaktadır. Çalışma alanlarıyla ilintili 
ulusal /uluslararası makale, kitap bölümü ve 
bildirileriyle birlikte, editörlüğünü üstlendiği 
“Sinema Filmlerinde İnsan Hakları” ve “ Televizyon 
Dizisi Okumaları” adlı kitapları bulunmaktadır. 
Çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde aktif rol 
üstlenmiştir. ( “Baba Beni Okula Gönder”; Gazian-
tep Kent ve Kültür Filmevi Koordinatörlüğü; 2010 
İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Projesi’nde 
İspanyol yönetmen Antoni Muntadas’ın çalışma 
grubu; Uluslararası Harran Ekolojik Kadın Köyü 
Projesi’nde) Köse Özelçi, Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti ve Türkiye Göstergebilim Çevresi (Bilim 
Kurulu) üyesidir. 

HAKAN DİKMEN

SDMMA Management Engineer. 
ITU TMDK Basic Sciences and Arts Istanbul Universi-
ty Faculty of Communication post graduate degree. 
Netherlands Radio-TV Institute (Hilversum Media 
Park)  Ahmet Yesevi University. (Kazakhstan) Phd In 
1980, he performed at many opera performances in 
the State Opera Ballet. 

In 1984, he worked with director Orhan Elmas as a 
director's assistant and actor in 3 films.  

He also worked with director Süreyya Duru on 
screenplay and directing issues by making short 
films. In 1985, he started working at TRT after passing 
“Producer Exam”. He presented many programs at 
TRT Radio and TRT TV. Since 1990, he has worked as 
a lecturer at many universities, especially Istanbul 
University. In these schools, he took courses in radio, 
television and cinema.With the opening of private 
TVs and radios, he has involved in the establishment 
of many radio and TV Channels in the private sector. 
He worked as a manager and director in many of 
them. As of 1990, he worked as a lecturer at many 
universities, especially Istanbul University. In these 
schools, he gave lectures on radio, television and 
cinema. He operates an IPTV platform. He writes at 
“Yeni Birlik Newspaper”. Vice President of Eurasian 
Media Association. Member of SETEM. He wrote 2 
professional books. He's married and has a daughter.

SDMMA İşletme Müh.
İTÜ TMDK Temel Bilimler ve Sanatlar İstanbul 
Üniversitesi İletişim Fak. Master, Hollanda Radyo- 
TV Enstitüsü (Hilversum Media Park) Ahmet 
Yesevi Ünv. (Kazakistan) Doktora 1980 yılında 
girdiği Devlet Opera Balesi’nde birçok Opera 
temsilinde yer aldı.

1984 yılında Yönetmen Orhan Elmas ile 3 filmde reji 
asistanı ve oyuncu olarak çalıştı. 

Ayrıca Yönetmen Süreyya Duru ile senaryo ve reji 
konularında kısa filmler çekerek çalışmalar yaptı.  
1985 yılında TRT ye Prodüktörlük sınavını kazana-
rak girdi. TRT Radyo ve TRT TV de birçok program 
yapım sundu.  Özel kanalların açılmasıyla Özel 
sektörde birçok Radyo ve Televizyon Kanalının 
kuruluş çalışmalarında bulundu. Birçoğunda 
yönetici ve yönetmen olarak çalıştı. 1990 yılından 
bu yana Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere 
birçok Üniversitede öğretim Görevlisi olarak 
çalıştı. Bu okullarda Radyo Televizyon ve Sinema 
alanındaki derslere girdi. İPTV Platformu işletiyor.
Yenibirlik Gazetesi’nde yazıyor. Avrasya Medya 
Birliği 2. Başkanı. SETEM Meslek Birliğine üye           
2 Mesleki Kitabı bulunuyor. Evli ve bir kızı var.
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ULUSAL ANİMASYON JÜRİ NATIONAL ANIMATION JURY

DİDE AKDAĞ
JÜRİ BAŞKANI
CHAIRMAN OF THE JURY

Graduated from Marmara University, Faculty of Fine 
Arts, Graphic Design Department between 
1996-2000 with a degree; She completed her 
master's degree between 2004-2006. Between 
2011-2014, she completed her proficiency in art at 
Mimar Sinan Fine Arts University, Social Sciences 
Institute, Graphic Department. He started working as 
a research assistant at Maltepe University, Faculty of 
Architecture, Graphic Design Department between 
2002-2006, and continued at Istanbul Kultur 
University Communication Design Department since 
2007. She works as a lecturer. She has worked as a 
designer and art director in the advertising industry. 
She has presented papers at national and interna-
tional congresses and participated in solo and group 
exhibitions. She works at Istanbul Kultur University, 
Faculty of Art and Design, Department of Cartoon 
and Animation. She continues her research and 
projects in the field of visual identity, urban identity 
and typography.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Tasarımı Bölümü’nde 1996-2000 yılları 
arasında derece ile lisansını; 2004-2006 yılları 
arasında da yüksek lisansını tamamlamıştır. 
2011-2014 yılları arasında Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Grafik Ana Sanat Dalı Programı’nda sanatta 
yeterlik eğitimini tamamlamıştır. 2002-2006 yılları 
arasında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Grafik Tasarım Bölümü’nde başladığı araştırma 
görevliliğini, 2007 yılından itibaren İstanbul Kültür 
Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde sürdür-
müş, 2015 Eylül ayından itibaren Dr. Öğretim Üyesi 
olarak çalışmaktadır. Reklam sektöründe tasarımcı 
ve sanat yönetmeni olarak çalışmıştır. Ulusal ve 
uluslararası kongrelerde bildiriler sunmuş, kişisel 
ve karma sergilere katılmıştır. İstanbul Kültür 
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film 
ve Animasyon Bölümü’nde çalışmaktadır. Görsel 
kimlik, kent kimliği ve tipografi alanında araştırma 
ve projelerini sürdürmektedir. 

NERMİN ER

She was born in Istanbul and completed her 
education in Mimar Sinan University Sculpture 
department between 1990 and 1995. During her 
school years, she drew cartoons for various humour 
magazines. She also took part in the establishing 
phase of an animation studio called “Anima” during 
her university years. While working there for 17 years, 
she worked in the character design and application 
stages of countless stop-motion, puppet and 3D 
commercials. In the same years, she participated in 
many domestic and international solo and group 
exhibitions in the field of contemporary art. After 
leaving “Anima” she with her friends produced and 
directed “Rimolar and Zimolar” which is the first 
puppet children's film in Turkiye. She currently carries 
out her work in the field of contemporary art and 
continues to practice animation independently.

İstanbul da doğdu, 1990-1995 yılları arasında 
Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümünde 
eğitimini tamamladı. Okul yıllarında çeşitli mizah 
dergilerine Karikatürler çizdi, aynı zamanda okul 
hayatı devam ederken “Anima” ünvanlı animasyon 
stüdyosunun kuruluş aşamasında yer aldı. Burada 
çalıştığı 17 yıl boyunca sayısız stop-motion, kukla, 
3D reklam filmlerinin karakter tasarım ve uygulama 
aşamalarında çalıştı. Aynı yıllarda devam ettiği 
güncel sanat alanında pek çok yurt içi - yurt dışı 
solo ve grup sergilerine katıldı. “Anima”dan 
ayrıldıktan sonra Türkiye 'de gerçekleştirilen ilk 
kukla çocuk filmi “Rimolar ve Zimolar”ın yapım ve 
yönetmenliğini arkadaşları ile birlikte gerçekleştir-
di. Halen Güncel sanat alanında çalışmalarını 
yürütürken bir yandan bağımsız olarak animasyon 
çalışmalarına devam etmektedir.

NEFİSE ABALI

She was born in Istanbul and completed her 
education in Mimar Sinan University Sculpture 
department between 1990 and 1995. During her 
school years, she drew cartoons for various humour 
magazines. She also took part in the establishing 
phase of an animation studio called “Anima” during 
her university years. While working there for 17 years, 
she worked in the character design and application 
stages of countless stop-motion, puppet and 3D 
commercials. In the same years, she participated in 
many domestic and international solo and group 
exhibitions in the field of contemporary art. After 
leaving “Anima” she with her friends produced and 
directed “Rimolar and Zimolar” which is the first 
puppet children's film in Turkiye. She currently carries 
out her work in the field of contemporary art and 
continues to practice animation independently.

İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversi-
tesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise 
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde 
tamamladı. Şu an Ankara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi’nde doktorasını sürdürmektedir.  
Sabahattin Eyüboğlu Öykü Yarışması’nda 2004’te 
üçüncülük, 2005’te ise birincilik ödülü aldı. 2006 
yılında Ankara Üniversitesi 60. Yıl Yazı ve Şiir 
Yarışması’nın kısa öykü dalında birincilik ödülüne 
layık görüldü. 2008-2011 yılları arasında yayınevle-
rinde ve dergilerde editörlük yaptı. 2011-2018 
arasında da TRT Çocuk’ta çizgi film senaryoları 
yazdı. 2018’den beri de Bilkent Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve yaratıcı 
yazma dersleri vermektedir.
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LEYLA YILMAZ
JÜRİ BAŞKANI
CHAIRMAN OF THE JURY

Leyla Yilmaz was born in Bursa. She graduated from 
Istanbul University Department of Archaeology in 
1996. She completed her film education at New York 
University (NYU). After her return to Türkiye, she 
worked as a commercial films director. In 2011, she 
directed her first feature film, “Bir Avuç Deniz (A 
Handful of Sea) which she wrote the script. In 2015, 
she completed her second feature, “Bilmemek” (Not 
Knowing), which she wrote and directed. Yilmaz was 
also part of the film's production team.  She is 
currently working on the script for her new film.

Leyla Yılmaz Bursa’da doğdu. 1996 yılında İstanbul 
Arkeoloji bölümünden mezun oldu. Sinema eğitimi-
ni New York Üniversitesinde (NYU) tamamladı. 
Döndükten sonra reklam filmi yönetmeni olarak 
çalıştı.  2011 yılında senaryosunu yazmış olduğu ilk 
uzun metraj filmi BİR AVUÇ DENİZ’I yönetti. 2015 
yılında senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini 
üstlendiği ikinci uzun metrajı BİLMEMEK’i 2019 
yılında tamamladı. Yılmaz aynı zamanda filmin 
yapım kadrosunda da yer almıştır. Halen yeni 
filminin senaryosu üzerinde çalışmaktadır. 

MURAT ŞEKER

He was born in Istanbul on June 25, 1973. He started 
to study at Istanbul University, Faculty of Economics 
of in 1991. After studying here for 3 years, he moved 
to Mimar Sinan University Cinema and Television 
Department. From 1992, he started to work as a 
production manager in documentaries and movies. 
Among the directors he worked with were Osman 
Seden, Yusuf Kurçenli and Hüseyin Karakaş. After the 
management of the clubs such as “Magma”and “Milk”, 
he established “Limonlu Bahçe” and “Mono” in 
Beyoğlu.

He shot his first short film “-1” in 1996. After that, he 
worked on video clips for Turkish rock and pop music. 
He also worked as an electronic and alternative 
music critic in Milliyet, Radikal and Hürriyet Daily 
News newspapers and in Max and Roll magazines.

He founded the SugarWorkz film company in 2004. In 
2006, he shot his first feature film "2 Süper Film 
Birden” (2 Super Movies Together). After shooting 
“Aşk Tutulması” (Love Eclipse) and “Aşk Geliyorum 
Demez” (Love Doesn’t Say It’s Coming), he shot 
"Çakallarla Dans” (Dance with Coyotes) and 
"Deliormanlı" which became movie series. Murat 
Şeker, who shot "Görevimiz Tatil” (Mission Holiday), 
which was released in February 2018, continued his 
career by shooting a youth TV series called 
“NKuşağı” (NGeneration) on Youtube in 2021. 
Currently he is producing new projects under the 
umbrella of SugarWorkz as screenwriter, director and 
producer.

25 Haziran 1973 yılında İstanbul’da doğdu. 1991’de 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. 3 yıl 
burada eğitim gördükten sonra Mimar Sinan 
Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’ne 
geçti. 1992’den itibaren belgesel ve dizi filmlerde 
prodüksiyon sorumlusu olarak çalışmaya başladı. 
Çalıştığı yönetmenler arasında Osman Seden, 
Yusuf Kurçenli ve Hüseyin Karakaş vardır. Magma, 
Milk gibi kulüplerin işletmeciliğinin ardından, 
Beyoğlu’nda Limonlu Bahçe’yi ve Mono’yu yarattı.

1996’da ilk kısa filmi -1’i çekti. Bu tarihten sonra 
Türk rock ve pop müzikleri için video klip çalışma-
ları yaptı. Milliyet, Radikal ve Hürriyet Daily News 
gazeteleri ile Max ve Roll dergilerinde elektronik ve 
alternatif müzik üzerine eleştiriler yapmaya 
başladı.

2004 yılında SugarWorkz film şirketini kurdu. 2006 
yılında ilk uzun metraj filmi “2 Süper Film Birden”i 
çekti. “Aşk Tutulması” ve “Aşk Geliyorum Demez” 
filmlerinden sonra seriye dönüşen “Çakallarla 
Dans” ve ‘’Deliormanlı’’ filmlerine imza attı. 2018’in 
şubat ayında vizyona giren ‘’Görevimiz Tatil’’ i 
çeken Murat Şeker, 2021 yılında Youtube’ye 
‘NKUŞAĞI’  adlı gençlik dizisi çekerek kariyerine 
devam etmektedir. Yazdığı yönettiği ve yapımcılı-
ğını yaptığı SugarWorkz şirketinin çatısı altında 
yeni projeler üretmeye devam ediyor.
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RIZA KIRAÇ

He was born in Istanbul in 1970. He started his 
undergraduate education at Dokuz Eylül University 
Fine Arts Faculty and completed at Marmara 
University Fine Arts Faculty Cinema-Television 
Department. He also completed master's degree at 
the same university. 

Starting from 1997, he wrote film reviews and literary 
articles in many magazines and newspapers. He 
published novels and story books, as well as cinema 
and river talk books. 

He gave lectures on screen writing and “History of 
Cinem” at İFSAK and Altinbaş Univesity Fiaculty of 
Fine Arts. He wrote scripts for documentaries and 
texts for publicities and commercials. He was the 
producer and the director of the documentaries “Alim 
Hoca” (1998), “Ömer Kavur’la Yola Çıkmak” (2004) 
and “Peki Ya Londra!” (2008). 

Reza Kıraç founded “B Film Production Company” in 
2009. In 2010, he wrote, directed and produced the 
feature film “Küçük Günahlar” (Little Sins). He 
adapted the screenplay of “Gece” (Night) which 
Erden Kıral directed in 2014 from Hasan Özkılıç's 
novel Zahit.

1970 yılında İstanbul’da doğdu. Dokuz Eylül Üni. 
G.S.F. Sinema-Televizyon Bölümü’nde başladığı 
lisans eğitimini Marmara Üni. G.S.F. Sinema-Tele-
vizyon Bölümü’nde devam etti ve aynı üniversitede 
yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1997’den başlayarak birçok dergi ve gazetede 
sinema eleştirisi ve edebiyat yazıları yazdı. Roman 
ve öykü kitaplarının yanı sıra sinema ve nehir 
söyleşi kitapları yayımladı.

İFSAK ve Altınbaş Üni. G.S.F. senaryo, sinema 
tarihi dersleri verdi. Belgesel senaryoları, tanıtım 
ve reklam metni yazarlığı yaptığı. Alim Hoca 
(1998), Ömer Kavur’la Yola Çıkmak (2004) ve Peki 
Ya Londra! (2008) adlı belgesellerin yapım ve 
yönetmenliğini üstlendi.

Rıza Kıraç, 2009 yılında B Film Yapım şirketini 
kurdu. 2010 yılında Küçük Günahlar adlı uzun 
metraj sinema filminin senarist, yönetmen ve 
yapımcılığını gerçekleştirdi. Erden Kıral’ın 2014’de 
yönettiği Gece adlı filmin senaryosunu Hasan 
Özkılıç’ın Zahit adlı romanından uyarladı. 

ULUSAL KURMACA ÖN JÜRİ NATIONAL FICTION PRELIMINARY JURY

FEZA SINAR

Feza Sınar was born in İstanbul and graduated from 
Marmara University, Department of Business 
Administration. She stepped into the profession by 
writing radio dramas. She then made several short 
films. She wrote texts for numerous commercials, 
promotional films, music videos and directed some of 
them. She worked as a writer for television films and 
series. Beside her documentary cinematographic 
works, feature film “Havar” which she wrote the 
screenplay participated in numerous festivals abroad. 
Currently she is the General Coordinator of SETEM 
Academy. She was the coordinator of Istanbul 
Development Agency-funded “Team Project” 
(2012-2013), “Tomorrow’s Cinema Project” 
(2014-2015) and “Healthy Ideas Project” (2015-2016). 
In the last project total of 12 public announcements 
and educational films were shot by young directors. 
She continues to work as festival coordinator at the 
“International Silk Road Short Film Awards”. She is the 
coordinator of the “Scenario Meetings” project 
organized by SETEM, supported by the General 
Directorate of Cinema of the Ministry of Culture and 
Tourism during last 2 years.            

İstanbul doğumlu, Marmara Üniversitesi İşletme 
Bölümü mezunu.  Mesleğe kısa bir Radyo Oyunu 
yazarak adım attı. Daha sonra kısa film çalışmaları 
yaptı. Çok sayıda reklam, tanıtım filmi, müzik klibi 
için metin yazdı ve bunlardan bazılarını yönetti. 
Televizyon filmleri ve dizilerinde yazar olarak 
çalıştı. Belgesel Sinema eserlerinin yanı sıra 
senaryosunu yazdığı “HAVAR” adlı sinema filmi 
yurt dışında çok sayıda  festivale katıldı. Halen 
SETEM Akademi’nin Genel Koordinatörlüğünü 
yürütüyor. İstanbul Kalkınma Ajansı destekli Ekip 
Projesi (2012-2013), Yarının Sineması (2014-2015), 
Sağlıklı Fikirler (2015-2016) projelerinin koordina-
törlüğünü yapmıştır. Son proje de toplam 12 adet 
kamu spotu ve eğitim filmi genç yönetmenler 
tarafından çekilmiştir. “Uluslararası İpekyolu Kısa 
Film Ödülleri” nde festival koordinatörü olarak 
çalışmaya devam etmektedir. SETEM tarafından 
düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema 
Genel Müdürlüğü destekli “Senaryo Buluşmaları” 
projesinin koordinatörlüğünü yapmıştır. Fas-Rabat 
Film Festivalinde Türk Sineması Bölümünün 
direktörlüğünü üstlenmiştir. Festivalde Ertem 
Göreç onur ödülü almıştır.
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MURAT ÇETİNKAYA

He was born in 1986. He completed his undergradu-
ate education at Istanbul Bilgi University, Department 
of Cinema and Television. His first two short films 
appeared at both national and international prestig-
ious film festivals. He completed his master's degree 
in Screenwriting at The London Film School in 
England. After completing all the courses as a 
scholarship student in Yeditepe University Media 
Studies PhD program, he switched to Maltepe 
University Cinema Art Proficiency program as a 
scholarship student and is currently in the thesis 
phase within the scope of this program. 

His third short film "Sonsuz" (Infinite), had its world 
premiere at the Trieste Science+Fiction Festival, one 
of the world's prestigious sci-fi festivals, in November 
2018. The film competed in 45 national and interna-
tional festivals, including Aesthetica Short Film 
Festival, which is on the BAFTA awards list. The film 
won 14 awards including "Best National Film Award" at 
8th Malatya International Film Festival, "Best Short 
Film Award" at the 39th IFSAK National Short Film 
Competition and "Best Short Film Award" at Paracine-
ma Film Festival in the UK. Murat Cetinkaya served as 
a preliminary jury member in the 40th IFSAK Short 
Film Competition. He is currently a member of the 
IFSAK Cinema Unit. He has been working as a 
part-time lecturer in the cinema departments of 
universities since 2019. His new short film project "Bir 
Aile" (A Family) was supported by the Ministry of 
Culture of the Republic of Turkiye and TRT 12 Punto 
Screenplay Days. The screenplay was one of the 8 
finalists among 687 screenpalys at the "17th Akbank 
Short Film Festival"s screenplay competition. Murat 
Cetinkaya is planning to shoot "Bir Aile" (A Family) in 
2021.

1986 doğumlu. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde 
tamamladı. İlk iki kısa filmi, ulusal ve uluslararası 
alanda saygın film festivallerinde yer aldı. Yüksek 
lisans eğitimini İngiltere’de, The London Film 
School’da, Senaryo Yazımı alanında tamamladı. 
Yeditepe Üniversitesi Medya Çalışmaları Doktora 
programında burslu öğrenci olarak tüm dersleri 
tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi Sinema 
Sanatta Yeterlik programına yine burslu öğrenci 
olarak geçiş yaptı ve şu anda bu program 
kapsamında tez aşamasında.

Üçüncü kısa filmi Sonsuz, dünya prömiyerini Kasım 
2018’de dünyanın prestijli bilimkurgu festivallerin-
den Trieste Science+Fiction Festivali’nde 
yaptıktan sonra BAFTA ödülleri listesindeki 
Aesthetica Kısa Film Festivali dahil olmak üzere, 
ulusal ve uluslararası 45 festivalde yarışmada yer 
aldı ve aralarında 8. Malatya Uluslararası Film 
Festivali En İyi Ulusal Kısa Film, 39. İFSAK Ulusal 
Kısa Film Yarışması En İyi Kısa Film ve İngiltere’de 
gerçekleşen Paracinema Film Festivali En İyi Kısa 
Film ödülleri dahil olmak üzere 14 ödül kazandı. 
Murat Çetinkaya, 40. İFSAK Kısa Film Yarışması’n-
da ön jüri üyesi olarak görev yaptı. Şu anda İFSAK 
Sinema Birimi üyesi. 2019’dan beri üniversitelerin 
sinema bölümlerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi 
olarak çalışıyor. Yeni kısa film projesi Bir Aile, 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ile TRT 12 
Punto Senaryo Günleri tarafından desteklendi ve 
17. Akbank Kısa Film Festivali senaryo yarışmasın-
da 687 senaryo arasında finale kalan 8 senaryodan 
biri oldu. Murat Çetinkaya, Bir Aile’yi 2021 yılında 
çekmeyi planlıyor.

MUSTAFA BÜLBÜL

He completed his undergraduate, graduate and 
Proficiency in Arts education at Marmara University, 
Faculty of Fine Arts, Department of Cinema and 
Television. He worked as associate in the department 
he studied and gave lectures on Image, Management, 
Production and Film Project. He served as a jury 
member in graduate thesis and film projects, 
technical consultant, memberships in commissions in 
the Faculty and Vice President of the Department. 
He has worked as photographer and cameraman in 
TRT, live broadcasting director and director of 
photography at BRT and director of photography at 
national TV channels. At Marmara University TV-Film 
Centre, besides doing management planning, 
administration and technical management, he has 
worked as director of photography, director and 
production coordinator and the director of the 
promotional projects of the University. He has made 
promotional films to many organizations too. He was 
a founder and manager of associations and various 
non-governmental organizations. Mustafa Bülbül  
also is an expert in Intellectual and Intellectual Rights.

Mustafa Bülbül as a producer and director with his 
master's thesis Film "Istanbul Bells", won the Ministry 
of Culture’s “1993 Cinema Outstanding Achievement 
Award”, and his Proficiency in Arts master's thesis 
film "Kestaneden Tekneye" was purchased to the Film 
Archive of the Ministry of Culture.

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Sinema ve Televizyon Bölümü’nde Lisans, Yüksek 
Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 
Akademisyenliğe mezun olduğu bölümde başlaya-
rak Görüntü, Yönetim, Yapım ve Film Projesi 
derslerini verdi. Lisans Üstü tez ve film projelerin-
de jüri üyeliği, Teknik Danışmanlık, Fakültedeki 
komisyonlarda üyelikler ve Bölüm Başkan Yardım-
cılığı yaptı. Fotoğrafçılık ve TRT’de Kameramanlık, 
BRT’de Canlı Yayın Yönetmenliği ve Görüntü 
Yönetmenliği ile ulusal kanallarda Görüntü 
Yönetmenliği yaptı. M.Ü.TV-Film Merkezinde 
işletme plânlaması, idari ve teknik yöneticilik 
yanında Görüntü Yönetmenliği, Yönetmenlik ve 
Yapım Koordinatörlüğü ile Üniversitenin tanıtım 
projelerini yönetti, pek çok kuruluşa tanıtım 
filmleri çekti. Mesleki ve çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarında kuruculuk ve yöneticilikler yaptı. 
Fikri ve Sınai Haklar’da bilirkişilik de yapmaktadır.
 
Mustafa Bülbül; Yüksek Lisans Tez Filmi “İstanbul 
Zilleri” ile Yapımcı ve Yönetmen olarak, Kültür 
Bakanlığı 1993 Sinema Üstün Başarı ödülünü almış, 
Sanatta Yeterlik Tez Filmi “Kestaneden Tekneye” 
ise Kültür Bakanlığı Film Arşivine satın alınmıştır.
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AFİŞ TASARIM JÜRİ POSTER DESIGN JURY

ALEV PARSA

Alev Fatoş PARSA graduated her BA in Dept. of 
Cinema-TV-Photography from Faculty of Fine Arts, 
Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey. She worked for 
three years in the news programs as a director of 
photography & producer. She took her MA and PhD in 
Institute of Social Sciences in Radio-TV-Film Studies 
from Ege University in İzmir where she has been 
working since 1997. She has written many books, 
articles in periodicals, paper presentations in interna-
tional conferences and has also awarded documenta-
ry film as a director. Research interests are directed 
primarily toward 21. century literacy research in a 
variety of interrelated areas which include new media 
and visual literacy. Besides another research 
interests are directed to lectures thought about 
documentary film making (pre-production / produc-
tion and post-production process) and visual images 
in the semiotic methodology. She has been in the 
Annenberg School for Communication at the 
University of Pennsylvania (UPENN) for three 
months as a visiting scholar in 2011. She has two 
daughters.

