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ZEYDAN KARALAR
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
MAYOR OF ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

Snemanın cadı 1895…
Adana'nın snema göstermyle buluştuğu lk tarh 1902…
Adana'nın tarhsel gelşmne baktığımda snema sevgs ve tutkusunun çok öneml br düzeyde 

olduğunu söyleyeblrm.
Yüzlerce yazlık snemadan, bnlerce Adanalının gecelern aydınlatan br kültürden bahsedyorum. 

Sanayde yakaladığı güç le snemamıza her alanda kaynak yaratma blncne ulaşmış, snema sevgs le 
yoğrulmuş br kültürdür bu. Elbette Altın Koza Flm Festval de bu tutkunun, kentmz ve snema sanatı 
arasında yaşanan muhteşem aşkın br sonucu olarak ortaya çıkmış ve bu yıl 29.'suna ulaşmıştır.

Adana, snemaya büyük br coşku le adanmışlıkla bağlanmış br snema kentdr. Bu kentn nsanına 
yakışır br bağdır bu. Yan Adana gb br bağdır. Sevdğ zaman, vazgeçmeden daha da coşkuyla sever 
Adanalılar. İşte snema ve sanatla olan lşkmz, çnde böyle br coşkuyu taşımaktadır. Her yıl 
festvalmz hazırlarken bze çalışma heyecanı veren, şehrmzn sanata, snemaya duyduğu sevg ve 
saygıdır.

Snema sanatı, toplumların kültürel ve teknolojk gelşmşlk düzeylernn br gösterges olmasının yanı 
sıra; son derece genş br alanda etknlk göstererek, günümüzde ülkelern kültürlern tanıtmada en etkl 
araçlardan br halne gelmştr. 

Kültürler brbrne yaklaştıran, nsanların brbrlern anlamasına olanak sağlayan en öneml 
platformlardan brs kuşkusuz snemanın büyülü perdesdr. Zengn br kültür brkmne sahp olan 
Adana'mız, kend değerlern dünyadak tüm değerlerle brlkte özümseyeblmş ve bu sentez dünya dl 
olan snemada anlatablmş ender şehrlerden brdr.

Bugün Türk Snemasının yurt ç ve yurt dışındak başarılarından söz edeblyorsak, bunda 
yapımcısından yönetmenne, senarstnden görüntü yönetmenne, oyuncusuna kadar tüm kadrosu le 
özverl br şeklde çalışan snemacıların yer çok büyüktür.

Altın Koza ve ülkemzdek dğer snema festvaller br yandan toplumun her kesmn snema sanatı ve 
kaltel filmlerle buluşturmaya çalışırken, öte yandan ülke snemalarının seçkn örnekler le kend 
snemasını karşılaştırma ve onların kültürlern tanıma fırsatı yaratmaktadır.

Altın Koza Flm Festvalmz, Akdenz snemasının öneml sanatçıları ve dünyanın pek çok ülkesnden 
snema profesyoneller le Türk sanatçıları arasında ş brlğ oluşturulmasında öneml br görev 
üstlenmştr.

Bu yıl snemamız maalesef Cüneyt Arkın, Fatma Grk, Erden Kıral ve Cvan Canova gb ülkemz 
snemasında asla unutulmayacak ve yerler doldurulamayacak değerler kaybett. Snemamızın başı sağ 
olsun, ruhları şad olsun.

Altın Koza Flm Festvalmze desteklern esrgemeyen başta Kültür ve Turzm Bakanlığımıza, Snema 
Genel Müdürlüğümüze, tüm kurum ve kuruluşlara, bütün çalışma arkadaşlarıma destekler ve emekler 
çn teşekkür edyor, sevg ve saygılarımı sunuyorum. Snemamıza olan desteğmz artarak devam 
edecektr.

Bu yıl 12-18 Eylül tarhler arasında gerçekleşecek olan festvalmzde yarışma filmlermze başarılar 
dlyor, sanatseverler festvalmzn coşkusunu brlkte yaşamaya davet edyorum. 
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Cnema was nvented n 1895...
The first film screenng n Adana took place n 1902..
When I look at the hstorcal development of Adana I can see how mportant the love and passon for 

cnema s.
I'm talkng about hundreds of outdoors cnemas, a culture brghtenng up the nghts of thousands of 

people n Adana. Ths s a culture that has reached an awareness -wth the power of ndustry- n creatng 
resources at every level n our cnema, t's a culture shaped wth a love for cnema. Undoubtedly, The 
Golden Boll Flm Festval has emerged as a result of ths passon and grand love between our cty and 
the art of cnema and ths year we celebrate t for  the 29th tme.

Adana s a cty of cnema, connected to cnema wth great enthusasm and devoton. The people of 
ths cty deserve ths bond. Ths bond s lke Adana tself. The people of Adana love passonately and 
never gve up on ther love. So our bond wth cnema and arts has ths knd of enthusasm. Every year 
whle we organze the festval, the love and respect ths cty has for arts and cnema s the reason why 
we are so enthusastc. 

The art of cnema s ndcatve of the cultural and technologcal level of development of socetes. It 
has also become an effectve tool of cultures gettng to know one another as cnema today s n every 
corner of the world.

The magcal move theatres are undoubtedly one of the most mportant platforms that connect 
cultures and help people understand one another better. Wth ts rch culture, Adana, s one of the few 
ctes that has been able to absorb the values of other parts of the world and has succeeded n buldng a 
global language of cnema. 

Today, f we can boast about the success of Turksh cnema here and abroad t's all thanks to the hard 
work of producers, drectors, screenwrters, cnematographers, actors, and everyone nvolved n the 
filmmakng process.

The Golden Boll and other film festvals n Türkye work to brng together all knds of people n socety 
wth the art of cnema and qualty films as well as create an envronment where people get to know and 
understand other cultures, compare them wth ther own cultures by watchng outstandng films. 

The Golden Boll Festval has taken on the job of formng a collaboraton wth great artsts of the 
Medterranean Cnema, professonal filmmakers around the world and Turksh artsts.

Ths year sadly we lost many great talents such as Cüneyt Arkın, Fatma Grk, Erden Kıral ve Cvan 
Canova. We wll never forget them. May they rest n peace. 

I would lke to thank The Mnstry of Culture and Toursm, our Flm Management, all nsttutons and 
foundatons, and all the people we work wth for ther support and hard work. I would lke to send my 
warmest regards and respect to every sngle person that has contrbuted to the Golden Boll Flm 
Festval.  Our support to cnema wll contnue to grow.

I wsh all the success to the films competng ths year n our festval that takes place between 
September 12th and September 18th and call on art lovers to jon us n ths emotonal endeavour. 
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29. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ’NE KATKILARINDAN 
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HALE SOYGAZİ

Hale Soygaz 21 Eylül 1950 yılında 
İstanbul'da dünyaya gelr. Ortaokulu Sant 
Benot Fransız Ortaokulu'na gder, 
ardından Erenköy Kız Lses'ne gder. 
İstanbul Ünverstes Fransız Flolojs'nde 
okumaya başladığı yıllarda modellk 
yapmaya başlayan Soygaz, 1972 yılında 
Saklambaç gazetesnn Snema Güzel 
yarışmasında brnc seçlr. Aynı yıl 
İtalya'da yapılan Avrupa Snema Güzel 
yarışmasında on sekz ülke güzel 
arasında brnclğe değer görülür.

Kara Murat: Fath'n Fedas filmyle 
1972 yılında oyunculuğa adım atan 
Soygaz, Br Demet Menekşe, Vurun 
Kahpeye, Oh Olsun, Nereden Çıktı Bu 
Velet ve Sevgl Dayım filmleryle 
Yeşlçam'a hızlı br grş yapar. 

Hale Soygaz, Yavuz Özkan'ın Maden 
ve Atıf Yılmaz'ın yönettğ Br Yudum 
Sevg filmyle k kez Antalya Flm 
Festval'nde En İy Kadın Oyuncu 
Ödülü'ne layık görülür. 

İrfan Tözüm'ün yönettğ Cazbe 
Hanımın Gündüz Düşler, Barış 
Prhasan'ın Küçük Balıklar Üzerne Br 
Masal ve Usta Ben Öldürse filmlernde 
yer alan Hale Soygaz, Zya Öztan'ın 
yönettğ Cahde adlı dzde Cahde 
Sonku'nun hayatını canlandırır.

Snema filmlernn yanı sıra brçok 
televzyon dzsnde rol alan Hale Soygaz 
bu 29. Adana Altın Koza Flm 
Festval'nden Onur Ödülü alıyor.

Hale Soygazi was born on September 
21st 1950 in Istanbul. She attended Saint 
Benoit French Secondary School and 
then Erenköy Girls' High School. Ms. 
Soygazi who started working as a model 
during the years she started to study 
French Philology at Istanbul University 
was selected as the winner of Saklambaç 
newspaper' Cinema Star competition in 
1972. The same year, she was deemed 
worthy of the first prize among the 
eighteen countries in the European 
Cinema Star contest held in Italy.

Ms. Soygazi who went into acting in 
1972 with the film “Kara Murat: Fatih'in 
Fedaisi” quickly dived into Yeşilçam with 
the films “Bir Demet Menekşe”,  “Vurun 
Kahpeye”, “Oh Olsun”, “Nereden Çıktı Bu 
Velet”, and “Sevgili Dayım”.

Hale Soygazi won Best Actress Award 
at the Antalya Golden Orange Film 
Festival twice for her films “Maden” 
directed by Yavuz Özkan and “Bir Yudum 
Sevgi” directed by Atıf Yılmaz.

Hale Soygazi who starred in films like 
“Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri”  
directed by İrfan Tözüm,  “Küçük Balıklar 
Üzerine Bir Masal” and 'Usta Beni 
Öldürse' directed by Barış Pirhasan 
portrayed the life of Cahide Sonku in the 
series 'Cahide' directed by Ziya Öztan.

Hale Soygazi who took part in many 
television series as well as films will 
receive an Honorary Award at the 29th 
Adana Golden Boll Film Festival this year.
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MÜJDAT GEZEN

29 Ekm 1943 yılında İstanbul Fath'te 
dünyaya gelen Müjdat Gezen 1953 yılında 
lk kez sahneye çıkar. Lse yıllarında da 
tyatro oyunlarında yer alan Gezen, 7 
Kocalı Hürmüz filmndek küçük rolüyle lk 
kez kamera karşısında geçer. 

İstanbul Şehr Tyatroları'nda, Ulv Uraz 
Tyatrosu'nda oynadıktan sonra 1967 
yılında arkadaşlarıyla Halk Oyuncuları'nı 
kurar. İstanbul Ünverstes Devlet 
Konservatuar'ında uzun yıllar hocalık yapan 
Gezen aynı zamanda brçok 1970'l, 80'l 
yıllarda televzyonda skeçler yapar. 

1982 yılında Azz Nesn, Kandemr 
Kondur, Sadık Şendl, Chan Demrc, Altan 
Erbulak, Perran Kutman gb mzah 
yazarları ve oyuncularla Güldürü Üretm 
Merkez'n (GÜM) kuran Müjdat Gezen hem 
yazılı basına hem de tyatro ve snemaya 
metnler, projeler üretr.

Müjdat Gezen müzkal oyunu olarak 
kaleme aldığı Gırgırye sersndek 
Darbukatör Bayram karakteryle genş 
ktlelern büyük beğensn kazanır. Dört 
filmlk Gırgırye sers daha sonra Cennet 
Mahalles olarak televzyona uyarlanır.

Müjdat Gezen 1985 yılında Al 
Özgentürk'ün Orhan Kemal'n Murtaza 
romanında uyarlanan Bekç filmnde 
canlandırdığı Murtaza karakteryle büyük 
övgüler alır.

1991 yılında Müjdat Gezen Sanat 
Merkez'n (MSM) hayata geçrerek tyatro 
ve snemamıza brçok genç oyuncu 
kazandıran Müjdat Gezen'n oyunculuk ve 
tyatro üzerne ktaplarının yanı sıra 
yayınlanmış brçok öykü ve anı ktapları 
vardır. 

Born on October 29th 1943 in Fatih, 
Istanbul, Müjdat Gezen made his debut in 
1953. Mr. Gezen who also took part in 
theater plays during his high school years 
made his debut in front of the camera with 
his small role in the film “7 Kocalı Hürmüz”.

After working at the Istanbul Municipality 
Theaters and the Ulvi Uraz Theater, he 
founded Halk Oyuncuları with his friends in 
1967. Mr. Gezen, who taught at Istanbul 
University State Conservatory for many 
years also created many comedy sketches 
for television in the 1970's and 80's. 

Müjdat Gezen founded a comedy 
production center, Güldürü Üretim Merkezi  
(GÜM) in 1982 with humorists and actors 
such as Aziz Nesin, Kandemir Kondur, 
Sadık Şendil, Cihan Demirci, Altan Erbulak, 
Perran Kutman and produced texts and 
projects for the press as well as theater and 
cinema. 

Müjdat Gezen won the hearts of many 
with his character Darbukatör Bayram in the 
“Gırgıriye” series,  which he wrote as  a 
musical play. The four-film “Gırgıriye” series 
was later adapted for television as “Cennet 
Mahallesi”.

In 1985, Müjdat Gezen received high 
praise for his portrayal of Murtaza in Ali 
Özgentürk's film “Bekçi” which was adapted 
from Orhan Kemal's novel “Murtaza”.

The Müjdat Gezen Art Center (MSM) 
founded by Müjdat Gezen in 1991 paved 
the way to many Turkish actors and 
actresses. Mr. Gezen has many stories and 
memoirs published as well as books on 
acting and theater  . 

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ
HONORARY AWARDS
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Satyajit Ray 101 Yaşında / Satyajit Ray 101-Year-Old
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Babasını çok küçük yaşta kaybeden Satyajt 
Ray, 1921'de Kalküta'da doğdu. Büyük 
düşünür Rabndranath Tagore'nn 
gözetmnde güzel sanatlar okudu, 
sonrasında reklamlarda grafik tasarımcı ve 
sanat yönetmen olarak çalıştı. 1947'de 
Kalküta Flm Topluluğu'nu kurdu ve 
Avrupa'ya yaptığı altı aylık br yolculukta 
100'ün üzernde film zlemey başardı. 
Flmlerndek İtalyan Yen Gerçekçlğ'nn 
etks, özellkle "Apu Üçlemes"nde net 
şeklde görüleblmektedr.

İlk film "Pather Panchal" (1955) le br dz 
engel aşarak Ray, Hnt snemasının 
Bollywood'un kapsamı ve kısıtlamalarıyla 
sınırlandırılmaması gerektğn kanıtlamıştır. 
Çocuk Apu'nun gözünden Bengal'dek 
gerçeklğn sert yönlern büyük br 
hassasyetle zleycsn sunar. Üçlemenn 
knc film "Aparajto" (1956), Apu'nun 
olgunlaşma dönemne odaklanır ve bu 
olgunlaşmayı çok açık otobyografik öğelerle 
besler, böylece filmn mnmalst 
bçmclğne rağmen yoğun br duygusal 
dernlk çermesn sağlar. Üçüncü film "Apur 
Sansar"da (1959) yaşam boyu arkadaşı 
olan Jean Renor gb dönemnn büyük 
snemacılarından lham alan Ray, Apu'yu br 
yetşkn olarak gözlemlerken Yen Gerçekç 
duyarlılıklarını bçmde arayışlarla ve 
tutkularla harmanlıyor. Ray'n üç filmn 
müzkler çn Rav Shankar'la çalıştığını 
belrtmekte fayda var.

1992'dek ölümüne kadar yönetmenlğe 
devam eden Ray, toplam 36 filme mza 
atmayı başarmıştır. Ray'n filmler hem 
snemasal hem yazınsaldır; çoğu zaman 
klask formatta olsalar da büyük oranda 
ayrıntı ve yorumlama düzeynde şleyen 
bast br anlatıya başvurur. Ray'n sneması 
esasen gerçekç br ton taşır, ancak bçmde 
mnmalsttr, yne de son derece nsancıl 
olmayı başarır. Ray, Hndstan geleneksellğ 
le modernleşmes arasında rahatça geznr 
ve kadının toplumdak konumu, 
sömürgeclk, Hndstan kültürünün ve 
toplumunun katı yapıları ve kuralları gb 
öneml konularda sorular yöneltr. Eşsz ve 
büyük hümanst snemacı Akra 
Kurosawa'nın deymyle "Ray'n snemasını 
görmemş olmak, dünyada güneş ve ayı hç 
görmeden var olmak demektr."

Satyajt Ray was born n Calcutta n 1921 
and lost hs father at a very young age. He 
studed n the fine arts under the gudance of 
the great thnker Rabndranath Tagore, and 
worked as a graphc desgner and artstc 
drector n commercals. In 1947, he founded 
the Calcutta Flm Socety and n a journey of 
sx months n Europe he managed to see 
over 100 films. The nfluence of Italan 
Neorealsm bearng over hs work s evdent 
from hs very first films, especally the “Apu 
Trlogy”.

After overcomng a seres of obstacles n hs 
debut film Pather Panchal (1955), Ray 
proved that Indan cnema was not to be 
confined wthn the scope and lmtatons of 
Bollywood.
Through the eyes of young Apu, a chld, he 
presents the harsh sde of realty n Bengal, 
wth great tenderness. The trlogy’s second 
film, Aparajto (1956), focuses on Apu’s 
comng of age, nfusng t wth clear 
autobographcal elements and despte ts 
mnmalst formalsm allows t to contan 
great emotonal depth. Inspred by the great 
filmmakers of hs tme, such as Jean Renor - 
a lfelong frend– n The World of Apu (1959), 
hs thrd film, Ray observes Apu as a mature 
adult, whlst fusng hs neorealst sensbltes 
wth formalstc ambtons and pursuts. It s 
worth notng that the soundtrack of all three 
films was scored by Rav Shankar.

Workng up to hs death n 1992, Ray 
managed to drect a total of 36 films. Ray’s 
films are both cnematc and lterary at the 
same tme; usng a smple narratve, usually 
n a classcal format, but greatly detaled and 
operatng at many levels of nterpretaton. 
Hs cnema s manly of a realstc tone whlst 
mnmalst n ts form, yet manages to be 
deeply humane. Ray moves effortlessly 
between Inda’s tradton and modernsaton, 
and poses meanngful questons, such a 
woman’s standng n socety, colonalsm and 
the rgd structures and rules of Inda’s 
culture and socety. In the words, of the great 
and nmtable humanst filmmaker Akra 
Kurosawa “Not to have seen the cnema of 
Ray means exstng n the world wthout 
seeng the sun or the moon”.

Yönetmen / Drector

Öneml Flmler / Selected Flmograpy
1955 Pather Panchal
1956 Aparajto
1958 Parash Pathar
1958 Jalsaghar
1959 Apur Sansar
1960 Dev
1961 Teen Kanya
1963 Mahanagar
1964 Charulata
1966 Nayak
1970 Aranyer Dn Ratr
1974 Shonar Kella

Özet / Summary
Satyajt Ray, lk çektğ bu uzun metraj film, daha önce 
ktap kapağını tasarladığı Bbhutbhushan 
Bandyopadhyay'ın aynı adlı ktabından uyarlamıştır. 
Küçük Apu'nun gözünden zledğmz filmde, 
Bengal'de geçm mücadeles veren dört kşlk fakr br 
alenn hkayes anlatılıyor. Baba br Brahmandır ve 
sanata yetenekl olmasına rağmen, kra toplayarak 
alesnn geçmn sağlamak zorundadır. Apu le ve 
Apu'ya yaşamında şekl verecek kadınlarla, kız 
kardeşyle, annesyle ve teyzesyle tanışıyoruz. Flm, 
İtalyan Yen Gerçekçlğ'nn çocuk mgesnden 
esnlenr ve büyük br başarı elde eder. Ray'n 'auteur' 
yönetmenler arasına katılmasını sağlayan natüralst 
ve şrsel br filmdr.

In hs debut, Satyajt Ray adapted the book of the 
same name by Bbhutbhushan Bandyopadhyay, the 
cover of whch he had prevously desgned. The film, 
through the eyes of lttle Apu, tells the story of a poor 
famly of four n Bengal who fights for ther lvelhood. 
The father s a Brahmn and, although artstcally 
talented, s forced to make a lvng by collectng rents. 
Along wth Apu, we meet the women who wll shape 
hm, hs sster, hs mother and hs aunt. In a way 
nspred by the mage of the chld n Italan neorealsm, 
t s a naturalstc and poetc film that was a great 
success and ntroduced Ray to the pantheon of film 
auteurs.

1955 / 125’ / Syah Beyaz Black & Whte / 
Hndstan Inda 
Yönetmen / Drector: Satyajt Ray 
Senaryo / Screenplay: Satyajt Ray, 
Bbhutbhusan Bandyopadhyay (roman 
novel)
Müzk / Musc: Rav Shankar
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Subrata Mtra
Kurgu / Edtng: Dulal Dutta
Oyuncular / Cast: Subr Banerjee, Karuna 
Banerjee, Kanu Banerjee, Uma Das Gupta
Yapımcı / Producer: Satyajt Ray
Yapım / Producton: Goverment of West 
Bengal, Epc Flms 
Dağıtım / Dstrbuton: Cnephle Meda LLP, 
Mumba

YOL TÜRKÜSÜ
PATHER PANCHALI 
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Özet / Summary
Satyajt Ray üçleme yapmaya nyetl değld ama lk 
filmn uluslararası başarısının ardından Apu'nun 
hkayesn anlatmaya devam etme kararı aldı. Bu 
filmde babasının ölümünden sonra Apu'nun 
ergenlğne yönelr. Apu, r gözlü br çocuktan 
entelektüel açıdan meraklı br gence dönüşürken, 
Kalküta'da eğtm görmeye başlar. Şehrn heyecanına 
kapılıp annesn stekszce ve nadren zyaret eder. 
Annes yalnızdır ve ölüyordur, ancak oğlunun eğtmn 
engelleme endşesyle ona hssettrmey stemez. 
Şefkat dolu anlatımıyla çoğu zaman yürek burkan film, 
Apu'nun hkayesn yalnızca genşletp gelşrmekle 
kalmaz, aynı zamanda ruhsal olarak da dernlk 
kazandırır. Flm, sade formuyla olduğu kadar duygusal 
dernlğyle de dkkat çekmş ve brçok uluslararası 
ödül kazanmıştır.

Satyajt Ray dd not ntend to complete the trlogy, but 
after the nternatonal success of the first film, he 
decded to contnue tellng the story of Apu. It deals 
wth the adolescence of Apu followng hs father’s 
death. As Apu progresses from a wde-eyed chld to 
an ntellectually curous teenager, he ends up studyng 
n Calcutta. Trapped n the exctement of the cty, he 
vsts hs mother reluctantly and rarely. She s lonely 
and dyng, but refuses to nvoke hs sympathy for fear 
of hnderng hs educaton. Ths tenderly expressve 
and often heartbreakng film not only expands but also 
sprtually deepens the story of Apu. The film wth ts 
austere form but also wth ts emotonal depth won 
many nternatonal awards.

1956 / 110’ / Syah Beyaz Black & Whte / 
Hndstan Inda 
Yönetmen / Drector: Satyajt Ray 
Senaryo / Screenplay: Satyajt Ray, 
Bbhutbhusan Bandyopadhyay (roman 
novel)
Müzk / Musc: Rav Shankar
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Subrata Mtra
Kurgu / Edtng : Dulal Dutta
Oyuncular / Cast: Smaran Ghosal, Pnak 
Sengupta, Kanu Banerjee, Karuna 
Banerjee
Yapımcı / Producer: Anl Choudhury, 
Satyajt Ray
Yapım / Producton: Epc Flms
Dağıtım / Dstrbuton: Cnephle Meda LLP, 
Mumba

YENİLMEZ 
APARAJITO
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Ödüller / Awards:
1959 Brtsh Flm Insttute Awards 
Sutherland Ödülü
1960 Natonal Flm Awards Inda Eny 
Kurmaca
1960 Natonal Board of Revew En İy 
Yabancı Flm

Özet / Summary
Satyajt Ray, üçlemenn son filmn çekmeden önce 
arada "The Musc Room" ve "The Phlosopher's 
Stone" filmlern yapmıştı. Bu filmde Apu artık yazar 
olmak steyen, aşık olan, sevdğ kadınla evlenen ve 
onun ölümüyle yıkılacak olan yetşkn br erkektr. 
Ray'n olgunluk dönemne at bu çalışması, Apu'nun 
gerlml babalık tecrübesn, kaybını, yasını ve nha 
uzlaşmasıyla yaşayacağı değşmler serglyor. İlk k 
filmde Yen Gerçekçlk'n sade bçmlernden gelen 
etkler barz olsa da üçlemenn son filmnde Ray, 
dramaturjye daha modern br yönetmenlk tarzı 
getryor ve bunun sonucunda öncek k filmden farklı 
ama eşt derecede ustalıklı br yöntem zlyor.
Before completng the trlogy, Satyajt Ray had 
meanwhle drected the films The Musc Room (1958) 
and The Phlosopher’s Stone (1958). Apu s now an 
adult man who aspres to become a wrter, falls n love 
and marres hs wfe, whose death crushes hm. Ths 
more mature work of Ray outlnes the tense 
fatherhood of Apu and the changes he wll suffer from 
mournng, loss and eventual reconclaton. Whle n 
the first two films the nfluence from the austere forms 
of neorealsm s evdent, n the eplogue of the trlogy 
Ray ntroduces a more modern drectng style n the 
dramaturgy, wth the result that the film dffers from the 
prevous two, but s equally masterful.

1959 / 105’ / Syah Beyaz Black & Whte / 
Hndstan Inda 
Yönetmen / Drector: Satyajt Ray 
Senaryo / Screenplay: Satyajt Ray
Müzk / Musc: Rav Shankar
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Subrata Mtra
Kurgu / Edtng : Dulal Dutta
Oyuncular / Cast: Soumtra Chatterjee, 
Sharmla Tagore, Alok Chakraborty, 
Swapan
Mukherjee
Yapımcı / Producer: Anl Choudhury, 
Satyajt Ray
Yapım / Producton: Satyajt Ray 
Productons
Dağıtım / Dstrbuton: Cnephle Meda LLP, 
Mumba

APU'NUN DÜNYASI
APUR SANSAR
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Luis Bunuel

Çalışmaları 1920'lerde sürrealstdeneylernden 
1950'lerde komed ve melodramlara, 1960 ve 
1970'lerdeyse postmodern snemaya kadar 
çeştllk gösteren Buñuel, neredeyse 
snemayla eş zamanlı olarak 1900 yılında 
doğdu ve yed kardeşn en büyüğüydü. 
1917'de Madrd Ünverstes'ne kaydoldu ve 
burada sanat, müzk, edebyat ve syasete lg 
duyan gençlern cazbe merkez olan öğrenc 
yurdundak özgür düşünce grubunu kurdu. 
Dönemn k yükselen yıldızı, şar Lorca ve 
ressam Dal gb dostları da burada ednd. 
Doğaya ve özellkle de böceklere hayran olan 
Buñuel, başlarda entomolog olmayı 
düşünüyordu, babasıysa toprak sahb çn 
faydalı ve saygın br meslek olan mühendslk 
okumasında dretse de sonunda felsefe okudu.