Alev Fatoş Parsa, İzmir Bornova Anadolu Lisesi’n-
den mezun olmuştur. Gençlik yıllarında basketbol 
oynamış ve Türkiye A Milli Bayan Basketbol Takımı 
ile Akdeniz Oyunları’nda hazırlık maçlarına 
katılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sinema-TV-Fotoğrafçılık Bölümü’nde 
lisans eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları 
arasında özel sektörde Hürriyet TV Production’da 
görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak; ardından 
bir yıl süreyle Kanal D Anahaber bülteninde İzmir 
Temsilcisi görevlerinde bulunmuştur. Ege Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve 
doktora çalışmasının ardından 1997 yılında aynı 
üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo-TV ve 
Sinema Bölümü’nde akademik yaşama başlamıştır. 
Parsa’nın alana ilişkin birçok kitap ve makalesi ile 
uluslararası sempozyumlarda sunduğu bildirileri-
nin yanı sıra yönetmen olarak yer aldığı pek çok 
film çalışması bulunmaktadır. 2013 yılında profesör 
unvanını alan Parsa, yönetmenliğini yaptığı 
“Göçmen Kuşlar… döndüler” belgesel filmi ile 
ulusal ve uluslararası birçok film festivalinde 
gösterim alarak finale kalmış ve üç ödül kazanmış-
tır. Film ayrıca ulusal ve tematik TV kanallarında da 
gösterim almıştır. 2011 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri UPENN Annenberg İletişim Fakültesi’n-
de YÖK bursuyla ‘ziyaretçi öğretim üyesi’ olarak 
bulunmuştur. Ege Üniversitesi’nde yirmi seneyi 
aşkın yürüttüğü ‘Belgesel Film Yapım’ dersi 
kapsamında danışman olarak öğrencilerine 
ürettirdiği belgesel film projeleriyle yurt içi ve 
dışında pek çok festivalden ödüller kazandırmıştır. 
2018 yılından itibaren de Ege Üniversitesi Güzel 
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurucu 
dekanı olarak senato ve üst yönetim görevlerinde 
bulunmaktadır. İlgi alanları belgesel film yapımı, 
göstergebilim ve yeni medya üzerinedir. Parsa, iki 
kız annesidir.

NEDA ÜÇER

Assoc. Prof. Dr. Üçer graduated from the University of 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne “Médiation Culturelle et 
Communication” department and completed her 
master degree in Visual Communication Department 
at Yeditepe University. After a professional private 
sector experience between the years of 1999-2003, 
she joined Yeditepe University, Communication 
Faculty, Visual Communication Design Department 
as an Instructor. She completed her Phd. in 2008 at 
Marmara University, Media Economy and Administra-
tion Department, obtained subsequently the titles of 
Assistant Professor Doctor between the years of 
2008-2015 and Associate Professor Doctor in 2015 
that she still carries on at the same department. 
Communication studies, integrated marketing 
communication, semiology, media management, 
media analysis, design philosophy are the main topics 
that Üçer lectures and academically studies. She is 
since 2016, the head of Yeditepe University, Commu-
nication Faculty, Visual Communication Design 
Department, Master Program in Visual Communica-
tion Design and the founder, the head of Master 
Program in Animation Design.

Doç. Dr. Neda Üçer Lisans derecesini Paris                   
1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi Medya Kültürü 
ve İletişimi, yüksek lisans derecesini Yeditepe 
Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim 
Dalında almıştır. 1999-2003 yılları arasında özel 
sektörde deneyim kazandıktan sonra, 2003 yılında 
Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümünde öğretim görevlisi 
olarak göreve başlamıştır. Doktorasını 2008 yılında 
Marmara Üniversitesi, Basın Ekonomisi ve İşletme-
ciliği Anabilim Dalında tamamlayan Üçer, 
2008-2015 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2015 
yılı itibariyle de Doçent Doktor olarak görevine 
aynı bölümde devam etmektedir. İletişim çalışma-
ları, bütünleşik pazarlama iletişimi, göstergebilimi, 
medya yönetimi, medya analizleri, tasarım felsefesi 
alanlarında ders veren Üçer, akademik çalışmaları-
na gene aynı alanlarda devam etmektedir. Görevi-
ne 2016 senesinden itibaren Yeditepe Üniversitesi, 
İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm 
Başkanı olarak devam eden Üçer, Görsel İletişim 
Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı ve kurucusu 
olduğu Animasyon Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkan-
lığı’nı yürütmektedir. 
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MUTLU ERBAY

After graduated from Marmara University Faculty of 
Education in 1989, Assoc. Dr. Mutlu Erbay completed 
her master's degree at Boğaziçi University History 
Institute with her thesis named “The Investigation of 
Turkish Art Policy in the Republican Period". Since 
1989, she has been working as a lecturer at Boğaziçi 
University, Department of Fine Arts.

In 1992, she was assigned to the Boğaziçi University 
Kandilli Earthquake Research Institute Science 
Museum Establishment Project (1992- 2018). She 
work as archive creator and exhibition curator in 
many museum works such as; Creating and Exhibit-
ing the Feza Gürsey’s Archive (2004), Designing the 
Gallipoli Peninsula and Eceabat Region Museum 
Areas (2005), Creating and Exhibiting the Trauggott 
Fuchs’ Archive (2007) Eyüp Municipality, Establish-
ing the Nezih Eldem City Museum (2008) Beşiktaş 
Naval Museum Gümüşsuyu Special Carpet Design 
Exhibition (1998), and ICOC Foundations Historical 
Carpet Exhibition Project (2007).

Since 2009, she also has been working in Istanbul 
University Museum Management Graduate Program 
and in the Management of Cultural Heritage Areas 
Distance Learning Master Program.

Her book, titled, Planning of Exhibition and Presenta-
tion Techniques in Museums (2011), is one of the 
firsts in Turkish museology.

She also has published books titled; Development of 
Plastic Arts Education (1997), Reflection of Artistic 
Change in Republic Period (2004), Atatürk's Art 
Policy (2006), Art Disciplines of Painting (2007) and 
On Art Education (2013). She has been working on 
the development of university museums since 2014 
as the founding co-chair of the International 
University Museums Association Platform 
(UNIMUZED), International Silkroad Artists Culture 
And Art Association Platform (ISAC).
 
Since 1994, Mutlu Erbay has held more than 20 solo 
and group exhibitions abroad;, in Germany 
(1994-2000), Brussels (2006), Michigan (2010), Syria 
(2010), Greece (2017) and Odessa (2017). In 2000, 
she was awarded the “Auszeichnung für die 
Förderung Internationale Kunst und Kultur”.

1989 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Bölümü akademik kadrosunda tam 
zamanlı olarak çalışmaktadır. 2010 yılından bu 
yana Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı görevini 
sürdürmektedir. 1989 yılında Marmara Üniversite-
si, Eğitim Fakültesi sanat eğitimi alanında lisansını 
tamamladı.
 
1992 yıllında Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Enstitü-
sü’nde The Investigation of Turkish Art Policy in 
the Republican Period adlı tez çalışması ile yüksek 
lisansını bitirdi. 1994 yılında Leicester Üniversitesi, 
The Museum Management and Studies adlı 
bölümde yüksek lisans programına katıldı.
 
1995 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si’nde Yüksek Öğretim Düzeyinde Sanat Eğitimi 
Programlarının Uluslararası Bağlamda İncelenmesi 
adlı tezi ile doktora çalışmasını tamamladı.
 
1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık 
Tarihi, Sanat Tarihi Bölümü’nde Yıldız Sarayı’nın 21. 
Yüzyılla Hazırlanması ve Çağdaş Müzecilik 
Açısından İncelenmesi adlı tez çalışması ile ikinci 
doktorasını tamamladı. 2000-2002 yılları arasında 
Yeditepe Üniversitesi Art and Art Policy, Art 
Marketing derslerini verdi.
 
Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde Painting, Applied 
Arts, Art and Architecture of Ottoman History  
derslerini vermektedir.

2009 yılından beri İstanbul Üniversitesi Müze 
Yönetimi bilim dalında Müzelerde Sergileme ve 
Sunum Teknikleri, Sergi Alanlarının Planlanması ile 
Kültürel Miras Alanlarının Sergilenmesi adlı 
dersleri vermektedir.
 
1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Doçent 
ünvanını aldı. Uluslararası Üniversite Müzeleri 
Birliği Platformu UNIMUZED  Başkanı, Uluslararası 
İpek Yolu Sanatçıları Kültür ve Dayanışma Platfor-
mu (ISAK)-Başkanıdır .
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A YEAR IN EXILE
SÜRGÜNDE BİR YIL

Bir göçmenin küçük ülkesinin dışında bir 
metropolde geçirdiği ilk yılı. Film,  içerdiği 
görüntüler ve sesler aracılığıyla, kendisinin 
karşılaştıklarını, gördüğü manzarayı, kafasın-
daki yoğun düşünceleri ve bu yıl boyunca onu 
derinden etkileyen durumunu sergiliyor.

An immigrant’s first year in a metropolitan city 
outside his small country. Through a collection 
of images and sounds the film exhibits what he 
faces, the pictures that he sees, the crowded 
thoughts in his head, and the state of shock that 
he lives throughout this year.

Malaz Usta 1992 yılında Şam doğdu. 
2014'te grafik tasarımcı ve film editörü 
olarak çalışmaya başladı. 2016 yılının 
başında Türkiye'ye taşındı.  2018 yılında 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakülte-
si'nde Radyo, TV ve Sinema eğitimine 
başladı. Ayrıca Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Film 
Tasarımı alanında ikinci bir ana dal 
eğitimini de sürdürmekte.

1992 Damascus born Malaz Usta moved to 
Turkey in the beginning of 2016. At 2014 
he started working as a graphic designer 
and film editor. At 2018 he started 
studying Radio, TV, and Cinema at the 
Faculty of Communication in Marmara 
University. He also started studying a 
second major in Film Design at the Faculty 
of Fine Arts in Marmara University.

MALAZ USTA

Suriye / Syrian Arab Republic
2020
Renkli / Colour
18’ 58”
Belgesel / Documentary

Yönetmen / Director 
Malaz Usta
Senaryo / Screenplay 
Malaz Usta & Mehmet Öztürk
Yapımcı / Producer 
Malaz Usta & Mehmet Öztürk
Oyuncular / Cast
Batoul Usta, Malaz Usta, 
Amela Sacirovic
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ANYA
ANYA

LATİF LATİFSOY

Azerbaycan / Azerbaijan
2021
Renkli  / Colour
12’ 24” 
Belgesel/ Documentary

Yönetmen / Director 
Latif Latifsoy
Yapımcı / Producer 
Zaur Mammadvaliyev 

Anna Viktorovna'nın yaşamından bölümler 
sunan film, onun hayal ve düşünce dünyasının 
derinliklerini anlatıyor. Anya, önceki yaşamın-
da bir köyde Rus dili ve edebiyatı öğretmeniy-
di. Bugün, aydınlanmış bir temizlikçi olarak, 
kendi sözleriyle "çukurun dibinde” çeşitli 
sosyal sorunlarla karşılaşarak yaşamaktadır.

The film presents episodes from the life of Anna 
Viktorovna and tells us the depths of her world 
of dreams and thoughts. Anya, in her previous 
life, was a Russian language and literature 
teacher in a village. Today, she faces various 
social problems, with her own words living “at 
the bottom of the pit" as an enlightened cleaner.

Latif Latifsoy, Azerbaycan'ın kırsal 
kesiminde, Yevlakh'ta doğdu. Yerel bir 
televizyon kanalında (2014-2015) video 
editörü olarak çalışmaya başladı. Üniver-
site eğitiminden önce İstanbul'da 3 ay 
kısa süreli sinema eğitimi aldı. Ardından 
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümünden lisans diploma-
sı aldı. Ocak 2021'de ilk kısa filmi 
"Anya'yı çekti. Mart 2021 itibariyle, 
devlet film stüdyosu Azerbaycanfilm'in 
Halkla İlişkiler Bölümünde Halkla 
İlişkiler Şube Müdürü olarak                       
çalışmaktadır.

Latif Latifsoy was born in the rural side of 
Azerbaijan, Yevlakh. He started working as 
a video editor in a local television channel 
(2014-2015). Before his university educati-
on, he took short-term cinema studies for 
3 months in Istanbul. Then he got a 
bachelor’s degree at Anadolu University – 
PR and Advertising department. In 
January 2021 he shot his first short film 
“Anya’’. As of March 2021, he received a job 
o�er to work as a Public Relations Branch 
Manager at the state film studio Azerbai-
janfilm's public relations department and 
currently works there.
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COMPREHENDING THE 
HISTORY
TARİHİ ANLAMAK

ALEXEY KAMENSKIY

Kazakistan / Kazakhstan
2020
Renkli  / Colour
31’ 40”
Belgesel/ Documentary

Yönetmen / Director 
Alexey Kamenskiy
Senaryo / Screenplay 
Alexey Kamenskiy
Yapımcı / Producer 
Andrey Khazbulatov

Şimdilerde Türkistan şehri hızla büyümekte, 
gelişmekte ve tarihi merkezi olan Yasi-Kulto-
be yerleşiminin yeniden canlandırılması için 
büyük bir çalışma yapılmakta. Özel bilimsel 
araştırmalar, yüzyılların tarihsel katmanlarını 
açığa çıkarmaktadır. Tüm çalışmalar UNESCO 
ve ICOMOS tarafından belirlenen en yüksek 
uluslararası standartlar altında ve bu kuruluş-
lar ile yakın işbirliği içinde yapılmaktadır. 
Amaç, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın himayesinde “Kultobe Yerleşi-
mi” adında benzersiz açık hava arkeoloji parkı 
oluşturmaktır.

Now, Turkestan city is rapidly growing, 
developing and a huge work is underway to 
regenerate its historical center – the settlement 
of Yasi-Kultobe. Special scientific research 
reveals the historical strata of the centuries. All 
works are under the highest international 
standards set by and in close cooperation with
UNESCO and ICOMOS. The goal is to create a 
unique open-air archaeological park the 
“Kultobe Settlement” under the patronage of 
the Ministry of Culture and Sports of the 
Republic of Kazakhstan.
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THE UNTOLD STORY
OF FATMA KAYACI
FATMA KAYACI’NIN
BİLİNMEYEN HİKAYESİ

ORHAN TEKEOĞLU

Türkiye / Turkey
2021
Renkli  / Colour
40’
Belgesel/ Documentary

Yönetmen / Director 
Orhan Tekeoğlu
Senaryo / Screenplay 
Orhan Tekeoğlu
Yapımcı / Producer 
Nurdan Tekeoğlu
Oyuncular / Cast
Fatma Kayacı
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography
Serdar Güven

50 yıldan fazla bir zamanda, 2000 metre 
yükseklikteki yaylasında tek başına yaşayan 
Fatma Kayacı (86), tüm köylülerin uğraşması-
na rağmen köye inmez. Fatma Kayacı, 1970’li 
yıllarda ailesine küserek köyden yaylasına 
çıkar. Burada yaklaşık 15 yıl yalnız bir hayat 
sürer. 1985 yılında 17 yaşlarında sara hastası 
yeğeni Ali Haydar, yaz boyu kalmak için Fatma 
Kayacı’nın yanına gelir. Hiç evlenmeyen Fatma 
Kayacı, yeğeni Ali Haydar’ı oğlu gibi sahiple-
nir. Kendine emanet edildiği için onu her türlü 
tehlikelerden korur. Ancak, Fatma Kayacı’nın 
bir gün ineklerini otlatmaya götürdüğü bir 
gün, eve geri döndüğünde yeğeni Ali 
Haydar’ın ateşe düşüp öldüğünü görür. 
Çığlıkları dağlarda yankılanır. Köye haber 
verilir. Akrabaları, Ali Haydar’in ölümünden 
kendisini sorumlu tutar. Fatma Kayacı, yıllar 
önce kendisine yöneltilen suçlamalara alınır 
ve bir daha köye inmez. Yaylada tek başına 
yarım asra yakın bir süre tek başına yaşam 
sürer. Diktiği ağaçlarla yaşadığı ortamı bir 
ormana çevirir. Tonya’da yılın kadını seçilir.

Year 1985. Everybody talks about 16-year old Ali 
Kayacı who died by falling into the fire, while 
staying with his aunt on the mountain pasture of 
2000 metres. Ali’s step mother, their neighbour 
Aunt Emine say that the kid falling victim to this 
accident was because of Fatma Kayacı’s 
neglect.After this painful incident, when Fatma 
Kayacı hears about the accusations from her 
relatives and neighbors, she resents them 
tremendously and leaves her village not to see 
anyone from the relatives again. Fatma Kayacı 
starts to live in a stonehouse on mountain 
pastures, away from people. She names every 
tree she plants “Ali” as if she wants to keep him 
alive. The surroundings of the house become a 
forest. She says the incident took place in 1985, 
when she was around 50 and was living with the 
son of Abdurrahman brother, Ali Kayacı, who 
was 16 at the time and su�ered from seizures, on 
the Karakısrak mountain pasture that is 2000 m 
high in Tonya.“As every morning, we left the 
house with our two cows and our calf for 
grazing. I brought my cows back home. I opened 
the door of the house, saw Ali in flames.

1954 Trabzon/Çaykara doğumlu. 1983 
yılında Gazi Üniversitesi Radyo Televiz-
yon Bölümünden mezun oldu. Anadolu 
Ajansı, Sabah ve Milliyet gazetelerinde 
25 yıl boyunca ekonomi gazeteciliği 
yaptı. Türkiye’nin ilk borsa muhabirlerin-
dendir. Ekonomi Gazetecileri Derneği 
(EGD) kurucu başkanlarından olan 
Tekeoğlu, Beykent Üniversitesi’nde 
Sinema TV dalında doktorasını tamamla-
mıştır.

Orhan Tekeoğlu, script writer&director. 
Born in Trabzon.In 1983 he graduated from 
radio-television of Gazi University and 
worked in Anadolu News Agency ,in Sabah 
and Milliyet as journalist  for 25 years. He 
established Medya Ton with Dr. Nurdan 
Tekeoğlu to make the documentary called 
İFAKAT ( the fight of Eastern Blacksea 
women against the wild nature)with 
TRT,state TV channelaward at the 
documentary competition. In 2013 he 
finished his first feature film “ I LOVED 
YOU SO MUCH” after 3 years. The feature 
was accepted to o�icial programs of 
Moskow Film Festival, Kyiv IFF Molodist 
and many others and won best foreign film 
awards from Canada Film Festival and 
Portobello Film Festival. Orhan Tekeoğlu is 
making his PhD at Cinema department of 
Beykent university.
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HEROES OF ARTS
SANAT KAHRAMANLARI

Bu benim ilk belgesel filmim. Belgesel 
bütünüyle Pakistan sanatı ve Pakistan'ın 
adsız kahramanı hakkındadır.

Bu belgesel bütünüyle Pakistan'ın sanatı ve 
kültürü hakkındadır. Yalnız Pakistan'ın değil, 
dünyanın en iyi sanatçılarından birisi olan 
efsanevi sanatçı Sadequain Ahmed Naqvi'ye 
de övgü düzmektedir. 

This is my first Documentary Film. The 
documentary is all about art of Pakistan and 
unsung hero of Pakistan.

This documentary is all about art and culture of 
Pakistan. and the tribute to legendary artist 
Sadequain Ahmed Naqvi one of the best artist 
not only in Pakistan but in the World.

SHEHROZ GUJJAR

Pakistan
2021
Renkli  / Colour
5’ 46” 
Belgesel / Documentary

Yönetmen / Director 
Shehroz Gujjar
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LAIRS OF ROME
ROMA’NIN İNLERİ

Roma'da Covid-19'un yasakları sırasında 
yollar neredeyse terk edilmiş gibiydi. Kentin 
"görünür" sakinleri evlerine kapandıklarından 
görünmez haldedirler. Daha önce “görünmez” 
olanlar ise kentin caddelerindeki “görünür” 
durumdadırlar. Evsizler, mahsur kalmış 
göçmenler, gecekondu mahalleleri ve uyuştu-
rucu bağımlıları arasındaki bir yolculukla, 
şimdi kentteki bazı topluluklar için her zaman-
kinden daha fazla mevcut olan marjinalleşme-
nin durumu analiz ediliyor.

In Rome during the lockdown for the Covid-19, 
the roads were abandoned, or almost. The 
"visible" inhabitants are closed in their homes 
becoming de facto invisible, on the contrary 
those who previously were the invisible are the 
only presences in the streets of the city. 
Through a journey between homeless people, 
stranded migrants, slums and drug addicts, the 
condition of marginalization is analysed, now 
more than ever present for some communities in 
the city.

Belgesel yapımcısı ve kamera operatörü, 
Dünya Gıda Programı için bir video 
sağlayıcısı olarak çalışmakta. İtalyan 
televizyonu için belgeseller yaptı. 
AlJazeera Balkanlar tarafından yayınla-
nan "İyi Geceler Saraybosna" belgeseli-
nin görüntü yönetmeni ve uygulayıcı 
yapımcısıdır.

Documentary filmmaker and camera 
operator, collaborate as a video provider 
for the World Food Program. Made 
documentaries for Italian TV. Director of 
photography and executive producer of 
the documentary "Good Night, Sarajevo" 
broadcast by AlJazeera Balkans.

DAVIDE GIORNI

İtalya / Italy
2020
Renkli  / Colour
16’ 58”
Belgesel/ Documentary

Yönetmen / Director 
Davide Giorni
Senaryo / Screenplay 
Davide Giorni
Yapımcı / Producer 
Davide Giorni
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LAST DANCE
SON DANS

Bağdat gibi harap olmuş bir şehirde, bale 
yapan 15 yaşında bir kız çocuğu buluyoruz. 
Sonuncusu Ekim Devrimi olan birçok etkinlik-
ten geçen bu kızın yaşamı bu etkinliğe 
katıldıktan sonra değişmeye başlar.

There, in a dilapidated city like Baghdad, we find 
a 15-year-old girl practicing ballet, and she has 
gone through many events, the last of which was 
the October Revolution, and then her life 
changes after her participation in this event.

2014 yılından beri fotoğrafçılık ve video 
çekimi yapmaktayım. Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Sinema Bölümü, Yönetmenlik 
Bölümü, üçüncü yıl öğrencisiyim. 2017 
yılında, fotoğraf kariyerimin başlamasın-
dan 3 yıl sonra, iki fotoğraf çalışması ile 
“2017 Yılının En İyi 100 Arap Fotoğrafçı-
sı” kitabına girerek ilk derecelendirmemi 
aldım. 2018'de, Live Press Photo from 
the State of Ukraine adlı küresel 
yarışmada “The Mirror Is a Reflection of 
Society” (Ayna Toplumun Bir Yansıması-
dır) adlı mizah öyküm ilgili çizgi roman 
bölümünde gümüş ödülü kazandım. 
2020 yılında altıncısı yapılan aynı 
yarışmada, biri Maysan'da ki tuğla 
fabrikalarıyla ilgili olan ”Death Workers” 
(Ölüm İşçileri), diğeri “ The Last Swiss 
Watch Repair in Baghdad (Bağdat'taki 
Son İsviçre Saatleri Tamircisi) olan iki 
kurmaca dizi ile iki fotoğraf diploması 
kazandım.  

Photographer and videographer since 
2014 and student of the Faculty of Fine 
Arts, Department of Cinema, Directing 
Branch, third stage. In 2017, 3 years after 
the start of my photographic career, I got 
my first evaluation, which is that I entered 
the book of the 100 best Arab photograp-
hers for the year 2017, with two photograp-
hic works. And in 2018, I won the silver 
prize in the global competition Live Press 
Photo from the State of Ukraine in the 
theme of the comic about my comic story 
(the mirror is a reflection of society) and in
The same competition this year 2020, in 
its sixth edition, I received two photograp-
hic diplomas for two fictitious series, the 
first entitled (Death Workers) dealing with 
brick factories in Maysan and the second 
about the last Swiss watch repairer in 
Baghdad.

AHMED ABDULHUSSEIN MAJEED

Irak / Iraq
2021
Renkli  / Colour
9’ 44” 
Belgesel / Documentary

Yönetmen / Director 
Ahmed Abdulhussein Majeed
Senaryo / Screenplay 
Ahmed Abdulhussein Majeed,
Mohammad Ali Sarhan
Yapımcı / Producer 
Ahmed Abdulhussein Majeed
Oyuncular / Cast
Ahmed Abdulhussein Majeed
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MEERMAN
MEERMAN

Meerman Ana, etrafı su ile çevrili 
Toktobek-Sai köyünün tek umududur. Köy 
özelliğine sahip olmayan yarımadada 40 aile 
yaşamaktadır. Tıp eğitimi olmayan film 
karakteri, insanları iyileştirmek için bitkisel 
ilaç kullanmaktadır. 30 yılı aşkın deneyimi ile 
137 kadının doğum yapmasına yardım etmiştir. 
Sahip olduğu deneyimleri son yıllarda 
başkaları ile de paylaşmaktadır. Kendisi aynı 
zamanda sevecen, nazik ve kahraman bir 
annedir.

Mother Meerman is the only hope of the village 
of Toktobek-Sai, which is surrounded by water. 
Forty families live on the peninsula, which does 
not have the status of a village. The film charac-
ter, having no medical education, uses herbal 
medicine to heal people. Over 30 years of her 
experience, she has helped to give birth to 137 
women. In recent years, she has been mentoring 
others by sharing her experience. She is 
a�ectionate, kind and heroic mother at the same 
time.

Kırgızistan'da doğdu. Kırgızistan 
Türkiye Manas Üniversitesi Televizyon, 
Radyo ve Sinematografi bölümünden 
mezun oldu. Kırgız radyo ve TV kanalla-
rında muhabir olarak çalıştı. Halen 
belgeseller yapmakta ve uluslararası bir 
medya ajansında çalışmaktadır. 
"Meerman" ilk belgesel filmidir.  

Director, journalist and producer was born 
in Kyrgyzstan. He graduated from the 
Kyrgyzstan Turkey Manas University, 
Television, Radio and Cinematography 
Department. He has worked for Kyrgyz 
radio and TV channels as a correspon-
dent. He currently makes documentaries 
and works for an International Media 
Agency. “Meerman” is his debut documen-
tary film.

AIKOL NURLANBEK UULU

Kırgızistan
2021
Renkli  / Colour
18’ 
Belgesel / Documentary

Yönetmen / Director
Aikol Nurlanbek uulu
Yapımcı / Producer
Aikol Nurlanbek uulu, Stambulbek 
Mambetaliev
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MY NAME
ADIM

"ADIM" (My Name) belgeseli, İran Azerbay-
can’ın da halkın çocuklarını Türkçe adları ile 
resmi olarak kayıt ettirmek istediklerinde 
karşılaştıkları zorlukları konu alan bir hikaye-
dir. Bu sorun aileler için birçok zorluklara 
neden olmaktadır.

The documentary "MY NAME" (Adim) is a story 
about the di�iculties people of Iranian Azerbai-
jan face when they want to o�icially register 
their children’s Turkish names. This problem 
causes many di�iculties for families.

1979 Tebriz/İran doğumlu. Gazetçilk 
bölümünde lisans yapmış 2008 den iran 
genç sinemaçılar toplumunda fotoğraf 
kurslarına katılmış ve paralel olarak 
,belgesel filmler çekmiş Gazeteçi olduğu 
için ,belgeselleri gündem de olan konula-
rı kapsayır.....(çevre,sosyal krizler , 
insanların kimlik sorunu , doğal afetler 
ve ...) Filmlerin de genel olarak İran 
türkleri ,nin durum ve sorunların yansıtır.

1979 – Birthed- Tabriz _Iran. Bachelor of 
Journalism. He participated in photograp-
hy courses in the Iranian young filmmakers 
society from 2008 and made documen-
tary films in parallel. Since he is a 
journalist, his documentaries cover topics 
that are on the agenda.....(environment, 
social crises, identity problems of people, 
natural disasters and ...) The films also 
reflect the situation and problems of 
Iranian Turks in general.

MOHAMMAD ALIMORADI

İran / Iran
2021
Renkli  / Colour
26’ 39”
Belgesel/ Documentary

Yönetmen / Director 
Mohammad Alimoradi
Senaryo / Screenplay 
Mohammad Alimoradi
Yapımcı / Producer 
Mohammad Alimoradi

34



ULUSLARARASI BELGESEL INTERNATIONAL DOCUMENTARY  

SNOW ROADS
KARLI YOLLAR

Ardabil, İran'da ki aile kültüründe ve ülkede ki 
eğitim sisteminde kız ve erkek çocukları 
arasında ayrımcılığın açıkça görülebildiği sınır 
köylerinden birisidir. O bölgedeki 1855 köyün 
arasında sadece 224 köyde kız ortaokulu 
vardır. Bu nedenle bölgedeki kızların yaklaşık  
% 95'i okulu bırakmak zorunda kalmaktadır.
Bir yandan kültür ve aile yapısındaki bu 
tarafgirlik, diğer yandan eğitim desteğinin 
olmaması bu kızları eğitimden uzak tutmakta, 
yaşamlarını anneleri ve anneanneleri gibi 
sürdürmeye mahkûm etmektedir. Bu film bu 
çocuklardan üçünün yaşamını göstermekte-
dir.

Ardabil is one of border villages in Iran that 
discrimination between boys and girls in the 
culture of families and education system of the 
country can be seen obviously. Among 1855 
villages of this province only 224 villages have 
secondary school for girls so around 95% of girls 
in this area had to leave school.

Culture and Family bias on one hand and the 
lack of education support on the other hand 
stay out these girls from education and 
condemned them to continue their life like their 
mother and grandmother. This film is picturing 
the life of three of these children.

Haide Moradi 1974 de Ardabil de doğdu.
Tahran Soore Üniversitesi’nde 
yönetmenlik eğitimi aldı. 

Haide Moradi Born in 1974 in Ardabil 
province Studied directory at Soore 
university of Tehran.

HAIDE MORADI

İran / Iran
2020
Renkli  / Colour
29’ 33”
Belgesel/ Documentary

Yönetmen / Director 
Haide Moradi
Senaryo / Screenplay 
Haide Moradi
Yapımcı / Producer 
Haide Moradi
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SOME BIRDS CAN'T FLY
BAZI KUŞLAR UÇAMAZ

Akash yine sokaklarda. Günlük işlerine 
odaklanmış. Onun konuşmaya bile zamanı 
yok. Bu korkunç salgın döneminde neden 
sokakta? Sekiz yıllık küçük yaşamında sokağa 
çıkmaktan başka seçeneği olmadığının 
farkında. Tüm dünyada kimse salgına hazırlık-
lı değilken 8 yaşındaki Akash, hayallerini, 
arzularını ve günlük zevklerini değiştirerek 
kısa süre içinde kendini hazırladı.

Akash is again in the streets. He is busy with his 
daily work. Even he does not have time to speak.
Why is he in the street during this dreadful 
pandemic? In his eight years old small life he has 
realized that he has no other option but to go 
out in the street. In the entire world, no one was 
prepared for the pandemic. Yet eight years old 
Akash has prepared himself in a while changing 
all the dreams, desires and everyday pleasures 
of his life.

Sudeshna Goswami, kurum filmleri, 
belgeseller ve uzun metrajlı filmler 
konusunda on yıllık deneyime sahip 
tutkulu bir film yapımcısı ve fotoğrafçı-
dır. Bizi kışkırttığı kadar ilham da veren 
ilgi çekici ve samimi hikayeler anlatmayı 
seviyor. 'Somewhere on Earth', kendisi-
nin ilk uzun metrajlı belgesel filmidir.
Kariyerinin önemli bir bölümünde, 
uluslararası ve ulusal olarak takdir 
toplayan, ödüllü film yapımcısı Bay 
Goutam Ghose ile yardımcı yönetmen 
olarak çalıştı. Oscar ödüllü büyük usta 
Satyajit Ray'in görüntü yönetmeni olan 
Soumendu Roy onun lens becerilerini 
geliştirmede yol gösterici gücü oldu.

İki paralel akış - üniversite eğitimi ve ana 
akım film sanayisi kendisinde ender 
görülen bir teorik bilgi ve pratik beceri 
bileşimini yarattı. Bu karışım kendisinin 
geniş kitleler ile iletişim kurmasını 
sağladı.

Sudeshna Goswami is a passionate 
filmmaker and photographer with a 
decade of experience in creating corpora-
te films, documentaries, and associating in 
feature films. She loves to tell compelling 
and intimate stories that inspire as well as 
provoke us. ‘Somewhere on Earth’ is her 
debut documentary feature film.

During major part of her career, she has 
been working with internationally and 
nationally acclaimed, award winning 
film-maker, Mr. Goutam Ghose as an 
associate director. Soumendu Roy 
–cinematographer of Satyajit Ray, the 
great Oscar winner –has been her guiding 
force in nurturing her lens skills.

Two parallel streams --- the University 
Education and the Mainstream Film 
Industry --- have generated in her a rare 
combination of theoretical knowledge and 
practical skills. The mixture has enabled 
her to communicate with people at large. 

SUDESHNA GOSWAMI

Hindistan / India
2020
Renkli  / Colour
6’ 26”
Belgesel/ Documentary

Yönetmen / Director 
Sudeshna Goswami
Senaryo / Screenplay 
Sudeshna Goswami
Yapımcı / Producer 
Sudeshna Goswami, Sima Nandy
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THE HAPPY DAY
MUTLU GÜN

Belgesel Özbekistan’da pamuk toplayan 
kadınların zorlu yaşamları hakkında.

The documentary about the di�icult life of 
women, who collect cotton in Uzbekistan.

May 20, 1966
Uzbekistan
VGIK (Moscow) screenwriter, director

AWARDS:
IFF "Golden Knight" for the animation 
film "The Hunchback in Love"
Winner «NHK Japan Prize» for the 
documentary

LANGUAGES: Russian (native)
Uzbek (Fluent)
English (Intermediate)
French (Fluent)

20 Mayıs 1966
Özbekistan
VGIK (Moskova) senaryo yazarlığı, 
yönetmenlik

ÖDÜLLER:
"The Hunchback in Love” adlı animasyon 
filmi ile "IFF "Golden Knight" ödülü 
Belgesel dalında “NHK Japonya Ödülü” 
kazananı

KONUŞTUĞU DİLLER:
Rusça (doğal dil)
Özbek (akıcı)
İngilizce (orta)
Fransızca (akıcı)

ELMIRA KHASANOVA

Özbekistan / Uzbekistan
2021
Renkli  / Colour
27’ 10” 
Belgesel/ Documentary

Yönetmen / Director 
Elmira Khasanova
Senaryo / Screenplay
Elmira Khasanova 
Yapımcı / Producer
Felix Luidor 
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THE SHEARING OF THE 
SHEEP
KOYUN KIRKILMASI

“Koyun Kırkılması” hayvancılık yaşam tarzıyla 
ayrılmaz bir şekilde bağlantılı büyük bir 
kutlamadır. Aynı zamanda "koyunların 
bayramı”dır da.
  
Her yıl, Haziran ayında, yetiştiricilerin 
arkadaşlarını ve akrabalarını bu zor görevde 
onlara yardım etmeleri için davet ettiği ve 
sonrasında onlara ve üç çeşit yemek ziyafeti 
ve içki ikramında bulunduğu en etkileyici 
festivallerden birisidir.  

Kırkma zor bir süreçtir, ehil ellerde çok emek 
ister,  çünkü koyunlar genellikle aksidirler. 
İlkbaharın başlangıcındaki ilk kırpmadan 
(kuyruktaki ve arka ayaklardaki kırkma) sonra 
yaz başında, Haziran ayında tüm kırkma 
yapılır. Tüm kırkma, hayvanları "rahatlatmak" 
ve yaz sıcağında sıkıntı yaşamamaları için 
yapılır.

Synopsis: Sheep shearing is a big celebration 
inextricably linked to the livestock lifestyle. It is, 
as it is called, the "feast of the sheep".

 It is one of the most impressive festivals that 
takes place every year, in June, during which 
every breeder invites friends and relatives to 
help him in this di�icult task and then he greets 
them and follows a three-course feast and a 
drink.

 Shearing is a di�icult process, as it requires a lot 
of hands with technique, while sheep are often 
awkward. It is preceded by the trimming (the 
haircut on the tail and on the hind legs) at the 
beginning of Spring, while at the beginning of 
the summer, in June, the total shearing is done. 
The total shearing is done to "relax" the animals 
and not to su�er from the summer heat.

20-09-1984'te Atina'da doğdum ve 
Girit'te büyüdüm. Deniz Bilimleri 
Bölümü'nde okudum ve aynı zamanda 
video ile ilgilendim. 30 yaşında sinema 
kariyerine devam etmeye karar verdim 
ve kendi şirketim Mitato Films'i kurdum. 
Girit geleneğine olan sevgim, dokuma 
tezgahının yanı sıra diğer birçok 
belgeselin videosunu çekmeme neden 
oldu.

I was born in Athens on 20-09-1984 and 
grew up in Crete. I studied at the Depart-
ment of Marine Sciences and at the same 
time I was involved with video. At the age 
of 30, I decided to pursue a career in 
cinema and started my own company, 
Mitato Films. My love for the Cretan 
tradition led me to create the video of the 
loom as well as many other documenta-
ries.

DIMITRIS PATHIAKIS

Yunanistan / Greece
2021
Renkli  / Colour
6’ 10”
Belgesel/ Documentary

Yönetmen / Director 
Dimitris Pathiakis
Senaryo / Screenplay 
Dimitris Pathiakis
Yapımcı / Producer 
Mitato Films
Oyuncular / Cast
Koukaki Family
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WATCHMEN OF THE 
GIBBON
JİBONLARIN BEKÇİSİ

Batı kara tepeli jibon kuzey Vietnam ve güney 
Çin için endemiktir. Birinci sınıf ulusal koruma 
altındaki bir hayvandır ve IUCN tarafından 
Kritik Tehlike Altındaki bir tür olarak listelen-
miştir. Çoğunlukla Yunnan eyaletinin Wulian-
gshan Ailaoshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'n-
da bulunmaktadırlar. Dünyada yalnız 
Yunnan'da ki 89 grup halinde 500 kadar batı 
kara tepeli jibon kalmıştır. Her zaman son 
derece uyanıklar, gün doğumu ve gün 
batımında hareketlenirler, hızlı tırmandıkların-
dan izlenmeleri kolay değildir...

The western black crested gibbon is endemic to 
northern Vietnam and southern China. It is a 
first-class national protected animal and is listed 
by IUCN as a Critically Endangered species. 
They are mostly distributed in Wuliangshan 
Ailaoshan National Nature Reserve of Yunnan 
province. There are only 89 groups of about 500 
western black crested gibbons left in Yunnan all 
over the world. They are always on highly alert, 
active at dawn and dusk, climbing freely and not 
easy to follow...

Ben Yile Zhang, 21 yaşındayım ve bu 
projenin yöneticisiyim. Yunnan Sanat 
Üniversitesi' Film ve Televizyon fakülte-
sinde 3 yıldır eğitim görüyorum. Benim 
bölümüm radyo ve televizyon kurgusu.

Ödüller:
Kolej Akademisi Bronz Ödülü, Üniversite 
Öğrencileri Reklam ve Sanat Festivali 
Mükemmellik Ödülü (Eyalet Derecesi) 
Challenger Kupası Birincilik Ödülü 
(Eyalet derecesi)

I am Yile Zhang, 21 years old, and I am the 
director of this project. I have been studied 
in Yunnan Arts University, college of film 
and television for 3 years. My major is radio 
and television editing.

Honor:
Bronze prize of college academy award. 
Excellent award of university student 
advertising and art festival (provincial 
level) Frist prize of challenger cup (Provin-
cial level)

YILE ZHANG

Çin / China
2021
Renkli  / Colour
14’
Belgesel/ Documentary

Yönetmen / Director 
Yile Zhang
Senaryo / Screenplay 
Yile Zhang
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ARAKHCHIN (SKULLCAP)
ARAKCHIN

Animasyon filmi "Arakhchin", "Bana Bir Peri 
Masalı Anlat" genel başlığı altında çocuklar 
için yapılan serinin ilk filmidir.

Baba, anne ve çocuktan oluşan modern 
kentsel aile de ana karakter çocuktur. Bize 
annesi ile yaptığı pazar günü yürüyüşlerini 
anlatıyor. 

Annesi oğluna bir kep alır ve ona aynı kepi 
kafasına takan Jyrtdan ile ilgili bir Azerbay-
can peri masalı anlatır. Çocuğun hayal 
gücünde, annesi tarafından anlatılan bu çocuk 
masalının etkileri açığa çıkıyor.

Animated film "Arakhchin", the first film of the 
series for children under the general title
"Tell me a fairy tale"

Modern urban family - Dad, Mom and Kid. The 
main character is the Kid. He tells us about 
Sunday walks with Mom.

Mom buys Kid a skullcap and tells him an 
Azerbaijani fairy tale about Jyrtdan, who wore 
the same skullcap as Kid's. In the Kid’s imaginati-
on, the actions of a children's fairy tale told by 
Mom unfold.

12 Mart 1943'te Azerbaycan'ın başkenti 
Bakü'de doğdu. 

1965-1971 arasında eğitim aldığı All-Uni-
on State Institute of Cinematography, 
Moskova, sanat fakültesi mezunudur. 

1971-1987 arasında "Azerbaijanfilm" 
stüdyosunda yapım tasarımcısı olarak 
çalıştı. Uluslararası Animatörler Birliği 
ASIFA üyesidir.

She was born on March 12, 1943 in Baku, 
Azerbaijan.

Graduate of the All-Union State Institute of 
Cinematography, Moscow, art faculty 
1965-1971.

1971-1987 worked as a production 
designer at the “Azerbaijanfilm” studio.
Member of the International Association of 
Animators ASIFA.

FIRANGIZ GURBANOVA

Azerbaycan / Azerbaijan
2020
Renkli  / Colour
5’ 59” 
Animasyon/ Animation

Yönetmen / Director 
Firangiz Gurbanova
Senaryo / Screenplay
Firangiz Gurbanova 
Yapımcı / Producer
Firangiz Gurbanova 
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DIRECTOR
YÖNETMEN

Yönetmenin başı derde girer...

The Director get in to problem... Adım Azad Jafarpur. 1983 de doğdum. 
Biyoloji üzerine lisans eğitimi aldım. Bir 
kısa, üç animasyon film yaptım. 

My name is Azad Jafarpur,Iwas born and 
raised in 1983، BA of biology ,and i made 
one short film and there animations

AZAD JAFARPUR & MORAD HAGHPARAT

İran / Iran
2021
Renkli  / Colour
7’
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Azad Jafarpur & Morad Haghparat
Senaryo / Screenplay
Morad Haghparat 
Yapımcı / Producer
Azad Jafarpur 
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ERASER
SİLGİ

ALIBI MUKUSHEV

Kazakistan / Kazakhstan
2020
Renkli  / Colour
2’ 50”
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Alibi Mukushev
Senaryo / Screenplay
Alibi Mukushev 
Yapımcı / Producer
Alibi Mukushev 
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GIRL AND CLOUD
KIZ VE BULUT

Bu film bir kız çocuk ile bir erkek çocuk 
arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Aşkın 
gücünün neler yapabileceğini göstermekte-
dir. Özetlemek gerekirse, film aralarında bir 
aşk görünmesi için birbirini görmesi ve 
hissetmesi gereken bir kız çocuk ve bir erkek 
çocuk hakkındadır.

This film illustrates the relationship between a 
boy and a girl. It shows what the power of love 
can do. To summarize, the film is about a boy 
and a girl who must see and feel each other to 
appear a love between them.

30.11.1992 yılında Özbekistan'ın Surhan-
daryo bölgesinde doğdum. 2014 yılında 
Özbekistan Devlet Sanat ve Kültür 
Enstitüsü'nde "Film, TV ve Radyo 
Yönetmenliği" bölümüne girdim ve 2018 
yılında lisans derecesiyle mezun oldum. 
Halen Özbekistan Devlet Sanat ve Kültür 
Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrencisi-
yim. Özbekkino Ulusal Ajansı ve 
Özbekistan Ulusal TV ve Radyo 
Kurumu’nda çalışmaktayım.

I was born in 30.11.1992 in Surhandaryo 
region in Uzbekistan. I entered Uzbekistan 
State Institute of Arts and Culture in "Film, 
TV and Radio directing" major in 2014 
year.I graduated from the institute with a 
bachelor’s degree in 2018. I am currently a 
master's student at the Uzbekistan State 
Institute of Arts and Culture. I work for the 
Uzbekkino National Agency and the 
National TV and Radio Company of 
Uzbekistan.

SHOKIR KUZIBOY UGLI KHOLIKOV

Özbekistan / Uzbekistan
2021
Renkli  / Colour
11’ 
Animasyon/ Animation

Yönetmen / Director 
Shokir Kuziboy ugli Kholikov
Senaryo / Screenplay
Shokir Kuziboy ugli Kholikov 
Yapımcı / Producer
Shokir Kuziboy ugli Kholikov 
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REMAKE REMODEL
YENİDEN MODELLE

Uzak bir geçmişten gelen insan figürlerinin ve 
mimari yapıların görsel anılarını şekillendire-
rek, verilerden yapılmış bir yaratık, gerekli 
kazalarla gelecekteki bir Dünyayı yeniden 
inşa etmeye çalışır.

By shaping visual memories of human figures 
and architectural structures that come from a 
distant past, a creature made of data tries, 
through necessary accidents, to rebuild a future 
World.

1967 yılında Torino'da (İtalya) doğdu. 
Film tarihi konusunda bir üniversite 
mezunu olup  video sanatıyla ilgili tez 
yazmıştır. "Istituto Europeo del Design", 
Milano, İtalya'da video dili ve uygulaması 
konusunda ders verdi. Halen, Torino 
Üniversitesi DAMS'ta öğretim görevlisi-
dir.

1988'den itibaren Archimedes Centre of 
Visual Arts’da (Torino 2. Bölgesinin 
kültür merkezi)  video konusunda atölye 
çalışmaları yaptı. 1991'den itibaren 
Ulusal Direniş Film Arşivleri'nde 
(Torino), İkinci Dünya Savaşı, Direniş, 
işçi mücadelesi ve Arşiv çalışmaları ile 
ilgili diğer konularda belgesel çekimleri 
yaptı. 1995'ten itibaren Torino'da 
Theater Juvarra ile multimedya gösteri-
leri ve video performansları gerçekleş-
tirdi. 1989'dan beri deneysel videolar, 
belgeseller, müzik videoları, videoinstal-
lations, multimedya gösterileri gerçek-
leştiriyor.

He was born in Turin (Italy) in 1967. He’s a 
university graduate specialized in film 
history and he wrote his thesis about video 
art. He worked as a teacher of video 
language and practice in “Istituto Europeo 
del Design”, Milan, Italy. Now he’s a 
teaching assistant in DAMS, University of 
Turin.
He worked in the Archimedes Centre of 
Visual Arts (a cultural centre of District 2 in 
Turin) since 1988, were he held workshops 
on video. Since 1991 he worked in the 
National Film Archives of Resistence 
(Turin), where he made documentaries on 
the Second World War, the Resistance, on 
workers struggle and other subject 
relevant to the activity of the Archive. 
Since 1995 he worked with Theater 
Juvarra in Turin realizing multimedia 
shows and videoperformances...Since 
1989 he realizes experimental videos, 
documentaries, music videos, videoinstal-
lations, multimedia shows.

ALESSANDRO AMADUCCI

İtalya / Italy
2020
Renkli  / Colour
4’ 30”
Animasyon/ Animation

Yönetmen / Director 
Alessandro Amaducci
Senaryo / Screenplay
Alessandro Amaducci 
Yapımcı / Producer
Alessandro Amaducci 
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REVIVAL
DİRİLİŞ

Bu, uzaydan bakış açısı ile bir arkeolojik anlatı 
kaydıdır. Başımızın üstündeki evrende 
gelecekte uygarlık oluşturmayı keşfetmeye 
çalışıyoruz. Uygarlığın sayısız zaman dilimin-
deki paralel seyrinde, farklı gezegenlerden 
manzaralar ile oralardaki uygarlıkların 
kalıntılarının görüntüleri izleyicilere gösterile-
cek. Gezegen uygarlıklarından kalan kalıntıla-
rın koleksiyoncusu olun. Hayatta kalma, 
doğum ve ölüm ile ilgili büyük bir anlatı ve 
küçük bir rol. Biz hayalimizdeki ruhsal 
dünyaya sonsuz özlemle bakarken, gerçekli-
ğin prangaları hala en değerli şeydir. Biz 
evrenin sonsuzluğunu hayal ederken, dünya 
tek umudumuz olarak kalmaya devam ediyor.

This is the archaeological narrative record from 
the perspective of space. We try to explore the 
future of civilization development in the overhe-
ad cosmology. The parallel course of civilization 
over countless periods of time will be displayed 
before the audience, through visual displays of 
the landscapes and remnants of civilizations on 
di�erent planets by showing the landscape of 
di�erent planets and remaining civilizations. Be 
a collector of the remains of planetary civilizati-
ons. A grand narrative and a small role, about 
survival, about birth and death. When we are 
infinite yearning for the ideal spiritual world, the 

Benim adım Diszy Lee (Zhiyi Lee). 
Çin'den katılıyorum. Üniversiteyi bu yıl 
bitirdim. Ben ve arkadaşım Suanan 
(MotianHu) çalışmamı beğendiğinizi 
umuyoruz. Gelecekte film ve televizyon 
alanında daha fazla eser üretmeye 
çalışacağım. Şimdilik dinamik reklam ve 
computer-generated oyun üretiminde 
yoğunlaşıyorum.

My name is Diszy Lee (Zhiyi Lee). I am 
from China, just graduated from university 
this year.Hoping you can enjoy my work 
with my friend, Suanan (MotianHu). I will 
try to produce more works that favor film 
and television in the future, for now I am 
engaging dynamic advertising and game 
CG production.

DISZY LEE

Çin / China
2021
Renkli  / Colour
5’ 
Animasyon/ Animation

Yönetmen / Director 
Diszy Lee
Senaryo / Screenplay
Diszy Lee 
Yapımcı / Producer
Suanan Motian Hu 
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SCREAM FOR ICE
BUZ İÇİN ÇIĞLIK

Güneş parlıyor, buz eriyor
Kendi başına bir kutup ayısı
Bir çocuk ağlıyor ah!
Yukarıda okuduğunuz haiku şiiri "Scream For 
Ice" filminin özüdür. Ve "Scream For Ice" 
filminin anlatı biçimi, geleneksel Japon şiir 
sanatı Haiku'ya dayanmaktadır.

The Sun shines, ice melts
A polar bear on its own
A child cries out ah!
The haiku poem you read above is the core of 
the "Scream For Ice". And the narrative form of 
"Scream For Ice" is based on the traditional 
Japanese art of poetry, Haiku.

1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2009 
yılında Maltepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden 
mezun oldu. Ardından 2012 yılında 
Londra'da Westminster Üniversitesi'nde 
MA Directing: Film & TV programından 
mezun oldu. 2021 yılında Maltepe 
Üniversitesi'nde Sinemada Sanatta 
Yeterlik programını tamamladı.

Uzun yıllar sinema sektörüne odaklanan 
reklam ve dijital PR ajansının kurucu 
ortağı olup, başkanlığını yaptı. Bu süre 
zarfında, reklam ve TV programlarının 
konsept yaratıcısı ve yapımcı rollerini de 
üstlendi. Bununla beraber film festivalle-
rinde, film forumlarında ve film proje 
destek fonlarında jüri üyeliği ve eğitmen 
olarak görev aldı.