20. yüzyıl sanatında ve sürrealzm hareketnde 
öneml br sm olan Lus Buñuel, snemanın 
doğrusal, mantıksal anlatıdan kurtulma 
hedeflerne en başarılıyla ulaşan yönetmen 
oldu. Dğer yönetmenlern brçok sürrealst 
filmnden farklı olarak, Buñuel asla sanatsal ya 
da stlze değldr: Flmlernde en saçma 
anlarında ble, acl, şok edc ve çgüdüsel br 
ntelk vardır. Buñuel sert, alışılmamış gerçekç 
filmler de yaratmaya devam ett, ancak bu 
tarzdak filmlernde ble gerçek ve 
gerçeküstünün şaşırtıcı bçmde yan yana 
gelşler gözlemlenr. Flmler, nsanın varoluş 
sorunlarına getrlen yavan toplumsal ya da 
dnsel çözümlere drenr ve eleştrler getrr.

Hs works movng from surrealst 
expermentaton n the 1920s to comedes and 
melodramas n the 1950s, and to postmodern 
cnema n the 1960s and 1970s, Buñuel was 
born almost smultaneously wth cnema, n 
1900, and was the eldest of seven chldren. In 
1917 he studed at the Unversty of Madrd, 
where he founded the freethnkng group n the 
student dormtory, a center of attracton for 
young people nterested n arts, musc, 
lterature and poltcs. Here, he befrended the 
poet Lorca and the panter Dal, the two rsng 
stars of the perod, who would nfluence hs art 
emnently. Fascnated by nature, and 
especally by nsects, Buñuel ntally 
consdered becomng an entomologst, but 
eventually studed phlosophy, although hs 
father nssted on hm studyng engneerng, a 
rewardng and respectable professon for a 
landlord.

Lus Buñuel, a key figure n the 20th century art 
and movement of surrealsm, became the 
filmmaker who most successfully acheved the 
goals of lberaton from cnematc lnear, logcal 
narratve, and . Unlke many Surrealst films by 
other drectors, Buñuel s never artsy or 
stylzed: there s an urgent, shockng, and 
vsceral qualty to hs films - even at ther most 
absurd moments. Buñuel went on to create 
harsh, unconventonal realst films as well, but 
even n ths mode hs films contan startlng 
juxtapostons of the real and the surreal. Hs 
films resst and crtcze facle socetal or 
relgous solutons to the problems of human 
exstence. 

Öneml Flmler / Selected Flmography
1929 Un Chen Andalou
1930 L'Age d'Or
1933 Las Hurdes: Terra Sn Pan
1950 Los olvdados
1953 El
1955 Ensayo de un Crmen
1962 El Angel Extermnador
1964 Le Journal d'une Femme de Chambre
1965 Smon del Deserto
1967 Belle de Jour
1970 Trstana
1972 Le Charme Dscret de la Bourgeose
1974 Le Fantôme de la Lberté
1977 Cet Obscure Objet du Désr
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1933 / 30’ / Syah Beyaz Black & Whte / 
İspanya Span
Yönetmen / Drector: Lus Buñuel
Senaryo / Screenplay: Lus Buñuel
Müzk / Musc: Darus Mhaud, Johannes 
Brahms
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: El 
Lotar
Kurgu / Edtng : Lus Buñuel
Oyuncular / Cast: Abel Jacqun, Alexandre 
O'Nell
Yapımcı / Producer: Ramon Acn, Lus 
Buñuel
Yapım / Producton: Ramon Acn
Dağıtım / Dstrbuton: Lus Bunuel Flm 
Insttute

EKMEKSİZ TOPRAK 
LAS HURDES: TIERRA SIN PAN
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Özet / Summary
Buñuel’n gerçeküstücü üslubunun toplumsal gerçekç 
öğelerle brleştğ son derece sert br belgesel, 
yoksullukla sarsıcı br yüzleşme… İspanya’nın çorak 
ve fakr bölges Las Hurdes’te yaşayan köylülern 
yaşamına kamerasını çevren Buñuel, ülkenn 
kentlernde o dönem yaşanan ekonomk gelşmelere 
rağmen görmezden gelnen, hmal edlen, kaderne 
terk edlen yoksul köylülern öykülern kend 
perspektfinden perdeye yansıtır. Aslında ülkenn 
“meden” bölgelerne çok da uzakta yaşamayan Las 
Hurdes saknlernn, en bast yaşamsal htyaçlardan 
dah yoksun bçmde sürdürdükler zorluklarla dolu 
hayatın belgelendğ film, dönemn İspanyol hükümet 
tarafından yıllarca yasaklanmıştır.
Lus Buñuel’n "Ekmeksz Toprak"tak temel 
amaçlarından br şüphesz bölgedek durumu gözler 
önüne sermektr, ancak br başka ve muhtemelen 
daha da önemsedğ amacı zleycy olabldğnce 
rahatsız etmektr. Yönetmen, halkın perşanlığı 
karşısında hssettğ çareszlğ zleycnn de 
hssetmesn amaçlamış, kentl, orta üst sınıfın da bu 
yoksullukta br payı olduğunu fade etmek stemştr 
adeta. Flmde yönetmene Fransız şar ve gazetec 
Perre Munk le akademsyen Rafael Sánchez 
Ventura’nın yorumları da eşlk eder. "Ekmeksz 
Toprak", kısa süresne rağmen seyr de hazmı da zor 
olan Buñuel'n en çarpıcı filmlernden brdr.

A partcularly harsh documentary that combnes 
Buñuel's surrealstc style wth socal realst elements, 
a shockng confrontaton wth poverty… Turnng hs 
camera to the lfe of the vllagers lvng n Las Hurdes, 
a barren and poor regon of Span, from hs own 
perspectve Buñuel focuses on the neglect and 
abandonment n the country's ctes despte the 
economc developments at that tme. He reflects the 
stores of the poor vllagers that were abandoned and 
left to ther fate. The film, whch documents the hard 
lves of Las Hurdes resdents, who do not lve far from 
the 'cvlzed' parts of the country, wthout even the 
smplest vtal needs, was banned for years by the 
Spansh government of the tme.
One of Lus Buñuel's man goals n "Land Wthout 
Bread" s undoubtedly to llustrate the stuaton n the 
regon, but another, and perhaps even more 
mportant, goal s to dsturb the audence as much as 
possble. The drector amed to make the audence 
feel the helplessness he felt n the face of the 
desolaton of the people, and he wanted to express 
that the urban, mddle-upper class also had a share n 
ths poverty. In the film, French poet and journalst 
Perre Munk and academcan Rafael Sánchez 
Ventura also accompanes the drector wth ther 
comments. "Land Wthout Bread", despte ts short 
duraton, s one of Buñuel's most strkng, dfficult to 
watch and dgest films.

1965 / 43’ / Syah Beyaz Black & Whte / 
İspanya Span
Yönetmen / Drector: Lus Buñuel
Senaryo / Screenplay: Lus Buñuel, Julo 
Alejandro
Müzk / Musc: Raul Lavsta
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Gabrel Fgueroa
Kurgu / Edtng : Carlos Savage
Oyuncular / Cast: Clado Brook, Enrque 
Alverez Felx, Hortensa Santoveña, 
Francsco Reguera
Yapımcı / Producer: Gustavo Alatrste
Yapım / Producton: Sndcato de 
Trabajadores de la Produccón 
Cnematográfica (STPC)
Dağıtım / Dstrbuton: Tamasa Dstrbuton
www.tamasa-cnema.com

ÇÖL’ÜN SİMONU
SIMON DEL DESIERTO 
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Özet / Summary
Adana Kozan’a bağlı Ss kasabasında doğduğuna 
nanılan ve günahkâr olduğunu düşündüğü çn 
hayatının 36 yılını br sütunun üstünde çle doldurarak 
geçren Suryel Azz Smeon Styltes’n hkâyesnden 
yola çıkan Çölün Smon’u, Buñuel’n Mekska’da 
çektğ en çılgın filmlerden brdr. Flmde Smon, altı 
yıl, altı hafta ve altı gün boyunca çölün ortasındak br 
sütunun üzernde yaşayıp Tanrı’ya ruhunun 
arındırılması çn dua edp çle çekmştr. Takdrlern 
sunmak çn önce keşşler ve köylüler azzn zyaretne 
gelr. Smon, eller kesk br hastayı yleştrr, yakışıklı 
br keşş lanetler. Şeytan çeştl kılıklarda yanına gelp 
Smon’u doğru yoldan çıkarmaya çalışır ve en 
nhayetnde onu 1960'ların New York'unda br kulübe 
götürmeye kna eder.
Buñuel’n gerçeküstücü anlatıları çersnde en uç 
noktalardan brne denk düşen Çölün Smon’u, 
yönetmenn Mekska’da çektğ filmlern sonuncusu. 
Azzlerle lgl 13’üncü yüzyıldan kalma br metnden 
etklenerek çektğ filmnn aslında uzun metrajlı br film 
olmasını stemş, ancak finansal güçlükler nedenyle 
film orta metrajlı br film olarak tamamlamak zorunda 
kalmıştır. Başlangıçta yönetmen, filmn smnn 
Radyoaktf As (Rebelde Radoactvo) olmasını 
stemşse de, br şarkıya atıfta bulunan bu sm çn 
şarkının telf hakları ödenemedğnden bu sm 
kullanması mümkün olmamıştır.

Based on the story of the Syran Sant Smeon 
Styltes, who s beleved to have been born n Ss town 
of Kozan, Adana and spent 36 years of hs lfe on a 
pllar because he thought he was a snner, Smon of 
the Desert s one of the crazest films Buñuel shot n 
Mexco. In the film, Smon suffers for sx years, sx 
weeks, and sx days, lvng on a pllar n the mddle of 
the desert, prayng to God for the purficaton of hs 
soul. Frst, the monks and vllagers come to vst the 
sant to submt ther apprecaton. Smon heals a 
patent who has cut-off hands, curses a handsome 
monk. Then the Devl approaches hm n varous 
dsguses, tryng to mslead Smon and eventually 
convnces to take hm to a club n 1960s New York.
Concdng wth one of the most extreme ponts n 
Buñuel's surrealstc narratves, Smon of the Desert s 
the last of the films the drector shot n Mexco. 
Influenced by a 13th-century text about sants, he 
orgnally wanted hs film to be a feature film, but due 
to financal dfficultes he had to complete t as a md-
length film. Intally, the drector wanted the ttle of the 
film to be Radoactve Rebel (Rebelde Radoactvo), 
whch refers to a song, but t was not possble to use 
the name as the copyrght of the song could not be 
pad for ths name.
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Pier Paolo Pasolini

1922'de Bologna'da doğdu. Yazar, 
eleştrmen, öykücü, şar ve 
snemacıydı. Ktlelerden 
kaynaklanan ve ktlelere at olanı 
gerçeklğn fades çn br araç 
olarak yenden değerlendrmeye 
çalıştı. Gençlğnden tbaren halk 
kültürüne ve İtalya lehçelerne lg 
gösterd. Lseden sonra Bologna 
Ünverstes Edebyat Fakültes'ne 
kaydoldu ve burada Gramsc'den 
etklenerek Hermetzm'e Markszm 
le sstematk getrmeye çalıştı. 
Aynı dönemde annesnn lehçes 
olan Frul lehçesnde ve İtalyanca 
şrler yazmaya başladı. 1957'de 
Felln'nn "La Nut d Cabna" 
filmnn dyaloglarını Sergo Ctt le 
Roma lehçesnde gelştrmştr.
1961'de başladığı yönetmenlk 
karyernde, halk dln ve 
gerçeklğn dogmatk olmayan 
ncelemesn savundu. İlk k film 
"Accatone" ve "Mamma Roma" 
marjnal karakterlern hayatlarını 
sunduğu Yen Gerçekçlk 
eskzlerdr. Flmlerne en keskn 
gerçekçlkle lrk sahneler 
eklemey başarır, bu yönüyle 
filmler zamanımızın en orjnal 
örneklerndendr. Daha sonrak 
çalışmalarında sosyal eleştrye ve 
gelenekten gelen öğelern 
kullanılmasına yönelr. "Azz 
Matta'ya Göre İncl" gb. 
Flmografisnn br kısmını edeb 
klaskler uyarlamaya adamış ve 
1970'ler boyunca "Dekameron", 
"Canterbury Masalları", "Bnbr 
Gece Masalları" ve "Salo ya da 
Sodom'un 120 Günü"nü çekmştr.

He was born n 1922 n Bologna. A 
wrter, a crtc, narrator, poet and 
filmmaker, and tred to revalue the 
popular as a vehcle for the 
expresson of realty. From a 
young age he showed hs nterest 
n popular culture and Italan 
dalects. After finshng hgh 
school, he studed n the Faculty 
of Letters of the Unversty of 
Bologna, and nfluenced by 
Gramsc, tred to systematze 
Hermetcsm wth Marxsm. At the 
same perod, he started to wrte 
poems n hs maternal dalect 
Frulan, and Italan. In 1957 he 
developed the dalogues of 
Felln's film "La Nut d Cabna" n 
Roman dalect together wth 
Sergo Ctt.
In 1961 he began hs drectng 
career, n whch he defended 
popular language and the 
adogmatc nvestgaton of realty. 
Hs first films, Accatone and 
Mamma Roma, are exercses n 
neorealsm, exposng the lves of 
margnal characters. In hs films 
he nserts lyrcal scenes wth the 
starkest realsm, whch makes hs 
work one of the most orgnal of 
our tme. Durng the 1970s he 
made "El Decameron", "The 
Canterbury Tales", "One 
Thousand and One Nghts", "Salò 
or the 120 days of Sodom." 
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Özet / Summary
20. yüzyıl Avrupa edebyatı ve snemasının en öneml 
figürlernden Per Paolo Pasoln’nn yönetmenlk 
karyer, Venedk Flm Festval'nde prömyer yapan 
toplumsal gerçekç film "Dlenc" le başlar. Br lk film 
olarak "Dlenc", o dönem yazar kmlğyle svrlen 
Pasoln’nn sanatsal ve entelektüel olgunluğunu 
takdre şayan br şeklde pelküle yansıtmakla kalmaz, 
son ana kadar sansür ve saldırılara maruz kalacak 
olan polemk yaratan br filmografinn de habercs 
olur.
İlk göstermnn ardından büyük tepk toplayan yapıt, 
daha önce benzer görülmemş bçmde 18 yaş 
sınırlamasıyla gösterme grmştr. İlk filmnde, İknc 
Dünya Savaşı’nın ve faşzmn açtığı yaraların henüz 
sarılmadığı br dönemde, başkent Roma’nın yıkık 
dökük kenar mahallelernde geznen Pasoln, temel 
haklardan yoksun br hayata mahkûm edlen, tüm 
değerlern ytrmeye yüz tutmuş br topluma ayna 
tutar. Amatör br oyuncu kadrosuyla gerçek 
mekânlarda çeklen film, her ne kadar İtalyan Yen 
Gerçekçlğnden zler taşısa da bu akımı 
eleştrmekten de ger durmaz.
Hkâye, hayatında br gün ble çalışmamış Vttoro 
Accattone’nn Roma’nın banlyölerndek sefalet dolu 
yaşamını takp eder. Seks şçlğne zorladığı 
Maddalena’nın sırtından geçnen başkarakter, 
Maddalena ev terk ednce ortada kalır ve klselerden 
yemek dlenecek noktaya gelr. Accattone, genç ve 
naf Stella le karşılaşınca başka türlü br hayatın 
htmallern denemeye başlayacaktır.

Per Paolo Pasoln's drectoral career, one of the 
most mportant figures of 20th century European 
lterature and cnema, begns wth hs socal realst 
debut "Accatone", whch premered at the Vence Flm 
Festval. As a first film, "Accatone" not only reflects the 
artstc and ntellectual maturty of Pasoln, who stood 
out as a wrter at that tme, admrably, but also heralds 
a provocatve filmography that wll be subjected to 
censorshp and attacks untl hs very last moment.
The film, whch receved a great reacton after ts first 
screenng, was screened wth an unprecedented 18 
age restrcton. In hs first film, Pasoln, wanderng 
around the runed suburbs of the captal cty of Rome, 
at a tme when the wounds of the Second World War 
and fascsm were not healed yet, mrrors a socety 
that s condemned to a lfe wthout fundamental rghts 
and that s on the verge of losng all ts values. The 
film was shot n real places wth an amateur cast and 
although t bears traces of Italan Neorealsm, does 
not refran from crtczng ths movement.
The story follows the mserable lfe of Vttoro 
Accattone, who has never worked a day n hs lfe, n 
the suburbs of Rome. The protagonst lves off 
Maddalena who s forced nto sex work, and s left to 
twst n the wnd when Maddalena leaves the house 
and comes to the pont of beggng for food from 
churches. When Accattone encounters the young and 
nave Stella, he begns to attempt for the possbltes 
of another lfe.

1961 / 117' / Syah Beyaz Black & Whte / 
İtalya Italy 
Yönetmen / Drector: Per Paolo Pasoln
Senaryo / Screenplay: Per Paolo Pasoln
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Tonno Dell Coll
Kurgu / Edtng: Nno Baragl
Oyuncular / Cast: Franco Ctt, Franca 
Pasut, Slvana Corsn
Yapımcı / Producer: Alfredo Bn, Cno del 
Luca
Yapım / Producton: Arco Flm
Dağıtım / Dstrbuton: Movetme srl

Ödüller / Awards:
1962 Karlovy Vary En İy Flm
1963 BAFTA En İy Yabancı Erkek Oyuncu

DİLENCİ
ACCATTONE
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Öneml Flmler / 
Selected 
Flmography

1961 Accattone
1962 Mamma 
Roma
1963 La rabba
1964 The Gospel 
Accordng to St. 
Matthew
1969 Medea
1972 The 
Canterbury Tales
1974 A Thousand 
and One Nghts
1976 Salò, or the 
120 Days of Sodom

VAZGEÇİLMEZ BRESSON / BRESSON INDISPENSIBLE
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Yönetmen / Drector
40 yılı aşkın uzun snema karyernde on üç uzun 
metraj film yönett ve snema üzerne "Snematograf 
Üzerne Notlar" adlı öneml br ktap yazdı. Ne 
geleneksel ne de Yen Dalga olan, kendne has 
mnmalst br tarz gelştrd. 
Bresson, anlatılarını sıklıkla br günce yahut vaka 
öyküsü şeklnde bçmlendrmştr. Öyküler sadece 
kahramanın bakış açısından anlatılmıştır ve yalnızca 
baş karaktern o anda deneymledğ şey ortaya 
koymuştur. Bu brnc şahıs teknğnn en başarılı 
örneklernden br kahramanın br eşek olduğu 
"Rastgele Balthasar"dır. 

In hs long cnema career spannng over 40 years, he 
drected thrteen feature films and wrote wrtten an 
mportant book on cnema enttled "Notes sur le 
cnematographe". He developed an dosyncratc 
mnmalst style that was nether tradtonal nor 
'nouvelle vague'. 
Bresson often fashoned hs narratves n the form of a 
dary or case hstory. The stores were told exclusvely 
from the vewpont of the protagonst, revealng only 
what the central character was experencng at the 
moment. One of the most successful examples of ths 
first-person technque was Au hasard Balthasar, n 
whch the “person” was a donkey.

Özet / Summary
"Br sahpten dğerne gden, kâh sevlen kâh hor 
görülen, nsan dramlarının ortasında kalan ve hayatı 
lk sahb Mare'nn hayatıyla paralel şeklde lerleyen 
eşek Balthazar'ın maceraları. Balthazar'ın hayatından 
geçen aleler ve kşler, nsanlık haln tüm sertlğyle 
gözler önüne seryor; bu sertlk, sakn ve uysal br 
hayvan olan Balthazar'ın bakışlarına yansıyınca daha 
da belrgnleşyor. Ancak tüm güçsüzlüğüne rağmen, 
Balthazar kadern aslce kabullenyor.
"Eşeğn, nsanlığın kusurlarını temsl eden yeterl 
sayıda karakterle karşılaşmasını stedm. Br eşeğn 
yaşamı çok düz ve çok sakn olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, br hareket, br dramatk yükselş 
yaratmak gerekyordu. İşte o noktada kızı düşündüm, 
kaybolan kızı." Robert Bresson.

The adventures of the donkey Balthazar as he passes 
from one master to another, sometmes loved, 
sometmes mstreated, mmersed n the mdst of 
human dramas, a lfe parallel to that of ts first owner, 
Mare. The famles and ndvduals who cross the lfe 
of the donkey llustrate all the roughness of the human 
condton; a harshness all the more evdent as t s 
reflected n the gaze of Balthazar, a placd and gentle 
anmal. But despte hs powerlessness, Balthazar 
accepts hs fate nobly.
"I wanted the donkey to cross a certan number of 
human groups whch represent the vces of humanty. 
It was also necessary, gven that the lfe of a donkey s 
very equal, very serene, to find a movement, a 
dramatc rse. That's when I thought of a grl, the grl 
who gets lost." -Robert Bresson

1966 / 95’ / Syah Beyaz Black & Whte / 
Fransa France Sweden İsveç 
Yönetmen / Drector: Robert Bresson
Senaryo / Screenplay: Robert Bresson
Müzk / Musc: Franz Shubert
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Ghslan Cloquet
Kurgu / Edtng : Raymond Lamy
Oyuncular / Cast: Anne Wazemsky, Walter 
Green, Franços Lafarge
Yapımcı / Producer: Mag Bodard
Yapım / Producton: Argos Flms, Athos 
Flms, Parc Flm, SFI
Dağıtım / Dstrbuton: Tamasa Dstrbuton

Ödüller / Awards: 
1966 Venedk Cneforum Ödülü, Yen 
Snema Ödülü, OCIC Ödülü, San Gorgo 
Ödülü
1966 Cahers du Cnema En İy Flm
1967 Fransız Snema Yazarları Sendkası 
En İy Flm
1967 Valladod En İy Flm

RASTGELE BALTHAZAR
AU HASARD BALTHAZAR  
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Öneml Flmler / 
Selected 
Flmograpy

1951 Dary of a 
Country Prest
1956 A Man 
Escaped
1956 Pckpocket
1967 Mouchette
1969 A Gentle 
Woman
1983 L'Argent

2022 / 86’ / Renkl Color / Polonya Poland 
İtalya Italy
Yönetmen / Drector: Jerzy Skolmowsk
Senaryo / Screenplay: Jerzy Skolmowsk, 
Ewa Paskowska
Müzk / Musc: Pawel Myketyn
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Mchal Dymek
Kurgu / Edtng : Agneszka Glnska
Oyuncular / Cast: Sandra Drzymalska, 
Mateusz Koścukewcz, Tomasz Organek, 
Isabelle Huppert
Yapımcı / Producer: Ewa Paskowska, 
Jerzy Skolmowsk
Yapım / Producton: Skopa Flm, Alen 
Flms
Dağıtım / Dstrbuton: Br Flm

Ödüller / Awards:
2022 Cannes En İy Özgün Müzk Ödülü, 
Jür En İy Yönetmen Ödülü
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Yönetmen / Drector
Varşova Ünverstes'nde etnografya, tarh ve edebyat 
okuyan Polonyalı duayen yönetmen, senarst, aktör ve 
şar Skolmowsk, daha sonra Łódź'dak Ulusal Flm 
Okulu'na kaydoldu ve burada lk film "Sudak Bıçak"ın 
dyaloglarını yazacağı Roman Polansk le tanıştı. 
Kısa film "Boks" le 1962'de Budapeşte'dek 
Uluslararası Spor Flmler Festval'nn Büyük Ödül'ünü 
kazandı. Yönettğ lk uzun metraj film 1964'tek 
"Identficaton Mark: None" oldu. 1960'ların ortaları, 
Polonya snemasında 'Üçüncü Polonya Sneması' 
olarak smlendrlen br akımın başlangıcına tanık 
oldu. Skolmowsk bu kuşağın önde gelen temslcs 
olarak anılır.

Polsh veteran drector, screenwrter, actor, poet 
Skolmowsk, first studed ethnography, hstory and 
lterature at Warsaw Unversty, later enrolled at the 
Natonal Flm School n Łódź, where he met Roman 
Polansk, wth whom he would wrte the dalogues of 
Polansk's debut "Knfe n the Water". Hs short film 
"Boks" won the Grand Prx at the Internatonal Sport 
Flm Festval n Budapest n 1962. Hs feature 
drectng debut was "Identficaton Marks: None" n 
1964. The md-1960s wtnessed the emergence of a 
trend n Polsh cnema called "the Thrd Polsh 
Cnema'. Skolmowsk s referred to as the leadng 
representatve of ths generaton.

Özet / Summary
Ustaca yazılmış senaryosu ve alegork yaklaşımıyla 
br 'yol film', Robert Bresson'un kült klasğ "Rastgele 
Balthzar"ın çağdaş br yorumu. 
Br hayvanın gözünden bakıldığında dünya gzeml br 
yerdr. Melankolk bakışlı gr br eşek olan Aİ'nn 
yaşam yolu y ve kötü brçok nsanla çakışır, sevnçler 
ve acılar yaşar, talhn felakete ya da çareszlğn 
umulmadık br sevnce rastgele dönüştüren feleğn 
çarkına katlanır. Ama masumyetn br an ble 
kaybetmez.

'A road move' wth ts masterfully wrtten screenplay 
and ts allegorcal approach, a contemporary 
nterpretaton of the cult classc "Au Hasard Balthazar" 
by Robert Bresson.
The world s a mysterous place when seen through 
the eyes of an anmal. EO, a grey donkey wth 
melancholc eyes, meets good and bad people on hs 
lfe’s path, experences joy and pan, endures the 
wheel of fortune randomly turn hs luck nto dsaster 
and hs despar nto unexpected blss. But not even 
for a moment does he lose hs nnocence.
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Yönetmen / Drector: 
Ergn Çavuşoğlu 2003'te 50. Venedk Benal'nde 
Türkye'y temsl ett. 2004'te Beck's Futures Prze ve 
2010'da Artes Mund 4 kısa lstelerne grd. 2006'da 
dönemn Brleşk Krallık Flm Konsey tarafından New 
York merkezl yazar Arnold Barkus le yazdığı 
"Ephemeral Patterns" adlı uzun metrajlı film 
gelştrmekle görevlendrld. Vdeo yerleştrmeler ve 
film çalışmaları, brçok önde gelen uluslararası müze, 
benal ve festvalde kapsamlı şeklde serglend.

Ergn Çavuşoğlu co-represented Turkey at the 50th 
Vence Bennale n 2003. He was shortlsted for the 
Beck’s Futures Prze n 2004 and for Artes Mund 4 n 
2010. In 2006 he was commssoned by the then UK 
Flm Councl to develop a feature-length film enttled 
Ephemeral Patterns, whch he co-wrote wth the New 
York-based wrter Arnold Barkus. Hs vdeo nstallaton 
and film works have been exhbted extensvely 
across many promnent nternatonal museums, 
bennals, and festvals.

2011 / 18’ 54” / Syah Beyaz Black and 
Whte / Türkye Turkey İngltere UK 
Yönetmen / Drector: Ergn Çavuşoğlu
Senaryo / Screenplay: Ergn Çavuşoğlu, 
Robert Bresson (esn /based on)
Görüntü Yönetmen / Drector of 
Photography: Emre Erkmen
Müzk / Musc: Schubert Pano Sonata No. 
20, Esben Tjalve (cra /performed by)
Kurgu / Edtng: Ergn Çavuşoğlu
Ses Kurgusu / Sound Edt: Jonathan 
Cronn
Oyuncular / Cast: Dlay Tüzün, Hazel Ece 
Tüzün, Umut Yontar, Hasan Kaşıkçı, Ahmet 
Bedel, Yavuz Devec, İsmet Çavuşoğlu, 
Zek Alemdar, Söner Denz, Şaban Kokaş
Yapımcı / Producer: Ergn Çavuşoğlu, 
RAMPA Istanbul
Yapım / Lne Producer: İsmet Çavuşoğlu
Dağıtım / Dstrbuton: Ergn Çavuşoğlu, 
Sevl Dolmacı 

BAŞKALIK
ALTERITY 
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Özet / Summary:

"Başkalık", brbrne yönelen k snematografik fikr 
arasında köprü kuran br kavramsal katılım ve arınma 
fades olarak 2011'de çekld. Flm, br yandan Robert 
Bresson'un "Rastgele Balthazar" filmne göndermede 
bulunarak "vahş gerçeklğ ve kadern garplkler"n 
(Steven Bode ve Sara Raza; 2011; Ergn Çavuşoğlu-
Başkalık) vurguluyor. Öte yandan, doğrudan 
konografisyle ve sembolzmyle Çavuşoğlu'nun 2010 
tarhl Krstal ve Alev adlı vdeo çalışmasındak öneml 
br öğeye başvuruyor. Bu çok kanallı vdeo 
yerleştrmenn br ekranında, anlatıcı, kara 
mayınlarıyla dolu Türkye-Surye sınırı arasında eşek 
sırtında karaborsa malları taşımakta çocukları 
kullanan ve kaçınılmaz ölümle sonuçlanan alternatf 
br ekonom ve yasadışı kaçakçılık hakkında br öykü 
anlatıyor. Flm, Malkara'da profesyonel olmayan 
oyuncularla ve Bresson tarzı çlec br yöntemle 
çekld. Manzara, Bresson'un filmndek Fransa'nın 
Pre-Pyrenees bölgesn çağrıştırır.

"Alterty" was produced n 2011 as a gesture of 
conceptual engagement and clarficaton brdgng two 
convergng cnematographc deas. On the one hand, 
the film renforces the nfluence of “brute realty and 
the asnntes of destny” (Steven Bode and Sara 
Raza; 2011; Ergn Cavusoglu – Alterty), alludng to 
Robert Bresson’s film ‘Au Hazard, Balthazar’. On the 
other hand, t nvokes drectly n ts conography and 
symbolsm a key element n Çavuşoğlu’s vdeo work 
from 2010 enttled Crystal & Flame (2010). One 
screen of ths multchannel vdeo nstallaton shows a 
narrator tellng a story about an alternate economy 
and llct trade of smugglng that employs chldren to 
transport black market goods on donkeys’ backs 
between the landmne-strewn Turksh and Syran 
border, resultng n nevtable death. The film was 
produced n Bressonan ascetc style workng wth 
non-professonal actors on locaton n Malkara. The 
landscape s remnscent of the one n Bresson’s film - 
the Pre-Pyrenees n France.

Öneml Flmler / 
Selected 
Flmography:

2019 Tractatus de 
Sphaera 
2011 Desre Lnes 
/Duende 
2010 Crystal & 
Flame  
2009 Voyage of no 
Return 
2008 Slent Glde 
2006 Pont of 
Departure 

SÜRDÜRÜLE-MEZ / UN-SUSTAINABLE
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Yönetmen / Drector
Luke Grswold-Tergs, kültürel antropoloj eğtm almıştır. 
Zamanının yarısını San Francsco Bay Area bölgesnde, 
yarısını Alaska'da geçren yönetmen Calfora'da büyüdü. 
İlk belgesel "Smokn' Fsh" br Alaska köyünde çekt. Yen 
tamamladığı Buz Devr Parkı belgeselyle, nsan ve doğal 
yaşam alanı arasındak lşkye duyduğu lgsn 
vurguluyor.

Luke Grswold-Tergs has a background n cultural 
anthropology. Based part-tme n the San Francsco Bay 
Area and part-tme n Alaska, he grew up n Calforna. He 
drected hs first film Smokn’ Fsh n a Natve Alaskan 
vllage.Hs newly released Plestocene Park hghlghts hs 
passon for the relatonshp between humans and hs 

Özet / Summary
Rus blm nsanı Sergey Zmov ve oğlu Nkta, Sbrya'nın 
ücra br köşesnde, kmseden yardım stemeden ve 
kmseden zn almadan yok olmuş Buz Devr ekosstemn 
yenden canlandırmaya çalışıyor. Yrm yıl önce Sergey, o 
günlerde kabul gören paradgmaları saracak olan keşfin 
Scence Magazne'de yayınlatarak blm camasında ses 
getrmşt. Dğer blm nsanları, Zmov'un keşfinn 
sonuçlarını araştırmak üzere Kuzey Kutbu'na akın 
ederken Sergey br adım daha ler gder ve mlyonlarca 
at, bzon, geyk, yak ve belk de klonlanmış mamutun 
Kuzey Asya'nın düzlüklernde dolaşarak permafrost 
tabakasını tekrar stablze edebleceğn, kontrolden çıkan 
küresel ısınmanın felaket senaryosunu önleyebleceğn 
öne sürer. Sonra teorsn kanıtlamak çn bölgeye 
hayvanlar getrmeye başlar ve deneyne Buz Devr Parkı 
adını verr.Baba ve oğul bu kl, küresel çevre felaketnn 
en kötü senaryosunu savuşturablr ve nsanlığın doğayla 
lşksn yenden şekllendreblr m?

Seekng no one’s help and askng nobody’s permsson, n 
the most remote corner of Sbera, Russan scentst 
Sergey Zmov and hs son Nkta are tryng to resurrect a 
vanshed Ice Age ecosystem. Twenty years ago, Sergey 
rocked the scentfic communty by publshng a paradgm-
shatterng dscovery n Scence Magazne.  Whle other 
scentsts rushed to the Arctc to conduct follow-up 
research that would untangle the mplcatons of Zmov’s 
dscovery, Sergey went a step further.  He proposed that 
mllons of horses, bson, rendeer, yaks —and perhaps 
cloned mammoths — once agan roamng the northern 
half of Asa, can stablze permafrost and prevent ths 
catastrophc scenaro of runaway global warmng. Then, 
to prove hs theory, he started brngng the anmals and 
he called hs experment Plestocene Park. Can these 
father and son stave off a worst-case scenaro of global 
envronmental catastrophe and reshape humanty’s 
relatonshp wth the natural world?

2022 / 101’ / Renkl Color / ABD USA
Yönetmen / Drector: Luke Grswold Tergs
Müzk / Musc: Dan Cantrell
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Luke Grswold Tergs
Kurgu / Edtng : Maureen Goslng
Oyuncular / Cast: Nkta Zmov, Sergey 
Zmov
Yapımcı / Producer: Jed Rffe
Yapım / Producton: Mammoth Steppe 
Flms
Dağıtım / Dstrbuton: Java Flms

Ödüller / Awards:
2022 Vera Festval İzleyc Ödülü
2022 Cnemambente Özel Mansyon
2022 Olomuc Blm Belgeseller Festval 
Mansyon

BUZ DEVRİ PARKI
PLEISTOSCENE PARK  
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Flmler / 
Flmography

2022 Plestocene 
Park
2011 Smokn' Fsh

Yönetmen / Drector
Alex Prtz, nsanın doğayla lşksne odaklanan br 
belgesel film yönetmen ve görüntü yönetmendr. Prtz'n 
lk uzun metraj denemes olan "Bölge", Bu yıl 
Sundance'de Dünya Sneması yarışmasında gösterld ve 
Belgesel dalında hem Seyrc Ödülü hem de Jür Özel 
Ödülü kazandı ve bu yılk festvalde hem seyrcden hem 
de jürden ödül alan tek film oldu.
Prtz, Çevre Blm ve Felsefes okuduğu McGll 
Ünverstes'nde lsans derecesne sahptr. 

Alex Prtz s a documentary film drector and 
cnematographer focused on human’s relatonshp wth 
the natural world. Prtz’s drectoral debut, THE 
TERRITORY, premered n the World Cnema competton 
at Sundance 2022, wnnng both an Audence Award and 
Specal Jury Award for Documentary Craft, makng t the 
only film at that year’s festval to wn awards from 
audence and jury alke.
Prtz holds a Bachelor of Scence from McGll Unversty, 
where he studed Envronmental Scence and Phlosophy. 

Özet / Summary
Alex Prtz'n lk uzun metraj belgesel, Amazon yağmur 
ormanlarında koruma altındak topraklarını 
kolonleştrmeye azmetmş yerl olmayan çftçlere karşı 
savunan Brezlya'nın yerls Uru-eu-wau-wau halkının 
lham verc mücadelesn gözler önüne seryor. 
Brezlya hükümetnn Uru-eu-wau-wau'larla lk kez temasa 
geçtğ 1981 yılından ber, kırk yıldır devam eden 
kontrolsüz orman tahrbatının sonucunda, yaşadıkları 
bölge ağaçsızlaştırılmış tarlalar ve hayvan çftlkleryle 
çevrl yeşl br yağmur ormanı adasına dönüştü. 
Toplulukları yaşam mücadeles verrken, genç yerl lder 
Btaté Uru-eu-wau-wau ve onun kadın akıl hocası 
Nednha Bandera, yağmur ormanlarını stlacılardan 
korumakta yen yöntemler bulmalıdır.

The feature documentary debut of drector Alex Prtz 
follows the vtal, nsprng fight of the Indgenous Uru-eu-
wau-wau people of Brazl to defend ther land from non-
Indgenous farmers ntent on colonzng ther protected 
terrtory n the Amazon ranforest. 
Snce the Uru-eu-wau-wau were first contacted by the 
Brazlan government n 1981, ther terrtory has become 
an sland of green ranforest surrounded by denuded 
farms and ranches — the results of four decades of 
unchecked deforestaton.  Wth the communty’s survval 
at stake, Btaté Uru-eu-wau-wau and Nednha Bandera 
—a young Indgenous leader and hs female mentor— 
must find new ways to protect the ranforest from 
encroachng nvaders. 

2022 / 83’ / Renkl Color / Brezlya Brazl 
Danmarka Denmark ABD USA 
Yönetmen / Drector: Alex Prtz
Senaryo / Screenplay: 
Müzk / Musc: Katya Mhalova
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Alex Prtz, Tanga Uru-eu-wau-wau
Kurgu / Edtng : Alex Prtz, Carlos Berlev
Oyuncular / Cast: Nednha Bandera, Btate 
Uru Eu Wau Wau
Yapımcı / Producer: Darren Aronofsky, Wll 
N. Mller, Sgrd Dyekjær, Lzze Gllett, 
Gabrel Uchda
Yapım / Producton: Assocação Jupaú do 
Povo Uru-eu-wau-wau, Doc Socety, 
Documst, Passon Pctures, Protozoa 
Pctures
Dağıtım / Dstrbuton: Dogwoof 
Documentares

Seçlmş Ödüller / Selected Awards:
2022 Sundance Jür Özel Ödülü, Seyrc 
Ödülü
2022 Tellurde Dağ Flmler Festval Movng 
Mountans Ödülü
2022 The Hauge Moves That Matter 
Aktvst Belgesel Ödülü

BÖLGE
TERRITORY 
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Flmler / 
Flmography
2019 My Dear 
Kyrgyzstan
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Yönetmen / Drector
Shaunak Sen, Yen Delh'de yaşayan snema 
akademsyen ve yönetmendr. İlk uzun metraj 
belgesel, 'Delh'de evszlk ve uyku coğrafyalarının 
hassas br açımlanması' olan "Ctes of Sleep" çeştl 
uluslararası film festvallernde gösterlmş ve 6 ödül 
kazanmıştır. Shaunak Sen, IDFA Bertha fonu, 
Sundance Belgesel Desteğ, Catapult Flm Fonu, 
Charles Wallace Grant ve Flm Dvson of Inda'dan 
destekler almıştır. 

Shaunak Sen s a filmmaker and film scholar based n 
New Delh, Inda. Ctes of Sleep (2016), hs first 
feature-length documentary, 'a senstve unpackng of 
the geographes of homelessness and sleep n Delh', 
was shown at varous major nternatonal film festvals 
(ncludng DOK Lepzg, DMZ Docs and the Tawan 
Internatonal Documentary Festval, among others) 
and won 6 nternatonal awards. Shaunak receved 
the IDFA Bertha Fund (2019), the Sundance 
Documentary Grant (2019), the Catapult Flm Fund, 
the Charles Wallace Grant, and the Flms Dvson of 
Inda fellowshp. 

Özet / Summary
Yen Delh'nn kesf ss çökmüş gökyüzünden kuş 
sürüler patır patır düşerken ve şehr toplumsal 
huzursuzlukla çn çn yanarken, k kardeş Nadeem 
ve Muhammed Saud, kentsel ortamlarda yaşamaya 
adapte olmuş ama sorunlu zamanların kurbanı 
görkeml br yırtıcı kuşu, günümüzde kent 
ekosstemlernn vazgeçlmez parçası olan 
karaçaylakları kurtarmak çn çaba harcıyor.
Cannes Golden Eye jürsnn ödül açıklamasıyla 
"Yıkım çndek dünyada her hayatın ve her küçük 
eylemn ne kadar öneml olduğunu anımsatan br film."

As legons of brds fall from New Delh’s darkenng 
skes, and the cty smolders wth socal unrest, two 
brothers race to save a casualty of the turbulent tmes: 
the black kte, a majestc brd of prey that have 
adapted to lfe n urban envronments, and essental to 
ther cty's ecosystem.
 The drector explores the connecton between the 
ktes and the brothers who help them return to the 
skes, offerng a mesmerzng chroncle of nter-
speces coexstence.
Wth the award announcement of Cannes Golden Eye 
jury, "n a world of destructon, a film that remnds us 
every lfe matters and every small acton matters."

2022 / 94’ / Renkl Color / Hndstan Inda 
ABD USA İngltere UK
Yönetmen / Drector: Shaunak Sen
Müzk / Musc:  Roger Goula
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Ben Bernhard, Rju Das, Saumyananda 
Sah
Kurgu / Edtng: Charlotte Munch Bengtsen
Oyuncular / Cast: Nadeem Shehzad, 
Mohammad Saud, Salk Rehman
Yapımcı / Producer: Shaunak Sen, Aman 
Mann, Teddy Lefer, Florre Prest
Yapım / Producton: Sdeshow, Submarne 
Deluxe, HBO
Dağıtım / Dstrbuton: The Flm 
Collaboratve

Ödüller / Awards:
2022 Sundance Dünya Sneması Büyük 
Jürs Belgesel Ödülü
2022 Cannes Altın Göz Ödülü En İy 
Belgesel
2022 Krakow Slver Horn Yüksek Sanatsal 
Değer

DÜNYANIN BÜTÜN NEFESLERİ
ALL THAT BREATHES 

Y
ö
n
e
tm

e
n
 /
 D

r
e
ct

o
r
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Flmler / 
Flmography

2022 All That 
Breathes
2015 Ctes of Sleep

Yönetmen / Drector
Karl Makunas, Asya'da yaşayan Avusturyalı br 
yönetmen ve gazetecdr. Yrm yıldır çevre sorunlarını, 
çatışmaları, doğal afetler ve syas çalkantıları ele 
almaktadır.  Sundance Ensttüsü Belgesel Flm 
Programı üyesdr ve SFFILM Vulcan Productons 
Çevre bursu almıştır. AFP çn Manla Büro Şefi olarak 
çalışırken sekz yıl Flpnler'de yaşadıktan sonra lk 
uzun metrajlı belgesel "Hassas Mevzu"yu çekmek çn 
deneymlernden, bağlantılarından ve ülke üzerne 
sahp olduğu dern blgsnden faydalanmıştır. 

Karl Makunas s an Australan filmmaker and journalst 
who has been based n Asa—coverng envronmental 
ssues, conflct, natural dsasters and poltcal 
upheavals—for two decades. He s a Sundance 
Insttute Documentary Flm Program Fellow and a 
recpent of the SFFILM Vulcan Productons 
Envronmental Fellowshp. After lvng n the 
Phlppnes for eght years whle workng as Manla 
Bureau Chef for AFP, Karl has drawn on hs 
experences, contacts and deep nsde knowledge of 
the country to make DELIKADO, hs first feature film.

2022 / 94’ / Renkl Color / ABD USA 
Flpnler Phlpnes İngltere UK Avustralya 
Australa
Yönetmen / Drector: Karl Makunas
Senaryo / Screenplay: Laura Nx, Mchael 
Collns, Karl Makunas
Müzk / Musc:  Nanta Desa
Görüntü Yönetmen / / Cnematographer: 
Tom Banngan
Kurgu / Edtng: Mchael Collns, Erc Danel 
Metzgar
Oyuncular / Cast: Robert Chan, Neves 
Rosento, Efren "Tata" Balladeres, "Cap" 
Ruben Arzaga
Yapımcı / Producer: Marty Syjuco, Mchael 
Collns, Kara Magsanoc-Alkpala, Karl 
Makunas
Yapım / Producton: Thoughtful Robot 
Productons, ITVS Internatonal, P.O.V., 
Narrav Flms 
Dağıtım / Dstrbuton: MetFlm Sales

Ödüller / Awards:
2022 Sydney Sürdürüleblr Gelecek Ödülü
2022 Los Angeles Asya Pasfik Flm 
Festval En İy Belgesel Jür Özel Ödülü

HASSAS MEVZU
DELİKADO 
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Özet / Summary
Üç çevre savaşçısı, Flpnler'n son ekolojk noktası 
olarak blnen cennet br adayı kurtarmak çn 
mücadele ederken hanetle ve cnayetle yüzleşyor.  
Belgesel, Flpnler'n son ekolojk cennetn yok 
etmeye çalışan syaslern ve ş adamlarının 
htraslarına dur dyeblmek uğruna, Golath'a karşı 
Davud tarzı mücadelelerde hayatlarını rske atan bu 
çevrecler ağının üç karzmatk ldern, Bobby, Tata ve 
Neves' takp edyor.
Dünyanın altıncı ktlesel yok oluşla karşı karşıya 
bulunduğu ve klm koşullarının gderek kötüleştğ br 
ortamda film, dğer nsanları harekete geçrecek br 
cesaret ve drayet öyküsü sunuyor.

Three envronmental crusaders confront betrayal and 
murder as they battle to save an sland paradse 
famed as the Phlppnes ‘last ecologcal fronter’. The 
documentary follows Bobby, Tata and Neves, three 
magnetc leaders of ths network, as they rsk ther 
lves n Davd versus Golath-style struggles tryng to 
stop poltcans and busnessmen from destroyng the 
Phlppnes’ “last ecologcal fronter”.
As the world faces ts sxth-mass extncton and the 
clmate emergency worsens, the film offers a story of 
courage and reslence to nspre others nto acton.
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Yönetmen / Drector
Volker Schlöndorff, filmlerndek materyal seçmyle ve 
bağımsız bçemyle hareket çnde benzersz olsa da Yen 
Alman Sneması olarak blnen hareketn kurucularından 
br olarak kabul görür. Schloendorff'un lk filmler, "Genç 
Törless" ve televzyon yapımı "Baal", Almanya'nın 
otorterlk ve şddet mrasına lşkn cesur açıklamaları 
nedenyle büyük beğen topladı. Margarethe von Trotta le 
brlkte yönettğ sonrak film, "Katrna Blum'un Kayıp 
Onuru", Kızıl Ordu Fraksyonu Almanya'da terör saldırıları 
düzenledğ günlerde polsn ve medyanın takındığı 
adaletsz tavra karşı sert br suçlamadır. 1979'da 
Schlondorff'un en ünlü film "Teneke Trampet", hem 
Cannes Flm Festval'nde Altın Palmye hem de En İy 
Yabancı Flm dalında Akadem Ödülü kazanmıştır. 

Volker Schlöndorff, recognzed as one of the founders of 
the movement known as New German Cnema, though 
hs work s sngular wth ths movement for hs choce of 
materal and hs ndependent style.
Schlöndorff's early films," Young Torless", and the 
televson producton," Baal", won crtcal acclam for ther 
unflnchng statements about the German legacy of 
authortaransm and volence. Hs later film, "The Lost 
Honor of Katharne Blum", whch he co-drected wth 
Margarethe von Trotta, s a searng ndctment of polce 
and meda njustce when Germany was under attack by 
the terrorstc Red Army Facton. In 1979, Schlondorffs 
most celebrated film, "The Tn Drum", won both the Palm 
d'or at the Cannes Flm Festval and the Academy Award 
for Best Foregn Language Flm. 

2022 / 87’ / Renkl Color / Almanya 
Germany
Yönetmen / Drector: Volker Sclöndorff
Senaryo / Screenplay: Volker Sclöndorff
Müzk / Musc:  Bruno Coulas, Ablaye 
Cssoko
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Jean Douff, Paapa Kwaku Duro, Axel 
Schneppat, Mchael Kern, Mahamoud 
Abdoulay, Jonas Aly Sagnon 
Kurgu / Edtng: Anette Flemng
Oyuncular / Cast: Tony Rnaudo
Yapımcı / Producer: Volker Schlöndorff, 
Thomas Kufus, Kornela Themen
Yapım / Producton: Zero One Flm, 
Volksfilm
Dağıtım / Dstrbuton: Patra Spanou Flm

ORMANLARIN KURTARICISI
THE FOREST MAKER 
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Özet / Summary
50 yılı aşan yönetmenlk karyernde Sclöndörff'tan lk 
belgesel film. Flm, hayatının projesyle alternatf Nobel 
olarak ntelenen "Doğru Geçm Ödülü" le onurlandırılan 
sıra dışı br adamın öyküsüdür. Tony Rnaudo, yıllardır br 
"yeraltı ormanı" şeklnde var olan ağaç kütüklern ve 
köklern canlandırarak en çorak alanlarda ağaç 
yetştrmenn yolunu bulur ve bu sayede Afrka'dak 
bnlerce çftçye geçm kaynağı sağlar. Yöntem olan 
FMNR (Çftç Yönetml Doğal Yenlenme) yalnızca toprağı 
değl, nsan onurunu ve umudu da ger kazandırır. Bugün 
brçok köyde sm sevgyle anılan "Çftç Başı", fikrlernn 
kabul görmes çn zorlu mücadeleler vermştr. Flm, 
sıradan nsanların gerçekleştrdğ olağanüstü başarıları 
serglemekte, güçlü br toplum, kend kendne güçlenme 
ve hepsnden önemls umut düşüncelern aktarmaktadır.

A hopeful documentary debut for Volker Schlondorff n hs 
career of more than 50 years n cnema. The film s the 
portrat of a remarkable man whose lfe's work was 
honored wth the so-called alternatve Nobel, the Rght 
Lvelhood Award n 2018. Tony Rnaudo has found a way 
to grow trees n the most barren areas by actvatng the 
tree stumps and roots stll alve as an "underground 
forest" for decades and thereby secures the lvelhood of 
thousands of farmers n Afrca. Hs method "Farmer 
Managed Natural Regeneraton (FMNR) restores not only 
sol but dgnty and hope. "The Chef of all Farmers", as 
he s affectonately known today n many vllages, has had 
to fight an uphll battle to gan acceptance for hs deas. 
The documentary shows ordnary people dong 
extraordnary thngs and carres a strong message of 
communty, self-empowerment and. above all. hope.

Öneml Flmler / 
Selected 
Flmography

2022 The Forest 
Maker
1998 Palmetto
1996 Young Torless
1990 The 
Handmad's Tale
1985 Death of a 
Salesman
1984 Swann n 
Love
1979 The Tn Drum
1976 Coup de 
Grâce
atherna Blum

DÜNYA SİNEMASI / WORLD CINEMA
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Yönetmen / Drector
1987'de Ednburg'da doğan Charlotte Wells, New 
York'ta yaşayan br İskoç yönetmendr. New York ve 
Los Angeles BATFA'dan destek almış ve NYU Tsch 
School of Arts'ta çft dploma programında 
öğrencyken üç kısa film yazıp yönetmştr. Flmaker 
Magazne'n "Bağımsız Snemanın 25 Yüzü"nde yer 
aldı. 2020'de Sundance Ensttüsü Senarstler ve 
Yönetmenler Laboratuvarı'nda bursluydu. İlk uzun 
metraj filmn çekt.

Charlotte Wells, born n 1987 n Ednburgh, s a 
Scottsh filmmaker based n New York. She wrote and 
drected three short films as a student n the 
MBA/MFA dual-degree program at NYU's Tsch 
School of Arts where she was supported by BAFTA 
New York and Los Angeles. Charle has been featured 
n Flmmaker Magazne’s “25 Faces of Independent 
Flm” and was a Fellow at the 2020 Sundance 
Insttute Screenwrters and Drectors Labs. Aftersun s 
her first feature.