He was born in İstanbul in 1984. He 
graduated from Maltepe University, 
Faculty of Fine Arts, Department of 
Cinema in 2009. Then, in 2012, he gradua-
ted from the MA Directing: Film & TV 
program at the University of Westminster 
in London and completed his master's 
degree. In 2021, he completed the 
Proficiency in Art in Cinema at Maltepe 
University.

He was a co-founder and president of an 
advertising and digital PR agency for many 
years which focused on the film sector. He 
took the role of a concept creator and 
producer of commercials and TV 
programs. And he also took part as a jury 
member and instructor at film festivals, 
film forums, and film project support 
funds.

EMİR EYTEMÜR

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
4’ 2”
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Emir Aytemür
Senaryo / Screenplay
Emir Aytemür
Yapımcı / Producer
Emir Aytemür
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YAF YOUF
YAF YOUF

“Beni Hapse Attılar", söz yazarı bilinmeyen 
eski bir rembetiko şarkısıdır. Kadın bakış 
açısına sahip olması nedeniyle türünün birkaç 
örneğinden birisidir. Film, şarkının atmosferini 
ve hapishane özelliğini gerçek ve mecazi bir 
şekilde canlandırmaya çalışıyor.

"They put me in prison" is an old rembetiko song 
by an unknown author. One of few of its kind 
with a female perspective. The film is trying to 
portray the atmosphere of the song, and the 
essence of prison in its literal and metaphorical 
way.

Athina Georgia Koumela Atina'da doğup 
büyüdü. 2020 yılında Atina Güzel 
Sanatlar Akademisi resim bölümünden 
mezun oldu. Çoğunlukla geleneksel 2d 
stop motion animasyonu ile çalışmakta. 
Filmleri Yunanistan'da 44. Drama 
Uluslararası Kısa Film Festivali, 6. 
Chaniartoon Festivali ve daha başka 
festivallerde,  yurtdışında ise Zlaty Vocy 
Film Festivali, Lift-O� Sessions, Gutter-
cast ve daha başka yabancı festivallerde 
yer aldı. Kendisi aynı zamanda bir sokak 
müzisyenidir.

Athina Georgia Koumela was born and 
raised in Athens. She graduated from 
Athens School of Fine Arts in 2020 with a 
specialization in painting. She mostly 
works with traditional 2d stop motion 
animation. Films of her have appeared at 
various festivals in Greece (44th Drama 
International Short Film Festival, 6th 
Chaniartoon festival and more) and 
abroad (Zlaty Vocy film festival, Lift-O� 
Sessions, Guttercast and more). She also is 
a street musician.

ATHINA GEORGIA KOUMELA

Yunanistan / Greece
2021
Renkli  / Colour
3’ 53”
Animasyon/ Animation

Yönetmen / Director 
Athina Georgia Koumela
Senaryo / Screenplay
Athina Georgia Koumela 
Yapımcı / Producer
Athina Georgia Koumela
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AN ORDINARY DAY
SIRADAN BİR GÜN

Şam'da 2018 yazı, çeşitli baskılar altında 
yaşan taksi sürücüsü "Ebu Firas" için sıradan 
bir gün. O gün de farklı yaşlardan ve sosyal 
sınıflardan pek çok müşterisi oluyor. Aracına 
binen her müşteriye kendisi hakkında acıklı 
hikayeler uydurarak onların sempatisini 
kazanmaya böylece onlardan daha fazla para 
almaya çalışıyor. Her müşterinin verdiği tepki 
onların geçmişte yaşadıklarına bağlı olarak 
değişiklik göstermekte. Ta ki bu yöntem 
gününün sonunda "Ebu Firas"a güçlü bir şok 
etkisi yapana kadar.

Summer 2018 in Damascus, An ordinary day to 
"Abu Firas" who is a taxi driver, su�ers from 
various pressures. In this day, many customers 
from di�erent ages and social classes take his 
car. And with every customer who gets in it, "Abu 
Firas" tries to win his sympathy by making some 
painful stories about himself, to make more 
money from them. And each time his customers' 
reactions di�er according to their backgrounds. 
Until this method cause to "Abu Firas" a strong 
shock at the end of his day.

1987 doğumlu, Filistin uyruklu, Suriye'de 
yaşamaktadır. Dekorasyon ve İç Tasarım 
teknikeri olarak 2009 yılında mezun 
oldu. Sinema ve film yapımı ile ilgili 
atölye çalışmalarına katıldı. Klasik 
filmlerin çevirisi için "Suriye-Sinematek" 
ekibinin kurucusu oldu ve 145 filmin 
Arapça'ya çevrilmesini sağladı. Bunlara 
ücretsiz olarak çevrimiçi ulaşılabilmek-
te. İçerik yapımcılığı yapmakta, çeşitli 
sitelerde sinema hakkında makaleler ve 
incelemeler yazmaktadır. Hareket ve 
grafik tasarımcılığı, video editörlüğü ve 
film yapımcılığı yapmaktadır. 2020'de 
yaptığı “Sıradan Bir Gün" adlı kısa film ile 
4 Arap ödülü kazandı ve birçok uluslara-
rası film festivaline katıldı.

Born in 1987, Palestinian nationality, 
residing in Syria. Graduated as engineer 
assistant in Decoration and Interior Design 
in 2009. Attended and participated in 
workshops related to cinema and 
filmmaking. Translator and founder of the 
“Syrian-Cinematech” team for translating 
classic films, with 145 films translated into 
Arabic. and its available Online for free. 
Content creator, writer of articles and 
reviews about cinema in several sites. 
Motion and Graphic Designer, and Video 
Editor. Filmmaker. to his credit one short 
film “An Ordinary Day”,in 2020. And the 
film won 4 Arab awards and participated in 
many international film festivals.

ANAS ZAWAHRI

Suriye/ Syrian Arab Republic
2020
Renkli  / Colour
18’ 
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Anas Zawahri
Senaryo / Screenplay 
Anas Zawahri
Yapımcı / Producer 
National film organization – Syria
Oyuncular / Cast
Houmam Reda, Salim Sabbagh, 
Tamador Ghanem, Fuad Ali, 
Eliana Saad, 
Muhammad Waheed Qazaq
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AT A RIVERSIDE
BİR NEHRİN KIYISINDA

Doğumun eşiğindeki bir kadın ve soykırımın-
dan kaçan savaş mağduru bir grup sivil, 
çantalarındaki cızırdayan radyolarıyla güvenli 
bölgeye ulaşmaya çalışırken ormanın derinle-
rinden duydukları köpek sesleriyle aslında 
kıyısında oldukları şeyin nehir olmadığını 
anlarlar…

While a civilian group with a woman who is about 
to give birth were running away from Serbian 
genocide to the safe zone with a sizzling radio in 
their bag, with the dog barking they heard, they 
understand that they are not at the riverside, 
but at the side of another thing…

Muhammed Furkan Daşbilek, Turkiye’de 
doğdu. 2018 yılında NAFTALİN adlı kısa 
filmi yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 
birçok festivale katılmaya hak kazandı. 5 
ödülü bulunmaktadır.  Bir Nehir Kıyısın-
da adlı kısa filminin senaryosu T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
desteklendi. Film 37th Busan Short Film 
Festival’inin International Competition 
bölümüne seçildi ve dünya prömiyerini 
burada yaptı. Bir Nehir Kıyısında’nın 
Yurtiçi ve yurtdışında toplamda 8 ödülü 
bulunmaktadır. 2021 yılında Turan Haste 
ile birlikte yazdığı Rutubet adlı senaryo 
Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 
12PUNTO tarafından desteklendi. 
Kariyerine senarist ve yönetmen olarak 
devam etmektedir.

Muhammad Furkan Daşbilek was born in 
Turkey. In 2018, his short film NAFTALIN 
was entitled to participate in many 
national and international festivals. It has 6 
awards. The script of the short film At a 
Riverside T.C. Republic Of Turkey Ministry 
Of Culture and Tourism. The film was 
selected for the International Competition 
section of the 37th Busan Short Film 
Festival and had its world premiere here. 
The At A Revirside has totaly eight awards 
from domestic and abroad. Damp which 
wrote on the 2021 with together by Turan 
Haste got  support from General Directo-
rate of Cinema and TRT 12PUNTO. He 
continues his career as a director.

MUHAMMED FURKAN DAŞBİLEK

Turkiye / Turkey
2020
Renkli  / Colour
13’ 35”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Muhammed Furkan Daşbilek
Senaryo / Screenplay 
Muhammed Furkan Daşbilek
Yapımcı / Producer 
Turan Haste
Oyuncular / Cast
Ali Pınar, Gözde Yıldırım, İlter Kapıcı, 
Berker Mehmet Korkmaz, Murat Seçkin,
Hilmi Erdem, Selma Canpara, Nurdan 
Kulluk, Rennert Peter Rennert
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CIRCULAR ROUTE
UZUN GÜZERGAH

Daksha, 65 yaşında tipik Gujarat kökenli ev 
hizmetlisi bir kadındır. Evinin en yakınında ki 
otobüs durağından bir belediye otobüsüne 
biniyor. Yanında çalıştığı ailenin kendisini 
hafife almasından bıkan ve hayal kırıklığına 
uğrayan Daksha, Mumbai'de eski bir evde 
yaşamak üzere aileyi terk eder. Biletçi 
kendisine otobüsün güzergahının uzun 
olduğunu, tüm otobüs duraklarında duracağı-
nı, bu nedenle belirli bir durak için bilet alması 
gerektiğini söyler. Ancak Daksha’nın eve geri 
dönmek gibi bir niyeti olmadığı için ona, 
yolculuk boyunca inmeyeceğini söyler.

Daksha is a typical gujarati homemaker, 65 
years old woman, takes up a city bus from the 
nearest bus stop of her house. Tired and 
disappointed with the family's taken for granted 
treatment, Daksha leaves the family to live in an 
old age home in Mumbai. The conductor informs 
her that the bus is a circular route bus and is 
going to take a long route to explore all the bus 
stops, so she should take a particular station’s 
ticket but Daksha tells him that she’s going to 
take a whole circular route of the city today, as 
decided in her mind that she has no plan to go 
back home.

Shraddha Bilwal, Mumbai-Hindistan'da 5 
yıldır senarist ve yönetmen yardımcısı 
olarak serbest çalışmakta. 2017 yılında 
Hindistan Film ve Televizyon Enstitüsü 
Pune'dan uzun metrajlı film senaryo 
yazarlığı alanında lisansüstü diplomasını 
aldı. Eğitiminin ardından Hint film 
yönetmeni Bay Rajat Kapoor'un 
"KADAKH" adlı uzun metrajlı filminde 
yazım ve yönetim yardımcılığı yaptı. 
Daha sonra Yashraj Films Productions'ın 
"Pyaar Actually" adlı bir internet dizisin-
de yardımcı yönetmenlik yaptı. Applause 
Entertainment ve Altbalaji Entertain-
ment şirketlerinin çeşitli programlarında 
çalıştı. Halen, Bollywood'un kıdemli 
yazarları Reshu Nath ve Rahul Patel ile 
birlikte yazmaktadır.

Shraddha Bilwal works as a freelance 
screenwriter and assistant director in 
Mumbai - India, for five years. She comple-
ted her postgraduate diploma in feature 
film screenplay writing from Film and 
Television Institute of India, Pune in 2017. 
After completion of the study she assisted 
Hindi film director Mr. Rajat Kapoor in 
writing and direction department for the 
feature film “KADAKH”. Later worked as an 
assistant director with Yashraj Films 
Productions for “Pyaar Actually” - a web 
series and various other shows with 
Applause Entertainment and Altbalaji 
Entertainment. Currently, She is an 
associate writer with senior writers Reshu 
Nath and Rahul Patel who are working in 
Bollywood.

SHRADDHA BILWAL

Hindistan / India
2021
Renkli  / Colour
15’ 13”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director
Shraddha Bilwal
Senaryo / Screenplay
Shraddha Bilwal, Esther David 
Yapımcı / Producer
Late. Bachubhai V Bilwal
Oyuncular / Cast 
Aditi Desai, Mehool Desai, 
Devendra Pandit
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DELIVER YOU
SENİ TESLİM EDİYORUM

İşten çıkarıldıktan sonra, bir adam kurye 
olarak bir iş bulmaya karar verir, ancak Alice'e 
pizza getirdiği gün, dünyanın hep hayal ettiği 
gibi iyi olmadığını anlar.

After been fired, a man decides to find a job as a 
delivery rider, but the day he brings some pizzas 
to Alice, he understands that the world is not as 
good as he always dreamed of.

Massimiliano Reina, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği eğitimini yarıda bırakarak 
yaşamını filmlere adayan 24 yaşında 
kendi kendini yetiştirmiş bir İtalyan film 
yapımcısıdır. 2016 yılında Facebook ve 
Instagram'da 800.000'den fazla takipçili 
bir Sinefil topluluğu olan "Cinema 
Dream"i kurdu. 2018 yılında ilk kısa filmi 
"Annunciation"ı, 2021 yılında ikinci kısa 
filmi "Deliver You"yu çekti.

Massimiliano Reina is a 24 years old italian 
self-taught filmmaker who quitted his 
Aerospace-Engineering studies to dedica-
te his life to movies. In 2016 he founded 
"Cinema Dream", a community of cinephi-
les that counts over 800.000 followers on 
Facebook and Instagram. In 2018 he made 
his first short film "Annunciation". In 2021 
he made "Deliver You", his second short 
film.

MASSIMILIANO REINA

İtalya/ Italy
2021
Renkli  / Colour
17’ 28”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director
Massimiliano Reina
Senaryo / Screenplay
Massimiliano Reina
Yapımcı / Producer
Massimiliano Reina
Oyuncular / Cast 
Nicolò Smerilli, 
Alice Violaine Saletta
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I CAME FROM THERE
BEN ORADAN GELDİM

Bu film, yirmili yaşlarında başka bir ev aramak 
için ülkesinden ayrılan ve "The City of 
Where”e ulaşan Iraklı şair Sargon Boulos'un 
bir şiirinin görsel uyarlamasıdır. Her şeyi 
geride bırakarak kaçtı ama hafızası onu her 
yerde kovalayan hayaletlere dönüştü. Sargon 
Boulus, bir yabancılaşma ve sürgün trajedisi-
dir. Yaşarken sürgün edilen, öldükten sonra 
sürgün edilen bu kişi, "Ben Oradan Geldim" in 
yazarı olan arkadaşı yazar Yusuf El Haidari'nin 
hayaletiyle de karşılaşır. Onun ölümden ya da 
ölüm ülkesinden gelmiş olması fark etmez. Bu 
kısa görsel şiir, anavatanlarının içinde ya da 
dışında tüm sürgün edilenlere adanmıştır. 
Onların ruhları, kendi anavatanlarına göbek 
bağıyla tutunduklarından, bilinmeyen 
yolculukları için bir çıpaya ihtiyaçları yoktur.

This film is a visual adaptation of a poem by Iraqi 
poet Sargon Boulos, who left his country in his 
twenties in search of another home and reached 
“The City of Where”. He fled, leaving everything 
behind, but his memory turned into ghosts 
chasing him everywhere. Sargon Boulus, the 
tragedy of alienation and exile. The person who 
was exiled while he was alive, and exiled after 
death also, meets the ghost of his friend, the 
writer Yusuf Al-Haidari, who "Came From There!" 
He came from death, or from the land of death, 
makes no di�erence. This short visual poetry is 
dedicated to all the exiles inside and outside 
their homelands. To those whose souls 
remained suspended by an umbilical cord that 
binds them to their homelands, so they found no 
anchor for their unknown journey.

Abhishek Singh, Macaristan, Budapeş-
te'de ki Eötvös Loránd Üniversitesi'nde 
yüksek lisans (Film Çalışmaları) öğrenci-
sidir. Kurumsal videolar, belgeseller, 
sanal gerçeklik, TV programları ve 
TVC'ler konusunda 6 yılı aşkın deneyime 
sahip olan Abhishek, bir bağımsız video 
ve film yapımcısıdır. İlk filmi “The 
Untitled” (Adsız) 2014 yılında çekildi. 
Bugüne kadar 10'dan fazla uluslararası 
gösterime girmiş olan bağımsız filmleri 
yönetti.

Abhishek Singh is a MA(Film Studies) 
student at Eötvös Loránd University, 
Budapest, Hungary. With over 6 years of 
experience in corporate videos, documen-
taries, virtual reality, tv shows, and TVCs, 
Abhishek, is a freelance video producer 
and independent filmmaker. His first film 
'The Untitled' was made in the year 2014 
and until now he has directed over 10 
internationally screened independent 
films.

ABHISHEK SINGH

Irak / Iraq
2021
Renkli  / Colour
6’ 5s” 
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Abhishek Singh
Senaryo / Screenplay 
Sargon Boulus
Yapımcı / Producer 
Masar Smari
Oyuncular / Cast
Masar Smari, El Sarafandi
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JUST A THOUGHT
YALNIZCA BİR DÜŞÜNCE

Anna bir hastanenin bekleme salonunda 
bekliyor. Heyecanlı ama aynı zamanda dertli. 
Kardeşi 11 aylık komadan yeni uyandı ve ona 
kardeşinin nişanlısı olan Sofia'ya aşık olduğu-
nu söylemek zorunda. Aniden, herkesin 
aklından geçenleri duyabileceğini fark eder. 
Sadece bir düşünce bu sırrı açığa çıkarabilir 
mi?

Anna is waiting in a hospital hall. She is excited 
but also troubled. Her brother just woke up from 
an 11-month coma and she has to tell him that 
she has fallen in love with Sofia, his fiancée. 
Suddenly, she realizes that everyone can hear 
what she has on her mind. Can just a thought 
give away her secret?

Matteo Pizzocaro, bir Yunan-İtalyan film 
yapımcısıdır. Edinburgh Napier Üniversi-
tesi'nde (Screen Academy of Scotland, 
Onur dereceli lisans) ve New York City 
Üniversitesi Brooklyn College’de Film 
Bölümü'nde eğitim aldı. "Just a Thought” 
(Sadece Bir Düşünce) öğrencilik sonrası 
ilk filmidir.

Matteo Pizzocaro is a Greek-italian 
filmaker. He studied film in Edinburgh 
Napier University (Screen Academy of 
Scotlan, BA, Hons) and in Brooklyn 
College, City University of New York, Film 
Department. “Just a thought” is his first 
non-student film.

MATTEO PIZZOCARO

Yunanistan / Greece
2021
Renkli  / Colour
14’ 55”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director
Matteo Pizzocaro
Senaryo / Screenplay
Matteo Pizzocaro
Yapımcı / Producer
HappyAnt-tv
Ses / Sound
Lefteris Douros
Oyuncular / Cast
Nefeli Kouri, Georgina Liossi, 
Melachrinos Velentzas, 
George Drivas
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ME AND MYSELF
BEN VE KENDİM

Şems, özellikle cinsel eğilim ile ilgili olarak 
yaşamın çakışmaları arasında kalmış olan 16 
yaşında bir çocuktur. Afganistan'da evlilik bu 
gereksinime yanıt vermenin tek yoludur 
ancak gençler bazen bunun yerine başka bir 
yol seçmek zorunda kalırlar.

Shams is a 16-years-old boy who is caught 
between life conflicts, in particular his sexual 
tendency. In Afghanistan, marriage is the sole 
way to answer this need but sometimes young 
people have to pick another path to fulfill it.

Oyuncu ve yönetmen. Halen eşim 
Wazhma bahar Arianfar (Wajma Bahar 
olarak da tanınır) ile Paris’te yaşamakta-
yım.

?????????

PAEMAN ARIANFAR

Afganistan / Afghanistan
2020
Renkli  / Colour
16’ 37” 
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Paeman Arianfar
Senaryo / Screenplay 
Paeman Arianfar
Yapımcı / Producer 
Paeman Arianfar
Oyuncular / Cast
Ahmadshekib Qaderi
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NEVER FORGET
ASLA UNUTMA

Zhang Runqing hafızasındaki kayıp parçaları 
bulmak için oğlu Zhang Guoqiang ve torunu 
Zhang Zhensheng'i memleketine dönerken 
birlikte götürür. Üç kuşaklık baba oğul ilişkisi 
eve dönüş yolunda anlaşılır.

In order to find the missing memory fragments, 
Zhang Runqing took his son Zhang Guoqiang 
and grandson Zhang Zhensheng on the way 
back to his hometown. The father son relations-
hip of three generations was also understood on 
the way home.

Çocukluğundan beri filmlere düşkündür 
ve Pekin Film Akademisi'nde eğitim 
almıştır. Kısa filmleri çeşitli ulusal 
ödüller kazanmıştır. Tam zamanlı kısa 
film yönetmenliği yapmaktadır.

Aynı zamanda yönetmenlik, kurgu, 
kurgu ve müzik yapma yeteneğine 
sahiptir. Gerçekçi tema oluşturmada ve 
duyguları sıradan hikayeler ile aktarma 
konusunda iyidir.

He has been fond of movies since childho-
od and studied in Beijing Film Academy. 
His short films have won various national 
awards. He is now a full-time short film 
director.

At the same time, he has the ability of 
directing, editing, editing and music. He is 
good at realistic theme creation and 
conveys feelings with ordinary stories.

LI BO

Çin / China
2021
Renkli  / Colour
18’ 02”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director
Li Bo
Senaryo / Screenplay
Li Bo
Yapımcı / Producer
Wang Yan
Oyuncular / Cast 
Zhang Lu, Feng Haiyan
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PROMISE
SÖZ

Death is incoming. Hamdam is old man, who is 
feeling this and he is ready to recieve his end. 
But the only thing that he worries about is his 
oath of childhood, performance of which was 
impossible during the years of lifetime. This 
winter, maybe the last and the old man begins to 
keep his promise, despite of misunderstance 
from his mates.

OTABEK YULDASHEV & ILYOS ISLOMOV

Özbekistan / Uzbekıstan
2021
Renkli  / Colour
14’ 15” 
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director
Otabek Yuldashev & Ilyos Islomov
Yapımcı / Producer
Uzbekkino
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RAGING BULLET
ŞAKACI MERMİ

Xu Wen made usurious loans to his friend Lao 
Ge in favor of doing business. It never 
occurred to him that Lao Ge would dare to 
smuggle guns. However, just before the guns 
were sold at high price, Lao Ge disappeared 
all of a sudden, only leaving a few trading 
information behind. Confronting with threate-
ning of debt collectors, penniless Xu Wen 
determined to finish this breathtaking deal.

Xu Wen, iş yapma karşılığında arkadaşı Lao 
Ge'ye faizle borç verdi. Lao Ge'nin silah kaçakçı-
lığı yapmaya cesaret edeceği hiç aklına gelmedi. 
Ancak, silahlar yüksek fiyata satılmadan hemen 
önce Lao Ge geride birkaç ticari bilgi bırakarak 
aniden ortadan kayboldu. Alacaklarını tahsil 
etmek isteyenlerin tehdidiyle karşı karşıya kalan 
beş parasız Xu Wen, bu nefes kesici anlaşmayı 
bitirmeye kararlıdır.

JINGLONG FENG

Çin / China
2021
Renkli  / Colour
19’ 56” 
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director
Jinglong Feng
Senaryo / Screenplay
Jinglong Feng
Yapımcı / Producer
Tengyuan Xu
Oyuncular / Cast
Yansong Li
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THE BIRD
KUŞ

Bekar bir anne, özel hayatını iyileştirmek için 
11 yaşındaki oğlu Kambar'ı köyde yaşayan 
babasına göndermeye karar verir. Kambar, 
yolda annesine dedesi ile yaşamak istemedi-
ğini anlatmaya çalışır. Kambar'ın annesi şehre 
geri dönerken kendini yalnız hisseder ve 
oğlunun yanına dönmek ister ancak artık çok 
geç olduğunu hisseder.

A single mother decided to give her 11-year-old 
son Kambar to his father who lives in the village 
in order to improve her personal life. On the way, 
Kambar tries to explain to his mother that he 
does not want to live with him. On the way back 
to the city, Kambar's mother feels herself lonely 
and wants to go back to her son, but feels that it 
is too late.

Begaly Shibikeyev Kazakistanlı bir film 
yönetmenidir. T.K. Zhurgenov Kazak 
Ulusal Sanat Akademisi'nin Sinema ve 
TV fakültesinde film yönetmenliği 
eğitimi aldı. Öğretmenlerinin teşvikiyle 
birkaç Kazak filminin yapımında çalıştı.  
Kazak film yönetmeni ve senaristi 
Darezhan Omirbaev’ın yardımcısı olarak 
çalışmakta.

Begaly Shibikeyev is a film director from 
Kazakhstan. He studied film directing at 
the faculty of "Cinema and TV" in the T.K. 
ZHURGENOV KAZAKH NATIONAL 
ACADEMY OF ARTS. He worked in the 
production of several Kazakh movies with 
encouragement of his teachers. He has 
been worked as an assistant with 
Darezhan Omirbaev, a Kazakh film director 
and screenwriter.

BEGALY SHIBIKEYEV

Kazakistan / Kazakhstan
2020
Renkli  / Colour
17’ 11”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director
Begaly Shibikeyev
Senaryo / Screenplay
Begaly Shibikeyev
Yapımcı / Producer
Aray Kozhamuratova
Ses / Sound
Assyl Bekibayev
Oyuncular / Cast 
Akmaral Zykayeva,
Kambar Nurgali
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TREMBLE
TİTREME

Bacağını kaybeden bir asker, bir tıp merkezin-
de askeri doktor tarafından tedavi ediliyor. 
Asker sürekli titriyor. Doktor tüm tetkikleri 
yapıyor, ama hiçbir şey fayda etmiyor. Askerin 
titremesi bitmiyor. Kar yağdığında sarsıntılar 
şiddetleniyor. Daha sonra doktor, askerin 
titremesinin fiziksel değil psikolojik olduğunu 
anlıyor. Bir gün, asker yardım istasyonundan 
kaçmaya çalışıyor ve ancak o zaman titreme-
nin sırrı ortaya çıkıyor.