Özet / Summary
1990'larda geçen dramada Sophe, yrm yıl önce on 
br yaşındayken babası Callum le Türkye'de geçrdğ 
br tatln sevnçlern ve kendne has melankolsn 
düşünür. Yüzerler, blardo oynarlar, brbrleryle vakt 
geçrmekten keyf alırlar. Callum kızı Sophe le vakt 
geçrrken olableceğ en y nsana dönüşür. Sophe de 
babası yanındayken her şey yapableceklern 
düşünür. Brlkte geçrdkler her anın tadını çıkarmaya 
bakarlarken bazen Callum'ın tavırlarına br melankol, 
br gzem havası hâkm olur. Sophe yrm yıl sonra, 
tanıdığı babasını ve hç tanımadığı adamı 
uzlaştırmaya çalışırken mnDV görüntüler arasındak 
boşlukları gerçek ve hayal anılarla dolduruyor.

In 1990s-set drama, Sophe reflects on the shared joy 
and prvate melancholy of a summer holday n Turkey 
she took wth her father, Callum, twenty years earler 
when she was eleven. They swm, play pool and enjoy 
each other's company. Calum becomes the best 
verson of hmself when he s wth Sophe. Meanwhle 
Sophe thnks anythng s possble wth hm. Whle 
savorng every moment spent together, a sense of 
melancholy and mystery sometmes pervades 
Calum's demeanor. Twenty years later, memores real 
and magned fill the gaps between mnDV footage as 
Sophe tres to reconcle the father she knew wth the 
man she ddn’t.

2022 / 96’ / Renkl Color / İngltere UK ABD 
USA
Yönetmen / Drector: Charlotte Wells
Senaryo / Screenplay: Charlotte Wells
Müzk / Musc:  Olver Coates
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Gregory Oke
Kurgu / Edtng: Blar McClendon
Oyuncular / Cast: Paul Mescal, Franke 
Coro, Cela Rowlson-Hall
Yapımcı / Producer: Mark Ceryak, Amy 
Jackson, Barry Jenkns, Adele Romansk
Yapım / Producton: AZ Celtc Flms, BBC 
Flm, Pastel, Unfied Theory Productons
Dağıtım / Dstrbuton: MUBI Türkye

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Eleştrmenler Haftası Jürs 
French Touch Ödülü
2022 Münh Yen Çıkış Yapan 
Yönetmenden En İy Flm

GÜNEŞ SONRASI
AFTERSUN 
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Yönetmen / Drector
Şll oyuncu ve yönetmen Manuela Martell, 15'n 
üzernde filmde rol almıştır. 2010'da ABD'dek Temple 
Ünverstes'nde Fulbrght bursuyla Flm Yüksek 
Lsansı yaptı. İlk kısa film "Apnea", 2014'de 
FICValdva'da gösterld. Ayrıca Cannes Flm Festval 
Yönetmenlern On Beş Günü programı olan Chle 
Factory tarafından yne 2015'te Yönetmenlern On 
Beş Günü'nde gösterlen "Land Tdes" adlı kısa filmn 
Amrah Tajdn le brlkte yönetmenlğn yapmak üzere 
seçld. Bu yıl lk uzun metraj çalışması 1976 çeştl 
ülkelerde prömyer yapıyor.

Manuela Martell, Chlean actress and drector, has 
partcpated n more than 15 films as an actress. On 
2010, she receved a Fulbrght to pursue a Masters n 
Flm at Temple Unversty, USA. "Apnea", her first 
short film premered at FICValdva, 2014. She was 
also selected by Cannes Drectors Fortnght’s 
program Chle Factory to co-drect a short film wth 
Amrah Tajdn, called "Land Tdes", whch premered 
at the Fortnght n 2015. She s currently premerng 
the debut film 1976.

Özet / Summary
Manuela Martell'nn hkayes Şl'de Pnochet 
dktatörlüğünün tehlkel yıllarında geçyor. 49 
yaşındak Carmen, yapılan tadlatı görmek çn 
sahldek şık evlerne doğru yola çıkar. Kocası, 
çocukları ve torunları kış tatlnde buraya gelp 
gtmektedr. Ale rahb, Carmen'den gzlce orada 
barındırdığı yaralı genç br 'rahbe' bakmasını 
stedğnde, Carmen alışık olduğu sakn burjuva ev 
kadını hayatından uzaklaşarak keşfedlmemş sulara 
adım atar.

Manuela Martell takes her story from the dangerous 
years of the Pnochet dctatorshp n Chle. Carmen, 
49 years old, heads off to her stylsh beach house to 
supervse ts renovaton. Her husband, chldren and 
grandchldren come back and forth durng the wnter 
vacaton. When the famly prest asks her to take care 
of a young 'prest', who has just been hurt and the 
prest s shelterng n secret, Carmen steps onto 
unexplored terrtores, away from the bourgeos house 
lfe she s used to.

2022 / 100’ / Renkl Color / Şl Chle 
Arjantna Argentna Katar Qatar
Yönetmen / Drector: Manuela Martell
Senaryo / Screenplay: Manuela Martell, 
Alejandra Moffat
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Soledad Rodríguez  
Kurgu / Edtng: Camla Mercadal
Oyuncular / Cast: Alne Küppenhem, 
Ncolás Sepúlveda, Hugo Medna
Yapımcı / Producer: Alejandra Garca, Juan 
Pablo Guglotta, Domnga Sotomayor, 
Andres Wood
Yapım / Producton: Cnestacón, Magma 
Cne, Wood Produccones
Dağıtım / Dstrbuton: Br Flm 

1976
1976
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Yönetmen / Drector
1967'de Polonya'nın Katowce kentnde doğan 
yönetmen Hanna Polak, Rusya Federasyonu 
Snematografi Ensttüsü'nden (VGIK) mezun oldu. 
Dğer pek çok ödül ve onurlandırmanın yanı sıra 
"Chldren of Lenngradsky" le Oscar ve Emmy, 
"Somethng Better to Come" le Amerka Yapımcılar 
Brlğ ödülü adaylıkları aldı. Kahramanlarıyla kurduğu 
duygu bağı, nsan ruhunun gücünü kutlayan ve nsan 
oluşun güzellğn en olumsuz koşullarda dah 
betmleyeblen çten şrsel filmler çekmesn 
sağlamıştır.

Born 1967 n Katowce, Poland, auteur-drector Hanna 
Polak graduated from the Cnematography Insttute of 
the Russan Federaton (VGIK). She has an Oscar 
and Emmy nomnatons under her belt for “Chldren of 
Lenngradsky” and the Producer Guld of Amerca 
nomnaton for “Somethng Better To Come”, amongst 
many other awards and accolades. Her emotonal 
bond wth her protagonsts allows her to delver 
vsceral, poetc films that celebrate the power of 
human sprt and that portray the beauty of humanty 
n the most adverse crcumstances.
 

Özet / Summary
 2014'dek IŞİD saldırısının ardından Ezdler nfaz 
edld, beynler yıkandı, şkence gördü, tecavüze 
uğradı ve cnsel kölelğe zorlandı. Bunların heps 
barışsever toplumlarını yok etmek maksadıyla yapıldı. 
Flmn merkeznde nanılmaz güçlü br kadın olan 
Hanfe'nn çarpıcı hkayes bulunuyor. Ağustos 2014'te 
en küçüğü yed, en büyüğü on sekz yaşında olan beş 
kız kardeşnn kaçırılmasına tanık olur. Kısa süre 
sonra, babası ölüm döşeğndeyken, Hanfe'ye 
kardeşlern bulacağına ve aley brleştreceğne dar 
yemn verdrr. Flm, Hanfe'nn sözünü yerne getrme 
yolundak ayak zlern takp edyor ve katlamdan 
kurtulanların tanıklıklarını sunuyor.

Followng the 2014 ISIS attack, the Yezds were 
executed, branwashed, tortured, raped, and forced 
nto sexual slavery, all of whch was meant to wpe out 
ther peace-lovng communty forever. At the heart of 
the film les the strkng story of an ncredble woman, 
Hanfa. Fve of her ssters were abducted n August 
2014. The youngest was seven, the oldest eghteen. 
Shortly thereafter, at her father’s deathbed, Hanfa 
swears to hm that she’ll find the grls and unte the 
famly. The film traces Hanfa’s footsteps to fulfill her 
promse and presents rvetng testmones of genocde 
survvors. 

2022 / 109’ / Renkl Color / Polonya Poland 
Almanya Germany 
Yönetmen / Drector: Hanna Polak
Senaryo / Screenplay: Hanna Polak
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Hanna Polak, Marusz Margas, Mykhalo 
Puzurn
Kurgu / Edtng: Marcn Kot Bastkowsk
Oyuncular / Cast: 
Yapımcı / Producer: Hanna Polak, Smone 
Baumann
Yapım / Producton: Hanna Polak Flms, 
Saxona Entertanment
Dağıtım / Dstrbuton: Deckert Dstrbuton

Ödüller / Awards: 
2022 FIFDH Cenevre, Glda Vera de Mello 
Ödülü
2022 Mllenum Docs Aganst Gravty. Özel 
Mansyon, En İy Polonya Flm Ödülü 
Yarışması. Özel Mansyon, Aşağı Slesa 
Büyük Ödülü Yarışması.

SİNCAR'IN MELEKLERİ 
ANGELS OF SINJAR 
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Flmler / 
Flmography

2022 Angels of 
Snjar
2020 Underage 
Engneers 
2014 Somethng 
Better to Come
2010 Battle of 
Warsaw 1920 
2007 Faces of 
Homelessness
2004 Chldren of 
Lenngradsky

Yönetmen / Drector
İsveçl yönetmen, senarst, yapımcı, yayıncı ve 
gazetecdr. 1980'lern sonunda ve 1990'ların başında 
İsveç'n önde gelen grafit sanatçılarındandı. 
2001'de ve 2005'te Erk Gandn le brlkte ses getren 
k belgesel film yönett: "Sacrfico" ve "Gtmo". Gtmo 
le ABD ve Avrupa'da brçok ödül kazandı. 2009'da 
Vncent Gallo'lu ve Julette Lews'l anmasyon film 
"Metropa"yı yönett. Flm Venedk'te eleştrmenler 
haftasının açılış film olarak gösterld. "The Nle Hlton 
Incdent", 2017'de Sundance Büyük Jür Ödülü'nü 
kazandı ve dünya çapında prömyerler yapıldı.

Tark Saleh s a Swedsh film drector, anmator, 
screenwrter, producer, publsher, journalst. In the late 
1980s and early 1990s, he was one of Sweden's most 
promnent graffit artsts.
In 2001 and 2005 he co-drected wth Erk Gandn two 
documentary films that sparked nternatonal 
controversy: "Sacrfico" and "Gtmo". "Gtmo" won 
several awards n the U.S. and Europe. In 2009 he 
drected the anmated feature Metropa starrng 
Vncent Gallo and Julette Lews. The film premered 
as the openng film at the crtc week n Vence. "The 
Nle Hlton Incdent", premered worldwde n 2017 by 
wnnng the Sundance Grand Jury Prze.

Özet / Summary
Fakr br balıkçının dndar oğlu Adem'e Sünn İslam'ın 
kales kabul edlen Kahre'dek El-Ezher 
Ünverstes'nde öğrenm görme mkânı sunulur. 
Kahre'ye gelşnden kısa br süre sonra, ünverstenn 
dn lder ve baş mamı, öğrenclere hoş geldn 
konuşması yaparken kalabalığın karşısında yere 
yığılır. Amansız br veraset savaşını tetkleyecek an 
br ölümüdür bu. Yaşam boyu atanan ve fetvaları ülke 
hukukunu etkleyen yen baş mam seçm deynce 
Mısır'da akan sular durduğundan, El-Ezher'e daha 
yen grmş genç br köylü çocuğu olan Adem, kısa 
süre sonra Mısır'ın dn ve syas eltler arasındak 
amansız güç mücadelesnde pyona dönüşür.

Adam, a devote young man of a poor fisherman, s 
offered the ultmate prvlege to study at the Al-Azhar 
Unversty n Caro, the epcenter of power of Sunn 
Islam. Shortly after hs arrval n Caro, the unversty’s 
hghest-rankng relgous leader, the Grand Imam, 
whle delverng hs welcome speech to the students, 
collapses n front of the audence. A sudden death that 
trggers a brutal war of successon. Young provncal 
Adam, who has just landed n Al-Azhar, soon 
becomes a pawn n a ruthless power struggle 
between Egypt’s relgous and poltcal eltes as when 
t comes to the electon of grand mam, t moves 
ahead of everythng n Egypt. 

2022 / 126’ / Renkl Color / İsveç Sweden 
Fransa France Fnlandya Fnland 
Danmarka Denmark
Yönetmen / Drector: Tark Saleh
Senaryo / Screenplay: Tark Saleh
Müzk / Musc:  Krster Lnder
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Perre Aïm
Kurgu / Edtng: Thes Schmdt
Oyuncular / Cast: Tawfeek Barhom, Fares 
Fares, Mehd Dehb, Mohammad Bakr, 
Makram Khoury
Yapımcı / Producer: Fredrk Zander, 
Krstna Åberg, Alexandre Mallet-Guy, Mark 
Lwoff
Yapım / Producton: Atmo, Memento 
Producton, Oy Bufo Ab, Fnal Cut for Real, 
ARTE France Cnéma, Kasbah Flm
Dağıtım / Dstrbuton: Br Flm

Ödüller / Awards:
2022 Cannes En İy Senaryo Ödülü, 
Franços Chalas Ödülü

CENNETTEN GELEN ÇOCUK
BOY FROM HEAVEN  
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Flmler / 
Flmography
2022 Boy From 
Heaven
2017 The Nle 
Hlton Accdent
2014 Tommy
2009 Metropa
2005 Gtmo
2001 Sacrfico: 
Who Betrayed Che 
Guevara
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Yönetmen / Drector
"Ale tek sözcükle tanımlanamayacak denl karmaşık 
br şey. Flmler çekmeye devam ettğm şu anda ble 
sürekl sorguladığım br konu bu."
Japon film yönetmen, yapımcı, senarst ve kurgucu. 
Farklı farklı ale kurgularını anlattığı öyküleryle dünya 
çapında zleyclern etklemş br yönetmendr. En çok 
"Nobody Knows", "Stll Walkng" ve "After the Storm" 
filmleryle tanınır. 2013 yapımı "Lke Father, Lke Son" 
le Cannes'da Altın Palmye'ye aday gösterld. Jür 
Ödülü'nü kazandı ve Ekümenk Jür'nn övgüsünü aldı. 
2015 yapımı "Our Lttle Sster", yne Cannes'da Altın 
Palmye çn yarışmak üzere seçld. "Shoplfters" film 
aynı festvalde 2018 yılında Altın Palmye ödülünü 
kazanmıştır. 

“Famly s a very complex thng that cannot be defined 
n one word. Even now as I contnue to make films, t 
s somethng I constantly queston myself about.”
He has moved audences across the world wth hs 
stores about varous configuratons of famles. He s 
best-known for works such as "Nobody Knows" and 
Stll Walkng and "After the Storm". Hs 2013 film Lke 
Father, Lke Son was nomnated for the Palme d'Or at 
the 2013 Cannes Flm Festval. It won the Jury Prze 
and won a commendaton from the Ecumencal Jury. 
Hs 2015 film Our Lttle Sster was selected to 
compete for the Palme d'Or at the 2015 Cannes Flm 
Festval. Hs "Shoplfters" won the Palme d'Or n 2018 
at the same festval.

2022 / 129’ / Renkl Color / Güney Kore 
South Korea
Yönetmen / Drector: Hrokazu Koreeda
Senaryo / Screenplay: Hrokazu Koreeda
Müzk / Musc: Jung Jae-l
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Hong Kyung-pyo
Kurgu / Edtng: Hrokazu Koreeda
Oyuncular / Cast: Song Kang-ho, Dong-
won Gang, Bae Doona, J-eun Lee
Yapımcı / Producer: Eugene Lee, Yoon Hye 
Joon, Myuk Fukuma
Yapım / Producton: Zp Cnema
Dağıtım / Dstrbuton: Br Flm

Ödüller / Awards:
2022 Cannes En İy Erkek Oyuncu Ödülü,  
Ekümenk Jür Ödülü
2022 Munch ARRI/OSRAM En İy Flm 
Ödülü

BEBEK SERVİSİ
BROKER 
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Öneml Flmler / 
Selected 
Flmograpy

2022 Broker
2018 Shoplfters
2016 After The 
Storm
2013 Lke Father, 
Lke Son
2011 I Wsh
2009 Ar Doll
2008 Stll Walkng

Özet / Summary
İçnde bebek olan br kutunun şans eser br araya 
getrdğ beş kşnn beklenmedk ve sıra dışı serüven.
Sang-hyun çamaşırhane şletmektedr ve başını 
borçtan kaldıramamaktadır. Yetmhanede büyüyen 
Dong-soo, kutuların çnde terk edlen bebeklere 
bakılan br kurumda çalışmaktadır. Sağanak yağmurlu 
br gece, yne kutu çnde terk edlen br bebeğ gzlce 
kaçırırlar. Ancak ertes gün bebeğn annes So-young 
beklenmedk şeklde oğlu Woo-sung'ı almak çn ger 
döner. Bebeğn kaçırıldığını anlayınca pols aramak 
üzereyken k adam ona her şey anlatır. Bebeğn ona 
y br yuva bulmak çn çaldıkları ddası genç anneye 
başta tc gelse de oğlu Woo-sung'a yen ebeveynler 
bulma yolculuğunda Sang-hyun ve Dong-soo'ya 
katılır. 

Brought together by chance through a baby box, the 
five ndvduals embark on an unusual and unexpected 
journey.
Sang-hyun runs a laundry shop, but s constantly 
saddled wth debt. Dong-soo, who grew up n an 
orphanage, works n a baby box faclty. One nght n 
the pourng ran, they secretly carry off an nfant who 
was left at the baby box. But on the followng day, the 
mother So-young unexpectedly returns for her son 
Woo-sung. Realzng that her baby has been taken, 
she s about to call the polce when the two men tell 
her everythng. Ther clam that they stole the baby n 
order to find hm a good home seems outrageous, but 
So-young ends up jonng Sang-hyun and Dong-soo 
on a journey to find new parents for Woo-sung. 

Yönetmen / Drector
Ukraynalı yönetmen, senarst, yapımcı Maksym 
Nakonechny, 2012'de Karpenko-Kary Kyv Ulusal 
Tyatro, Snema ve TV Ünverste'snde yönetmenlk 
dalında lsans dereces aldı. Br süre farkı TV 
projelernde çalıştıktan sonra, arkadaşlarıyla brlkte, 
belgeseller, kurmaca filmler, tyatro oyunları, vdeolar 
ve gönüllü kültürel projeler gerçekleştrdkler bağımsız 
prodüksyon şrket Tabor'u kurdu. Yönetmen olarak 
kısa filmler ve belgeseller çekt. 

Ukranan drector, scrptwrter, producer Maksym 
Nakonechny got the Bachelors degree n drectng n 
2012 n Karpenko-Kary Kyv Natonal unversty of 
theatre, cnema and TV. Worked on dfferent TV 
projects for several years, then founded an 
ndependent producton company Tabor wth hs 
frends, whch now makes documentares, ficton films, 
theatre plays, vdeos and cultural volunteerng 
projects. Shot several ficton shorts as a drector, 
produces documentares.

Özet / Summary
Flmde kşsel olanla toplumsal olan, mahrem olanla 
syas olan ç çe ve savaş her küçük alana sızarak 
hayatları mahvedyor. Ukrayna'nın doğu cephesnde 
düşman askerler tarafından esr alındıktan sonra 
Donbas'ta aylarca tutuklu kalan 'Kelebek' çağrı kodlu 
Ukraynalı hava keşf uzmanı Lla, travma sonrası 
stres bozukluğuyla evne, annesnn ve kocasının 
yanına döner. Ancak esr alındığı dönemden gelen 
acılar ve travma ona şkence etmeye ve rüya benzer 
bçmlerde yüzeye çıkmaya devam eder, çünkü 
Lla'nın çnde dernlerde büyüyen br şey onun 
yaşadıklarını unutmasına zn vermez, yne de 
kendsn kurban olarak tanımlamayı reddeder ve 
kendn bu durumdan kurtarmak çn savaşır.

In the film, the personal s ntertwned wth the socal, 
the prvate wth the poltcal, and war creeps nto every 
lttle space and destroys lves. Spendng months as a 
prsoner n Donbas after she s captured by enemy 
solders on Ukrane’s eastern front, Ukranan aeral 
reconnassance expert Lla, call name 'Butterfly' 
returns home, to her mother and husband wth a 
horrfic case of PTSD. But the pan and trauma from 
her tme n captvty contnue to torment her and 
surface n dreamlke ways, as somethng growng 
deep wthn Lla wll not allow her to forget, yet she 
refuses to dentfy as a vctm and fights to lberate 
herself.

2022 / 107’ / Renkl Color / Ukrayna 
Ukrane Hırvatstan Croata Çek 
Cumhuryet Czech Republc İsveç Sweden 
Yönetmen / Drector: Maksym Nakonechny
Senaryo / Screenplay: Maksym 
Nakonechny, Iryna Tslyk
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Khrystyna Lzogub
Kurgu / Edtng: Ivor Ivezć, Maksym 
Nakonechny
Oyuncular / Cast: Rta Burkovska, Natalya 
Vorozhbt, Dara Lorenc, Lyubomyr Valvots
Yapımcı / Producer: Darya Bassel, 
Yelzaveta Smth
Yapım / Producton: 4 Flm, Tabor 
Productons (UA)
Dağıtım / Dstrbuton: Br Flm

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Altın Kamera Ödülü
2022 Palc En İy Flm

KELEBEK GÖRÜŞÜ
BUTTERFLY VISION  
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Yönetmen / Drector
1983'te İsral'de doğdu. 2012'de Kudüs Sam Spegel 
Okulu'ndan onur derecesyle mezun oldu ve sınıfının 
'Gelecek Vaat Eden Yönetmen' ödülünü kazandı. 
Mezunyet film "Starrng Match", San Sebastan başta 
olmak üzere dünyanın dört yanındak festvallerde 
gösterld. Mezun olduktan sonra, İsral kanalı YES 
Doco çn br dz belgesel çekt. İsrall br STK çn 
yönetmen olarak çalıştı, rsk altındak gençlerle filmler 
yaptı. Acres ve Gvat Havva'da kadın gruplarının 
snema öğretmen olarak görev aldı. Cnema Sabaya 
lk uzun metraj çalışmasıdır.

Born n Israel n 1983. She graduated from the 
Jerusalem Sam Spegel School wth honors n 2012, 
wnnng her class’ ‘Promsng Drector’ Award. Her 
dploma film "Starng Match" was screened n festvals 
all over the world, ncludng San Sebastan. After 
graduatng, Ort co-drected a documentary seres for 
the Israel Channel YES Doco; worked as a film 
facltator and drector for Israel NGO, makng films 
wth at-rsk youth; worked as a filmmakng teacher of 
groups of women n Acres and Gvat Havva. Cnema 
Sabaya s Ort’s debut feature film.

Özet / Summary
Hadera kent saknlernden brbrn hç tanımayan 
Arap ve Yahud dokuz kadın, Tel Avvl genç film 
yönetmen Rona'nın temel film çekm teknkler 
atölyesne katılır. Hayatlarını nasıl belgeleyeceklern 
öğreneceklerdr ama eğtm, görünüşte taban tabana 
zıt dünyalarını sarsacak br deneyme dönüşecektr. 
Her hafta çektkler ham görüntüler sınıf 
arkadaşlarıyla paylaştıkça, brbrlern ve kendlern 
daha y tanıdıkça, grup dnamğ onları kend görüş ve 
nançlarına meydan okumaya zorlar.

Nne women, total strangers, Arab and Jewsh 
resdents of Hadera, take part n Tel Avv-based young 
film drector Rona's basc filmmakng technques 
workshop. They wll learn how to document ther lves, 
and t wll turn nto an experence that wll shake up 
ther seemngly contrastng world. Wth each raw 
homemade footage shot every week by the women 
and shared wth the others, the group dynamc forces 
them to challenge ther vews and belefs as they get 
to know each other and themselves better.

2021 / 92’ / Renkl Color / İsral Israel 
Belçka Belgum
Yönetmen / Drector: Ort Fouks Rotem
Senaryo / Screenplay: Ort Fouks Rotem
Müzk / Musc: Karn Postel 
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Itay Marom
Kurgu / Edtng : Neta Dvorks
Oyuncular / Cast: Dana Ivgy, Aseel Farhat, 
Khawlah Hag-Debsy, Amal Murkus
Yapımcı / Producer: Maya Fscher, Gal 
Greenspan, Ro Kurland
Yapım / Producton: Green Productons, 
Neon Rouge
Dağıtım / Dstrbuton: Memento 
Internatonal

Ödüller / Awards:
2021 Kudüs En İy İsral İlk Flm
2021 Varşova NETPAC Ödülü, En İy Flm, 
En İy Yönetmen

BÜTÜN KIZLAR TOPLANDIK
CINEMA SABAYA 
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Yönetmen / Drector
1997'den 2005'e kadar Vyana Flm Akadems'nde 
yazarlık ve dramaturj okudu. Daha sonra snema ve 
televzyon yapımlarında senaryo danışmanlığı ve 
devamlılık görevler yaptı, çok sayıda festvalde 
gösterlen ödüllü kısa metraj filmler çekt. Br komünün 
hkayesn anlattığı lk uzun metrajı "The Fatherless", 
brçok festvalde gösterld ve Avusturya film festval 
Dagonele'de Büyük Ödül kazandı. Uzun metrajlı film 
"The Ground Beneath My Feet", 2019'da Berlnale 
Altın Ayı yarışmasına davet edlmştr.  2007'den ber 
Drehbuchverband und Drehbuchforum Austra'nın 
yönetm kurulu üyes, 2017'den ber Avusturya Flm 
Ensttüsü'nün denetleme kurulu üyesdr.

 From 1997 to 2005 she studed lterature and 
dramaturgy at the Venna Flm Academy. Afterwards, 
she worked as a scrpt supervsor and n contnuty n 
cnema and TV productons and made a varety of 
award-wnnng short feature films, whch were shown 
at numerous festvals. Her first feature film The 
Fatherless, where she tells the story of a commune, 
were shown at numerous festvals and won the Grand 
Prze of the Austran film festval Dagonale. Her 
feature film" The Ground Beneath My Feet" was 
selected for the 2019 Berlnale n the competton for 
the Golden Bear.  Mare Kreutzer has been a board 
member of the Drehbuchverband und Drehbuchforum 
Austra snce 2007 and a member of the supervsory 
board of the Austran Flm Insttute snce 2017.

2022 / 113’ / Renkl Color / Avusturya 
Austra Lüksemberg Luxembourg Almanya 
Germany Fransa France
Yönetmen / Drector: Mare Kreutzer
Senaryo / Screenplay: Mare Kreutzer
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Judth Kaufmann
Kurgu / Edtng: Ulrke Kofler
Oyuncular / Cast: Vcky Kreps, Fnnegan 
Oldfield, Coln Morgan, Raphael von 
Bargen, Katharna Lorenz, Alma Hasun, 
Aaron Fresz, Tamás Lengyel, Floran 
Techtmester, Jeanne Werner
Yapımcı / Producer: Alexander Glehr, 
Johanna Scherz
Yapım / Producton: Flm AG Produkton, 
Samsa Flm, Komplzen Flm, Kazak 
Productons
Dağıtım / Dstrbuton: Mars Flm

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Bell Br Bakış En İy 
Oyunculuk

KORSAJ
CORSAGE 
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Özet / Summary
Bavyera Düşes, Avusturya İmparatorçes ve 
Macarstan Kralçes Elsabeth Amale Eugene, 
güzellğyle dolze edlen, moda trendlerne lham 
vermesyle ünlü br kadındır. Elsabeth'n rolü kend 
steklernn aksne tamamen törensellğe 
ndrgenmşken, blg açlığı ve yaşam zevk Vyana'da 
geçrdğ günlern daha da huzursuz kılar ve bu 
duruma gderek daha fazla syan eder. İmparatorçe, 
törensel görevlerle dolu br geleceğn mübalağalı 
majına başkaldırır ve ardında bırakacağı şanını 
korumak üzere br plan yapar. 

Duchess Elsabeth Amale Eugene n Bavara, 
Empress of Austra and Queen of Hungary s dolzed 
for her beauty and renowned for nsprng fashon 
trends. Whle Elsabeth’s role has been reduced 
aganst her wshes to purely performatve, her hunger 
for knowledge and zest for lfe makes her more and 
more restless n Venna, and she protests more and 
more aganst ths mage. Wth a future of strctly 
ceremonal dutes lad out n front of her, Kasern 
rebels aganst the hyperbolzed mage of herself and 
comes up wth a plan to protect her legacy.

Flmler / 
Flmography
2022 Corsage
2019 The Ground 
Beneath My Feet
2016 We Used to 
Be Cool
2015 Gruber s 
Leavng
2011 The 
Fatherless



54 55

Yönetmen / Drector
Anna Kazeak uluslararası ödüllü yönetmen ve 
senarsttr. 2001'de Lodz'dak Ulusal Flm Okulu'na 
katılmadan önce uzun yıllar film kuramı eğtm aldı. 
2005 yılında okuldan k arkadaşıyla genç 
Polonyalıların ekonomk temell göçlern konu alan üç 
bölümden oluşan br film çekmeye karar verdler. "Ode 
to Joy" sml bu film çok ses getrd. Bu film aynı 
zamanda Rotterdam Flm Festval'nde yarışma 
bölümünde gösterlen lk Polonya film oldu. Kazeak'ın 
kendsnn çektğ lk uzun metrajlı filmyse "Flyng 
Pgs" oldu. Üçüncü film "The Word", dünya 
prömyern 64. Berlnale'de yaptı. Kırkı aşkın 
uluslararası festvalde gösterld ve ödüller kazandı. 

Anna Kazejak s an nternatonally awarded drector 
and screenwrter. Pror to attendng at the Natonal 
Flm School n Lodz n 2001, she spent many years 
studyng film theory. In 2005, Kazejak and two of her 
frends from school decded to produce a three part 
film dealng wth the economc mgratons of young 
Poles. Ths film was the much-celebrated, "Ode To 
Joy". Ths film was also the first Polsh film to screen 
n competton at the Rotterdam Internatonal Flm 
Festval. The first feature helmed by Kazejak was 
Flyng Pgs, whch was seen by a huge number of 
move-goers. Her thrd film "The Word" had a wolrd 
Premere at 64. Berlnale IFF and was shown over 40 
nternatonals film festvals and recved przes. 

Özet / Summary
Hayatında köklü değşklklere htyaç duyan br 
kadının bakış açısından günümüzde kırklı yaşlarındak 
kuşağın portres. Çocuk yetştrmenn zorlukları, orta 
yaş krz, eşler arası anlaşmazlıklar ve uzun süredr 
devam eden kşsel kırgınlıklar üzerne ğneleyc br 
Polonya komeds.Brbrlern uzun yıllardır tanıyan 
çocuklu k çft, Mayıs'tak uzun hafta sonu tatln 
Danmarka'nın pastoral Bornholm adasında her 
zamank gb brlkte kamp yaparak geçrmek çn yola 
koyulur, ama lşklernn sınanacağı br tatl olur.

The portrat of the generaton of today's 40-year-olds 
from the perspectve of a woman who needs profound 
changes n her lfe. An acerbc Polsh comedy on the 
ptfalls of rasng chldren, mdlfe crss, partnershp 
dscord and long-held personal resentments.Two 
couples wth kds, who have known each other for 
years, gong away for the long May weekend to camp 
together as usual on the dyllc Dansh sland of 
Bornholm, but t wll turn nto a vacaton where ther 
relatonshps wll be tested.

2022 / 96’ / Renkl Color / Polonya Poland
Yönetmen / Drector: Anne Kazeak
Senaryo / Screenplay: Flp K. 
Kasperaszek, Anna Kazejak
Müzk / Musc:  Jerzy Rogewcz
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Jakub Stoleck
Kurgu / Edtng: Macej Pawlnsk
Oyuncular / Cast: Agneszka Grochowska, 
Macej Stuhr, Grzegorz Damęck, Jasmna 
Polak, Magus Krepper
Yapımcı / Producer: Marta Lewandowska, 
Pawel Heba, Anna Waśnewska-Gll
Yapım / Producton: Frends Wth Benefits 
Studo, TVN
Dağıtım / Dstrbuton: Flm Republc

KAHROLASI BORNHOLM
FUCKING BORNHOLM  
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Öneml Flmler / 
Selected 
Flmography

2022 Fuckng 
Bornholm
2014 The Word
2010 Flyng Pgs
2005 Ode to Joy 

Yönetmen / Drector
Snema karyerne Ela Suleman'nın "The Tme That 
Remans", Zad Douer'nn "The Attack", Ad 
Adouan'ın "Araban" ve Rafael Najar'nn "Over The 
Hlltop" gb filmlernde set tasarımcısı, senaryo 
doktoru ve sanat yönetmen olarak başladı. Belgesel 
film "Wthn the Walls"'u 2010 yılında çekt. 
Uluslararası prömyern 2016 yılında Cannes'da Bell 
Br Bakış bölümünde yapan "Personal Affars" filmyle 
dünya çapında tanınırlık kazandı.

She began her cnematc career workng as an set 
desgner, scrpt doctor, and art drector on such films 
as Ela Suleman's "The Tme That Remans", Zad 
Douer's "The Attack"; followed by Ad Adouan's 
"Araban" and Rafael Najar's "Over the HIlltop." Her 
documentary film "Wthn The Walls" came n 2010. 
She acheved nternatonal recognton n 2016 wth 
her film "Personal Affars", whch had ts nternatonal 
premere at the Cannes Flm Festval, n the Un 
Certan Regard secton.
She acheved nternatonal recognton n 2016 wth 
her film "Personal Affars", whch had ts nternatonal 
premere at the Cannes Flm Festval, n the Un 
Certan Regard secton.

2022 / 108’ / Renkl Color / Flstn Palestne 
Almanya Germany Fransa France Katar 
Qatar
Yönetmen / Drector: Maha Haj
Senaryo / Screenplay: Maha Haj
Müzk / Musc: Munder Odeh
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Antone Héberlé
Kurgu / Edtng: Véronque Lange
Oyuncular / Cast: Amer Hlehel, Ashraf 
Farah, Anat Hadd, Samr Elas, Cyntha 
Saleem
Yapımcı / Producer: Baher Agbarya, Martn 
Hampel, Thanasss Karathanos, Julette 
Lepoutre,
Yapım / Producton: Pallas Flm, Stll 
Movng, AMP Flmworks, Majdal Flms, 
Metafora Producton
Dağıtım / Dstrbuton: Br Flm

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Bell Br Bakış Senaryo 

AKDENİZ ATEŞİ
MEDITERRANEAN FEVER  
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Özet / Summary
40 yaşındak Flstnl Veld, eş ve çocuklarıyla 
Hayfa'dak denz manzaralı evnde konforlu br yaşam 
sürdürmektedr. Esk br teknoloj mühends olan 
Veld, br yandan kronk depresyonla uğraşırken br 
yandan yazarlık hayaller kurar. Zamanını evde 
geçren br baba olmayı avcunun ç gb blse de mutlu 
olmak çn neye htyacı olduğunu çözemyor gbdr. 
Veld br süre sonra hayatındak en öneml kş halne 
gelecek olan yen komşusuyla tanışır. Kbar ama 
kendn beğenmş küçük çaplı br dolandırıcı olan 
komşusu Celal le aklından gzl br plan geçen Veld 
hızla sıkı fıkı olur.

Waleed, a Palestnan man of 40, lves comfortably n 
hs sea-vew home n Hafa wth hs wfe and chldren. 
A former H-Tech engneer and asprng wrter, Waleed 
suffers from chronc depresson. He knows the ns and 
outs of beng a stay-at-home dad, but cannot seem to 
figure out what t takes to be happy. One day, Waleed 
s ntroduced to hs new neghbour, who soon 
becomes the most crtcal person n hs lfe. Jalal, a 
knd but pretentous small-tme crook, quckly 
develops a close relatonshp wth Waleed who has a 
secret plan n hs mnd.

Flmler / 
Flmography
2022 Butterfly 
Vson
2016 Personal 
Affars
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Yönetmen / Drector
Maro Martone tyatro, snema ve opera yönetmendr. 
1980'lerde önce Falso Movmento tyatro 
kumpanyasını, ardından Ton Servllo le lk bağımsız 
filmlern çekeceğ Teatr Unt şrketn kurdu. Sonra 
Roma ve Torno tyatrolarında yönetmenlk yaptı. İlk 
uzun metraj film "Death of a Neapoltan 
Mathematcan" le 1992'de Venedk'te Jür Ödülü 
almıştır. 1999'da Roma'da Teatro Inda'yı kurdu. 
2018'de Napol'dek Madre Müzes adına büyük br 
kşsel serg açtı. Pandem sırasında "Sevlla 
Berber"n ve "Travata"yı televzyona uyarladı.

Maro Martone s a drector of theater, cnema and 
opera. He created the Falso Movmento theatrcal 
company n the 1980’s and then founded wth Ton 
Servllo the Teatr Unt company, through whch he 
created hs first ndependent films. Hs feature debut 
"Death of a Neapoltan Mathematcan" receved the 
Jury Prze at Vence n 1992. In 1999, he created the 
Teatro Inda n Rome. In 2018, the museo Madre n 
Naples dedcated a large personal exhbton to hm. 
Durng the pandemc he adapted the "Barbere d 
Svgla" and the "Travata" for televson.

2022 / 118’ / Renkl Color / İtalya Italy 
Fransa France
Yönetmen / Drector: Maro Martone
Senaryo / Screenplay: Maro Martone, 
Ippolta d Majo
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Paolo Carnera
Kurgu / Edtng: Jacopo Quadr
Oyuncular / Cast: Perfrancesco Favno, 
Francesco D Leva, Tommaso Ragno, 
Aurora Quattrocch
Yapımcı / Producer: Lucano Stella, 
Roberto Sessa, Mara Carolna Terz, Carlo 
Stella
Yapım / Producton: Pcomeda, Mad 
Entertanment, Medusa Flm
Dağıtım / Dstrbuton: True Colours

NOSTALJİ
NOSTALGIA 
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Özet / Summary
Felce Lasco, uzun yıllar Mısır'da yaşadıktan sonra 
gençken anden terk ettğ yaşlı annesn görmek 
üzere Napol'ye döner.Doğduğu şehre döndüğünde 
mahallesnn sokaklarını dolaşır, Santa bölgesndek 
evlern ve klselern taşları arasında yter, artık 
kendsne yabancı gelen ama aslında ona at olan br 
dln sözler Felce'ye batar. Napol'nn onun çn kayıp 
br yaşamı temsl ettğ ve br anda önce geldğ yere 
dönmes gerektğ ortaya çıkınca nostaljnn ayak 
dreten gücü onu köşeye sıkıştırır.

After lvng for many years n Egypt, Felce Lasco 
returns to Naples to meet agan wth the elderly 
mother he had left suddenly when he was stll a boy. 
Back n hs home town, Felce wanders around the 
neghbourhood’s streets; he gets lost among the 
stones of the houses and churches of the Santà 
dstrct, steeped n the words of a language that he 
now perceves as foregn, but whch s actually hs 
own. When t becomes evdent that Naples represents 
a lost lfe for hm, and that he should go back to where 
he came from as quckly as possble, he s pnned 
down by the nvncble force of nostalga.

Seçlmş Flmler / 
Selected 
2022 Nostalga
2021 The Kng of 
Laughter
2019 The Mayor of 
Rone Santà
2018 Capr - 
Revoluton
2014 Leopard
2010 We Beleved

Yönetmen / Drector
1968'de Yaş'ta doğan Rumen snemacı Crstan 
Mungu, 2002'de lk film "Occdent" le Cannes'da 
Yönetmenlern Onbeş Günü'ne davet edld ve 
2007'de "4 Ay, 3 Hafta ve 2 Gün" le Altın Palmye 
kazanarak Altın Palmye alan lk Rumen snemacı 
oldu. Ayrıca, "Beyond the Hlls" ve "Graduaton" 
filmleryle 2012 ve 2016 Cannes Flm Festvallernde 
En İy Senaryo ve En İy Yönetmen ödüllern almıştır.

Crstan Mungu, born n 1968 n Iaş, s a Romanan 
filmmaker and the wnner of the Palme d'Or n 2007 
wth "4 Months, 3 Weeks and 2 Days", hs debut film 
"Occdent". It was the first tme that prze was 
awarded to a Romanan filmmaker. 
 He also won the awards for Best Screenplay and 
Best Drector, at the 2012 and 2016 Cannes Flm 
Festvals, for hs films "Beyond the Hlls" and 
"Graduaton".

Özet / Summary
Noel'den brkaç gün önce Matthas, Almanya'da br 
mezbahadak şnden ayrıldıktan sonra Translvanya'dak 
çok etnkl köyüne döner. Babası Otto artık hasta ve yalnız 
olduğundan, onu görmeden büyüyen oğlu Rud çn 
endşe duymaktadır ve esk sevgls Cslla le tekrar 
görüşmek ster. Çok uzun süre annes Ana'nın bakımında 
kalan oğlunun eğtmne daha fazla dahl olmaya çalışır ve 
evlernn dışındak ormanda gördüğü br şeyden ber 
konuşmayan çocuğun temelsz endşelern yenmesne 
yardımcı olmak ster. Cslla'nın çekp çevrdğ fırın, br AB 
fonundan hbe desteğ almak çn Sr Lankalı brkaç 
göçmen şçy şe almaya karar verdğnde küçük 
toplumun huzuru kaçar ve kaygılar yetşknlere kadar 
yayılır. Hüsranlar, çatışmalar ve tutkular yenden su 
yüzüne çıkarak toplumdak huzur görüntüsünü bozar.

A few days before Chrstmas, Matthas s back n hs 
natve, mult-ethnc vllage n Transylvana, after quttng 
hs job n a slaughterhouse n Germany. He s worred 
about hs son, Rud, who s growng up wthout hm, as hs 
father, Otto, sck and left alone, and he wants to see 
Cslla, hs ex-grlfrend, agan. He tres to become more 
nvolved n the educaton of the boy who has remaned 
too long n the care of hs mother, Ana, and wants to help 
hs son, who’s refused to speak ever snce he saw 
somethng n the woods outsde ther house, overcome 
hs rratonal anxetes. When the bakery that Cslla 
manages decdes to recrut a few mgrant employees from 
Sr Lanka n order to qualfy for an EU grant, the peace of 
the small communty s dsturbed, anxetes also reach the 
adults. Frustratons, conflcts and passons resurface, 
shatterng the semblance of peace n the communty.

2022 / 125’ / Renkl Color / Romanya 
Romana Fransa France Belçka Belgum 
İsveç Sweden
Yönetmen / Drector: Crstan Mungu
Senaryo / Screenplay: Crstan Mungu
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Tudor Vladmr Panduru
Kurgu / Edtng: Mrcea Olteanu
Oyuncular / Cast: Marn Grgore, Judth 
State, Macrna Barladeanu
Yapımcı / Producer: Crstan Mungu
Yapım / Producton: Mobra Flms, Why Not 
Productons, Les Flms du Fleuve, France 3 
Cnéma, Flmgate, Flm  Väst, Wld Bunch 
Producton
Dağıtım / Dstrbuton: Mars Flm

Ödüller / Awards:
2022 Anonmul En İy Kurmaca Flm
2022 Palc En İy Flm

MR (MANYETİK REZONANS)
R.M.N. 
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Flmler / 
Flmography

2016 Graduaton
2012 Beyond the 
Hlls
2009 Tales from the 
Golden Age
2007 4 Months, 3 
Weeks and 2 Days
2005 Lost and 
Found
2002 Occdent
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Yönetmen / Drector
Çnl yönetmen ve senarst L Rujun, 1983 yılında Gansu 
Çn'de doğmuştur ve Shanx İletşm Ünverstes'nden 
mezun olmuştur. Hızla değşen Çn'de kırsal kesmn, ale, 
yaşam ve ölüme karşı tutumunun yanı sıra nsan ve 
toprak arasındak lşkye odaklanmayı terch eden 
yönetmenn 5 uzun metraj film bulunmaktadır. 

L Rujun s a Chnese film drector and screenwrter. He 
was born n 1983 n, Gansu Chna, and graduated from 
the Communcaton Unversty of Shanx. He has drected 
5 feature films, all of whch tend to focus on the 
relatonshp between human bengs and the land, as well 
asthe rural atttude towardsfamly, lfe, and death n a 
rapdly changng Chna.

Özet / Summary
Alçakgönüllü, mütevazı olan Ma le çekngen olan Cao, 
alelernn dışladığı, benzer şeklde zor hayatlar yaşayan 
k nsandır ve görücü usulüyle evlenmeye zorlanmıştır. 
Tecrt edlmeye ve aşağılanmaya alışmış k kşy 
brleştren evllkler, her ks çn de hayatı daha da 
kötüleştrecek br lşk gbdr. Ancak onlar, ortak 
kaderlern keşfetmek, güçlern brleştrmek ve hayatta 
kalmak çn kendlerne br ev nşa etmek zorundadır. 
Kuzeyde Gansu eyaletndek doğduğu yere dönen 
yönetmen, çftçlern sömürülmes, zorunlu kentleşme, 
geleneklern ortadan kalkması ve yoksulluk gb konuların 
fonunda, karakterlernn kendne has naflktek ve 
kırılganlıktak dünyaya bakışlarının altını çzerek filme 
zarf br hassasyet ve dern br nsanlık kazandırıyor. Her 
şeye karşın sevgnn gücüne dar br hkaye.

Humble, unassumng Ma and tmd Cao have been cast 
off by ther famles, lead lves that are smlarly dfficult, 
and forced nto an arranged marrage. Ther marrage, 
untng two people who are accustomed to solaton and 
humlaton, would appear to force them nto a relatonshp 
that wll make lfe worse for both of them. But nstead, 
they have to dscover ther shared destny, combne ther 
strength and buld a home to survve. Aganst a backdrop 
of topcs such as the explotaton of farm workers, forced 
urbansaton, the uprootng of tradtons and poverty, L 
Rujun (who returns to hs brthplace of Gaota, n the 
northern provnce of Gansu) prortses the characters’ 
worldvew, L Rujun (who returns to hs brthplace of 
Gaota, n the northern provnce of Gansu) prortses the 
characters’ worldvew, wth ts nherent navety and 
fraglty, through an act of trust and love that nfuses the 
film wth subtle tenderness and profound humanty. A 
story about eternal love, aganst the odds.

2022 / 131’ / Renkl Color / Çn Chna
Yönetmen / Drector: Rujun L
Senaryo / Screenplay: Rujun L
Müzk / Musc:  Peyman Yazdanan
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Wang Wehua
Kurgu / Edtng: L Rujun
Oyuncular / Cast: Wu Renln, Ha Qng
Yapımcı / Producer: Zhang Mn, L Yan
Yapım / Producton: Hucheng No.7 Flms, 
Qz Flms, Bejng J.Q. Sprng Pctures, 
Dream Meda
Dağıtım / Dstrbuton: m-appeal world sales

Ödüller / Awards:
2022 Altın Kayısı Yerevan Altın Kayısı
2022 Udne Uzak Doğu Festval Black 
Dragon Seyrc Ödülü

TOPRAKTAN TOPRAĞA
RETURN TO DUST 
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Flmler / 
Flmography

2022 Return to Dust
2017 Walkng Past 
the Future
2012 Fly wth the 
Crane
2010 The Old 
Donkey
2007 The Summer 
Solstce

Yönetmen / Drector
1985'te doğan Krstoffer Borgl, Oslo'nun dışındak 
küçük br banlyöde doğup büyüdü. Flm okuluna gtt.  
Müzk vdeoları dünyanın her yerndek festvallerde 
gösterld, Kanada Uluslararası Flm Festval'nde ve 
Norveç'n Grammy's olan "Spellemann"da ödüller 
kazandı. Kısa film "Former Cult Member Hears Musc 
For the Frst Tme", Sundance resm programına grd. 
Hayal ürünü, çok meşhur br enerj çeceğnn 
başarısızlıkla sonuçlanan pazarlama planının 
öyküsünü anlatan lk uzun metrajlı film "DRIB" 
2017'de SXSW'te gösterld. 2018'de kısa film "A 
Place We Call Realty" Norveç Flm Eleştrmeler 
Derneğ'nn Yılın En İy Kısa Flm ödülünü aldı.

Krstoffer Borgl, born n 1985, was born and grew up 
n a small suburb outsde of Oslo. He went on to film 
school. Hs musc vdeos have screened at festvals all 
over the world, earnng hm awards from the 
Canadan Internatonal Flm Festval and the 
Norwegan Grammy ("spellemann"). Hs short film, 
“Former Cult Member Hears Musc for the Frst Tme” 
was an offical selecton for Sundance. Hs debut 
feature film, “DRIB,” premered at SXSW n 2017, a 
feature film that re-enacts the story of a faled volent 
marketng scheme for a ficttous well-known energy 
drnk.  In 2018, hs short film, “A Place We Call 
Realty,” receved the Norwegan Flm Crtc 
Assocaton Award for Best Short of the year.

Özet / Summary
Sgne ve erkek arkadaşı Thomas sağlıksız, rekabetç 
ve karşılıklı bağımlılığa dayanan br lşky 
sürdürmektedr. Thomas, kms çalıntı moblyalardan 
yapılmış tuhaf çalışmalarıyla br anda kavramsal 
sanatçı olmayı başarınca lşkler sert br dönüşüm 
geçrr. Thomas'ın lg odağı olduğu ve kmsenn 
kendsn artık dnlemedğ gerçeğnden rahatsız olan 
Sgne, dkkat çekmeye ve sempat toplamaya kararlı 
yen br kşlk yaratarak statüsünü ger kazanmak 
üzere umutsuz grşmlerde bulunur.

Sgne and her boyfrend Thomas are n an unhealthy, 
compettve and co-dependent relatonshp that takes 
a vcous turn when Thomas suddenly breaks through 
as a conceptual artst wth hs werd compostons, 
some of whch made from stolen furnture. 
Uncomfortable wth the fact that Thomas s now n the 
spotlght and no one s lstenng to her, Sgne makes 
desperate attempts to regan her status by creatng a 
new persona hell-bent on attractng attenton and 
sympathy.

2022 / 95’ / Renkl Color / Norveç Norway
Yönetmen / Drector: Krstoffer Borgl
Senaryo / Screenplay: Krstoffer Borgl
Müzk / Musc:  Turns
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Benjamn Loeb
Kurgu / Edtng: Krstoffer Borgl
Oyuncular / Cast: Erk Sæther, Krstne 
Kujath Thorp, Fanny Vaager
Yapımcı / Producer: Andrea Berentsen 
Ottmar, Dyveke Bjørkly Graver
Yapım / Producton: Oslo Pctures, 
Garagefilm Internatonal AB
Dağıtım / Dstrbuton: Br Flm

Flmler / Flmography
2022 Sck of Myself
2017 Drb

İLGİ MANYAĞI
SICK OF MYSELF  
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Yönetmen / Drector
1948'de Pars'te doğan Clare Dens çağdaş Fransız 
snemasının önde gelen sanatçı yönetmenlerndendr. 
Babasının karyer sebebyle Fransız sömürge 
Afrka'sında büyüdü ve çocukluğunun büyük bölümünü 
Kamerun, Burkna Faso ve Cbut'de geçrd. Fransa'ya 
döndükten kısa süre sonra edebyata ve snemaya lg 
duymaya başladı ve fotoğrafçı eşnn önersyle 1972'de 
mezun olduğu Fransa'nın önde gelen snema 
okullarından IDHEC'e kaydoldu. İlk yönetmenlk deneym 
"Chocolat" adlı filmdr ve bu filmle Cannes'da Altın 
Palmye'ye aday gösterlmştr. 1996'da bu film, bugüne 
kadark en başarılı uzun metraj kurcama filmlernden olan 
"Nénette et Bon" takp etmştr. Daha sonra en 1990'ların 
en başarılı uzun metraj filmlernden kabul edlen Beau 
Traval' 1999'da çekp uluslararası snema sahnesnde 
yern almıştır.

Clare Dens, born n 1948, Pars, France, s one of the 
major artstc voces of contemporary French cnema. She 
grew up n French colonal Afrca and spent most of her 
chldhood n Cameroon, Burkna Faso and Djbout due to 
her father's carreer. After she went back to France, she 
soon developed a keen nterest n books and cnema, and 
wth the suggeston of her photographer husband, she 
enrolled IDHEC, one of France's leadng film schools, 
where she graduated n 1972. She made her drectng 
debut wth "Chocolat" and the film was nomnated for the 
Palme d'Or at Cannes. One of her most successful films 
to date " Nénette et Bon" came n 1999 and she made 
her most crtcally acclamed film Beau Traval n 1999 
and saw her nternatonal breakthrough.