A soldier who lost a leg is being treated by a 
military doctor at a medical center. The soldier 
trembles constantly. The doctor is looking for all 
the means, but nothing helps him. The soldier's 
trembling does not stop. When it snows, the 
tremors intensify. Afterward, the doctor unders-
tands that the soldier's tremor is psychological, 
not physical. One day, the soldier tries to escape 
from the aid station, and only then the secret of 
the trembling is revealed.

Film yönetmeni ve senarist Amil 
Mamibeyli (Amil Amal) 1989 yılında 
Azerbaycan'ın Lachin kentinde doğdu. 
Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat 
Üniversitesi'nde yönetmenlik alanında 
lisans, VGIK Rusya Devlet Sinematografi 
Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Film 
yapımcılığı kariyerine 2010 yılında 
başladı ve TV’da, Baküfilm Studio'da ve 
Birleşmiş Milletler'in Azerbaycan 
ofisinde serbest videograf olarak çalıştı. 
Ödüller kazanmış bir yönetmendir. 
Ulusal ve uluslararası alanda beğenilen 
pekçok kısa kurgu ve belgeseller çekti. 
Bunlardan bazıları; "Petrol Kentinin 
Sakini" (The Resident of the Oil 
City)-2011, "Siyah Kurdele" (Black 
Ribbon)-2015, "Son Seçenek (Final 
Choice)-2017, "Titreme” (Tremble)- 2021 
ve “Koridorda” (In the Corridor)- 2021.  

Amil aynı zamanda amatör bir fotoğraf-
çıdır. 2019 yılında minimalist ve sinema-
tik şiirlerden oluşan bir kitap yayınladı.

Film director and scriptwriter Amil 
Mamibeyli ( Amil Amal) was born in 1989 in 
Lachin, Azerbaijan. He earned a BA in 
directing from the Azerbaijan State 
University of Culture and Arts, and MA 
from VGIK Russian State Institute of 
Cinematography. He started his 
filmmaking career in 2010 and worked at 
the TV, and Bakufilm Studio as well as the 
United Nations’ Azerbaijani o�ice as a 
freelance videographer. An award-winning 
director, he has made several nationally 
and internationally acclaimed short 
fictions and documentaries such as “The 
resident of the oil city” (2011), “Black 
ribbon” (2015), “Final choice” (2017), and 
“Tremble” (2021), İn the corridor (2021)

Amil is also an amateur photographer. In 
2019, he published a book of minimalist 
and cinematic poems.

AMIL MAMİBEYLİ

Azerbaycan / Azerbaijan
2021
Renkli  / Colour
14’ 
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director
Amil Mamibeyli
Senaryo / Screenplay
Amil Mamibeyli, Agshin Evren,
Ayshad Safarali
Yapımcı / Producer
Jamil Guliyev, Mushfig Hatamov
Oyuncular / Cast
Bahruz Vagifoglu, İlgar Jahangir
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ADA’M
ADA’M

Ada'm belgesel sinema filmi: 14 yıl önce hayat 
arkadaşını kaybederek, Tunceli'nin  Pertek 
İlçesi sınırlarında  yer alan  Keban Barajı 
üzerindeki adada, 14 yıldır tek başına yaşayan 
Ziya Abay'ın zorlu yaşamını ve bu süreçte; 
hem bulunduğu adaya diktiği 3500 ağaçla 
hem de Pertek dağlarına diktiği ağaçlarla 
çevresini tek başına nasıl değiştirdiğini konu 
ediniyor.

ADA’M Documentary Film : A tale of “how one 
man alone can dramatically change his environ-
ment’s destiny”, It tells us the story of Ziya 
ABAY’s di�icult life who lost his wife 14 years ago 
and decided to move to an island in Keban Dam, 
located in the Pertek county, Tunceli. He lived 
alone on the island for 14 years and had 
di�iculties not just because he was all alone, he 
also planted and took care of both 3500 trees 
on the island and the other trees on the Pertek 
mountains.

21/09/1984 Malatya doğumlu olan Kural, 
lisans eğitimine 2006 yılında Erciyes 
Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon 
Bölümünde başlayarak, 2010 yılında 
eğitimimi tamamlamıştır. 2013 yılında 
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
Radyo Sinema Tv Bölümü, Sinema 
Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimi-
ni tamamlayan Kural, yerel ve ulusal 
gazetelerde muhabir ve temsilcilik 
görevlerinin yanı sıra belgesel sinema 
projelerinde yönetmen ve kameraman 
olarak görev alarak Türkiye’ye yurt dışı 
platformlarda dereceler kazandırmıştır.

Turgay KURAL was born on September 21, 
1984, in Malatya. He started to study in 
Radio, Televison and Cinema Department 
of Erciyes University in 2006, and gradua-
ted in 2010. He had a master’s degree in 
Erciyes University, Faculty of Communica-
tion, Radio, Televison and Cinema Depart-
ment, cinema as the major discipline in 
2013.  Then he started to work as a 
reporter and representative for the local 
and national press. He also worked as a 
director and cameraman and made 
documentaries that received accolades 
and brought awards to his country, Turkey. 

TURGAY KURAL

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
19’ 58”
Belgesel / Documentary

Yönetmen / Director 
Turgay Kural
Senaryo / Screenplay 
İshak Yavuz
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography 
Turgay Kural
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HABITUS OF SELF
ALÇAK SESLE

Tercih var mıdır? 
Özgür irade gerçek midir?

Habitus of Self, Pierre Bourdieu'nun "habitus" 
kavramından yola çıkılarak üretilmiştir. Tüm 
görsel işitsel malzeme (dijital bir habitus olan) 
www.youtube.com içinden çekip çıkarılmıştır. 
Çalışmada, habitusun (aile, toplum, ülke, 
sistem) bireyin varoluşuna etkisinin görsel-i-
şitsel arkeolojisi yapılmıştır. Video film aile 
kurumunun, denetim toplumunun, tüketim 
kültürünün, kapitalizmin, postkolonyalizmin 
vb. bilinçdışı, bilinç ve bilinç üstü üzerindeki 
tahakkümünü kolektif hafıza imajlarla 
(mekân-olgu-olay-kurum-kişi) kuran bir 
asamblajdır.

Does choice exist? 
Is free will real?

Habitus of Self is produced based on Pierre 
Bourdieu's concept of "habitus". All audio-visual 
materials are mined from www.youtube.com 
(which is a digital habitus itself). In this film, an 
audio-visual archaeological study of the e�ect 
of habitus (family, society, country, system) on 
the existence of the individual is performed. The 
film is an assemblage that embodies the 
domination of family institution, control society, 
consumerism, capitalism, post-colonialism, etc. 
over the unconscious, the conscious and the 
superconscious through collective memory 
images (space-phenomenon-event-instituti-
on-individual).

2001 yılında Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon 
Bölümü’nden mezun oldu. Çağdaş Sanat 
ve Yeni Medya eğitimi aldı. Yüksek 
lisansını (2012) ve sanat doktorasını 
(2017) Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü’nde tamamladı. Halen AHBVÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf ve 
Video Bölümünde doçent olarak 
çalışmaktadır. Akademik çalışmalarını 
belgesel sinema, sinematografi, video 
sanatı ve dijital sanatlar üzerine sürdür-
mektedir. Kurtuluş Özgen 1990 yılından 
bu yana endüstriyel ve belgesel 
filmlerde editör, kameraman, sinematog-
raf, yapımcı ve yönetmen olarak çalıştı. 
Çeşitli film festivallerinde jüri üyeliği 
yaptı. Ürettiği belgeseller New York, 
Toronto, Londra, Rio De Janerio, 
Meksico City, Lizbon ve Selanik başta 
olmak üzere 50’nin üzerinde festivalde 
gösterildi ve 14 adet ödül aldı. Kurtuluş 
Özgen fotoğraf ve video yerleştirme 
biçiminde sanat işleri de üretmektedir. 
Bu alanda ürettiği işler çeşitli ulusal ve 
uluslararası sergilerde yer almıştır.

Kurtuluş Özgen had worked in numerous 
documentary and industrial film projects 
as editor and cameraman. In 1995, he 
cofounded Nöbetçi Ajans (with Hasan 
Özgen) which is based in Istanbul and 
directed-produced several documentaries 
and cultural projects. His films have been 
screened in more than 50 film festivals and 
have won 14 awards. His photography and 
video works have been selected for 
several art exhibitions. Özgen received his 
bachelor’s degree in Cinema, his graduate 
degree in Painting (2012) and Phd in Arts 
degree in New Media (2017). He also 
studied contemporary art history and 
video art. His academic focus is on 
documentary film studies, digital cinema-
tography, video art and digital arts. He 
continues to be an associate professor at 
AHBV University Fine Arts Faculty, 
Department of Photography and Video.. 

KURTULUŞ ÖZGEN

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
11’ 20”
Belgesel / Documentary

Yönetmen / Director 
Kurtuluş Özgen
Yapımcı / Producer 
Kurtuluş Özgen
Kurgu / Editing
Kurtuluş Özgen
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DAD, WHAT HAPPENED
BABA NE OLDU

“Hiç birimiz ne olduğunu anlayamadı. Ama 
süreç bazıları için daha zordu. Diyarbakır’da 
pandemiyi ilk günden itibaren göğüsleyen 
sağlıkçılarımız arasında  sembolik bir isim  
Doç.Dr. Hakan Akelma. Gerek sosyal medyada 
on binlerce takipçisine düzenli verdiği 
mesajlarla gerekse Diyarbakır’da Pandemi 
hastanesinin koordinatörü olarak süreci 
yürüttü. Diğer yandan 3 çocuk babasıydı ve 
onunda bir ailesi vardı. Yüzlerce hastayı 
iyileştirdiği yoğun bakım yataklarının birinde 
kendiside Covid tanısıyla 15 gün yattı. Çok 
kötüleşti, Öldü dendi, sevenleri yas tuttu. 
Yaşadığını öğrenince hepimiz daha bir umut 
ve dirayetle tutunduk yaşama. Ona ise bu 
mücadele güç veren küçük oğlu Muhammed 
Barin oldu. Muhammed Barin sordu, sürece 
şahitlik edenler anlattı;  “Baba ne oldu?”

“No one was able to understand what was 
happening. But the process was harder for some 
others. Prof. Dr. Hakan Akelma is a symbolic 
name among the health care workers in 
Diyarbakır, who have been fighting the disease 
since day one. He managed the process by 
either with the messages he posted to tens of 
thousands of followers, or as the coordinator of 
the Pandemic Hospital in Diyarbakır. In the other 
hand, he was a father of three and he had a 
family. He was treated for Covid for 15 days in 
one of the hospital beds where he himself 
treated hundreds of patients. He got worse, he 
was said to be dead, his loved ones mourned. 
When we learned he was alive, we hold onto dear 
life with more hope and wisdom. What gave him 
power in this struggle was his little son Muham-
med Barin. Muhammed Barin asked: “Dad, what 
happened?”

1987 yılında Diyarbakır’da doğdu. Dicle 
Üniversitesi Radyo Televizyon Mezunu. 
Batman Üniversitesi Sinema Televizyon 
4. Sınıf Öğrencisi. İnsan Hakları Aktivis-
ti. Yapımcısı veya Yönetmenliğini yaptığı 
filmler TRT belgesel Ödülleri, Antalya 
Film Forum, Adana Altın Koza, Ankara 
Film Festivali, Boğaziçi Film Festivali ve 
TÜRSAK Vakfının Geleceğin Sineması 
ödüllerinin de aralarında olduğu 60’ye 
yakın festival veya yarışmada yarıştı, 
ödüller aldı.

He was born in Diyarbakir in 1987. Gradua-
ted from Dicle University Department of 
Radio and Television. Currently Batman 
University Department of Cinema Televisi-
on 4th year student.  Human Rights 
Activist. The films he has produced or 
directed has been competed nearly 60 
festivals or competitions, received awards 
including TRT documentary awards, 
Antalya Film Forum, Adana Golden 
Cocoon, Ankara Film Festival, Bosphorus 
Film Festival and TÜRSAK Foundation's 
Cinema of the Future awards. 

FEYZİ BARAN

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
08’ 16”
Belgesel / Documentary

Yönetmen/ Director
Feyzi Baran
Senarist/ Scenarist
Kamil Kahraman
Yapımcı/ Producer
Büşra Baran
Yardımcı Yönetmen/ Co-Director
Azad Ay
Görüntü Yönetmeni/ Director of Photography
Recep Önerarı
Montaj/ Editing
Fiyaka Medya
Ses/ Sound
Ramazan Karahan
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FOUNT
BULAK

Somali’de zor bir hayat sürerken Türkiye’ye 
göç etmek zorunda kalan Walid ve ailesi 
Burdur’a gönderilir. Somali’de kaçtıkları 
susuzlukla Burdur’da da yüzleşen Walid, yeni 
hayatını da zorlu bir şekilde sürdürmektedir. 

Walid and his family, who had been having a 
di�icult life in Somalia and had to migrate to 
Turkey, are sent to Burdur. Walid, facing the 
drought in Burdur which he ran away from 
Somalia, is struggling his life, as well.

Evrim İnci 1992 yılı ocak ayında İzmir’de 
doğdu. 2015 yılında İzmir, Yaşar Üniversitesi, 
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 
fakülte birincisi olarak mezun oldu. Ardından 
Uluslararası Gönüllü Projesi SERVAS’a 
katılarak Antakya’ya çocuklara sinema 
eğitimi vermeye gitti. Orada “Kameralı 
Çocuklar” isimli kısa metraj belgeselini 
tamamladı ve kırktan fazla festivalde 
gösterim hakkı kazandı. Döndükten sonra 
UNICEF’e bağlı Sığınmacılar ve Göçmenler 
Dayanışma Derneği’inde göçmen çocuklara 
film atölyesi düzenlemeye başladı. Bu sırada 
at yarışı kültürünü anlatan “Paradoks Bir 
Koşu” belgeselini çekti ve birçok uluslararası 
festivale katıldı. Aynı zamanda BeStyle moda 
dergisinde cinematographer olarak çalışma-
ya başladı. 2019 yılında İzmir, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Film Tasarımı yüksek lisansını 
“Doğa Filmlerinde İnsan Temsili ve Sunumu” 
üzerine tez yazarak tamamladı. Ardından 
TRT Belgesel kanalında Uygulayıcı Yapımcı 
olarak çalışmaya başladı ve hala devam 
etmekte. 

Evrim İnci was born in January 1, 1992 in İzmir. 
He studied department of Radio, Television and 
Cinema and he graduated Yaşar University as a 
top scoring student. Then he started to shoot a 
documentary film and moved to Antakya under 
favour of SERVAS International Project for 
volunteering movie workshop with village 
children. He shot “Children With A Movie 
Camera” film and compete more than fourty 
national and international film festival and won 
some awards.  And then he realized movie 
workshop and international project for 
migratory kids in SGDD-ASAM, in UNICEF. 
Then, he shot a movie “ A Paradoxical Race” 
which analyzed horse racing culture and now it 
continues to compete film festivals with this 
film. Then, he worked in BeStyle Magazine as a 
videographer. In addition, he graduated “Film 
Design” master student in Dokuz Eylül 
University and his paper about “Nature and 
Human Relationship In Movies”. After the 
graduation, he started to work in TRT 
Documentary Channel as a executive producer.  

EVRİM İNCİ

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
4’ 17”
Belgesel / Documentary

Yönetmen/ Director
Evrim İnci
Senarist/ Scenarist
Evrim İnci
Derin Su Uysal
Yapımcı/ Producer
Evrim İnci
Oyuncu / Starring
Walid Abdul Kadir Hasan Omar
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THE LAST MARTYR OF 
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE’NİN SON ŞEHİDİ

25 Temmuz 1994 günü, Gelibolu Yarımadası 
Türkiye’nin o güne kadarki en büyük yangını-
na sahne olurken, “ormanları korumak” için 
yetiştirilen orman teşkilatı çalışanları kısıtlı 
imkanlarla cansiperane bir mücadele veriyor-
du. Bu öyle bir mücadeleydi ki, sanki yangını 
söndürecek olan ellerindeki ekipmanlar, 
dozerler, arazözler değil, korkusuzca alevlerin 
üstüne sürdükleri bedenleriydi. Çünkü ormanı 
korumak, vatanı korumaktı onlar için. Orman 
Bölge Müdürü Talat Göktepe de yangını 
söndürmek için, doğrudan ateşin üstüne 
yürümüştü. Tıpkı Çanakkale’de askerlerinin 
önünde düşman cephesine atılan komutanlar 
gibi… 

On July 25, 1994, while the Gallipoli Peninsula 
was the scene of Türkiye’s biggest fire to date, 
the forestry employees trained to "protect the 
forests" were struggling vigorously with limited 
means. It was such a struggle that it wasn't the 
equipment, the dozers, water tankers that were 
going to put out the fire, but the bodies they 
fearlessly drove over the flames. Because 
protecting the forest was protecting the 
homeland for them. Forest Regional Manager 
Talat Göktepe also walked directly onto the fire 
to put out the fire. Just like the commanders 
who were thrown into the enemy front in front of 
their soldiers in Çanakkale…

Adana’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini 
Adana’da tamamladı. 2016 yılında Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Tele-
vizyon ve Sinema Bölümü’nü bitirdi. 
Fakülteye girişinden itibaren reklam, kısa 
film ve belgesel film alanlarındaki çalışma-
larda yönetmen-senarist ve görüntü 
yönetmeni olarak yer aldı. 2018 yılında 
sinema alanındaki yüksek lisans eğitimini 
tamamladı.

He was born in Adana. He completed his 
primary and secondary education in Adana. 
He graduated from Selçuk University, Faculty 
of Communication, Radio-Television and 
Cinema Department in 2016. Since his entry 
into the faculty, he has worked as a 
director-screenwriter and cinematographer in 
the fields of advertising, short films and 
documentary films. He completed his 
master's degree in cinema in 2018. 

MEHMET ALİ SEVİMLİ 

TAMER YİĞİT

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
25’ 47”
Belgesel / Documentary

Yönetmen/ Director
Mehmet Ali Sevimli & Tamer Yiğit
Senarist/ Scenarist
Mehmet Ali Sevimli & Tamer Yiğit
Yapımcı/ Producer
Aydın Baran
Görüntü Yönetmeni/ Director of Photography
Abdullah Yiğit
Hakan Akgün

Yozgat’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini 
burada tamamladı. Yükseköğrenim ve 
yüksek lisans eğitimini tamamladığı 
Konya’da “Erkamed” reklam ajansını kurdu. 
Özel sektör ve kamu için hazırlanan tanıtım 
filmleri, reklam filmleri ve bağımsız 
belgesellerin yapımcılığını yaptı. Birçok 
kurum ve markaya sosyal medya yönetimi, 
pr ve iletişim alanında danışmanlık ve 
hizmeti sunan ERKAMED ajansında 
başkanlık görevine devam etmektedir. 

He was born in Yozgat. He completed his 
primary and secondary education there. He 
established "Erkamed" advertising agency in 
Konya, where he completed his both 
undergraduate and graduate education. He 
produced promotional films, commercials and 
independent documentaries for both private 
and public sector. He continues his duty as 
president of ERKAMED agency, which 
provides consultancy and services in the field 
of social media management, PR and commu-
nication to many institutions and brands.
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EDE
EDE

Anadolu genelinde Abdallar olarak anılan ve 
günümüzde Emirdağ bölgesinde yaşamlarını 
sürdüren  Ede’lerin öyküsünü anlatmaktadır. 
Geçimlerini müzisyenlikten sağlayan ve 
günümüzde sayı olarak azalan Ede’ler; 1960’lı 
yıllarla başlayan dış göçe rağmen küçük bir 
mahallede yaşamlarını sürdürmektedir. 60’lı 
ve 70’li yıllarda hayat gidenlere yeni bir 
gelecek sunarken kalanlara geçim derdi 
bırakmıştır. Müziğe olan tutkuları sahip 
oldukları öykü akışına göre “Bir ayrılık, Bir 
yoksulluk ve Bir ölüm” üçgeni ile karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle son 2 yılda dünya 
genelinde etkili olan pandemiye bağlı 
değişimler farklı meslek arayışlarını ve yeni 
yaşam beklentilerini ortaya çıkartmıştır.  
Belgesel Ayrılık’la, Yoksullukla’ ve Ölüm’le var 
olma mücadelesi veren Ede’lerin hikayesini 
anlatmaktadır.

Eskişehir’de doğdu. İlk ve Orta öğrenimi-
ni Eskişehir de tamamladıktan sonra 
2002 yılında Anadolu Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema TV 
bölümünde lisans eğitimine başladı. 
2008 yılında aynı bölümden mezun oldu. 
2008-2009 yıllarında çeşitli kamu ve 
özel sektör alanlarında görevlerde 
bulundu. 2009 yılında Gap Film ve 
medyanın kurucusu oldu. Bir çok Tv 
kanalında dış yapım olarak farklı projele-
re imza attı. Halen Gap film ve medya 
bünyesinde yönetmen olarak çalışmala-
rına devam etmektedir.

ERSEN ÇIRA

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
37’ 43”
Belgesel / Documentary

Yönetmen/ Director
Ersen Çıra
Yapımcı/ Producer
Ersen Çıra
Oyuncu / Starring
Ozan Karaahmet
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THE UNTOLD STORY
OF FATMA KAYACI
FATMA KAYACI’NIN
BİLİNMEYEN HİKAYESİ

ORHAN TEKEOĞLU

Türkiye / Turkey
2021
Renkli  / Colour
40’ 
Belgesel/ Documentary

Yönetmen / Director 
Orhan Tekeoğlu
Senaryo / Screenplay 
Orhan Tekeoğlu
Yapımcı / Producer 
Nurdan Tekeoğlu
Oyuncular / Cast
Fatma Kayacı
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography
Serdar Güven

50 yıldan fazla bir zamanda, 2000 metre 
yükseklikteki yaylasında tek başına yaşayan 
Fatma Kayacı (86), tüm köylülerin uğraşması-
na rağmen köye inmez. Fatma Kayacı, 1970’li 
yıllarda ailesine küserek köyden yaylasına 
çıkar. Burada yaklaşık 15 yıl yalnız bir hayat 
sürer. 1985 yılında 17 yaşlarında sara hastası 
yeğeni Ali Haydar, yaz boyu kalmak için Fatma 
Kayacı’nın yanına gelir. Hiç evlenmeyen Fatma 
Kayacı, yeğeni Ali Haydar’ı oğlu gibi sahiple-
nir. Kendine emanet edildiği için onu her türlü 
tehlikelerden korur. Ancak, Fatma Kayacı’nın 
bir gün ineklerini otlatmaya götürdüğü bir 
gün, eve geri döndüğünde yeğeni Ali 
Haydar’ın ateşe düşüp öldüğünü görür. 
Çığlıkları dağlarda yankılanır. Köye haber 
verilir. Akrabaları, Ali Haydar’in ölümünden 
kendisini sorumlu tutar. Fatma Kayacı, yıllar 
önce kendisine yöneltilen suçlamalara alınır 
ve bir daha köye inmez. Yaylada tek başına 
yarım asra yakın bir süre tek başına yaşam 
sürer. Diktiği ağaçlarla yaşadığı ortamı bir 
ormana çevirir. Tonya’da yılın kadını seçilir.

Year 1985. Everybody talks about 16-year old Ali 
Kayacı who died by falling into the fire, while 
staying with his aunt on the mountain pasture of 
2000 metres. Ali’s step mother, their neighbour 
Aunt Emine say that the kid falling victim to this 
accident was because of Fatma Kayacı’s 
neglect.After this painful incident, when Fatma 
Kayacı hears about the accusations from her 
relatives and neighbors, she resents them 
tremendously and leaves her village not to see 
anyone from the relatives again. Fatma Kayacı 
starts to live in a stonehouse on mountain 
pastures, away from people. She names every 
tree she plants “Ali” as if she wants to keep him 
alive. The surroundings of the house become a 
forest. She says the incident took place in 1985, 
when she was around 50 and was living with the 
son of Abdurrahman brother, Ali Kayacı, who 
was 16 at the time and su�ered from seizures, on 
the Karakısrak mountain pasture that is 2000 m 
high in Tonya.“As every morning, we left the 
house with our two cows and our calf for 
grazing. I brought my cows back home. I opened 
the door of the house, saw Ali in flames.

1954 Trabzon/Çaykara doğumlu. 1983 
yılında Gazi Üniversitesi Radyo Televiz-
yon Bölümünden mezun oldu. Anadolu 
Ajansı, Sabah ve Milliyet gazetelerinde 
25 yıl boyunca ekonomi gazeteciliği 
yaptı. Türkiye’nin ilk borsa muhabirlerin-
dendir. Ekonomi Gazetecileri Derneği 
(EGD) kurucu başkanlarından olan 
Tekeoğlu, Beykent Üniversitesi’nde 
Sinema TV dalında doktorasını tamamla-
mıştır.

Orhan Tekeoğlu, script writer&director. 
Born in Trabzon.In 1983 he graduated from 
radio-television of Gazi University and 
worked in Anadolu News Agency ,in Sabah 
and Milliyet as journalist  for 25 years. He 
established Medya Ton with Dr. Nurdan 
Tekeoğlu to make the documentary called 
İFAKAT ( the fight of Eastern Blacksea 
women against the wild nature)with 
TRT,state TV channelaward at the 
documentary competition. In 2013 he 
finished his first feature film “ I LOVED 
YOU SO MUCH” after 3 years. The feature 
was accepted to o�icial programs of 
Moskow Film Festival, Kyiv IFF Molodist 
and many others and won best foreign film 
awards from Canada Film Festival and 
Portobello Film Festival. Orhan Tekeoğlu is 
making his PhD at Cinema department of 
Beykent university.
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SEEDS OF GOCA YORUK
GOCA YÖRÜĞÜN TOHUMLARI

Koruduğu yerel tohumlarıyla ve kendine özgü 
satış modeliyle endüstriyel tarıma karşı 
sürdürülebilir bir alternatif oluşturmaya 
çalışan Antalyalı çiftçi Mahmut Tığrel, kısıtlı 
üretim olanaklarına rağmen mücadelesinden 
vazgeçmiyor.