Özet / Summary
80'lern başında Sandnsta devrm sırasında 
Nkaragua'da geçen 1986 tarhl Dens Johnson 
romanından COVID dönemne uyarlanan filmde, 
günümüz Nkaragua'sında pasaportuna ve basın kartına 
el konulduğundan ülkede mahsur kalan genç br Amerkalı 
gazetec kadın, en y çıkış şansı gb görünen esrarengz 
br İnglz erkeğe âşık olur. Ancak çok geçmeden aşık 
olduğu adamın kendsnden daha büyük br tehlkede 
olableceğn fark eder. Danel ona yalan söylemştr, br 
STK'da değl, çok uluslu büyük br petrol şrketnde 
çalışmaktadır.

Adapted to COVID era from the 1986 novel by Dens 
Johnson, whch set n Ncaragua durng the Sandnsta 
revoluton of early 1980's, the film tells the story of a 
young Amercan journalst, whose passport and press 
card confiscated and thus stranded n present-day 
Ncaragua. She falls for an engmatc Englshman who 
seems lke her best chance of escape. She soon realzes, 
though, that he may be n even greater danger than she 
s. Danel has led to her. He’s workng for Bg Ol, not for 
an NGO.

2022 / 135’ / Renkl Color / Fransa France
Yönetmen / Drector: Clare Dens
Senaryo / Screenplay: Clare Dens, 
Andrew Ltvack, Léa Mysus
Müzk / Musc: Tnderstcks
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Érc Gauter
Kurgu / Edtng : Guy Lecorne
Oyuncular / Cast: Margeret Qualley, Joe 
Alwyn, John C. Relly
Yapımcı / Producer: Olver Delbosc, 
Émlen Bgnon
Yapım / Producton: Curosa Flms
Dağıtım / Dstrbuton: Br Flm

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Büyük Ödül

ÖĞLE GÜNEŞİNDE YILDIZLAR
STARS AT NOON 
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Öneml Flmler / 
Selected 
Flmography
2022 Stars at Noon
2018 Hgh Lfe
2017 Let the Sun 
Sunshne In
2013 Bastards
2009 Whte Materal
2008 Shots of Rum
2005 Toward 
Mathlde
2004 The Intruder
1999 Beau Traval
1996 Nénette et 
Bon
1988 Chocolat

Yönetmen / Drector
Beata Parkanová, Třebíč'de doğmuştur, senarst, 
yönetmen ve ktap yazarıdır. 2015 yılında FAMU'nun 
Senaryo ve Dramaturj Bölümü'nden mezun oldu. 
Snema karyerne başlamadan önce, çocuklar çn 
olanları da dahl olmak üzere brçok ktap yazdı. 
2018'dek lk uzun metrajlı film, Karlovy Vary East of 
the West yarışmasında gösterlen "Moments" oldu.

Beata Parkanová, born n Třebíč, s a screenwrter, 
drector and book author. She graduated from the 
Department of Screenwrtng and Dramaturgy at 
FAMU n 2015. Before startng a film career, she wrote 
several books, ncludng ones for chldren. Her first 
feature film was Chvlky (2018), whch screened n the 
East of the West competton at KVIFF 2018.

Özet / Summary
Vera, alesn dünyasının merkezne koyan br 
kadındır. Dürüst, mütevazı br noter olan kocası 
Vaclav le Çekoslovakya'nın küçük br kasabasında 
yaşar. Her ks de evllk yemnlern, nsan sevgs 
üzerne kurulu kutsal br temel olarak görürler ve 
aşklarının tüm gücüyle lşklern korurlar. Pek ama ya 
onların dışında büyük br krz yaşanırsa? Ya dünyaları 
sıradan hayatlar sürdürmenn brdenbre mkânsız 
hale geldğ dramatk br değşme uğrarsa? Vera le 
Vaclav'ın yaşadığı alt üst oluş 1968 yazında Sovyet 
ordusunun şgalyle gelr. Vaclav'ın etk olanı yapmayı 
terch ederek Komünst Part'ye katılmayı reddetmes, 
evllklernn temeln sarsacaktır.

Vera s a woman who puts famly at the center of her 
world. She lves wth her husband Václav – an honest, 
unassumng publc notary – n a small town n 
Czechoslovaka. They both regard ther marrage 
vows as sacred, the foundaton on whch ther very 
humanty stands or falls and they protect ther 
relatonshp wth all the power of ther love. But what f 
a crss were to come from outsde? What f the world 
changes so dramatcally that leadng ordnary lves s 
suddenly mpossble? For Vera and Vaclav ths 
upheaval comes n the summer of 1968 wth the 
nvason of the Sovet Army. Whle takng the moral 
hgh ground, Vaclav's refusal to jon the Communst 
Party wll rock the very foundatons of hs marrage.

2022 / 104’ / Renkl Color / Çekya Czech 
Republc Slovakya Slovaka Polonya 
Poland
Yönetmen / Drector: Beata Parkanová
Senaryo / Screenplay: Beata Parkanová 
Müzk / Musc:  Jan. P. Muchov
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Tomáš Juríček
Kurgu / Edtng: Alos Fsárek
Oyuncular / Cast: Martn Fnger, Gabrela 
Mkulková, Jenovefa Bokova, Marek 
Gesberg, Ondrej Sokol, Lea Bankó, 
Tatjana Medvecká, Vladmír Polívka
Yapımcı / Producer: Vojtěch Frč, Ondrej 
Kulhánek, Maroš Hecko, Peter Veverka, 
Ondrej Zach
Yapım / Producton: Love.FRAME, 
Bontonfilm, Azyl Producton, Kjora Flm, 
Ozet Flm
Dağıtım / Dstrbuton: Love.FRAME

Ödüller / Awards:
2022 Karlovy Vary 
En İy Yönetmen,
En İy Erkek Oyuncu

SÖZ
THE WORD 
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Flmography
2018 Moments
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Yönetmen / Drector
Romane Gueret, Sorbonne'da snema eğtm aldıktan 
sonra, snemada lk adımlarını yönetmen yardımcısı, 
castng asstanı ve kameraman görevleryle attı.
Lsa Akoka, pskoloj alanında ünverste eğtm ve 
profesyonel oyunculuk üzerne meslek eğtm aldı. 
Çocuklara snema koçluğu ve oyuncu seçm görevler 
sırasında, bu k lg alanını br araya getrecek yollar 
keşfett.  2014 yılında uzun metraj br film çn brkaç ay 
boyunca dört bn aşkın amatör genç oyuncu arasından 
seçme yaptıkları br film setnde tanıştılar. 2015'te brçok 
festvalden ödül kazanan "Chasse Royale" adlı kısa film 
brlkte yönettler. İlk uzun metrajlı çalışmaları "Les Pres"  
2022 Cannes Flm Festval'nde Bell Br Bakış 
kategorsnde gösterlmek üzere seçld.

Romane Gueret, after studyng cnema at the Sorbonne, 
took her first steps towards drectng as an assstant 
drector, castng assstant or cameraman.
Lse Akoka followed a unversty course n psychology 
and professonal tranng as an actress. In the practce of 
castng and coachng chldren for the cnema, she then 
dscovered the means of brngng together her two 
centers of nterest. In 2014, they met durng the castng of 
a feature film, for whch they audtoned more than 4000 
young non-professonal actors for several months. In 
2015, they drected together the short film "Chasse 
Royale", awarded at several festvals. It was n the 
summer of 2021 that they made ther first feature film, 
"Les Pres", selected n the Un Certan Regard category 
at the 2022 Cannes Flm Festval.

Özet / Summary
Fransa'nın kuzeyndek Boulogne-sur-Mer'n 
banlyölernden br olan Pcasso toplu konutlarında br 
film çeklecektr. İşç sınıfından Lly, Ryan, Mayls ve Jessy 
adlı dört çocuk filmde oynamak üzere oyuncu 
seçmelerne katılır ve cesur, özgün oyunculuklar 
yakalamak steyen Flaman yönetmen Gabrel tarafından 
seçlrler. Bütün mahalle neden sadece "en kötüler" seçld 
dye şaşırır. Flmn sokak sersers ve kara koyun olarak 
gördükler çocuklarla dolduğundan muhtlernn olumlu 
yönlern gösteremeyeceğn, basmakalıp br bakış açısı 
sunacağını düşünürler.

A film shootng wll take place at the Cté Pcasso, n the 
suburbs of Boulogne-Sur-Mer, n the north of France. 
Durng the castng, four teenagers from the workng class, 
Lly, Ryan, Mayls and Jessy are chosen to play n the film 
by the Flemsh drector Gabrel who s eager to capture 
performances of grtty authentcty. Everyone n the 
neghborhood s surprsed: why only take the "worst 
ones"? They beleve the film wll not be representatve of 
the postve aspects of ther envronment because t wll 
show a stereotypcal vew by beng populated wth the 
kds they see as hoodlums and bad seeds. 

2022 / 99’ / Renkl Color / Fransa France
Yönetmen / Drector: Lse Akoka, Romane 
Gueret
Senaryo / Screenplay: Lse Akoka, Romane 
Gueret, Elénore Gurrey
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Erc Dumont
Kurgu / Edtng: Albertne Lastera
Oyuncular / Cast: Johan Heldenbergh, 
Matthas Jacqun, Loïc Pech, Mallory 
Wanecque, Tméo Mahaut
Yapımcı / Producer: Marne Alarc, Frédérc 
Jouve
Yapım / Producton: Les Flms Velvet, 
France 3 Cnéma
Dağıtım / Dstrbuton: Mars Flm

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Bell Br Bakış Ödülü

İŞE YARAMAZLAR
THE WORST ONES  
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Yönetmenler / Drectors
Belçka'dak şç sınıfının yaşamına dar çektkler 
natüralst, sosyal gerçekç ve çarpıcı filmlerle blnrler.  
Jean-Perre drama, Luc se felsefe okudu. Dardenne 
braderlern snemasının kökler çocukluklarını geçrdkler 
yerlerden beslenr ve çoklukla adaletszlk, göçmenlk, 
kaçaklık, anlaşmalı evllkler ve depresyon gb dramatk 
toplumsal temaları ele alır. Jean-Perre ve Luc Dardenne, 
kendlernnk de dahl olmak üzere altmış kadar belgesel 
çeken Dérves' 1975'te kurdular. 1994 yılında, uzun 
metrajlı filmlern yapımı çn Les Flms du Fleuve'u 
kurdular.

They are known for the naturalst, socal realst films they 
created ntensely about workng-class lfe n Belgum.  
Jean-Perre studed drama whle Luc studed phlosophy. 
The cnema of the Dardenne brothers s rooted n the 
regon of ther chldhood and often deals wth dramatc 
socal themes as such clandestnty, marrages of 
convenence, depresson and mmgraton. In 1975, Jean-
Perre and Luc Dardenne created Dérves, the company 
that has produced some sxty documentares, ncludng 
ther own. In 1994, they created Les Flms du Fleuve for 
the producton of feature films.

Özet / Summary
Lège yakınlarındak Podunk semtnde ve Condroz'da 
geçen öyküdek olaylar, her ks de Batı Afrkalı olan ve 
geldkler Belçka'da başka kmseler bulunmayan on k 
yaşındak Tor le ergen Lokta'nın etrafında dönüyor. 
Afrka'dan yalnız başlarına seyahat ettkten ve Belçka'ya 
ulaştıktan sonra, geçnmek ve braz da para brktrmek 
çn brbrlerne htyaçları vardır. Herkese kardeş 
olduklarını söylerler ve br restoranda şarkı söylemeye 
başlarlar. Lokta'nın Belçka'da kalması tehlkeye grnce, 
alesnn mal beklentler artınca ve tefecler karşılarına 
dklnce, onu Tor'den ayıracak çok öneml br karar 
vermek zorunda kalır. Profesyonel olmayan k baş 
oyuncusunun parlak performanslarıyla film, ekonomk 
adaletszlğe ve toplumsal kayıtsızlığa yakıcı br bakış 
sunuyor. 

Set n a Podunk neghborhood near Lège and Condroz, 
the story revolves around twelve-year-old Tor and 
teenager Lokta, both from West Afrca and wthout other 
famly n Belgum. After travellng alone from Afrka they 
depend on each other as they struggle to get by and 
make some money. Clamng they are brother and sster, 
they sng beautfully together at a restaurant. When 
Lokta’s rght to reman n Belgum s threatened, and the 
financal demands of her famly grow and loan sharks 
loom, she’s compelled nto a pvotal decson that wll 
separate her from Tor. Wth brllant performances by two 
non-professonal leads, the film s a searng look at 
economc njustce and socetal ndfference.

2022 / 88’ / Renkl Color / Belçka Belgum 
Fransa France
Yönetmen / Drector: Luc Dardenne, Jean-
Perre Dardenne
Senaryo / Screenplay: Luc Dardenne, 
Jean-Perre Dardenne
Müzk / Musc: Benoît Dervaux
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Kurgu / Edtng: Mare-Hélène Dozo, Valène 
Leroy
Oyuncular / Cast: Pablo Schls, Joely 
Mbundu, Alban Ukaj, Tjmen Govaerts, 
Charlotte De Bruyne
Yapımcı / Producer: Luc Dardenne, Jean-
Perre Dardenne, Delphne Tomson, Dens 
Freyd
Yapım / Producton: Les Flms du Fleuve, 
Archpel 35, Savage Flm
Dağıtım / Dstrbuton: Br Flm

Ödüller / Awards:
2022 Cannes 75. Yıl Ödülü

TORİ VE LOKİTA
TORI AND LOKITA 
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Yönetmen / Drector
Erge Sehr Fransız-Tunuslu yönetmen ve yapımcıdır. 
Kend yapım şrket olan Hena Producton le Vsons 
du réel, IDFA, Cnemed'de göz doldurmuş belgeseler 
gelştryor. 2018'de çıkış yaptığı belgesel "Ralway 
Men", Tunus snemalarında altı hafta vzyonda kaldı. 
2021 Venedk Flm Festval'nde brçok post-
prodüksyon ödülü kazanan lk kurmaca film "İncr 
Ağaçları Altında" filmn yazdı, yönett ve yapımcılığını 
yaptı. Daha sonra 2022'de Cannes Yönetmenlern On 
Beş Günü programında yer aldı.

Erge Sehr s a French-Tunsan drector and 
producer. Wth her own producton company, Hena 
Producton, she develops Tunsan author drven 
documentares dstngushed at Vsons du réel, Idfa, 
Cnemed. In 2018, her breakout feature documentary, 
Ralway Men, remaned sx weeks n Tunsan 
theaters. In 2021, she wrote, drected and produced 
her first ficton feature, Under The Fg Trees, whch 
won several post-producton awards at the Vence 
Internatonal Flm Festval (Fnal Cut n Vence). She 
then joned the selecton of the 54th Qunzane des 
Réalsateurs at Cannes 2022.

Özet / Summary
Yazın ncr hasadı sırasında ağaçların arasında 
çalışan genç kadınlar ve erkekler yen duygular 
gelştrr, flörtleşr, brbrn tanımaya çalışır, dern 
duygulara ulaşmaya çalışır.
Melek ve arkadaşları okul masraflarını çıkarmak, 
evllkler çn hazır yapmak ya da alelerne yardımcı 
olmak çn bahçelerde çalışırlar. İncr ağaçları 
arasında, yaşlı kuşak şçlern ve genç erkeklern 
bakışları altında, yetşkn yaşamının eşğnde kendler 
gösterrler. İncr bahçes, ş, aşk ve dostluk lşklernn 
serglendğ duygu yüklü br ortam halne gelr. 

Among the trees, young women and men workng for 
the fig harvest durng the summer develop new 
feelngs, flrt, try to understand each other, find, -and 
flee- deeper connectons.
A group of teenagers spend ther summer workng n 
the fig harvest n rural northwest Tunsa. Melek and 
her frends work n the orchards durng the summer to 
pay for ther studes, prepare for ther weddngs or 
help ther famles. Between the fig trees, under the 
gaze of older workers and young men, they reveal 
and project themselves, on the threshold of an adult 
lfe. The fig orchard becomes a real theater of 
emotons, where ther relatonshps wth work, love, 
frendshp and the land are played out.

2021 / 92’ / Renkl Color / Tunus Tunusa 
İsvçre Swtzerland Fransa France Katar 
Qatar
Yönetmen / Drector: Erge Sehr
Senaryo / Screenplay: Erge Sehr, Peggy 
Hamann, Ghalya Lacrox
Müzk / Musc: Amn Bouhafa
Görüntü Yönetmen / Cnematographer: 
Frda Marzouk
Kurgu / Edtng: Ghalya Lacrox, Hafedh 
Laardh, Malek Kammoun
Oyuncular / Cast: Fed Ben Achour, Fras 
Amr, Amen Fdhl, Feten Fhdl, Fde Fdhl
Yapımcı / Producer: Palmyre Badner
Yapım / Producton: Akka Flms, Hena 
Producton, Manek Flms 
Dağıtım / Dstrbuton: Br Flm

İNCİR AĞAÇLARININ ALTINDA
UNDER THE FIG TREES 
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Flmler / 
Flmography
2021 Under The 
Fg Trees
2018 Ralway Men
2012 Famly 
Albums

ÖN JÜRİ ÜYELERİ / PRE-SELECTION JURY

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
NATIONAL FEATURE COMPETITION
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3 Hazran 1979 yılında İstanbul'da doğdu. 
İçndek snema aşkını küçük yaşlarda 
yaşadığı Hollanda'nın Amsterdam kentnde 
zledğ snema kuşaklarına borçludur. Yurda 
kesn dönüş yaptıktan sonra başladığı Özel 
Gürsoy Kolej'nde bu aşkını eyleme dökmüş, 
snema ve tasarım kulüplernde yönetclk 
yapmıştır. Düzenledğ etknlkler onu 
ünverstede snema-TV Bölümü lsans 
sıralarına sürüklemştr. Güzel Sanatlar 
Fakültes, snema-TV bölümünde 4 yıllık 
snema eğtmnn hemen peşnden yne 
snema üzerne yüksek lsansını 
tamamlamıştır. Ünverste brnc sınıfta 
başladığı sektörel çalışmalarında yönetmen 
koltuğuna oturması, aldığı akademk eğtm 
sayesnde çok hızlı olmuştur. Ülkenn majör 
kanallarının brçoğunda sürdürdüğü 
yapımcılık ve yönetmenlk kmlğne devam 
ederken, pek çok kısa film de çekmştr. Halen 
sanatta yeterllk sonucu aldığı doktor unvanı 
le Nşantaşı Ünverstes'nde Dr. Öğretm 
Üyes olarak çalışmaklardır. Nşantaşı 
Ünverstes Sanat ve Tasarım Fakültesü 
Dekan Yardımcılığı le Radyo,TV-Snema 
Bölüm Başkanlığı görevler sürmektedr.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
National Feature Films Competition

ÖN JURİ ÜYELERİ Pre-Selection Jury

BURCU
KURTİS

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
Natonal Feature Flms Compett on

ÖN JURİ ÜYELERİ 
Pre-Selecton Jury

She was born n Istanbul n June 1979. She 
contents cnema over theater owes ts belt, 
followed by the Netherlands n Amsterdam 
where at an early age. She started her college 
dormtory Prvate Gürsoy after she returned 
that splled over nto acton, she led the desgn 
and cnema clubs. Edt the event were 
dragged her unversty degree n cnema and 
televson, as the Department. Faculty of Fne 
Arts, cnema-TV secton mmedately after the 
4-year theater educaton completed her 
master's degree n film agan. Into the first 
class of unversty she st n drector's char to 
the sectoral works, thanks to the academc 
tranng receved has been very fast. As a 
producer whch contnued n many of the 
major channels of the country and contnue 
her drectoral dentty, also has attracted 
many short films. Stll art wth the ttle of 
doctor receved the results of proficency n 
Nşantaşı Unversty Dr. Lecturers are to work 
as. She stll Works as Nşantaşı Unversty, 
Faculty of Art and Desgn Vce-Dean and 
Head Department of Rado, TV-Cnema.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH

JANET
BARIŞ

1982 yılında doğdu. İstanbul Ünverstes 
Edebyat Fakültes'nden mezun olduktan 
sonra Marmara Ünverstes İletşm 
Fakültes'nde yüksek lsans ve doktora yaptı. 
Ulusal ve uluslararası film festvallernde jür 
üyes olarak yer aldı. Brçok ulusal gazete, 
derg ve onlne yayınlarda snema yazıları 
yayımlandı. 2008 yılından ber SİYAD 
(Snema Yazarları Derneğ) ve 2010 yılından 
ber FIPRESCI (The Internatonal Federaton 
of Flm Crtcs) üyesdr. Altınbaş Ünverstes 
Snema-Televzyon Bölümü'nde Dr. Öğretm 
Üyes olarak çalışmaktadır. Mllyet Sanat ve 
Altyazı derglernde yönetmen ve film 
analzler yayımlanmaya devam etmektedr.

She was born n 1982. She graduated from 
Istanbul Unversty n 2004. The same year 
she was accepted to the master's program n 
Communcaton Scence at the Unversty of 
Marmara, Faculty of Communcaton. She 
graduated from the MA program n 2006 wth 
a “Cnematc Object and the Power of 
Observaton” thess. Her artcles based on 
film/drector analyss and crtc
revews/commentares have been publshed n 
many magaznes. She took her Ph.D. degree 
wth a “Contemporary Turksh Cnema and 
Melancholy” thess n August 2013. She has 
been a member of SİYAD (Turksh Flm Crtcs 
Assocaton) snce May 2008 and FIPRESCI 
snce 2010. She s currently teachng as an 
Assstant Professor at Altınbaş Unversty 
Faculty of Art.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
National Feature Films Competition

ÖN JURİ ÜYELERİ Pre-Selection Jury

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
Natonal Feature Flms Compett on

ÖN JURİ ÜYELERİ 
Pre-Selecton Jury
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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH

ESİN
KÜÇÜKTEPEPINAR

Snema yazılarına Hürryet gazesnn haftalık 
ek olan Hürryet Gazete Pazar'da başlamıştır. 
Ardından Türkye'nn lk onlne snema 
yayınlarından 

Snema.com'un edtörlüğünü üstlenmş ve bu 
arada Sabah ve Radkal gb günlük 
gazetelerde ve Mllyet Sanat dergsnde 
yazılarına devam etmştr. Halen Cumhuryet 
gazetes ve dğer kültür sanat yayınlarına 
yazıyor. Ayrıca İstanbul Flm Festval 
danışman kurulundadır.

Netpac üyes ve Syad'n Fpresc temslcsdr. 
Cannes ve Venedk Flm festvallernde 

Fpresc (Uluslararası Flm Eleştrmenler 
Brlğ) jür başkanlığı yapmış, Havana, 
Toronto, San Sebastan gb festvallern 
Fpresc jurlernde yer almıştır. 

Majored n Math n Istanbul and took drama 
courses n London, she started wrtng about 
moves n a weekly supplment of Hürryet 
daly. Worked as the chef edtor of 
Snema.com, and wrote for the dales such as 
Sabah, Radal and monthly magazne Mllyet 
Sanat.  As a freelancer she currently covers 
for Cumhuryet daly as well as for other 
cultur&art publcatons. She s on the advsory 
board of the Istanbul Flm Festval, and 
member of NETPAC (Network for the 
Promoton of Asan Cnemal) and Fpresc 
(Internatonal Flm Crtcs Assc). She was part 
of the Fpresc jures n festvals such as 
Havana, Toronto and San Sebastan, also 
served as a presdent n Cannes and Vence 
Flm festvals. 
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Özcan Alper 1975'te Artvn'de doğdu.
İlk film “Sonbahar” dünya çapında 60'tan 
fazla film festvalnde gösterld ve ödüller aldı. 
Avrupa Flm Akadems tarafından Yılın 
Avrupa Keşf Ödülü'ne aday gösterld. İknc 
film “Gelecek Uzun Sürer” dünya galasını 36. 
Uluslararası Toronto Flm Festval'nde yaptı. 
Üçüncü film “Rüzgarın Hatıraları” Cannes 
Flm Festval Cinefoundation L'Atelier, 
Rotterdam Flm Festval Hubert Bals Fonu ve 
Busan Flm Festval Asan Flm Market 
tarafından desteklend. 2019 yılında çektğ 
“Karanlık Gece” sml film festval 
yolculuğuna devam edyor. 2021 yılında, 
başrollernde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı 
Kemal Varol'un Aşıklar Bayramı sml 
romanını filme uyarladı. Flmn Netflx orjnal 
olarak 2022 yılının sonbahar aylarında 
gösterme çıkması planlanıyor.
Özcan Alper'n filmler dünya çapında 100'den 
fazla festvalde gösterld ve 50'den fazla ödül 
aldı.
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Özcan
ALPER

Özcan Alper was born in 1975 in Artvin. He 
studied Physics in 1992-1996 and History of 
Science in 1996-2003 at Istanbul University. 
He attended various cinema workshops and 
worked as an assistant for various Turkish 
directors through 1996-2006.
His first feature “Autumn” was shown at more 
than 60 international film festivals and won 
many awards. He was nominated for 
European Discovery by Europe Film 
Academy. His second feature film “Future 
Lasts Forever” had its World Premiere at 36th 
Toronto International Film Festival. His third 
feature “Memories of the Wind” received 
support from Cinefondation L'Atelier of 
Cannes Film Festival, Hubert Bals Fund of 
Rotterdam Film Festival and the Asian Film 
Market of Busan Film Festival. He is now 
working on his 4th feature film, Black Night. 
It's in post-production stage. His films were 
shown at over 100 festivals and received over 
50 awards internationally.