Anatolian farmer Mahmut Tığrel who works for 
creating a sustainable alternative for industrial 
agriculture with his unique sales model and local 
seeds that he preserves, never gives up his 
hassle in spite of limited production possibilities.

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini 
sinema üzerine yapan Mehmet Köprü, 
sadece akademik çalışmalarıyla değil, 
çeşitli belgesel ve kurmaca film projele-
rinde aldığı yönetmenlik, kurguculuk, 
görüntü yönetmenliği, metin yazarlığı, 
yapım koordinatörlüğü ve danışmanlık 
gibi görevlerle de bu alandaki üretimleri-
ne devam etmektedir. Köprü, halen 
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’n-
de öğretim üyesi olarak çalışmakta ve 
EFA (Erciyes Film Atölyesi) koordinatör-
lüğü görevini yürütmektedir. 

Mehmet Köprü, who had his MSc and PhD 
degree on cinema, continues his studies in 
this field not only with his academic 
studies, but also with works such as 
directing, editing, cinematography, 
copywriting, production coordinator and 
consultancy in various documentary and 
fictional films. He currently works as an 
academician at Faculty of Communication 
in Erciyes University and he is the director 
of the film workshop there. 

MEHMET KÖPRÜ

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
30’
Belgesel / Documentary

Yönetmen / Director 
Mehmet Köprü 
Yapımcı / Producer 
Mehmet Köprü 
Kurgu / Editing
Ceyhun Bağcı 
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography
Osman Çakır
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PANORAMA
PANORAMA

Panorama, Ankara ilinde yaşamlarını sürdüren 
kentli emekçilerin yaşam pratiklerini kadraja 
alan bir kısa belgeseldir. Belgesel, kentin bir 
gününe farklı sektörlerde çalışan işçilerin 
penceresinden bakarak, toplumsal üretim ve 
tüketim süreçlerini ve sosyo-ekonomik 
çelişkileri, Ankara'nın emekçi mahallelerinin 
sokaklarında yeniden keşfetmeye çağıran 
kısa bir yolculuk davetidir. 

Panorama is a short documentary film about 
everyday lives and livelihood practices of the 
urban residents in the city of Ankara. The film 
documents an entire day in the lives of both the 
working class people and their privileged 
counterparts. Reflecting on the contradictions 
intrinsic to the contemporary processes of 
production and consumption, the film presents 
panoramic fragments of the dynamic urban 
market and labor across di�erent industries.

Çağlar Avcı, çeşitli öğrenci filmlerinde 
kamerası ile aktif bir rol oynamış ve bu 
filmlerin setlerinde çeşitli sorumluluklar 
üstlenerek, sinema tekniğine dair kendisini 
geliştirmiştir. Uzun süredir fotoğraf ve 
sinema tekniği alanında çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Öğrenci kulüplerinde 
fotoğraf tekniği üzerine çeşitli eğitimler 
vermektedir.

Çağlar Avcı has played an active with his 
camera in various student films. He has taken 
various responsibilities on the sets of these 
films and improved himself in cinematic 
technique. He has been working in the field of 
photography and cinema technique for a long 
time. He gives trainings on photography 
technique in student clubs.

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
16’ 43” 
Belgesel / Documentary

Yönetmen/ Director
Ufuk Gürbüzdal & Çağlar Avcı
Yapımcı/ Producer
Ufuk Gürbüzdal
Görüntü Yönetmeni/ Director of Photography
Çağlar Avcı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) - 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora 
programında yükseköğrenimine devam 
eden Ufuk Gürbüzdal, lisans ve yüksek 
lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, İletişim 
ve Tasarım bölümü ile Medya ve Görsel 
Çalışmalar programında tamamlamıştır. 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) - 
İletişim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi 
olarak çalışan Gürbüzdal, akademik 
çalışmalarının yanı sıra sinema alanında da 
faaliyetler yürütmektedir. 

Ufuk Gürbüzdal continues his higher educati-
on in the Political Science and Public 
Administration doctoral program of Middle 
East Technical University (METU). He 
completed his bachelor’s and master’s level 
education in Bilkent University, the 
department of Communication and Design 
and Media and Visual Studies MA program. 
Working as a Research Assistant at Hasan 
Kalyoncu University (HKU) - Faculty of 
Communication, Gürbüzdal also carries out 
several practices in the field of cinema, in 
addition to his academic studies.

ÇAĞLAR AVCI

UFUK GÜRBÜZDAL
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SCREAM FOR ICE
BUZ İÇİN ÇIĞLIK

Güneş parlıyor, buz eriyor
Kendi başına bir kutup ayısı
Bir çocuk ağlıyor ah!
Yukarıda okuduğunuz haiku şiiri "Scream For 
Ice" filminin özüdür. Ve "Scream For Ice" 
filminin anlatı biçimi, geleneksel Japon şiir 
sanatı Haiku'ya dayanmaktadır.

The Sun shines, ice melts
A polar bear on its own
A child cries out ah!
The haiku poem you read above is the core of 
the "Scream For Ice". And the narrative form of 
"Scream For Ice" is based on the traditional 
Japanese art of poetry, Haiku.

1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2009 
yılında Maltepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden 
mezun oldu. Ardından 2012 yılında 
Londra'da Westminster Üniversitesi'nde 
MA Directing: Film & TV programından 
mezun oldu. 2021 yılında Maltepe 
Üniversitesi'nde Sinemada Sanatta 
Yeterlik programını tamamladı.

Uzun yıllar sinema sektörüne odaklanan 
reklam ve dijital PR ajansının kurucu 
ortağı olup, başkanlığını yaptı. Bu süre 
zarfında, reklam ve TV programlarının 
konsept yaratıcısı ve yapımcı rollerini de 
üstlendi. Bununla beraber film festivalle-
rinde, film forumlarında ve film proje 
destek fonlarında jüri üyeliği ve eğitmen 
olarak görev aldı.

He was born in İstanbul in 1984. He 
graduated from Maltepe University, 
Faculty of Fine Arts, Department of 
Cinema in 2009. Then, in 2012, he gradua-
ted from the MA Directing: Film & TV 
program at the University of Westminster 
in London and completed his master's 
degree. In 2021, he completed the 
Proficiency in Art in Cinema at Maltepe 
University.

He was a co-founder and president of an 
advertising and digital PR agency for many 
years which focused on the film sector. He 
took the role of a concept creator and 
producer of commercials and TV 
programs. And he also took part as a jury 
member and instructor at film festivals, 
film forums, and film project support 
funds.

EMIR AYTEMÜR

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
4’ 2”
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Emir Aytemür
Senaryo / Screenplay
Emir Aytemür
Yapımcı / Producer
Emir Aytemür
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THE HANDS
ELLER

Bir çocuğun, dünyaya geliş serüveninden 
itibaren onun hayatın büyüleyici ritmini 
keşfetmesi ve hayal dünyasıyla yol almasının 
önüne geçen; toplumsal ve kalıplaşmış 
doğrulara yönlendirilmesi anlatılıyor.

Preventing a child from discovering the fascina-
ting rhythm of life and traveling through the 
imagination from the adventure of coming into 
the world; it is told that child is directed towards 
social and stereotypical truths.

Hicret Yazı , 9 Ocak 1999 yılında Sivas’ta 
doğdu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
Çizgi film ve Animasyon bölümünden 
2021 yılında bölüm birincisi olarak 
mezun oldu. Şu an İstanbul’da illüstrator, 
2D artist olarak çalışıyor .  

Hicret Yazı was born in Sivas on 9 January 
1999. She was graduated from Kütahya 
Dumlupınar University Cartoon and 
Animation department in 2021 with 
highest ranking student of the 
department. She is currently working as an 
illustrator, 2D artist in Istanbul.

HİCRET YAZI

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
2’ 44” 
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Hicret Yazı
Senaryo / Screenplay
Hicret Yazı
Kurgu / Editing
Hicret Yazı
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I CAN'T LEAVE THE HOUSE
EVDEN ÇIKAMAM

Batıkan Köse 1995 yılında İstanbul’da 
doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Sinema-TV bölümünden 
mezun oldu. Üniversite öğrenimi sırasın-
da Feyzi Tuna, Duygu Sağıroğlu, Uğur 
İçbak, Osman Sınav gibi önemli sinema-
cılardan atölye dersleri aldı. İletişim 
Yayınları’ndan iki öykü kitabı yayınladı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kısa film 
projesi ve uzun metraj senaryo desteği 
kazandı. İstanbul Üniversitesi’nde 
Sinema alanında yüksek lisans yapıyor. 
Yazarlık ve yönetmenliği sürdürüyor.

Batıkan Köse was born in 1995 in Istanbul. 
Graduated from Mimar Sinan Fine Arts 
University Cinema-TV department. During 
his university education, he took workshop 
lessons from important filmmakers such 
as Feyzi Tuna, Duygu Sağıroğlu, Uğur 
İçbak and Osman Sinav. He published two 
story books from İletişim Yayınları. He 
received support for a short film project 
and a feature-length script from the 
Ministry of Culture and Tourism. He is 
doing his master's degree in Cinema at 
Istanbul University. He continues to write 
and direct.

BATIKAN KÖSE

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
1’ 10”
Animasyon / Animation
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FRAKTAL FOREST
FRAKTAL ORMAN

Fraktal Ormanında Düşsel bir Seyahat
Teknoloji ve bilgiyi,
Sanatı, güzelliği, müziği, barışı yaratmak,
Kendinizi keşfetmek,
ve Doğayı korumak için kullanın...
Yok etmek için değil!

Psychedelic Journey Through the
Fractal Forest
Use technology and knowledge
to create art, beauty, music and peace
to discover yourself
and to protect nature
Not to Destroy!

1971 yılında Münih'te doğdu. 1981 
senesinde sahip olduğu ilk bilgisayarı ile 
algoritmik grafik ve ses programları 
yazmaya başladı, piano eğitimi aldı. 
1989-1994 M.S.Ü. Mimarlık Fakültesinde 
eğitim görürken birçok dinleti ve konser 
gerçekleştirdi. 1994 sonrası mimari 3d 
görselleştirme ve tasarım uzmanı olarak 
çalışırken surreal 3d ve digital art 
çalışmalar yapmaya başladı. Gelen 
uluslararası ilgilerden dolayı 1998 yılında 
digital art, video art ve müzik çalışmala-
rını dünyanın her köşesindeki sanatse-
vere ulaştırmak için kurduğu 3dfiction.-
com isimli web sitesi, birçok organizas-
yon tarafından yılın sanat ve tasarım 
sitesi seçildi. Kısa bir sürede web 
istatistik organizasyonu Alexa'nın 
sıralamasına göre "Computer Graphics 
Artist" siteleri arasında, ziyaretçi 
sayısına göre dünyada birinciliğe yüksel-
di.
 
Born in 1971 in Munich, he started study 
the piano at an early age then writing 
algorithmic graphics and sound programs 
with his first computer in 1981. From 1989 
to 1994 Camlica studied at the Faculty of 
Architecture at M.S.Ü where he performed 
at many shows and concerts. After 1994, 
while working as architectural 3d visualiza-
tion and design professional, he started to 
make surreal 3d and digital art works. Due 
to the international recognition and 
interest he received with his digital 
artworks, videos and musical compositi-
ons, in 1998 he established the 3dfiction.-
com website to deliver his art to larger 
audience across the world. Subsequently, 
the 3dfiction.com website was chosen as 
the Art and Design Site of the Year by 
many organizations. In a short period of 
time the number of visits to 3dfiction.com 
increased and, according to Alexa 
rankings for website tra�ic statistics, it was 
eventually listed at first place in the 
category of 'Computer Graphics Artist' 
websites.

SERDAR ÇAMLICA

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
7’ 12”
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Serdar Çamlıca
Senaryo / Screenplay
Serdar Çamlıca
Kurgu / Editing
Serdar Çamlıca
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KOROSI
KOROSİ

Katsi, Çoruh Vadisi'nin yemyeşil dağlarında 
yaşayan yaşlı bir adamdır. Bir sabah uyanır ve 
sobasında ıhlamur çayını demlemek ister. 
Sobasını yakabilmek için odun kalmadığını 
farkeden Katsi, odunluğa giderek sepetine 
odun doldurmaya başlar. Odunların içinde 
eski bir sandık görür. Sandığı açar ve eski bir 
aile fotoğrafı karşısına çıkar. Tam bu esnada 
dışarıdan haberci karganın sesi duyulur. Katsi 
merakla sesin geldiği yere doğru gider ve bir 
anda yükselen sislerin içinden bir karganın 
uçup kayboluşunu izler. Katsi, fotoğrafın ona 
verdiği hüzünle evine gider. Elindeki fotoğrafa 
atölyesinde çerçeve yapmaya karar verir. 
Çerçeveyi yaparken ikinci haberci karganın 
sesini duyarız. Sesi duyan Katsi, hızla cama 
doğru yönelir. Sislerin içinden kaybolup giden 
kargayı izler. Katsi işini bitirip evine doğru 
giderken uzaklardan onlarca karganın sesini 
duyar. Zamanın geldiğini anlar ve yaşadığı 
yerin en güzel manzarasında bir sandalyeye 
oturur. Önce sis yükselir, Katsi gözlerini 
kapatır ve ilk defa yüzünde bir tebessüm 
oluşur. Katsi ölür ama Katsi için ölüm en 
büyük kavuşmadır. Katsi uçarak gider ve artık 
o mutlu bir adamdır.

Katsi is an old man living among the green 
mountains of Valley of Coruh. On a gloomy day, 
he wakes up and decides to brew herbal tea on 
his stove. He realises that there is no wood left 
to burn so he goes to the woodshed to fill his 
basket. He sees an old chest amongst the 
firewood. He opens the chest and finds an old 
family portrait. At that exact moment, he hears 
the cawing of a messenger crow. Katsi follows 
the noise and sees a messenger crow disappea-
ring into an emerging mist. Now saddened by 
the old family portrait, Katsi goes back home. He 
decides to build a frame for the portrait in his 
workshop. He hears another messenger crow 
and rushes to the window quickly. He watches 
the crow disappearing into the mist. Katsi 
finishes building the frame. On his way back 
home, this time he hears a murder of crows. He 
understands that it is his time. He sits on a chair 
against the most beautiful view of his village. 
Katsi closes his eyes as the mist starts emerging 
once more. For the first time, he a smile appears 
on his face. Katsi dies but death is not the end 
for him but a reunion. Katsi flies with the murder 
of crows, he is now a happy man.

Burcu Özkan, 1993 yılında Artvin'in 
Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini 
Kocaeli Üniversitesi Görsel İletişim 
Tasarımı bölümünde tamamladı. Üniver-
site yıllarından itibaren profesyonel 
olarak reklam filmi ve fotoğrafçılık 
alanlarında çalıştı. Bu çalışmaların 
yanında kısa film senaryoları yazdı ve 
fotoğraf çalışmaları üretti. 2019 yılında 
"stop motion" tekniği ile ilgilenmeye 
başladı.Projelerini bu yönde ilerleten 
Burcu, 2021 yılında ilk filmi Korosi'yi 
tamamladı.
 
Burcu Özkan was born in 1993 in Borcka 
district of Artvin. She received her 
bachelor’s degree from Kocaeli University, 
department of Visual Communication 
Design. Since her undergraduate years, 
she has worked professionally in commer-
cials. Additionally, she produced short 
movie scripts and photograpy works. 
Since 2019, she has developed a deep 
interest in “stop motion” technique. 
Focusing on this technique, she comple-
ted her first short movie “Korosi” in 2021.

BURCU ÖZKAN

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
7’ 15”
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Burcu Özkan
Senaryo / Screenplay
Burcu Özkan
Kurgu / Editing
Burcu Özkan
Sanat Yönetmeni / Art Director
Çiğdem Subaş
Ses Tasarım / Sound Design
Mürsel Aslan
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LENA’S SILVERBERRY 
TREE                                                                                       
LENA’NIN İĞDE AĞACI

Lena, on yaşında yarı kuş yarı insan olan 
mülteci bir kız çocuğudur. Mülteci olarak 
yaşadığı ülkede okula gitmektedir. Sınıf 
arkadaşlarından biri Lena’ya zorbalık yapar. 
Lena, bir yandan arkadaş edinmek  isterken 
bir yandan da geldiği ülkede bıraktığı iğde 
ağacını özlemekte ve onu aramaktadır. 

Lena is a half-human, half-bird refugee girl. She 
is a student in her new country. One of her 
classmates bullies Lena. On the one hand, Lena 
wants to make friends. On the other hand, she 
misses and looks for the silverberry tree that 
she left in her hometown. 

Simay Çalışkan, 1995 yılında İzmir'de 
doğdu. Küçük yaşlardan beri devam 
eden sinema tutkusu onu sinema 
okumaya yöneltti. Ege Üniversitesi’nde 
Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimini 
tamamladı. Halen Ege Üniversitesi Kadın 
Çalışmaları bölümünde yüksek lisansını 
yapmaktadır. Animasyon film yapımı, 
illüstrasyon ve sosyal medya uzmanlığı 
alanlarında kendini geliştirmektedir.  İlk 
animasyon kısa filmi stop-motion tekniği 
ile yapılan Homur Homur’dur. Yapımını 
2021 yılının baharında tamamladığı ikinci 
kısası Lena’nın İğde Ağacı ise festival 
sürecine hazırlanmaktadır. 
 
Simay Caliskan was born in 1995 in İzmir. 
Cinema passion which has been going on 
since her childhood directed her to study 
about cinema. She studied Radio, Televisi-
on and Cinema at Ege University. She is 
currently studying for her master's degree 
in the Department of Women's Studies at 
Ege University. She is developing herself in 
animation film making, illustration and 
social media management. Her first 
animated movie is Homur Homur. She 
completed her second short, Lena's 
Silverberry Tree, in the spring of 2021.

SİMAY ÇALIŞKAN

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
04' 35"                                                                                                                                           
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Simay Çalışkan
Senaryo / Screenplay
Simay Çalışkan
Animasyon / Animation
Simay Çalışkan, Erkan Bahadır
Ses Tasarım / Sound Design
Erkan Bahadır                                                                                                  
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PARALEL EVOLUTION
PARALEL EVRİM

Normalden daha normal bir günde, normal bir 
anahtarcı böceğiyle dükkanına doğru gitmek-
tedir. Yolda anormal bir canlıyla karşılaşırlar 
ve yaratığın çıktığı o normal yerde anormal bir 
kutu bulur. Kutuyu açtığında normal olmayan 
şeyler olur ve anahtarcı normal sandığı bir 
yerden normal ve anormalin, hiç normal 
olmadığı bir yolculuğa çıkar.

On a more normal day than usual, an ordinary 
key maker is on his way to his shop with his 
beetle. On the way, they encounter an abnormal 
creature and find an abnormal box in the normal 
place where the creature came out. When he 
opens the box, something unusual happens and 
the key maker takes a journey from a place he 
thinks is normal, where the normal and the 
abnormal are not normal at all.

1986 da Küre’de doğdu. İlkokulu burada 
bitirdi. Ortaokulu Söğüt Anadolu Lisesinde 
okudu. Ortaokulda resim derslerine giren 
beden öğretmeni tarafından resme olan 
ilgisi fark edildi ve güzel sanatlara 
yönlendirildi. Eskişehir Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi Resim Bölümünü kazandı 
ve 4 yıl sanat eğitimi aldı. Anadolu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Animasyon Bölümünü kazandı. Üniversite 
yıllarında arkadaşları ile ve bireysel olarak 
kısa animasyon filmler yaptı ve birçok 
festival ve yarışmaya katıldı. Alanında 
master yapmak için Almanya Berlin’e gitti. 
Filmuniversität Babelsberg KONRAD 
WOLF-Animationsregie Master programı-
na kabul edildi. Eğitimine tez aşamasında 
ara verdi ve Siemens Mobility Digitalisati-
on,Technology&IT(SPA) şirketinde 3d 
Artist olarak işe başladı. 3 yıl çalıştıktan 
sonra Türkiye'ye geri döndü ve hala kısa 
animasyon film çalışmalarına devam 
ediyor.
 
He was born in Kure in 1986. He finished 
primary school here. He attended secondary 
school in Söğüt Anatolian High School. His 
interest in painting was noticed by the 
physical training teacher who also lectured 
painting lessons in secondary school and he 
was directed to fine arts. He won the Painting 
Department of Eskişehir Anatolian Fine Arts 
High School and studied art for 4 years. He 
then attended Department of Animation at 
Anadolu University Faculty of Fine Arts. 
During his university years, he made short 
animated films with his friends and individu-
ally and participated in many festivals and 
competitions. He went to Berlin, Germany to 
do his master's in his field. He was accepted 
into Filmuniversität Babelsberg KONRAD 
WOLF-Animationsregie Master program. He 
took a break from his training during the 
thesis phase and started working as a 3d 
Artist at Siemens Mobility Digitalisation, 
Technology & IT(SPA). After working there 
for 3 years, he returned to Türkiye and still 
continues to work on short animated films.

EMRAH ÖZÇELİK

Türkiye / Turkey
2021
Siyah & Beyaz / Black & White
04' 50"                                                                                                                                           
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Emrah Özçelik
Senaryo / Screenplay
Emrah Özçelik                                                                                               
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THE POLICE AFTER ME
PEŞİMDEKİ POLİS

1950 İstanbul. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
özgür düşüncenin baskı altında tutulduğu bir  
atmosferde; tüm yazarlar, şairler ve sanatçılar 
polis tarafından adım adım izlenmektedir. 
Aynı dönemde  Türk Şiirinde Garip akımının 
kurucularından olan ünlü şair Orhan Veli’nin 
de peşinden polisler eksik olmamaktadır. Bu 
sırada genç bir şair şiirlerini Orhan Veli’ye 
okutmak istemektedir. Acaba bunu başarabi-
lecek midir?

Istanbul, 1950. Following the Second World 
War’s end, in an atmosphere where freedom of 
thinking was under restrictions; poets, writers, 
and artists were followed by the police, in their 
every step. During the same period, the police 
also followed the famous poet Orhan Veli, one of 
the founders of the ‘Garip’ movement in Turkish 
poetry. Meanwhile, a young poet wants to read 
his poems to Orhan Veli. Will he succeed?

1980, Ankara, Türkiye doğumludur. 
Grafik Tasarım okumuştur. Televizyon 
için program jenerikleri ve çeşitli 
animasyonlar hazırlamaktadır. Peşimde-
ki Polis ilk animasyon filmidir.
 
Kayahan Kaya. Born on 1980, in Ankara, 
Turkey. He studied Graphic Design at 
Hacettepe University.  He is specialized in  
illustrations, animations and visual e�ects. 
“The Police After Me” is his first short film.

KAYAHAN KAYA

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
5’ 52”                                                                                                                              
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Kayahan Kaya
Senaryo / Screenplay
Kayahan Kaya
Animasyon / Animation
Kayahan Kaya
Müzik / Music
Derya Türkan                                                                                                 
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PIMINO
PİMİNO

Yuvarlak cisimlerle dolu distopik bir dünyada-
ki bir tarlada, yuvarlak objeler toplamakla 
görevli bir işçi, bir gün alışılagelmişin dışında 
bir obje keşfeder.

In a field in a dystopian world full of round 
objects, a worker tasked with collecting round 
objects one day discovers an unusual object.

Kerem Yörük - 1998 yılında İzmir'de 
doğdu. Çocukluğunda karikatürler 
çizerek başladığı çizerliğe, animatör 
olarak devam ediyor. Anadolu Üniversi-
tesi Çizgi Film ve Animasyon bölümü son 
sınıf öğrencisidir.
 
Kerem Yörük was born in Izmir in 1998. He 
started illustrating by drawing cartoons 
during his childhood and currently he is an 
animator. He is a senior student in Cartoon 
and Animation Department at Anadolu 
University.

KEREM YÖRÜK

Türkiye / Turkey
2021
Siyah & Beyaz / Black & White
4’ 3”                                                                                                                                           
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Kerem Yörük
Animasyon / Animation
Kerem Yörük, Yiğit Bayram, Özkan Yasun
Clean-Up Artist
Duygu Kesimoğlu                                                                                              
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FISH OUT OF WATER
SUDAN ÇIKMIŞ BALIK

Sosyal bir organizma olan toplum baz 
alındığında, belli bir düzen ve uyum söz 
konusudur. Bu uyumu ve düzeni sağlayan belli 
araçlar vardır bunlara örnek olarak normlar, 
inançlar, kurallar, kültürler ve daha niceleri… 
Her birimizin farklı bir karakter olduğu bu 
toplumda, uyumsuz olmak aslında hiç de zor 
değildir. “Sudan Çıkmış Balık” animasyonu, 
toplum tarafından ötekileştirilmiş bir karakte-
rin iç ve dış dünyasında yaşadığı etiketlenme-
yi bir monolog üzerinden deneysel bir şekilde 
anlatmayı hedeflemiş ve bununla birlikte 
uyumsuz bireylerin iç ve dış dünyasındaki 
verdiği mücadeleyi göstermek istemiştir. Bir 
alt mesaj olarak ise, her bireyin içindeki 
uyumsuz kişiyi görmenin mümkün olacağını 
anlatıyor.

Based on society, which is a social organism, 
there is a certain order and harmony. There are 
certain tools that ensure this harmony and 
order, such as norms, beliefs, rules, cultures and 
many more... In this society, where each of us is a 
di�erent character, it is not di�icult at all to be 
incompatible. The animation “Sudan Çıkmış 
Balık” (Fish Out of Water) aimed to experimen-
tally describe the labeling of a character 
marginalized by the society in the inner and 
outer world, through a monologue and also 
wanted to show the struggle of misfit individuals 
in their inner and outer worlds. As a sub-messa-
ge, it tells that it will be possible to see the 
incompatible person in each individual.