JÜRİ BAŞKANI
PRESIDENT OF THE JURY

Fahr Atakoğlu, senfonk eserler, film müzğ 
ve caz muzğ alanlarında tanınan uluslararası 
ödüllü br bestec ve pyansttr. Eserler  
Avrupa ve Amerka Brleşk Devletler'nde 
çeştl müzk festvallernde yer ald ve bugün 
dünyanın en seçkn pyanstlernden ve 
besteclernden br olarak kabul edlyor. 
Atakoğlu 2015 yılında ‘’En Etkl 50 Türk 
Amerkalı’’ olarak onurlandırıldı. 1986'dan bu 
yana brçok ulusal ve uluslararası prodüksyon 
çn jngle, belgesel ve film müzğ besteled. 
Flm kompozsyonunda yaptığı çalışmalarla 
Mlano Flm Festval'nde “Belgesel Müzk 
Besteler” nn yanı sıra “Sanatta Üstün Başarı 
Ödülü”, EMI Yunanstan tarafından verlen 
Platnum Satış, 480.000'den fazla Telos Dos 
Telosfor ödülünü kazandı. Yunanstan'dak 
Mega Kanal'dan “En İy Şarkı Ödülü” nü 
kazandı. Fahr Atakoğlu, “Muhteşem Yüzyıl”  
adlı TV dzsnn müzklern yaptı ve besteled. 
Başarılı br solo sanatçı olan Fahr, 1994'tek 
solo çıkışından bu yana 17 albüm çıkardı ve 
Los Angeles'tak dünyaca ünlü Kodak 
Tyatrosu ve Carnege'de son zamanlarda 
gösterler de dahl olmak üzere Avrupa ve 
ABD'de yoğun br uluslararası tur programı 
sürdürüyor.

Fahr 
Atakoğlu
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Fahr Atakoğlu s an nternatonal, award-
wnnng composer and panst well known n 
the fields of jazz, world musc, large 
symphonc works, theatrcal and dance musc 
and film scores. Hs works have been 
performed at varous musc festvals n EU 
and the U.S to crtcal acclam, and he s 
consdered one of the most outstandng 
pansts and composers n the world today. In 
2015 Fahr was honored as one of the 50 
Most Influental Turksh Amercan Artsts. 
Snce 1986, Fahr has composed musc for 
commercals, documentares and feature films 
for many nternatonal productons. For hs 
work n film composton, he won first prze for 
“Documentary Musc Compostons” at the 
Mlano Flm Festval as well as “Outstandng 
Achevement n Arts Award”, Platnum Sales 
awarded by EMI Greece, Telos Dos Telos for 
sales more than 480,000 and he won “The 
Best Song Award” from the Mega Channel n 
Greece. Fahr Atakoğlu scored and composed 
the TV Drama soundtrack for “Magnficent 
Century”, whch was broadcast n 65 countres 
as well as on Netflx. In 2017 he composed 
the musc for “Ayla” whch was submtted by 
Turkey to the Moton Pcture Academy n the 
category of Best Foregn Language Flm. Also, 
an accomplshed jazz artst, Fahr has 
released 17 albums, and he mantans an 
ntense nternatonal tourng schedule n 
Europe and the USA, ncludng sold out shows 
at the world-renowned Kodak Theatre n Los 
Angeles, and Carnege Hall n New York Cty.

Fahr 
ATAKOĞLU
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1986 yılında Ege Ünverstes Tıp fakültesne 
grd.1990 yılında tıp fakültesnden ayrılıp 9 
Eylül Ünverstes Güzel Sanatlar Fakültes 
Snema Tv Bölümüne grd. 1992 yılında 
öğrencyken İstanbul'da kamera asstanı 
olarak sektöre grd. Başta Ertunç Şenkay 
olmak üzere Erdal Kahraman, Florent Herry, 
Hayk Krakosyan gb ustalara 7 yıl kamera  
asstanlığı ve kamera operatörlüğü yaptı.1992 
yılında lk  kısa metraj Flm 'İLK' le Adana 
Altın Koza Öğrenc Flmler yarışmasında 
Mansyon Ödülü ,1993 yılında yne  Adana'da 
Kudret Sabancı le Yaptıkları “Daylak” 
belgesel le en y belgesel, “Mutfakta Br M 
Var” kısa film le 'En İy Görüntü Yönetmen' 
ödülünü aldı. 1998 yılında Yen Snemacılar  
oluşumunda bulundu. İlk Flm “Lalelde Br 
Azze” olmak üzere,”Sen Ne Dlersen” 
,”Balans ve Manevra”, “Çnller Gelyor” 
,”Beynelmlel”, “Ss ve Gece”, ”Ara”, 
“Gölgeszler”, “Eyyvah Eyvah” sers, “Saklı 
Hayatlar”, ”Yangın Var”, “Berln Kaplanı”, “Pek 
Yakında”, “Al Baba ve / Cüceler”, 
“Karkırmızı”, “Bursa Bülbülü”,” Benm Babam 
Br Kahraman” gb filmlerde ve “Alev Alev “, 
“Kuş Uçuşu” dzlernde ; 250 kadar reklam 
film ve vdeo klpte görüntü yönetmenlğ 
yaptı. “Ss ve Gece”, “Beynelmlel”  filmler le 
Adana Altın Koza Flm Festval ve Ankara 
Flm Festval'nde 'En İy Görüntü Yönetmen' 
ödülü aldı. Temmuz  2022 den ber Görüntü 
Yönetmenler Derneğ Yönetm  Kurulu 
Başkanlığını sürdürmektedr.
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Gökhan 
ATILMIŞ

He started Ege Unversty Faculty of Medcne 
n 1986. He qut the Faculty of Medcne n 
1990 and started 9 Eylül Unversty Faculty of 
Fne Arts to study Flm and Televson. In 1992 
he began workng as a camera assstant n 
Istanbul whle contnung hs studes. He 
worked as a camera assstant and camera 
operator to masters lke Ertunç Şenkay, Erdal 
Kahraman, Florent Herry and Hayk 
Krakosyan for 7 years. In 1992 he got an 
honor award for hs first short feature film “Ilk” 
at the Adana Golden Boll Student Flms 
competton. In 1993 he got the Best 
Documentary Award wth the documentary he 
made wth Kudret Sabancı, “Daylak” n Adana 
agan and Best Drector of Photography 
Award wth hs short film “Mutfakta Br m 
Var?”.  In 1998 he became a part of 'Modern 
Flmmakers' formaton. He was the Drector of 
Photography of films lke “Lalel'de Br Azze” 
(hs first film), “Sen Ne Dlersen”, “Balans ve 
Manevra”, “Çnller Gelyor",  "Beynelmlel", 
"Ss ve Gece", "Ara”, “Gölgeszler", "Eyvah 
Eyvah" seres, "Saklı Hayatlar”, “Yangın Var”, 
“Berln Kaplanı”, “Pek Yakında”, “Al Baba ve 
Cüceler", "Karkırmızı”, “Bursa Bülbülü", 
"Benm Babam Br Kahraman" and n TV 
shows lke “Alev Alev” and “Kuş Uçuşu” and 
also around 250 commercal films and vdeo 
clps. He receved the Best Cnematography 
Award wth hs films lke “Ss ve Gece” and 
“Beynelmlel” at the Adana Golden Boll Flm 
Festval and Ankara Flm Festval. He's been 
the head of the Board of Drectors of 
Cnematographers Assocaton snce July 
2022.
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Jula
SINKEVYCH 

Flm yapımcısı, programcısı, danışmanı, 
Ukrayna Flm Akadems Denetm Kurulu 
kurucu ortağı ve üyes, Ukrayna Ensttüsü 
Denetm Kurulu üyes, Avrupa Flm Akadems 
üyes ve JS Flms LLC'nn kurucusudur.
Son 10 yıldır Jula, Odesa Uluslararası Flm 
Festval'nn genel yapımcısı olarak 
çalışıyordu. Daha önce dağıtım ve yapım 
şrket Arthouse Traffic çn brkaç yıl çalışan 
Jula, "Kızgın Ukraynalılar" kısa filmlernn ve 
şrket tarafından üretlen uzun metrajlı filmlern 
seçmnn festval tanıtımından sorumluydu. 
Sık sık Ukrayna Devlet Flm Ajansı ve 
Ukrayna Kültür Vakfı'nda uzman olarak görev 
yapmaktadır. Flm yapımcısı olarak Jula, 
Vtaly Mansky'nn "Close Relatons" ve Nada 
Parfan'ın "Heatsngers" adlı belgesel filmnn 
ortak yapımcılığını üstlend. Şu anda Jula 
Snkevych Marysa Nktuk'un "Lucky grl" adlı 
uzun metrajlı filmn btryor ve Nana 
Janeldze'nn "Lesya" film üzernde çalışıyor.
Jula Snkevych'n katıldığı en öneml kültürel 
etknlkler Uluslararası Müzk Festval 
Koktebel Caz Festval, Uluslararası Çağdaş 
Sanatlar Festval GOGOLFEST ve Odesa 
Uluslararası Flm Festval'dr.
Jula Snkevych, Kev-Mohyla Akadems 
Ulusal Ünverstes Hukuk Fakültes'nden 
mezun oldu ve Kev Ünverstes Tyatro, Flm 
ve Televzyon film prodüksyonu alanında 
yüksek lsans yaptı. Ayrıca P. Çaykovsk Kev 
Müzk Akadems ses bölümünde okudu ve 
SOFA programına katılmak üzere seçld.

Flm producer, programmer, consultant, co-
founder and member of Supervsory Board of 
Ukranan Flm Academy, member of 
Supervsory board of Ukranan Insttute, 
member of European Flm Academy, founder 
of JS Flms LLC. For the past 10 years Jula 
was workng as general producer of Odesa 
Internatonal Flm Festval. Workng prevously 
for several years for dstrbuton and 
producton company Arthouse Traffic Jula 
was n charge of festval promoton of the 
selecton of short films “Angry Ukranans” and 
feature films produced by the company as 
well. She often acts as an expert at Ukranan 
State film agency and Ukranan Cultural 
Foundaton. As film producer Jula has also 
co-produced a documentary film “Close 
relatons” by Vtaly Mansky and “Heatsngers” 
by Nada Parfan. Currently Jula Snkevych s 
finshng feature film “Lucky grl” by Marysa 
Nktuk and develops film “Lesya” by Nana 
Janeldze. The most promnent cultural events 
Jula Snkevych has been nvolved n are 
Internatonal Musc Festval The Koktebel 
Jazz Festval, Internatonal Festval of 
Contemporary Arts GOGOLFEST, Odesa 
Internatonal Flm Festval.
Jula Snkevych graduated from the Natonal 
Unversty of Kyv-Mohyla Academy, faculty of 
law and holds an MA n film producton of Kyv 
Unversty of Theatre, Flm and Televson. 
Also studed at Kyv Musc Academy of P. 
Tchakovsky, voce department and was 
selected to take part n SOFA program 
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Levent Özdlek, 1955 yılında Adana'da doğdu. 
7-8 yaşından tbaren Yılmaz Güney'n 
Adana'da çektğ bütün filmlern setlernde 
bulundu.
1967 yılında Yılmaz Güney'n yönetmenlğn 
yaptığı “Benm Adım Kerm” filmnde Yılmaz 
Güney'n oğlu rolünü üstlenerek snemaya 
adım attı.
Ortaokuldan sonra, 1971 yılında Yılmaz 
Güney “Sen benm gb zor ve dolambaçlı 
yollardan geçme, sen de yetenek var 
oyunculuk yap; ama bunun akademk eğtmn 
al, ondan sonra gel brlkte yürüyelm” ded ve 
Levent Özdlek' Halk Oyuncularından Tuncel 
Kurtz ve Tuncer Necmoğlu'na konservatuvar 
sınavlarına hazırlamaları çn yolladı. 
Konservatuvar sınavını kazanan Levent 
Özdlek 1976 yılında Ankara Devlet 
Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve Ankara 
Devlet Tyatrosu kadrosuna dahl oldu.
1979-1980 yılında Devlet Tyatrosundan 
ayrılarak AST oyuncularına katıldı.
Askerlğn yaptıktan sonra 1982 yılında 
Ankara Devlet Tyatrosu'na ger döndü.
2013 yılında kend tyatrosu BO Sahne'y 
kurmak çn Devlet Tyatrolarından emekl 
oldu.
İlk snema filmnden sonra eğtm hayatı 
sebebyle TV ve Snemaya ara verd ve 1983 
yılında Zya Öztan'ın yönetmenlğn yaptığı 
Açık Denzlere Aganta filmyle seyrcye tekrar 
merhaba ded.
Meslek karyerne Tyatro, Snema, TV Dz 
Oyunculuğu, Dublaj, Tyatro Rejsörlüğü 
yaparak devam eden Levent Özdlek'n 2019 
da çıkardığı 'Hayatım Adana Benm' adlı br 
de ktabı bulunmakta.
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Levent
ÖZDİLEK

Levent Özdilek was born in Adana in 1955. 
From the age of 7-8 he was on all the film 
sets that Yılmaz Güney shot in Adana.
In 1967, he stepped into cinema by taking on 
the role of Yılmaz Güney's son in the film 
“Benim Adım Kerim” directed by Yılmaz 
Güney.
After secondary school, in 1971, Yılmaz 
Güney said to him, 'My life has been difficult 
and tricky, you are talented, you should be an 
actor, but improve yourself academically, then 
we'll walk together' and sent Levent Özdilek to 
two veteran folk actors Tuncel Kurtiz and 
Tuncer Necmioğlu for the conservatory 
exams.
Levent Özdilek who passed the conservatory 
exam, graduated from Ankara State 
Conservatory in 1976  and joined the staff of 
Ankara State Theater.
In 1979-1980, he left the State Theater and 
joined the AST actors.
After completing his military service he 
returned to Ankara State Theater in 1982.
In 2013, he retired from the State Theater to 
start his own theater, BO Sahne.
After his first film, he took a break from TV 
and Cinema due to his academic life and then 
he was back in 1983 with the film “Açık 
Denizlere Aganta” directed by Ziya Öztan.
Levent Özdilek continues his professional 
career as a theater, cinema, TV series actor, 
dubbing and theater director. He also has a 
book called “Hayatım Adana Benim”, 
published in 2019.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
Natonal Feature Flms Compett on

JÜRİ ÜYELERİ 
Jury Members

Nazan Kesal, Türk tyatro, snema ve dz 
oyuncusu, tyatro ve film yönetmen.
1991 yılında 9 Eylül Ünverstes Güzel 
Sanatlar Fakültes Tyatro-Oyunculuk 
bölümünü btrd. 2013 yılında Beykent 
Ünverstes Snema-TV yüksek lsansını 
tamamladı.1996 – 2004 yılları arasında 
Dyarbakır Devlet Tyatrosu'nda oyuncu ve 
yönetmen olarak görev yaptı. 2004-2014 
Bursa Devlet Tyatrosunda görev yaptı. 2014 
de Devlet Tyatrolarından emekllğn sted. 
Ankara Sanatev Tyatrosu, Tyatro Ayna, 
Tyatro İstanbul, Krek Mekan, Dyarbakır 
Sanat Merkez gb özel topluluklarda da 
çalıştı.
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Nazan
KESAL

Nazan Kesal is a Turkish theatre, film, 
television actress and theatre, film director. In 
1991, she graduated from 9 Eylül University, 
Faculty of Fine Arts, Department of Theatre-
Acting. In 2013, she completed her master's 
degree at Beykent University Cinema-
Television department. Between 1996 and 
2004, she worked as an actress and director 
at Diyarbakır State Theatre. From 2004 to 
2014 she worked at Bursa State Theatre. She 
retired from the State Theatre in 2014. She 
also worked in private ensembles like Ankara 
Art House Theatre, Tiyatro Ayna, Tiyatro 
İstanbul, Krek Mekan and Diyarbakır Art 
Center.
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Mmar Snan Güzel Sanatlar Ünverstes 
Sosyoloj Bölümü'nde öğretm üyes. Doktora 
eğtmn Ankara Ünverstes İletşm Fakültes 
Radyo Televzyon Snema Bölümü'nde lsans 
eğtmn ODTU Çevre Mühendslğ 
Bölümü'nde tamamladı. Çeştl mecralarda 
yayımlanmış, sosyal teor le film çalışmalarını 
buluşturan yayınları vardır. Bu Kabuslar 
Neden Ceml?: Yeşlçam'da Erkeklk ve 
Mazlumluk'ta Yeşlçam'da baba ve otorte 
arayışıyla mazlumluk temsller arasındak 
bağları, Maz Kabrnn Hortlakları: Türklük, 
Melankol ve Snema'da nkar ettkler, 
bastırdıkları ve cat ettkleryle Yeşlçam'ın 
muhayyles ve Türklük arasındak lşky 
ncelemş, son ktabı Kat, Snema ve Etk'te 
se snemanın etk br karşılaşma 
yaratablmesnn olanaklarını, snemasal 
tanıklığın etk-poltk gücünü araştırmıştır. Çok 
Tuhaf Çok Tanıdık: Veskalı Yarm üzernenn 
yazarları arasındadır. Ayrıca farklı 
dsplnlerden ve alanlardan yazarların yakın 
dönem Türkye sneması üzerne 
denemelernden oluşan Br Kapıdan 
Greceksn: Türkye Sneması Üzerne 
Denemeler' derlemştr. Son olarak, k cltlk 
Nlgün Absel'e armağan ktapları, Hayatın 
Takld Dünyanın Derd: Flm Çalışmalarında 
Eleştrel Yaklaşımlar ve Başka Br Dünyadan 
Şarkılar: Snema ve Türkye Sosyolojs, 
yayına hazırlayanlar arasında yer aldı. 
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Prof. Umut Tümay
ARSLAN

Professor Umut Tümay Arslan is a faculty 
member at Mimar Sinan Fine Arts University, 
Department of Sociology. She completed her 
doctoral studies at Ankara University, Faculty 
of Communication, Department of Radio, 
Television and Cinema and her 
undergraduate studies at the METU, Dept. of 
Environmental Engineering. She has 
publications published in various media that 
combine social theory with film studies.  In 
“Bu Kabuslar Neden Cemil?: Yeşilçam'da 
Erkeklik ve Mazlumluk“ she examines the 
links between the search for a father figure 
and authority and the representations of 
oppression in Yeşilçam, and the connection 
between Yeşilçam's power of imagination with 
all that it has denied, repressed and invented 
and Turkishness in “Mazi Kabrinin Hortlakları: 
Türklük Melankoli ve Sinema”, and in her 
latest book  “Kat, Sinema ve Etik” she 
explores the possibilities of cinema creating 
an ethical encounter and the ethical-political 
power of cinematic witnessing. She is one of 
the authors of  “Çok Tuhaf Çok Tanıdık: 
Vesikalı Yarim”.  She has also compiled “Bir 
Kapıdan Gireceksin : Türkiye Sineması 
Üzerine Denemeler”, which consists of essays 
on recent Turkish cinema by writers from 
various  disciplines and fields. Finally, she 
was a part of publishing two volumes of  
books gifted to Nilgün Abisel “Hayatın Taklidi 
Dünyanın Derdi: Film Araştırmaları Kritik 
Yaklaşımlar” ve “Başka Bir Dünyadan 
Şarkılar: Sinema ve Türkiye Sosyolojisi”.
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1984 yılında Karaman’da doğdu. İktsat 
eğtm aldı, Beykent Ünverstesnde Snema 
Tv alanında yüksek lsans yaptı. Yazarlık 
hayatına lse dönemnde kısa öyküler yazarak 
başladı. Profesyonel olarak önce televzyon 
kanallarında metn yazarlığı, ardından 
yönetmenlk le devam ett. 2007 yılından 
tbaren brçok dz ve belgesel projes 
gelştrd, yapım firmaları çn dz ve film 
projeler yazdı. 2019 yılında lk uzun metraj 
film Mavzer, 27. Saraybosna Flm 
Festval’nde dünya prömyern ana yarışma 
bölümünde yaptı. Halen senaryo yazarı ve 
yönetmen olarak çalışmalarını sürdürmekte 
olup, yapım firmaları ve özel kanallar çn dz 
ve film projeler gelştrmekte ve knc uzun 
metraj film çn çalışmalarını sürdürmektedr.

He was born n Karaman n 1984. He studed 
economcs and then dd hs master’s n Flm 
and Televson at Beykent Unversty. He 
started wrtng short stores n hgh school. 
Professonally he first started copywrtng on 
televson channels and then began drectng. 
Snce 2007 he has developed many seres 
and documentares and has done seres and 
film projects for producton companes. In 
2019 hs first feature film “Mavzer” made ts 
world premere n the man competton secton 
at the 27th Sarajevo Flm Festval. He stll 
contnues hs work as a screenwrter and 
drector and develops seres and film projects 
for producton companes and prvate 
channels and s currently workng on hs 
second feature film.
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Bülent
PELİT

Sektöre profesyonel olarak 1984 yılında 
montajcı ve ses kayıt teknsyen olarak grd. 
Vdeo film üretm sürecne grmş Yeşlçamda 
sayısız yönetmenle çalıştı. Bunlardan bazıları, 
Sırrı Gültekn, Nejat Saydam, Remz Aydın 
Jöntürk, Semh Evn, Oksal Pekmezoğlu, 
Mehmet Aslan, Çetn İnanç, Artun Yeres, 
Osman Seden, Zafer Davutoğlu, Nasır 
Muhammed, Fkret Uçak, Yavuz Fgenl, 
Yücel Uçanoğlu, Orhan Oğuz, Orhan 
Aksoydur. Bu süreçte seslendrme 
yönetmenlğ de yaptı. Brçok yerl ve yabancı 
filmn dublajına katkı verd. 1987 yılında br 
televzyon film olan Sefil' çekt. 2002 çektğ 
Martılar Açken adlı film 39.Antalya Altın 
Portakal Flm Festvalnde Meral Oğuza en y 
kadın oyuncusu ödülünü getrd.
1998-2005 yılları arasında Flm Yönetmenler 
Derneğnn yönetm kurulunda çeştl 
görevlerde yer aldı.
41 Antalya Altın Portakal film festvalnn ana 
jürsnde yer aldı. Br süre İzmr Ekonom 
Ünverstesnde snema dersler verd. 

In 1984 he started hs professonal carreer as 
film edtor and audo record techncan. In 
1985 hs dubbng drector carreer began. He 
contrbuted n many Turksh and foregn move 
dubs. He worked together wth countless 
drectors of Yeşlçam, Turksh move ndustry. 
Some of them are, Sırrı Gültekn, Nejat 
Saydam, Mehmet Dnler, Remz Aydın 
Jöntürk, Semh Evn, Oksal Pekmezoğlu, 
Mehmet Aslan, Çetn İnanç, Artun Yeres, 
Osman Seden, Zafer Davutoğlu, Nasır 
Muhammed, Fkret Uçak, Yavuz Fgenl, 
Yücel Uçanoğlu, Orhan Oğuz, Orhan 
Aksoydur. In 1986 he contrbuted n studo 
works of Armenan Churchs 25th annversary 
celebraton along wth Armenan Deputy 
Patrachs Mesrob Mutafyan n Odv Vdeo. In 
1987 he drected a TV move “Sefil”. It won 
“The Best Female Act” “39. Antalya Golden 
Orange Flm Festval” wth the outstandng act 
of Meral Oğuz. Between 1998 and 2005 he 
took acton n Flm Drectors Assocaton. In 
some of those projects he was the producer. 
Also made many analyss and had many 
workshops n Flm Drectors Assocaton. In 
2004 he was a Jury of 41. Antalya Golden 
Orange Flm Festval. In 2010 and 2011 had 
workshops of screenwrtng and drecton n 
Adana. 
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2003 yılında İstanbul Ünverstes Eczacılık 
Fakültes’nden mezun oldu. 2003-2007 yılında 
Tahran Sanat Ünverstes’nde Snema 
Yönetmenlğ ve aynı yıllarda Van Yüzüncü Yıl 
Ünverstes’nde Yen Türk Edebyatı 
bölümünde Yüksek Lsans yaptı. 2008 yılında 
br bursla New York Flm Akadems’ne katılan 
Soysal ’New York’ta 3’ü 16mm, br djtal 
olmak üzere 4 adet kısa filme daha mza attı. 
Sohrap Sepehr ve F.G. Lorca’dan yaptığı 
tercümeler ‘Akdenzdek Çöl’ adlı ktapta 
topladı. Babek Ahmed’nn Tarkovsk Sneması 
ktabını br arkadaşıyla beraber Türkçe’ye 
kazandırdı. 2009’dan ber üzernde çalıştığı ve 
çekmlern Türkye ve Bosna'da yaptığı lk 
uzun metrajı ‘Üç Yol’u 2013’te tamamladı. 
Flm yurt çnde ve yurt dışında toplam 13 
ödüle layık görüldü. 2014’te ‘Şarkılar Değşt 
Önce’ adlı belgeseln ve 2015 yılında Üç 
Yol’dak Srebrentsa annesnn gerçek 
hkayesnn zn sürerek Srebrentsa ve 
Prjedor katlamlarını konu alan ‘Kayıp 
Zamanlar’ adlı belgesel yaptı. TRT Belgesel 
çn Srebrentsa Anneler adlı 5 bölümlük 
belgesel dzsnn yönetmen ve yapımcılığını 
yaptı. Yeryüzü Doktorları Derneğ üyes olan 
Soysal,  onların uzak coğrafyalardak  
serüvenlern 10 bölümlük Yeryüzü Hkayeler 
adlı belgesel dzsyle ekrana taşıdı. 2019’den 
ber Uluslararası Dostluk Kısa Flm 
Festvalnn drektörlüğünü yapan Soysal knc 
uzun metrajı olan Cevz Ağacı’nı lk Türkye-
İran ortak yapımı olarak 2020’de tamamladı.