F. Nur Özkaya 1998 yılında Diyarbakır’da 
doğmuştur. Üniversite eğitimini İhsan 
Doğramacı Bilkent Üniversitesi İletişim 
ve Tasarım bölümünde tamamladıktan 
sonra, alanı olan illüstrasyon ve animas-
yon sanatçılığı üzerinden ilerletmekte-
dir. Sudan Çıkmış Balık adlı ilk deneysel 
animasyon filmiyle 25 farklı festivalin 
özel seçkisine girmeye hak kazanmış, 
Adana Altın Koza Film Festivali’nde En 
İyi Canlandırma ödülü, Canlandıranlar 
Film Festivali’nde En İyi Türk Filmi 
ödülünü kazanmış, Marmara Üniversitesi 
Anifest Animasyon Festivalinde ikincili-
ğe yer verilmiş ve beraberinde BASE’21 
İstanbul Sanatçı Seçkisine girmiştir. 
Genel olarak eserlerinde, kendinden bir 
parça yansıtarak toplumun kırmızı çizgi 
olarak gördüğü konuları, görsel olarak 
izleyiciye hitap edecek şekilde 
yansıtmayı ve anlaşılmayı hedeflemiştir.
 
F. Nur Özkaya was born in Diyarbakir in 
1998. After completing her university 
education in the Department of Communi-
cation and Design at İhsan Doğramacı 
Bilkent University, continues her career as 
an illustration and animation artist. With 
the first experimental animated film called 
“Sudan Çıkmış Balık” (Fish Out of Water), it 
was awarded the special selection of 25 
di�erent festivals, won the Best Revival 
award at the Adana Golden Cocoon Film 
Festival, won the Best Turkish Film award 
at the Animation Film Festival, placed 
second in the Marmara University Anifest 
Animation Festival and entered BASE'21 
Istanbul Artist Selection with it. In general, 
in her works, she aimed to reflect and 
understand what society considers a red 
line by reflecting a piece of herself in a way 
that appeals to the audience visually.

F. NUR ÖZKAYA

Türkiye / Turkey
2021
Renkli / Colour
4’ 9”                                                                                                                                           
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
F. Nur Özkaya
Senaryo / Screenplay
F. Nur Özkaya
Animasyon / Animation
F. Nur Özkaya
Müzik / Music
Lin Pesto                                                                                                
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ON THE SLOPE
ŞU YAMAÇTA

Bu gerçeküstü hikaye, piyanist Beyza 
Yazgan'ın Şu Yamaçta adlı eseri (besteci: 
Ferid Alnar) icra etmesiyle başlıyor. Ardından 
müziğin uyandırdığı hayal gücüyle, bizi yeni 
diyarlara ve duygulara sürükleyen bir yolculuk 
başlıyor. Yolculuk; değişimi, özgürlüğü, yaşam 
döngüsünü ve evrenle bir olmayı temsil 
ediyor.

This surreal story starts with pianist Beyza 
Yazgan performing Su Yamacta / On the Slope 
(composed by Ferid Alnar). Then the journey 
takes us to the imagined landscapes and 
feelings that are evoked by the music. The story 
represents transformation, freedom, the circle of 
life and being one with the universe around us.

Bursa’da doğan Beyza Yazgan, 9 yaşında 
piyano eğitimine başladı. 6. sınıf tam 
zamanlı eğitimini Uludağ Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı'nda tamamladık-
tan sonra naklen Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Devlet Konserva-
tuarı’nda Prof. Hülya Tarcan’ın sınıfına 
geçti. Orta, lisans ve yüksek lisans 
öğretimini üstün başarıyla bitirdi. 
Doktora eğitimine Erasmus Öğrenci 
Hareketliliği ile Varşova Chopin Müzik 
Akademisi'nde  başladı ve Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’nda tamamladı. 
2014-2016 yılları arasında 
M.S.G.S.U.D.K’da öğretim görevlisi 
olarak çalışan Beyza, 2016’da Koç 
Holding (Aygaz/Tofas) bursuyla New 
York’a giderek Mannes School of 
Music’te Yuri Kim'in öğrencisi olarak 
Professional Studies (Profesyonel 
Çalışmalar) diplomasını aldı.
 
Beyza Yazgan is a Turkish pianist born in 
Bursa. She started her doctoral studies at 
Warsaw Chopin Academy of Music and 
completed her degree at Mimar Sinan Fine 
Arts University State Conservatory with 
Hulya Tarcan in Istanbul. Following her 
doctoral degree, she earned a “Professio-
nal Studies" diploma from Mannes School 
of Music (NYC) in Yuri Kim's studio with a 
full scholarship by Koç Holding (Aygaz 
and Tofaş / 2018)

Beyza won the first prize at the Internatio-
nal Edirne Young Musicians Competition 
(2002), Success in Education Award-hos-
ted by Koç Holding (2013), Josef Fidelman 
Contemporary Music Performance Award 
(2018), First prize at the 8th Metropolitan 
International Piano Competition (NYC / 
2019) and First prize on solo piano and 
best chamber music performance award 
at the International Music Academy 
Competition in Italy (Castelnuovo di 
Garfagnana / 2019).

BEYZA YAZGAN

Türkiye / Turkey
2021
Siyah & Beyaz / Black & White
2’ 49”                                                                                                                                          
Animasyon / Animation

Yönetmen / Director 
Beyza Yazgan
Animasyon / Animation
Beyza Yazgan
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AT A RIVERSIDE
BİR NEHİR KIYISINDA

Doğumun eşiğindeki bir kadın ve soykırımın-
dan kaçan savaş mağduru bir grup sivil, 
çantalarındaki cızırdayan radyolarıyla güvenli 
bölgeye ulaşmaya çalışırken ormanın derinle-
rinden duydukları köpek sesleriyle aslında 
kıyısında oldukları şeyin nehir olmadığını 
anlarlar…

While a civilian group with a woman who is about 
to give birth were running away from Serbian 
genocide to the safe zone with a sizzling radio in 
their bag, with the dog barking they heard, they 
understand that they are not at the riverside, 
but at the side of another thing…

Muhammed Furkan Daşbilek, Turkiye’de 
doğdu. 2018 yılında NAFTALİN adlı kısa 
filmi yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 
birçok festivale katılmaya hak kazandı. 5 
ödülü bulunmaktadır.  Bir Nehir Kıyısın-
da adlı kısa filminin senaryosu T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
desteklendi. Film 37th Busan Short Film 
Festival’inin International Competition 
bölümüne seçildi ve dünya prömiyerini 
burada yaptı. Bir Nehir Kıyısında’nın 
Yurtiçi ve yurtdışında toplamda 8 ödülü 
bulunmaktadır. 2021 yılında Turan Haste 
ile birlikte yazdığı Rutubet adlı senaryo 
Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 
12PUNTO tarafından desteklendi. 
Kariyerine senarist ve yönetmen olarak 
devam etmektedir.

Muhammad Furkan Daşbilek was born in 
Turkey. In 2018, his short film NAFTALIN 
was entitled to participate in many 
national and international festivals. It has 6 
awards. The script of the short film At a 
Riverside T.C. Republic Of Turkey Ministry 
Of Culture and Tourism. The film was 
selected for the International Competition 
section of the 37th Busan Short Film 
Festival and had its world premiere here. 
The At A Revirside has totaly eight awards 
from domestic and abroad. Damp which 
wrote on the 2021 with together by Turan 
Haste got  support from General Directo-
rate of Cinema and TRT 12PUNTO. He 
continues his career as a director.

MUHAMMED FURKAN DAŞBİLEK

Turkiye / Turkey
2020
Renkli  / Colour
13’ 35”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Muhammed Furkan Daşbilek
Senaryo / Screenplay 
Muhammed Furkan Daşbilek
Yapımcı / Producer 
Turan Haste
Oyuncular / Cast
Ali Pınar, Gözde Yıldırım, İlter Kapıcı, 
Berker Mehmet Korkmaz, Murat Seçkin,
Hilmi Erdem, Selma Canpara, Nurdan 
Kulluk, Rennert Peter Rennert
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WATER IS LIFE
CAN SUYU

Kurumuş bir gölde hayatta kalmaya çalışan 
balıklara can suyu taşıyan insanların hikayesi.

The story of people who bring lifeline water to 
fish trying to survive in a dried-up lake.

89 yılında Denizli de doğdu. Marmara 
Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunu 
2012 yılından itibaren sinema sektörün-
de çalışıyor.

Born in Denizli in 1989. Graduated from 
Marmara University, Department of 
Journalism and has been working in the 
cinema industry since 2012.

ANIL GÖK

Turkiye / Turkey
2020
Renkli  / Colour
4’ 56”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Anıl Gök
Kurgu / Editing 
Anıl Gök
Yapımcı / Producer 
Anıl Gök
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography
Anıl Gök
Oyuncular / Cast
Ahmet Erkan
Nilgün Gök
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THE GAS
GAZ

Köyde yaşanan olağanüstü bir durum 
sonucunda köy halkı devlete ulaşamayınca 
Muhtar ve Kadir’in öncülüğünde çeşitli 
ritüeller düzenleyip bir laneti ortadan 
kaldırmaya çalışır. Bir süre sonra köye gelen 
devlet yetkilisi otoriter bir tavırla köylüleri 
başka bir gerçek ile yüzleştirecektir.

At the end of an extraordinary situation in the 
village, when the people of the village cannot 
reach the government, they try to break a curse 
by organizing various rituals under the leaders-
hip of the Mukhtar and Kadir. After a while, the 
government o�icial who comes to the village will 
confront the villagers with another reality in an 
authoritarian manner.

Utku, 1997 doğumludur. Akdeniz Üniver-
sitesi Sinema ve Televizyon bölümünde 
lisans eğitimini tamamlayıp Dokuz Eylül 
Üniversitesi Film Tasarımı bölümünde 
yüksek lisans eğitimine devam etmekte-
dir. 54. Uluslararası Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde ‘Genç Jüri’ 
üyelerinden biri olarak yer almıştır.  
Antalya Film Festivali’nde Bela Tarr 
Masterclass’ın katılımcısı olmuştur. 
Akademi ve sinema yayınları için film 
incelemeleri ve makaleler hazırlamakta-
dır. 2019 yılında İzmir'de kurulan bir film 
merkezi olan Avam Film Lab'ın kurucula-
rından biriydi. Yönetmenliğini, senaristli-
ğini ve yapımcılığını üstlendiği Gaz 
(2020) kısa filmi, 19. Sinema Burada 
Festivali 4.Kısa Film Proje Geliştirme 
Yarışması’nda finalist olmuştur ve 
festival sürecine devam etmektedir. 
2021 yılında 20. Cinedays Festival of 
European Film 1. Living Music Project 
katılımcısı olmuştur.

He was born in 1997. He graduated Cinema 
And Television department as bachelor 
degree in Akdeniz University. He continue 
master degree on Film Design department 
in Dokuz Eylül University. He is assigned 
as a one of 'Young Jury' in 54th Antalya 
International Golden Orange Film Festival. 
He joined Bela Tarr's Masterclass in 
Antalya Film Festival. He is preparing 
cinema reviews for academy and cinema 
journals. He was each one of founders 
Avam Film Lab, a film studio center 
established at Izmir in 2019. He take roles 
as a director, writer and producer  short 
film of  ‘The Gas’ in 2020. The Gas (2020), 
has been finalist in "19.Sinema Burada 
Festival 4. Short Film Project Competition" 
and continue to festival process. He has 
been a participant for 1. Living Music 
Project in 20. Cinedays Festival of Europe-
an Film.

UTKU ÇIRAK

Turkiye / Turkey
2020
Renkli  / Colour
14’
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Utku Çırak
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BEAUTIFUL WEATHER
GÜZEL HAVALAR

Kendi hayat rutini içinde annesiyle birlikte 
yaşayan Rıfat, İstanbul şehir metrosunda 
çalışmaktadır. Kayıp bir telefon ve unutulmuş 
bir şiir kitabı metro yolcusu Filiz'i Rıfat'ın 
dünyasına sokar ve Rıfat varlığının sıradanlı-
ğına meydan okur.

Rıfat works at an Istanbul metro station and lives 
with his doting mother. His life is one of careful 
routine. A lost phone and a forgotten poetry 
book brings metro passenger Filiz into Rıfat’s 
world and challenges the banality of his existen-
ce.

Okan Akgün kentten taşraya göç eden 
işçi bir ailenin ilk çocuğu olarak 1991 
yılında İstanbul'da doğdu ve çocukluğu-
nu Karadeniz bölgesinde küçük bir 
ilçede geçirdi. Samsun'da Sosyal Bilimler
Lisesi'nde özel bir eğitim süreci geçirir-
ken kısa filmler ve belgesel filmler 
çekmeye başladı. Hikaye yazmaya ve 
sinemaya olan tutkusunu keşfedince 
İstanbul'a, Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı bölümü-
ne geldi. Üniversite yıllarında 'Film Arası' 
isimli sinema dergisinin bünyesine dahil 
oldu ve sinema hakkındaki fikirlerini bu 
çatı altında şekillendirdi.

As the first child of a family of workers who 
migrated from urban to rural areas, he was 
born in Istanbul in 1991 and spent his 
childhood in a small town in the Black Sea 
region. While undergoing education at 
Samsun Social Sciences High School he 
started shooting short films and 
documentary films. When he discovered 
his passion for cinema, he came to 
Istanbul, Marmara University’s Faculty of 
Fine Arts, Department of Film Design. 
During his university years, he joined the 
"Film Arası" magazine team. It was there 
that shaped his ideas about cinema.

OKAN AKGÜN

Turkiye / Turkey
2021
Renkli  / Colour
10’ 59”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Okan Akgün
Senaryo / Screenplay
Okan Akgün
Kurgu / Editing 
Okan Akgün
Yapımcı / Producer 
Okan Akgün
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography
Mehmet Ali Eyiengin
Oyuncular / Cast
Can Alibeyoğlu, Şehnaz Bölen Taftalı, 
Burçak Dilekli, Bulut Güneş

88



ULUSAL KURMACA NATIONAL FICTION 

THE HARVEST
HASAT

Mahmut, Niğde’nin köyünde yaşayan ve tek 
geçim kaynağı bahçesi olan bir ihtiyardır. 
Fakat artık bahçesini ekip biçemeyecek kadar 
yaşlanmıştır. Mahmut’un bu hayattaki tek 
yakını olan oğlu Rıza, işlemediği bir suçtan 
dolayı hapistedir. Mahmut, çaresizce oğluna 
bir mektup yazar ve durumu anlatır. Bulundu-
ğu şartlar altında elinden bir şey gelmemesine 
çok üzülen Rıza, üzerine atılan suçtan da 
faydalanarak babasına yardımcı olacak zekice 
bir plan hazırlar.

Mahmut is an old man who lives in the village of 
Niğde and whose only source of income is his 
garden. But now he is too old to cultivate his 
garden. Mahmut's only relative in this life, his son 
Rıza, is in prison for a crime he did not commit. 
Mahmut desperately writes a letter to his son 
and explains the situation. Rıza, who is very 
upset that he can't do anything under the 
circumstances, takes advantage of the crime 
thrown at him and prepares a clever plan to help 
his father.

Lisans ve Yüksek Lisansını Radyo, 
Televizyon ve Sinema alanında yapan 
Ömer Faruk Yardımcı, dizi-film ve reklam 
sektöründe uzun yıllar görev aldıktan 
sonra Kanal D dramalar bünyesinde 
televizyon dizileri ve TV filmleri projele-
rinde üst düzey görevlerde bulunmuştur. 
Mutlu Aile Tablosu, Şahane Hayaller, 
Döndüm Ben, Arapsaçı, Dört Köşe, Çetin 
Ceviz I & II, 7 uzun metraj sinema filmin 
yönetmenliğini, senaristliğini ve 
yapımcılığını gerçekleştirmiştir.

Having completed his undergraduate and 
graduate studies in Radio, Television and 
Cinema, Ömer Faruk Yardimci has worked 
in TV series and TV movies projects in 
Kanal D dramas. After working for many 
years in the TV series and advertising 
industry, He directed, scripted and 
produced 7 feature films such as Happy 
Family painting. Wonderful Dreams, I'm 
Back, Tangle, Four Corner, Çetin Ceviz I & 
II.

ÖMER FARUK YARDIMCI

Turkiye / Turkey
2021
Renkli  / Colour
18’ 12”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Ömer Faruk Yardımcı
Senaryo / Screenplay
Ömer Faruk Yardımcı
Yapımcı / Producer 
İlter Aykaç
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography
Cüneyt Denizer
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LIFELINE
HEMNEFES

Farklı bir perspektiften modern zamanlarda 
geçen bir Habil Kabil hikayesi. Hayati ve 
Sa�et balıkçılıkla geçinen iki kardeştirler. 
Sa�et abisinin hayalperestliği yüzünden 
eğitimine devam edememiş ama bir tutku 
haline getirdiği gökyüzü biliminde kendisini 
eğitmiştir. Sa�et kanaat sahibiyken abisi 
Hayati define işleriyle uğraşıp bir an önce 
köşeyi dönme derdindedir. Tek mal varlıkları 
olan eski arabalarını verip karşılığında bir 
define haritası alırlar. Sa�et’in astronomi ilgisi 
sayesinde definenin yerini bulurlar fakat iki 
kardeşi define avında bir sürpriz beklemekte-
dir.

A story of Abel Cain set in modern times from a 
di�erent perspective. Hayati and Sa�et are two 
brothers who live on fishing. Sa�et could not 
continue his education because, but he 
educated himself in the science of the sky, 
which he made a passion. While Sa�et is 
convinced, his older brother Hayati is dealing 
with treasure and turning the corner as soon as 
possible. They sold their old cars, which are their 
only assets, and get a treasure map in return. 
Thanks to Sa�et’s interest in astronomy, they 
find the location of the treasure, but his two 
brothers await a surprise in the treasure hunt.

Abdullah Şahin, İstanbul’da doğmuş ve 
Sinema & Televizyon bölümü mezunu-
dur. Hali hazırda sinema alanında yüksek 
lisans eğitimini sürdürmektedir ve ilk 
uzun metraj filminin hazırlıklarını 
yapmaktadır.

He was born in Istanbul and graduated 
from the Cinema and Television Depart-
ment. He is pursuing his master's degree 
in the same field and preparing for his first 
feature movie.

ABDULLAH ŞAHİN

Turkiye / Turkey
2021
Renkli  / Colour
2’ 35”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Abdullah Şahin
Senaryo / Screenplay
Abdullah Şahin
Yapımcı / Producer 
Abdullah Şahin
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography
Emre Pekçakır
Oyuncular / Cast
Ahmet Melih Yılmaz, Aydın Orak,
Muttalip Müjdeci, Şahin Sekman
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FIRST 10K
İLK 10000

Mustafa, üniversitede fotoğrafçılık eğitimi 
alan hırslı bir öğrencidir. Tek amacı onu 
ölümsüz fotoğrafçıların arasına sokacak, 
kariyer basamaklarını hızla çıkmasını sağlaya-
cak “ilahi fotoğraf”karesini çekmektir. 
Mustafa, bu amaçla her anı bütçesi yettiğince 
fotoğraflar. 17 Ağustos 1999 depreminin 
yaşanmasıyla birlikte, yaşanan trajediyi 
belgelemek için deprem bölgesine doğru yola 
çıkar. İlahi kareyi yakalamak için fırsat 
ayağına gelmiştir. Ne pahasına olursa olsun 
“o” fotoğrafı çekecektir.

Mustafa is an ambitious student studying 
photography at the university. His sole purpose 
is to capture the "divine photo" frame that will 
place him among the immortal photographers 
and enable him to rapidly climb the steps of his 
career. To reach this aim, Mustafa takes a photo 
of each moment. After the earthquake on 17 
August 1999, he sets out to the earthquake area 
to document the tragedies of the event. 
According to him, it can be an excellent 
opportunity to fall into his lap to take the "divine 
photo." At all costs, he would take "that" picture.

Halil Ercüment Çayır 20 Ocak 1989'da 
Zonguldak'da doğdu. İlk, orta, lise 
öğretimini İzmir'de tamamladı. Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Film-Tasarım bölümünden 2020 yılında 
mezun oldu. Film sektöründe Görüntü 
Yönetmenliği, Kamera Operatörlüğü gibi 
çeşitli görevlerde çalıştı. 2021 yazında 
Fotoğraf Bölümü yüksek lisans eğtimini 
için Berlin'e yerleşti. İlk kısa filmi "İlk 
10000"i, Eylül 2021'de tamamladı.

Halil Ercüment Çayır was born on 20th 
January 1989 in Zonguldak, Turkey. He 
studied his primary, secondary and high 
school in Izmir. He graduated from 
Istanbul, Marmara University, Faculty of 
Fine Arts, Film&Design. He is studying MA 
Photography at the University of Europe 
Applied Sciences and lives in Berlin. He 
finished his first short film "First 10K" in 
2021

HALİL ERCÜMENT ÇAYIR

Turkiye / Turkey
2021
Renkli  / Colour
9’ 31”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Halil Ercüment Çayır
Senaryo / Screenplay
Oğultan Güler
Yapımcı / Producer 
Halil Ercüment Çayır
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography
Emre Pekçakır
Oyuncular / Cast
Ege Tanman, İhsan İlhan, Onur Gözeten,
İsmail Nadir Bilgili, Erdal Barış Yıldırım,
Onur Duyar
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SLEEP TIGHT
İYİ UYKULAR

Kara kuru bir adam toz halinde, çatlamış, 
yıllardır el emekleriyle işlediği topraklarına 
son kez bakar. Ne yiyecek ekmeği ne içecek 
suyu kalmıştır. Büyük şehre göç eder. Bir gün 
televizyonda gördüğü devlet tarafından 
ötenazi hakkı tanınması ile ilgili haberle 
düşüncelere dalar. Büyük bir alanda yine 
kalabalıkların içinde sıraya girer, ölümü 
beklemeye başlar.

A man looks to his dusty, waterless land for the 
last time. He has neighter food nor drink. He 
moves to the metropol. One day, he sees news 
on TV about euthanasia that is given permission 
from the o�icial institutions and he ponders. He 
lines up within the crowds in a big place, he 
starts to wait for his death.

Eskişehir 1986 doğumlu Sezgin Sönmez, 
Eskişehir Cumhuriyet Lisesinde 
öğrenimini tamamladıktan sonra Erciyes 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, 
Sinema-Tv bölümünden 2011 yılında 
mezun oldu. Eskişehir de yerel kanallar-
da kurgu operatörü olarak görev aldı. 
Halen Eskişehir Odunpazarı Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğünde görevini sürdürmektedir. 
Öğrencilik hayatı boyunca ve sonrasında 
çeşitli türlerde amatör olarak kısa film 
çalışmaları yürütmüştür. 2009 yılında 
Kanal D’de yayınlamakta olan Abbas 
Güçlü’nün “Genç Bakış” programında 
düzenlen “AB’ye Genç Bakış” yarışması 
için hazırlamış olduğu kısa filmi ile 
ikinciliğe layık görülmüştür. 2017 yılında 
hazırlanmış bir saatlik “Bir-İz” isimli bir 
belgesel çalışması vardır. 2019 yılında 
“Saklantı” isimli ilk yarı profesyonel kısa 
filmini çekmiştir.

Born in Eskişehir 1986, Sezgin Sönmez 
graduated from Erciyes University Faculty 
of Communication, Radio and cinema-Tv 
department in 2011, after completing his 
education at Eskişehir Cumhuriyet High 
School. He is in Eskişehir also served as a 
fiction operator in local channels. He 
currently works at Eskişehir Odunpazarı 
Municipality Press Release Directorate He 
has conducted short movie studies 
throughout his life and in various types of 
amateurs.In 2009. He was awarded 
second place with his short film, which was 
prepared for the "AB’ye Genç Bakış" 
competition in the "Genç Bakış" program of 
Abbas Güçlü, who published in Kanal D. He 
has an hour-long documentary called; 
Bir-İz in 2017.

SEZGİN SÖNMEZ

Turkiye / Turkey
2021
Renkli  / Colour
14’
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Sezgin Sönmez
Senaryo / Screenplay
Sezgin Sönmez
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography
Özgür Özçelebi
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PORTRAIT OF
PORCUPINES
KİRPİLERİN PORTRESİ

Haluk ve Nazmiye Bayram günü için, uzun 
yıllardır yaz tatillerini geçirdikleri lüks 
villalarına gelirler. Haluk’un huzur içinde 
geçirmeyi düşündüğü tatil planı, villasının 
önündeki kumsala çadır kuran mülteci aile ile 
temelden sarsılır. Evdeki hizmetliler ile ilk 
bakışta samimi görülen bir ilişkileri vardır. 
Ancak birbirlerine ters gelen özellikler ve 
tahammül edemedikleri davranışları, onlara 
-kirpi ikilemini- yaşatmaktadır. Donmamak 
için birbirine yaklaşan bu kirpiler, söz konusu 
'öteki' olduğunda, okların acısını hissetmemek 
için nezaket ve görgünün belirlediği ortak 
noktada buluşabilecek midir?

During an Eid holiday Haluk and Nazmiye come 
to their luxury villa where they have spent their 
summer holidays for many years. Haluk's peace 
and quite holiday plan didn’t realized as a 
refugee family has set up a tent on the beach in 
front of his villa. It seems that they have establis-
hed a sincere relationship with the maids of the 
villa. However, the characteristics that contradi-
ct each other and the behaviours they can’t 
tolerate make them experience the “hedgehog 
dilemma”. Will these hedgehogs, who approach 
each other to avoid freezing, when it comes to 
the "other", will they be able to meet at the 
common point determined by kindness and 
manners in order not to feel the pain of arrows?

1989 yılında Gaziantep’te doğdu. 18 
yaşında, ilk kısa metraj filmi olan 
“Kaybetmek” in senaryosunu yazdı ve 
yönetmenliğini gerçekleştirdi. 2010 
yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden mezun oldu. (Ön Lisans) 
2011 yılında Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi/Radyo-TV Teknolojileri 
Bölümünden mezun oldu. Üniversite 
yıllarında ‘Boşluk’, ‘Anne Sütü’, ‘Olasılık’, 
‘Filistin’de Bir Gece’ ve ‘Engelsiz’ adlı 
kısa film senaryolarını yazdı ve 
yönetmenliklerini gerçekleştirdi.                      
(2009-2011) 2013 yılında, “Sinemada; 
insan-kimlik ilişkisini ve sosyal psikoloji-
yi daha iyi anlamak ve kariyerine katkı 
sağlamak adına” Anadolu Üniversitesi 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülte-
si/Sosyoloji Bölümüne kaydoldu...

She was born in Gaziantep in 1989. At the 
age of 18, she wrote the script and directed 
her first short film "Kaybetmek” (Losing). 
She graduated from Anadolu University 
Faculty of Theology in 2010. (Associate 
Degree) She graduated from Niğde Ömer 
Halisdemir University/Radio-TV Techno-
logies Department in 2011. During her 
university years, she wrote and directed 
the short films "Boşluk” (Gap), "Anne Sütü" 
(Mother’s Milk), "Olasılık” (Possibility), 
"Filistin’de Bir Gece” (One Night in 
Palestine) and "Engelsiz” (Unhindered). 
(2009-2011) In 2013, she enrolled in 
Anadolu University Faculty of Economics, 
Administrative and Social Sciences/Socio-
logy Department in order to make 
contribution to her career and understand 
“the human-identity relationship and 
social psychology in cinema” better...

MERVE KUŞ MATARACI

Turkiye / Turkey
2021
Renkli  / Colour
8’
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Merve Kuş Mataracı
Senaryo / Screenplay
Merve Kuş Mataracı
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography
İlyas Cemal
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SHERU
ŞERO

Köpeğe dokunduğundan dolayı cehennem 
ateşinde yanacağına inandırılan bir çocuğun 
içine düştüğü çıkmazı anlama çabası.

An e�ort to understand the predicament of a 
child who is made to believe that he/she will 
burn in the fire of hell because he/she touched 
the dog.

Mustafa Efelti, 2003’te Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden ’’Jean Paul Sartre ve 
Edebiyat’’ tezi, 2007’de İstanbul Kültür 
Üniversitesi ''Yahya Kemal ve Paul 
Verlaine'' yüksek lisans teziyle, aynı 
bölümden mezun olur. İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, Derviş Zaim ile Senaryo 
Yazım Atölyesi ve Yapımlab’ta ‘’ Temek 
Yapımcılık Eğitimi’’ kursuna katılmıştır. 
Uzun metrajlı projesi Mavi Kırmızı ile 
Antalya film festivali (2015) ve Ankara 
Uçan Süpürge pitching platformlarına 
katılan Mustafa Efelti değişik festivaller-
de gösterilen ’35’, ‘Zeynep’ ve ‘Kuşlar da 
Gider, Şero kısa metraj filmlerini 
yönetmiştir.

Mustafa Efelti, In 2003, he earned a degree 
in Turkish Literature (Yüzünci Yıl Unv.) 
with thesis of ’’ Jean Paul Sartre and 
Literature’’ and In 2007, he completed a 
MA degree in Turkish Literature (Istanbul 
Kultur Unv.) with a thesis of ’’Yahya Kemal 
and Paul Verlaine’’. He studied producing 
courses at project development classes in 
İstanbul Yapımlab by Zeynep Özbatur 
Atakan ( Winter sleep, Once Upon a Time 
in Anatolia… ) and Screenplay Workshop 
by Derviş Zaim ( Somersault in a Co�in), 
Fish, Dream) at Istanbul Bilgi Unv. He 
directed ’35’ , ’Zeynep’ ‘’Birds leave too’’, 
‘’Şero’’ as short movies. His feature movie
project ’’Blue Red’’ selected for pitching 
platform of Ankara Uçan Süpürge (2015) 
and Antalya Film Festival (2015).

MUSTAFA EFELTİ

Turkiye / Turkey
2021
Renkli  / Colour
11’ 4”
Kurmaca (Kısa Film) / Fiction (Short Film)

Yönetmen / Director 
Mustafa Efelti
Senaryo / Screenplay
Mustafa Efelti
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography
Mustafa Efelti
Kurgu / Editing
Caner Özgül
Oyuncular / Casting
Rüzgar Efelti, Şero, Bilal Yaktı,
Hasan Efelti
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USTALARLA BULUŞMA / YÖNETMENLİK MEETING WITH MASTERS / DIRECTING

BİKET İLHAN

YÖNETMENLİK
DIRECTING

1 ARALIK 2021
SAAT 16.00

KATILIM VE BİLGİ İÇİN:

0212 230 15 08  |  0532 509 20 12
info@setem.org.tr

İzmir’de doğdu. Gazi Üniversitesi İngilizce Bölümü’nden mezun oldu. 
1981’de asistan olarak başladığı sinema sektöründe yönetmen ve yapımcı 
olarak çalışmalarını sürdürüyor. 1991 yılında SİNEVİZYON FİLM şirketini 
kurdu.

FİLMOGRAFİ
1993 - Bir Kadın Yüzü (TV filmi)
1993 - Senin İçin Bir Kadeh (TV Filmi)
1995 - Sokaktaki Adam (Sinema Filmi) Attila İlhan’ın romanından...
9. Adana Altın Koza, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü
7. Arıburnu, Bilge Olgaç Ödülü
Gürcistan Golden Eagle Film Festivali/ Kültür Bakanlığı Özel Ödülü
1999 - Kayıkçı (Sinema Filmi) Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ortak 
yapımı [Eurimages,  Kültür Bakanlığı, Yunan Film Merkezi]
Cinema Della Donne (Torino) Jüri Özel Ödülü
2005 - Ayın Karanlık Yüzü (Sinema Filmi) Türkiye, Yunanistan ortak yapımı
2007 - Mavi Gözlü Dev NAZIM HİKMET (Sinema filmi) Türkiye, Yunanistan 
ortak yapımı  
2013 - Yarım Kalan Mucize (sinema filmi) 
2016 - Çelo  (TRT Tv filmi)
2019 - Hilal-i Ahmer HANIMLAR MERKEZİ (Belgesel) Bulgaristan Varna 
Festivali, En iyi film ödülü

DİZİLER
1988 - Geç Kalmış Ölü (TRT)
1992 - Son Umut
1993 - Teleflaş (Kanal 6)
1997 - Kurtlar Sofrası (TRT)
ORTAK YAPIMCI:
1999 - Unwanted (Belgesel)  Bulgaristan, Türkiye ortak yapımı  [Eurimages]
2000 - His Life’s Sole Journey (Sinema Filmi) Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan 
ortak yapımı [Eurimages, Yunan Film Merkezi, (Kültür Bakanlığı]  
2006 - Bells and Threads  (Belgesel) Türk Yunan ortak yapımı

Born in Izmir. 
Graduated from Gazi University, Department of English. 
Started as an assistant in 1981 and currently working as director and producer 
in the film industry. 
Established “Sinevizyon Film” company in 1991.

FILMOGRAPHY
1993 - Bir Kadın Yüzü (TV film)
1993 - Senin İçin Bir Kadeh (TV film)
1995 - Sokaktaki Adam (feature film) Based on Attila İlhan’s novel. 
9th Adana Altın Koza, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Special Prize
7th Arıburnu, Bilge Olgaç Award Georgia Golden Eagle Film Festival/Ministry of 
Culture’s Special Award    
1999 Kayıkçı (feature film) Türkiye, Greece and Bulgaria co-production 
[Eurimages, Ministry of Culture, Greek Film Centre]
Cinema Della Donne (Torino) Jury’s Special Award
2005 - Ayın Karanlık Yüzü (feature film) Turkiye-Greece co-production
2007 - Mavi Gözlü Dev NAZIM HİKMET (feature film) Turkiye-Greece 
co-production  
2013 - Yarım Kalan Mucize (feature film) 
2016 - Çelo (TRT TV film)
2019 - Hilal-i Ahmer HANIMLAR MERKEZİ (documentary) Best Film,
Varna Film Festival, Bulgaria

SERIES
1988 - Geç Kalmış Ölü (TRT)
1992 - Son Umut
1993 - Teleflaş (Kanal 6)
1997 - Kurtlar Sofrası (TRT)
CO-PRODUCER:
1999 - Unwanted (documentary) Turkiye-Bulgaria co-production [Eurimages]
2000 - His Life’s Sole Journey (feature film) Turkiye-Greek-Bulgaria co-produ-
ction [Eurimages,  Greek Film Centre, Ministry of Culture]  
2006 - Bells and Threads (documentary) Turkiye-Greece co-production
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USTALARLA BULUŞMA / SENARYO MEETING WITH MASTERS / SCREENPLAY

ÖKTEM BAŞOL

SENARYO
SCREENPLAY

2 ARALIK 2021
SAAT 16.00

KATILIM VE BİLGİ İÇİN:

0212 230 15 08  |  0532 509 20 12
info@setem.org.tr

7 Mayıs 1966’da İstanbul’da doğdu. Işık Lisesi’ni bitirdi. İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken İFSAK 1. Kısa Film 
festivalini organize etti. 

1990 yılında gittiği Paris’te CLCF’te kurgu ve senaryo eğitimi 
gördü. Paris VII-Denis Diderot üniversitesinde sinema konusunda 
lisans ve yüksek lisans yaptı. Aynı dönemde çeşitli post-yapım 
şirketlerinde staj(Chevereau) yaparken, bir yandan da fotoğrafçılık 
(CNCS) mesleğine devam etti. 

1993 yılında ilk kısa film senaryosu projesiyle (La Mort d’un cœur 
mouette) Ciné-Litterature yarışmasında ilk ona girdi.  1997 yılından 
itibaren Paris I-Sorbonne Üniversitesinde doktora’ya başladı. Bir 
Fransız senarist Jean-Loup Dabadie’nin hayatı ve eserleri çerçeve-
sinde her senaristin başlı başına bir yaratıcı sayılmasını savunan 
tezini 2002 yılında çok başarılı dereceyle verdi.

DEA (doktora yeterlilik) senesinde teziyle ilgili yaptığı ön çalışma 
Fransız eleştirmenler ve sinemacılar derneği (Pierre D'Hugues, 
Bertrand Tavernier, Claude Beylie, Claude Sautet) tarafından 
verilen SIMON GENEVOIS- En İyi Üniversite Çalışması ödülüne 
layık görüldü. Ödülünü Claude Sautet’nin elinden aldı.

2000 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde senaryo, 
dramatik anlatım, sinema ve televizyon yazarlığı derslerini vermek-
tedir. 2006’dan itibaren çeşitli diziler ve filmler için senaryo doktor-
luğu, yurtdışı organizasyonları için (Eurimages) senaryo danışman-
lığı yapmaktadır. 2010 yılında çıkan “Senaryo Kitabı” adındaki eseri 
ile aynı yıl “Anadolu Üniversitesi En İyi Sinema Kitabı” ödülünü 
kazanmıştır.

He was born in İstanbul. He graduated from the Işık High School. He 
organized the 1st İFSAK Short Film Festival while he was studying at 
the İstanbul University, Faculty of Business Management. He went to 
Paris in 1990 and studied editing and scriptwriting at CLCF. He 
obtained undergraduate and graduate degrees on cinema at the Denis 
Diderot University (Paris VII). During the same period, he did his 
internship in various post-production companies (Chevereau), while 
he continued his career in photography (CNCS). In 1993, he ranked 
among top ten in the Ciné-Litterature competition with his first short 
film script project (La Mort d’un cœur mouette). He started his 
doctorate studies at Paris I-Sorbonne University in 1997. He presented 
his dissertation on the idea that every scriptwriter should be conside-
red a creator per se, around the life and works of a French scriptwriter 
JeanLoup Dabadie highly successfully in 2002. During his master of 
advanced studies year (DEA), his preliminary work on his thesis won 
the Simon Genevois Best University Study Award granted by the 
French Critics and Filmmakers Association (Pierre D’Hugues, Bertrand 
Tavernier, Claude Beylie, Claude Sautet). He accepted his award 
personally presented by Claude Sautet. He has been teaching scriptw-
riting, dramatic narration, writing for cinema and television at the 
İstanbul Bilgi University since 2000. He has been a script doctor for 
various films and TV series and a script consultant for foreign 
organizations (Eurimages) since 2006. His book titled “Senaryo Kitabı” 
(Script Book) was published in 2010 and won the “Anadolu University 
Best Cinema Book” award same year.
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USTALARLA BULUŞMA / DÜNYA SİNEMASINDA TÜRK SİNEMASININ YERİ MEETING WITH MASTERS / THE PLACE OF TURKISH CINEMA IN THE WORLD CINEMA

ENGİN AYÇA

DÜNYA SİNEMASINDA 
TÜRK SİNEMASININ 
YERİ
THE PLACE OF TURKISH CINEMA 
IN THE WORLD CINEMA

3 ARALIK 2021
SAAT 16.00

KATILIM VE BİLGİ İÇİN:

0212 230 15 08  |  0532 509 20 12
info@setem.org.tr

Edremit, Balıkesir doğdu. Galatasaray lisesini bitirdi, Roma’da 
Instituto Superiore  Dell Opinione Publica ve Centro Sperimentale 
Di Cinematografia okullarında Sinema Yönetmenliği eğitimi gördü. 
1970-1974 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Foto Film merkezin-
de çalıştı. Yılmaz Güney'in "Arkadaş" filminde asistanlık yaptı. 
1973-1975 yılları arasında Atilla Dorsay ve Nezih Coş ile 7. Sanat 
isimli Sinema dergisi çıkardı. 1974 yılında girdiği TRT İstanbul 
Televizyonunda 1986 yılına kadar yönetmen olarak çeşitli belgesel 
filmler ve kültür programları gerçekleştirdi. 1987 yılında TRT'den 
ayrıldı ve "Bez Bebek" isimli sinema filmini yönetti. 1990 yılında 
"Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" isimli filmini çekti. Çeşitli dergi ve 
gazetelerde sinema yazıları yazdı, çeviriler yaptı. Sinema üzerine iki 
çeviri kitabı vardır: Ayzenştayn'ın Ders Notları ve Sinemanın 100 
Yılı. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Enstitüsü'nde ders 
vermekte, sinema üzerine kuramsal yazılar yazmaktadır. Yönetmen 
ve sinema eleştirmenidir.

He was born in Edremit, Balikesir. He graduated from Galatasaray High 
School and studied Film Directing at Instituto Superiore Dell Opinione 
Publica and Centro Sperimentale Di Cinematografia schools in Rome. 
Between 1970-1974, he worked at Istanbul University, Photo Film 
Center. He worked as an assistant in Yılmaz Güney's film "Friend". 
Between 1973-1975, he published Cinema magazine called “7.ci Sanat” 
(7th Art) with Atilla Dorsay and Nezih Coş. He made various documen-
tary films and cultural programs as a director until 1986 at TRT 
Istanbul Television, which he entered in 1974. He left TRT in 1987 and 
directed the movie called "Bez Bebek” (Rag Doll). In 1990, he shot the 
movie named "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu” (It Was Cold and The 
Rain Was Drizzling)". He wrote and translated cinema articles in 
various magazines and newspapers. He has two translation books on 
cinema: “Ayzenştayn'ın Ders Notları” (Ayzenstein's Lecture Notes) and 
“Sinemanın 100 Yılı” (100 Years of Cinema). He teaches at Mimar Sinan 
University Cinema-TV Institute and writes theoretical articles on 
cinema. He is a director and film critic.
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USTALARLA BULUŞMA / OYUNCULUK MEETING WITH MASTERS / ACTING

GÜLSEN TUNCER

OYUNCULUK
ACTING

4 ARALIK 2021
SAAT 16.00

KATILIM VE BİLGİ İÇİN:

0212 230 15 08  |  0532 509 20 12
info@setem.org.tr

Adana’da doğdu. İstanbul Kız Lisesinde ortaokulu, İstanbul Tarhan 
Koleji mezunu. Kolejde Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday, Ahmet 
Kutsi Tecer, Sabahattin Kudret Aksal ve Samih Nafiz Tansu’dan 
eğitim almıştır. İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro bölümü 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepebaşı sahnesinde ve Ankara 
Çağdaş sahnesinde yöneticilik yapan Tuncer, 37 filmde yönetmen 
yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Şarkı sözü ve diyalog yazımı, 
çevre düzeni, yapım yönetmenliği görevlerinde bulunmuştur. 
Profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1968’de Gülriz Sururi- Engin 
Cezzar tiyatrosunda “Zilli Zarife” oyunu ile başlamıştır. Konserva-
tuar döneminde “Ertuğ Koruyan”, Deniz Türkali, “İbrahim 
Bergman”, “Mehmet Çerezcioğlu” ve Mustafa Alabora ile birlikte 
altı arkadaş Grup 6 Tiyatrosunu kurmuştur. Tiyatro oyunculuğu 
yanı sıra şimdiye dek 80’ yakın film ve dizide rol alan ya yapım, 
yönetim veya müzik ekibinde yer alan, bazılarının senaryosunu 
yazan Gülsen Tuncer, ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde Ahsen karakterini 
canlandırdı. Sanat yönetmeni, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, 
müzisyen, besteci, söz yazarıdır.

Gülsen Tuncer was born in Adana. She received secondary and high 
school education respectively in İstanbul High School for Girls and 
İstanbul Private Tarhan High School. She was trained by foremost 
artists such as Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday, Ahmet Kutsi Tecer, 
Sabahattin Kudret Aksal and Samih Nafiz Tansu. She was the manager 
of the Theater Department in the Istanbul Municipality Conservatory, 
Istanbul Municipality Tepebaşı Stage and the Ankara Modern Stage. 
She has also worked as a director assistant in 37 films. Tuncer has 
written film dialogues, lyrics and worked as an executive producer and 
stage designer. Tuncer started her professional acting in 1968 in the 
play “Zilli Zarife”, staged by Gülriz Sururi-Engin Cezzar Theater. During 
the conservatory period, Gülsen Tuncer, Ertuğ Koruyan, Deniz Türkali, 
"İbrahim Bergman", "Mehmet Çerezcioğlu" and Mustafa Alabora, 6 
friends altogether established “Group 6 Theatre”. In addition to her 
acting career, Gülsen Tuncer,  involved in production, management or 
music teams in nearly 80 movies and TV series and wrote the screenp-
lay for some of them. She has played Ahsen character in the TV series 
'Aşk-ı Memnu'. She is an art director, theatre, film and TV series actress, 
musician, composer and lyricist.
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FİLM SEÇKİSİ
FİLM SELECTION



Fİnalİst Ulusal Belgesel Gösterİmlerİ
4 Aralık 2021

14.00   Ada’m / Man
14.20   Alçak Sesle / Habitus of Self
14.40   Baba Ne Oldu? / Dad, What Happened
14.50   Belgesele Yolculuk / Journey to the Documentary
15.30   Bulak / Fount
15.40   Çanakkale’nin Son Şehidi / The Last Martyr of Çanakkale
16.10   Ede Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm / “Ede” A Farewell, A Poverty, A Death
17.00   Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi / The Untold Story Of Fatma Kayacı
18.10   Goca Yörüğün Tohumları / Seeds Of Goca Yoruk
18.45   Panorama / Panorama 

Turgay Kural
Kurtuluş Özgen
Feyzi Baran
Miraç Erarslan 
Evrim İnci
Mehmet Ali Sevimli & Tamer Yiğit
Ersen Çıra
Orhan Tekeoğlu
Mehmet Köprü
Çağlar Avcı & Ufuk Gürbüzdal

Fİnalİst Ulusal KISA FİLM Gösterİmlerİ
19.15         Bir Nehir Kıyısında / At a Riverside
19.40        Can Suyu / Water Life
19.50        Gaz / The Gas
20.10        Güzel Havalar / Beautiful Weather
20.25        Hasat / The Harvest
20.45       Hemnefes / Lifeline
21.05        İlk 10000 / First 10K
21.15         İyi Uykular / Sleep Tight
21.30       Kirpilerin Portresi / Portrait of Porcupines
21.40       Şero / Sheru

M.Furkan Daşbilek
Anıl Gök
Utku Çırak
Okan Akgün
Ömer Faruk Yardımcı
Abdullah Şahin
Halil Ercüment Çayır
Sezgin Sönmez
Merve Kuş Mataracı
Mustafa Efelti

Fİnalİst Ulusal Belgesel Gösterİmlerİ
3 Aralık 2021

14.00   Ada’m / Man
14.20   Alçak Sesle / Habitus of Self
14.40   Baba Ne Oldu? / Dad, What Happened
14.50   Belgesele Yolculuk / Journey to the Documentary
15.30   Bulak / Fount
15.40   Çanakkale’nin Son Şehidi / The Last Martyr of Çanakkale
16.10   Ede Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm / “Ede” A Farewell, A Poverty, A Death
17.00   Fatma Kayacı’nın Bilinmeyen Hikayesi / The Untold Story Of Fatma Kayacı
18.10   Goca Yörüğün Tohumları / Seeds Of Goca Yoruk
18.45   Panorama / Panorama 

Turgay Kural
Kurtuluş Özgen
Feyzi Baran
Miraç Erarslan 
Evrim İnci
Mehmet Ali Sevimli & Tamer Yiğit
Ersen Çıra
Orhan Tekeoğlu
Mehmet Köprü
Çağlar Avcı & Ufuk Gürbüzdal

Fİnalİst Ulusal ANİMASYON Gösterİmlerİ
19.10        Buz İçin Çığlık / Scream For Ice
19.20        Eller / The Hands
19.25        Fraktal Ormanı / Fractal Forest
19.35        Korosi / Korosi
19.45        Lena’nın İğde Ağacı / Lena’s Silverberry Tree 
19.55        Paralel Evrim / Parallel Evolution
20.00      Peşimdeki Polis / The Police After Me
20.10       Pimino / Pimino
20.20       Sudan Çıkmış Balık / Fish Out Of Wate
20.25       Şu Yamaçta / On the Slope

Emir Aytemür
Hicret Yazı
Serdar Çamlıca
Burcu Özkan
Simay Çalışkan
Emrah Özçelik
Kayahan Kaya
Kerem Yörük
F.Nur Özkaya
Beyza Yazgan
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Fİnalİst Ulusal ANİMASYON Gösterİmlerİ
5 Aralık 2021

14.00       Buz İçin Çığlık / Scream For Ice
14.10        Eller / The Hands
14.15        Fraktal Ormanı / Fractal Forest
14.25        Korosi / Korosi
14.35       Lena’nın İğde Ağacı / Lena’s Silverberry Tree 
14.55       Paralel Evrim / Parallel Evolution
14.50       Peşimdeki Polis / The Police After Me
15.00       Pimino / Pimino
15.10        Sudan Çıkmış Balık / Fish Out Of Wate
15.15        Şu Yamaçta / On the Slope

Emir Aytemür
Hicret Yazı
Serdar Çamlıca
Burcu Özkan
Simay Çalışkan
Emrah Özçelik
Kayahan Kaya
Kerem Yörük
F.Nur Özkaya
Beyza Yazgan

Fİnalİst Ulusal KISA FİLM Gösterİmlerİ
17.30         Bir Nehir Kıyısında / At a Riverside
17.55        Can Suyu / Water Life
18.10        Gaz / The Gas
18.30        Güzel Havalar / Beautiful Weather
18.45        Hasat / The Harvest
19.05       Hemnefes / Lifeline
19.25        İlk 10000 / First 10K
19.35        İyi Uykular / Sleep Tight
19.50       Kirpilerin Portresi / Portrait of Porcupines
20.00      Şero / Sheru

M.Furkan Daşbilek
Anıl Gök
Utku Çırak
Okan Akgün
Ömer Faruk Yardımcı
Abdullah Şahin
Halil Ercüment Çayır
Sezgin Sönmez
Merve Kuş Mataracı
Mustafa Efelti

Fİnalİst UlusLARARASI SEÇKİ

20.00       Deliver You / İtalya
20.20       Tremble / Azerbaycan 
20.40       Meerman / Kırgızistan 
21.00       Promise / Özbekistan     
21.15       The Bird / Kazakistan
21.40       The Shearing Of The Sheep / Yunanistan
21.50        Revival / Çin
22.00       Circular Route / Hindistan
22.20       I came from there / Irak
22.30       Heroes of ARTS / Pakistan
22.40        Zamharir / İran
23.00       My Name / İran

13.45         Anya / Azerbaycan Latif Latifsoy
Massimilliano Reina
Amil Mamibeyli
Aikol Nurlanbek uulu
Otabek Yuldashev & Ilyos Islomov
Begaly Shibikeyev
Dimitris Pathiakis
Diszy Lee
Shraddha Bilwal
Abhishek Singh
Shehroz Gujjar
Reza Fathi
Mohammed Alimoradi

15.30 “Bir Ressamın Sırları-Şafak Tavkul” Belgeseli /  Yönetmen: Adem Özkul
16.30 Bir Ustanın Ardından - Şafak Tavkul / Konuşmacı : Çiğdem Tavkul
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FESTİVAL EKİBİ
FESTIVAL TEAM
FESTİVAL BAŞKANI FESTIVAL PRESIDENT
MEHMET GÜLERYÜZ
FESTİVAL DİREKTÖRÜ FESTIVAL DIRECTOR
FEZA SINAR

MALİ İŞLER SORUMLUSU MANAGER OF FINANCIAL
ORHAN KOÇAK

İDARİ İŞLER SORUMLUSU MANAGER OF ADMINISTRATIVE SERVICES
NAZIM ÖZDEMİR

FESTİVAL DANIŞMANLARI FESTIVAL ADVISORS
AHMET YEŞİLTEPE
FETHİYE ERBAY
OĞUZ MAKAL
MUTLU ERBAL
DURSUN GÜLERYÜZ

TASARIM DESIGN
MEHMET METİN

TEKNİK EKİP TECHNICAL TEAM
SELİM HASBAL
ÖZGÜR OĞUZ TUNA
KADİR KARACA

ÇEVİRMENLER TRANSLATOR
EROL KILIÇ

AFİŞ TASARIM POSTER DESIGN
BURCU YILDIZ
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