In 2003 he graduated from the Istanbul 
Unversty, Faculty of Pharmacy. Between 
2003-2007 he dd master’s on Flm Drectng 
at Tehran Unversty of Art and smultaneously 
a master’s on Modern Turksh Lterature at 
Van Yüzüncü Yıl Unversty. In 2008 he got a 
scholarshp from the New York Flm Academy 
and he shot three 16 mm short films and one 
dgtal short n New York. He compled hs 
Sohrap Sepehr and F. G. Lorca translatons 
n hs book “Akdenzdek Çöl”. He translated 
Babek Ahmed’s “Tarkovsk Cnema” book to 
Turksh wth a frend of hs. He had been 
workng on and shootng  hs first feature film 
“Üç Yol" snce 2009 n Türkye and Bosna and 
he completed t n 2013. The film receved a 
total 13 natonal and nternatonal awards. In 
2014 he shot hs documentary “Şarkılar 
Değşt Önce” and n 2015 he shot a 
documentary about the Srebrentsa and 
Prjedor genocdes “Kayıp Zamanlar” tellng 
the real story of the mother n Srebrentsa n 
“Üç Yol”. He produced and drected a 5 
epsode documentary seres “Srebrentsa 
Anneler” for TRT. He s as a member of the 
World Medcal Assocaton. He made a 10 
epsode documentary seres for televson 
about the World Doctors’ journeys 
volunteerng n dstant parts of the world. 
Snce 2019 Mr. Soysal has been the drector 
of the Internatonal Dostluk Short Flm Festval 
and he completed hs second feature film, a 
Türkye-Iran coproducton "Cevz Ağacı" n 
2020.
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Erdoğan Mtran 1941yılında İstanbul’da 
doğdu. İlkokulu Şşl Terakk lsesnde, 
ortaokul ve lsey St. Mchel lsesnde 
tamamladıktan sonra, lsans ve lsansüstü 
öğrenm İTÜ’de btrd. Snema eğtmn, 
kuşağının çoğu snemasever gb, lk 
gününden kapanışına kadar üyes olduğu 
Snematek derneğnde alan Mtran, 2000 
yılından tbaren Özen Flm’n düzenl olarak 
yayınladığı Megamove dergsnde başladığı 
aylık snema yazılarına, derg yayınına son 
verene kadar aralıksız devam ett. Beş yıl 
süre le Blg Ünverstes, Blg Eğtm 
Bölümü’nde Flm Okumak adıyla br snema 
atölyes yönett. 2006’da eğtme 
başlayışından tbaren Plato Flm Okulu’nda, 
Dünya ve Türk Snemalarına at Uygulamalı 
Snema Tarh ve Flm Analz dersler verd, 
kurslarında eğtmenlk yaptı. Okulun son 
yıllarında eğtmenlkle paralel olarak Eğtm 
Genel Koordnatörlüğünü üstlend. Açı ve 
Enka Lselernde kurduğu film atölyelernde 
12-18 yaş arası öğrenclere Temel Snema 
eğtm verd. Erdoğan Mtran gözetmnde bu 
atölyeler kapsamında çekmş oldukları filmler, 
öğrenclere Lselerarası yarışmalarda brçok 
öneml ödül getrd. SİYAD üyes olan Erdoğan 
Mtran,  halen brkaç özel kuruluşta Flm 
Analz, Uygulamalı Snema Tarh ve Flm 
Okuma atölyelerne devam etmektedr.

Erdoğan Mtran was born n Istanbul n 1941. 
He finshed Şşl Terakk prmary school and 
studed junor hgh school and hgh school at 
St. Mchel and then got hs undergraduate 
and graduate degrees at Istanbul Techncal 
Unversty. Lke most film lovers of hs 
generaton he got hs film educaton at the 
Snematek nsttuton of whch he was a 
member from the very start untl the day t 
closed ts doors. From 2000 untl the end of ts 
publcaton Mr. Mtran wrote about cnema 
every month ceaselessly for the Megamove 
magazne that was publshed regularly by 
Özen fılm.  For five years he managed a film 
workshop called Readng Flms at Blg 
Unversty, Department of Educaton. He 
started educatng n 2006 and snce then he 
taught Appled Hstory of Cnema and Flm 
Analyss on World and Turksh Cnema at the 
Plato Flm School. Durng the final years at 
school he became the Head Coordnator of 
Educaton as well. He taught Basc Cnema 
courses to students aged between 12 and 18 
at the film workshops he founded at Açı and 
Enka hgh schools. The films shot by these 
students under the supervson of Mr. Mtran 
receved many mportant awards at 
compettons amongst hgh schools. Erdoğan 
Mtran  s a member of SIYAD and  stll 
contnues teachng Flm Analyss, Appled 
Hstory of Cnema and Readng Flms at 
workshops for a few prvate foundatons.
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Mmar Snan Güzel Sanatlar Ünverstes 
Sosyoloj bölümü mezunu olan Fırat Ataç, 
çeştl reklam ve prodüksyon şrketlernde 
çalıştıktan sonra 2006 yılında çıkan 
Cnemascope Dergs le snema yazarlığına 
adım attı. Br süre beyazperde.com’un 
Snema Edtörlüğünü de üstlenen Ataç’ın 
yazıları, beyazperde.com ve 
arkapencere.com gb nternet stelernde 
yayınlandı. Arka Pencere’nn basılı yayına 
geçmesyle brlkte tüm ağırlığını dergye 
verd. Dergde her ay ‘Gençlk Başımda 
Duman’ köşesn hazırladı, krtk ve dosyalar 
kaleme aldı. Mart 2019’da Snema Yazarları 
Derneğ (SİYAD)’a kabul edld. 19. IF İstanbul 
Bağımsız Flmler Festval Keşf seçksnde 
SİYAD jürlğ, 39. İstanbul Flm Festval 
Uluslar Arası Yarışma seçksnde FIPRESCI 
jürlğ görevlernde bulundu.

Fırat Ataç s a graduate of Socology at Mmar 
Snan Unversty of Fne Arts. After havng 
worked at varous commercal producton 
companes, he started wrtng on cnema n 
Cnemascope magazne that started beng 
publshed n 2006. Havng worked as the Flm 
Edtor at beyazperde.com for a whle, he 
wrote for onlne webstes lke beyazperde.com 
ve arkapencere.com. After Arka Pencere 
started prnted publcaton he started workng 
full force for the magazne. Every month he 
created the ‘Gençlk Başımda Duman’ column 
for the magazne where he wrote about crtcal 
and mportant ssues. In March 2019 he got 
accepted to Flm Wrters Assocaton (SİYAD). 
He was a member of the SIYAD jury at the 19. 
!F İstanbul Independent Flms Festval 
Dscovery secton and a member of the 
FIPRESCI jury at the 39. İstanbul Flm 
Festval Internatonal Competton selecton.
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1976 yılında Pars'te doğdu. 1994 yılında 
İzmr Özel Sant-Joseph Lsesnden mezun 
oldu. 1996-2000 yılları arasında Strasbourg 
Sosyal Blmler Fakültesnde (USHS) Tarh ve 
Edebyat bölümlernde okudu. Ardından 2000 
yılında İstanbul'a ger dönüp 2004 yılında Blg 
Ünverstes Snema/ Televzyon bölümünden 
mezun oldu. 2004 yılından tbaren çeştl 
uzun ve kısa metrajlı snema filmlernde ve 
Belgesel filmlerde yardımcı yönetmen olarak 
görev aldı. Semh Kaplanoglu'nun 'Süt' 
adındak snema filmnn ekbnde yer aldı. 
Son brkaç yıldır Yunan yönetmen Angelos 
Abazoğlu le brlkte, Arte kanalı çn Belgesel 
filmler üzernde çalışmaya devam edyor . 
Gazete Duvar'da snema filmler üzerne 
eleştrler yazıyor .

He was born n Pars n 1976. He graduated 
from Izmr Sant-Joseph hgh school n 1994. 
Between 1996 and 2000 he studed at the 
Strasbourg Faculty of Socal Scences 
(USHS), Department of Hstory and Lterature. 
In 2000 he returned to Istanbul and studed 
film and televson at Blg Unversty and 
graduated n 2004. In 2004 he started workng 
as an assstant drector n varous feature 
films, short films and documentares. He 
worked n Semh Kaplanoğlu’s film '”Süt”. For 
the past few years he has been workng wth 
the Greek drector Angelos Abazoğlu creatng 
documentares for the European Culture 
Channel Arte. He wrtes film revews for 
Gazete Duvar.
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Yönetmen / Drector
Gzem Kızıl 1985 yılında Ankara’da doğmuştur. 
Ünverste yıllarında vdeo ve fotoğraf üzerne 
yoğunlaşmıştır. "Sıkıntı", "Dönüşüm", "Tepedek Ev", 
"Kuls" ve "Aşka Zaman" adlı kısa filmler çekmş,   
"Uyku Önces: Karanlık Masallar" sml drama podcast 
sersnn yaratıcısıdır. Türkye’de djtal tyatro alanında 
br lk olan “Zorlu-Djtal Sahne” projesnn 
yönetmenlğn yapmıştır.  Ayrıca TRT1’de yayınlanan 
“Masumlar Apartmanı” sml dznn senaryo ekbnde 
yer almaktadır. Yazıp, yönettğ lk uzun metraj film 
“Bana Karanlığını Anlat” festval sürecndedr.

Gzem Kızıl was born n Ankara n 1985. After she 
studed Astronomy and Space Scence at Ankara 
Unversty and graduated, she concentrated on vdeo 
and photography, and she became a drector by 
makng musc vdeos n dfferent genres. She made 
short films called “Dstress”, “Transformaton”, “The 
House on the Hll”, “The Backstage”, and “Tme for 
Love” and magned and put her “Dark Tales Before 
Sleep” podcast as “the new generaton rado drama” 
nto practce. Lastly, she was the drector of the “Zorlu- 
Dgtal Stage” project. In parallel wth ths she s n the 
scrpt team of TV seres project “The Innocents”.

Özet/ Summary 
Kalp krz sonrası vefat eden Vel Tanyel’nn defn 
önces gaslhaneye getrlmesyle ale arasında gzl 
kalmış tüm çatışmalar su yüzüne çıkar. Yıllardır 
mutsuz br evllğn çne hapsolan Nermn, eş Vel’nn 
ölümünün ardından geçen yılların hesaplaşmasını 
gaslhanede yapmaya karar verr. Nermn’n Vel’yle 
yüzleşmes aslında br yandan kendyle yüzleşmesdr.

Vel Tanyel, who ded after a heart attack, s brought 
to the ghusl room before hs bural, all the conflcts 
that have been hdden amongst the famly came nto 
lght. Nermn, who has been mprsoned n an 
unhappy marrage for years, decdes to settle the 
years after the death of her husband Vel n the ghusl 
room. Nermn's confrontaton wth Vel s actually a 
confrontaton wth herself.

2022 /  84’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Gzem Kızıl
Senaryo/Screenplay: Gzem Kızıl
Müzk / Musc: Taner Yücel
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Burak Kanbr
Sanat Yönetmen / Art Drector: Atlla Çelk
Kurgu / Edtng: Selda Taşkın
Oyuncular /Cast: Aslıhan Gürbüz, Serpl 
Gül , Gzem Güçlü, Yasemn Szawlowskİ , 
Selm Can Yalçın, Gray Altınok, Mehmet 
Yılmaz Ak, Aytek Şayan
Yapımcı / Producer: Ayşe Barım
Yapım / Producton: Id Pro

BANA KARANLIĞINI ANLAT
TELL ME ABOUT YOUR DARKNESS
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Yönetmen / Drector
 2002’de Anadolu Ünverstes İletşm Blmler 
Fakültes, Snema-TV Bölümü’nü btrd. “Bayram 
Harçlığı” (2014) ve “Yüzme Öğrenyorum” (2017) kısa 
filmlernn senarstlğn, yapımcılığını ve 
yönetmenlğn yaptı. Kısa filmleryle ulusal ve 
uluslararası festvallere katılarak ödüller kazandı.
2016'da Serpl Altın Flm’ kurarak uzun metraj ve kısa 
metraj filmlern yapımcılığını ve dar yapımcılığını 
üstlend. 2022’de blmkurgu ve dram türünde olan lk 
uzun metraj film “Br Zamanlar Gelecek: 2121” 
gerçekleştrd. Aynı zamanda EWA (European 
Women’s Audovsual Network) üyes olan Altın, 
karyerne yapımcı, yönetmen ve senarst olarak 
devam etmektedr.

In 2002, she graduated from Anadolu Unversty, 
Faculty of Communcaton Scences, Department of 
Cnema-TV. Her short films “The Holday Gft (2014)” 
and “Learnng How to Swm (2017)” have been 
screened and awarded przes at many natonal and 
nternatonal film festvals. 
In 2016, she founded her own company whch s 
named Serpl Altın Flm. Her first feature film whch s 
n the genre of scence ficton and drama, s “Once 
Upon a tme n the Future: 2121 (2022)” She s also a 
member of EWA (European Women's Audovsual 
Network) and contnues her career as a producer, 
drector and screenwrter.

2022 /  92’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Serpl Altın
Senaryo/Screenplay: Korhan Uğur, 
Serpl Altın
Müzk / Musc: Chan Güçlü
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Kaan Çalışkan
Sanat Yönetmen / Art Drector: Özüdoğru 
Cc
Kurgu / Edtng: Erkan Tekemen, 
Serpl Altın
Oyuncular /Cast: Selen Öztürk, Çağdaş 
Onur Öztürk, Ayşenl Şamlıoğlu, Sukeyna 
Kılıç
Yapımcı / Producer: Korhan Uğur, 
Serpl Altın
Yapım / Producton: Serpl Altın Flm

BİR ZAMANLAR GELECEK: 2121
ONCE UPON A TIME IN THE FUTURE: 2121
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Özet / Summary 
21. yüzyılın sonlarında klm krz ve kıtlık sebebyle 
yeryüzü yaşanılmaz hale gelr. Hayatta kalablen az 
sayıda nsan kolon halnde yern altına kurdukları 
bloklarda yaşar. Kolon sstemn kontrol eden Genç 
Yönetm’n aldığı “Kıtlık Kanunları” gereğ ssteme 
getrlen yen hayat karşılığında, yaşlı nesln yok 
edlmes zorunludur. Yer altındak evlernde kadın, 
adam, çocuk ve büyükanne olarak yaşayan br alenn 
hayatı yen doğacak bebek yüzünden değşr.

In the future, the earth becomes unnhabtable due to 
clmate crss and famne. The few survvors from the 
colones started to lve n underground blocks. 
Accordng to The Scarcty Laws of the Young 
Admnstraton whch controls ths system, old 
generatons must be destroyed n exchange for new 
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WORLD   PREMIERE



88 89

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
NATIONAL FEATURE FILMS COMPETITION

Yönetmen / Drector
1986 yılında İzmr’de doğdu. Long Island 
Ünverstes, Medya Sanatları bölümünden 
mezun oldu. 2022 yılında, yazıp yönettğ uzun 
metraj film “Çlngr Sofrası” İstanbul Flm 
Festval’nde Jür Özel Ödülü ve En İy Erkek 
Oyuncu ödüllern kazandı. Duygu Asena’nın 
“Aslında Özgürsün” romanını Gan çn djtal dz 
olarak senaryolaştırdı ve lk sezonu yönett.
 
He was born n 1986 n Izmr. In 2014, he 
receved hs B.A n Meda Arts from Long Island 
Unversty. Hs play, “Men of Fatma” was staged 
by Istanbul State Theater. Hs short film, 
“Cahde’s Open Marrage” was pcked up by 
BluTV. In 2022, “A Nght n Four Parts” a feature 
wrtten and drected by hm, won two major 
awards from Istanbul Flm Festval. He wrote 
and drected a drama seres based on Duygu 
Asena’s novel “Actually, You’re Free” for Gan. 

2022 /  60’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Al Kemal Güven
Senaryo/Screenplay: Al Kemal Güven
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Engn Özkaya
Sanat Yönetmen / Art drector: Betül Erşr
Kurgu / Edtng: Selda Taşkın
Oyuncular /Cast: Ahmet Rıfat Şungar, Barış 
Gönenen, Ecrn Bolkar, Gülhan Kadm
Yapımcı / Producer: Seda Özkaraca, Metn 
Kıcır
Yapım / Producton: Wtchcraft Flms

ÇİLİNGİR SOFRASI
A NIGHT IN FOUR PARTS
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Özet / Summary 
Artık görüşmeyen, Y kuşağına at k okul 
arkadaşı, Emr Can ve Yusuf Efe yıllar sonra 
Beyoğlu’nda br çlngr sofrasında br araya 
gelrler. Br evl ve çocuklu olan k esk “dost,” 
demlendkçe, özgür ve toksk maskülenlğn 
hakm olmadığı br coğrafyada, daha başka br 
hkayelernn olableceğn fark ederler.

Two hgh school frends from generaton Y that 
no longer speak to each other, meet at a rak 
feast table n Beyoğlu. As two old frends drnk, 
one marred wth chldren, they realze that n a 
freer country where there s no toxc masculnty 
ther story could have been dfferent.

Yönetmen / Drector
1988 Adana doğumlu. Lsede başladığı tyatro 
çalışmalarını ünverstede devam ettrd. Galatasaray 
Ünverstes Endüstr Mühendslğ bölümünden mezun 
oldu. Lsans eğtmn tamamladıktan sonra, Prag Flm 
Okulunda yönetmenlk ve senaryo yazarlığı eğtm 
aldı. Son kısa film Salı, Cannes, Toronto, Sundance, 
Rotterdam gb festvallerde gösterld, ödüller aldı. 
Nazlı Elf Durlu yönetmenlğndek Zuhal’n ortak 
senarstdr. “Ela le Hlm ve Al” Demrel’n yönettğ lk 
uzun metrajlı snema filmdr.

Born n 1988, Türkye. He started theater at hgh 
school and he drected hs first short film whle 
studyng engneerng. He contnued hs studes for film 
drectng and scrptwrtng at the Prague Flm School. 
There he shot hs well-receved short film Evcko. The 
last short film he drected, SALI [Tuesday], premered 
n the Offical Selecton of Cannes FF n 2015, and 
then was screened and selected n festvals such 
Toronto, Sarajevo, Les Arcs, Sundance, Rotterdam 
and was awarded as Best Short Flm at Les Arcs, 
Istanbul, Malatya and wth Specal Jury Menton n 
Sarajevo. He s the co-wrter of Zuhal, drected by 
Nazl Elf Durlu. Ela and Hlm wth Al s hs debut 
feature as a wrter-drector.

2022 /  102’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Zya Demrel
Senaryo/Screenplay: Zya Demrel, 
Nazlı Elf Durlu
Müzk / Musc: Okan Kaya  
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Doron Tempert
Sanat Yönetmen / Art drector: Gülay 
Doğan
Kurgu / Edtng: Selda Taşkın, 
Henrque Cartaxo  
Oyuncular /Cast: Ece Yüksel, Serkan 
Keskn, Denzhan Akbaba, Ozan Çelk, 
Ayşe Demrel, Yusuf Tan Demrel, Çağdaş 
Ekn Şşman, Nazlı Elf Durlu
Yapımcı / Producer: Anna Mara Aslanoğlu, 
Zya Demrel
Yapım / Producton: İstos Flm

ELA İLE HİLMİ VE ALİ 
ELA AND HILMI WITH ALI
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Özet / Summary 
Yılların hocası Hlm (42), depremzede Ela’yı (20) 
ünverste sınavına tekrar hazırlarken; apartman 
görevlsnn kdr sınıfta kalan oğlu Al'ye (15) de 
matematk çalıştırır. Yalnızlıklarına merhem 
brbrlernde ararlarken, brden kendlern sınırların 
kalktığı ve gün geçtkçe teknszleşen br üçgende 
sıkışmış bulurlar.

Veteran math teacher Hlm (42) s preparng the 
earthquake survvor Ela (20) for her college 
applcatons, and s mentorng Al (15) the doorman's 
son, who flunked for the second tme at school. As 
they seek refuge from lonelness n each other, they 
slowly find themselves n an uncanny trangle where 
all boundares dssolve.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
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Yönetmen / Drector
Ümran Safter belsesel yapımcısı , yönetmen ve 
gazetec. 20 yılı aşkın br süre yazılı ve görsel 
medyada  muhabr ve edtör olarak çalıştı.  2015 
yılından bu yana uzun metraj belgesel film yapıyor.

Ümran Safter s a documentary filmmaker and 
journalst. For more than two decades she covered 
Turkey and the Mddle East ncludng the wars n Iraq 
and Syra for both prnt and televson meda. She 
started her filmmakng career n 2015 wth a feature-
length documentary called The Eye of Istanbul.

2022 / 84 ’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Ümran Safter
Senaryo/Screenplay: Ümran Safter
Müzk / Musc: Yağız Oral
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Bertan Özer
Sanat Yönetmen / Art Drector: Ümran 
Safter, Suraj Sharma
Kurgu / Edtng: Ümran Safter, 
Ömer Leventoğlu
Oyuncular /Cast: Mna Demrtaş, Ece 
Demrtürk, Işıl Acaray, Bervan Edebal, 
Kayra Kalaycı, Eray Yasn Işık, Mne 
Demrtaş
Yapımcı / Producer: Ümran Safter, 
Suraj Sharma
Yapım / Producton: Ekm Medya

KABAHAT
GUILT
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Özet / Summary 
13 yaşındak Reyhan dndar br alede büyüyen  akıllı 
ve dk başlı br kızdır.  Her yıl olduğu gb o yaz tatln 
de annes Hatce(37) ve erkek kardeş  Mehmet(7) le 
brlkte huysuzluğu le nam salmış̧, köyde ”hoca” 
lakabıyla anılan babaannes Ümmü’ nün yaşadığı 
muhafazakar br anadolu köyünde geçrecektr. 
Reyhan köye vardıktan br gün sonra lk kez olduğu ve 
annesnden sakladığı adet kanaması btmş, dn 
usullere göre gusül abdest alarak yıkanması ve 
temzlenmes gerekmektedr. Ancak köydek banyonun 
bozulması ve kuraklık nedenyle su kesntler, 
Reyhan’ı büyük br açmaza ve korkuya sürükler. 
banyo yapamayan ve gusül abdest alamayan Reyhan 
geceler kabus görmeye başlar.
Reyhan br yandan tek başına hurafelerle mücadele 
ederken br yandan da köydek yakın arkadaşı 17 
yaşındak Şükran’ın da sorunlarını çözmesne 
yardımcı olmaya grşr.
Reyhan, rased n a relgous famly, arrves to spend 
her summer holdays at her grandmother Ummu’s(65) 
house n a conservatve central anatolan vllage, 
accompaned by her mother Hatce(37), and her 6-
year-old brother Mehmet.

The 13-year-old s grpped by a state of nner turmol. 
she has just had her first perod and dreads the 
consequences of beng unable to perform the requred 
relgous rtes. Reyhan’s concerns mount after she 
finds out that the water supply at her grandmoth-er’s 
vllage house s cut off. She s desperate to find a way 
to perform the requred relgous abluton rtes, whch 
she has always been told wll protect her from attacks 
by djnns and facal dsfiguraton. she starts havng 
nghtmares.    
   At the same tme, Reyhan s also determned to help 
Şükran, 17, her best frend n the vllage.

DÜNYA  PRÖMİYERİ
WORLD   PREMIERE

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
NATIONAL FEATURE FILMS COMPETITION

Yönetmen / Drector
Sabancı Ünverstes’nde görsel letşm tasarım 
eğtm aldı. London Flm School’da yüksek lsans 
yaptı. Malezya, Fransa, Kazakstan, Guatemala, 
Güney Afrka, Çn, Portekz, İngltere, Ukrayna, 
Lübnan gb ülkelern prodüksyonlarında çalıştı. 
Görüntü yönetmenlğn yaptığı End of Season le 
Cannes Cnefoundaton’a, Syabonga le Locarno Flm 
Festvalne katılmaya hak kazandı. 2018’de mezunyet 
projes olan kısa film “Şeytan Tırnağı”nı uzun metraj 
halne gelştrp “Mendrek”  çeken Demrer, Atlanta 
Flm Festval’nde galasını yaptı.

He moved to London 2014, entered the MA 
Flmmakng program at the London Flm School. Hs 
work has taken hm to varous countres ncludng 
Malaysa, France, Kazakhstan, Guatemala, UK, South 
Afrca, Leubnan, Ukrane and Portugal. The films he 
has worked on have been shown at numerous 
nternatonal film festvals, such as Cannes 
(Cnefondaton), Locarno, Palm Sprngs, Flckers' 
Rhode Island and many others. As a wrter/drector, 
Cem’s debut feature Breakwater, has recently 
premered at Atlanta Flm Festval.  

2021/110’ /Renkl Color/Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Cem Demrer 
Senaryo/Screenplay: Cem Demrer
Müzk/Musc: Andres Casta
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Sebastán Lojo
Sanat Yönetmen/Art drector: Berke 
Öksüzoğlu
Kurgu/Edtng: Julen Testa
Oyuncular/Cast: Barış Yılmaz Gündüz, 
Alhan Kaya, Ahmet Acar, Hasan Çelk, 
Mehmet Kafkaslıgl, Al Demrkol, Önder 
Demrer,Burak Bal, Cansu Şmşek
Yapımcı/Producer: Eda Çarıkçı, Rem Itan
Yapım/Producton: İsoyön Flm

MENDİREK
BREAKWATER
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Özet/ Summary 
Bozcaada’da, genç ve kendne güven olmayan br 
balıkçı Aslan, dalış yaparken br ıstakoz mağarası 
bulur. Bu haznenn kendsne br servet ve hç sahp 
olamadığı saygınlığı kazandıracağını bldğ çn 
ıstakozları toplayana kadar bunu br sır olarak saklar. 
Kuzen ve en yakın arkadaşı Yılmaz le bu sırrı 
paylaşmaması lşklernde br çatlak oluşturur, 
Yılmaz’ın şüpheler arttıkça bu çatlak dernleşr. 
Aslan’ın kendsnden br şeyler saklaması, Yılmaz’ın  
hayatının dğer alanlarında da kendn gösteren  
paranoyak takıntılar sarmalını tetkler ve onun 
düşüşüne yol açar. 

Aslan, a young nsecure fisherman who lves on the 
Turksh sland named Bozcaada, finds a lobster cave 
whle dvng.Knowng ths treasure wll brng hm 
wealth and the prestge that he has never had n hs 
socety, he decdes to keep t a secret untl he can 
properly harvest the lobsters by hmself. By not 
sharng the secret wth hs cousn and closest frend, 
Yılmaz, Aslan creates a crack n ther relatonshp that 
grows as Ylmaz’s suspcons arse. The noton that 
Aslan s hdng somethng from hm, trggers n Ylmaz 
a seres of paranod obsessons that extend to other 
areas of hs lfe, sendng hm n a downward spral.
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Yönetmen / Drector
Senaryosu kendsne at olan ‘Kasap Havası’ adlı 
filmn yönetmenlğn ve yapımcılığını üstlenmştr.  
Dünya prömyern Internatonal Tallnn Black Nghts 
Flm Festval’nde yapan ‘Kasap Havası’ ulusal ve 
uluslararası festvallerde  gösterlmş ve sayısız ödüle 
layık görülmüştür. Türkye - İspanya - Bulgarstan 
ortak yapımı olan ‘Suna’ Mannhem Meetng Place, 
Translvanya Ptchng ve Antalya Flm Forum’da yer 
almış olup Göteborg Flm Festval ‘Work n Progress’ 
desteğn almıştır.  
Sezgn, filmlernde kadın hkayelerne ve onların 
sorunlarına odaklanmayı terch etmekte, evlere 
odalara sıkışmış, stedğ hayatı yaşamayan brey 
olamayan, toplum ve ale baskısı altında ezlen 
karakterlern dünyasını şlemektedr. 
  
She s an award-wnnng drector, scrptwrter and 
producer based n Istanbul, Türkye. She made her 
debut film, ‘Weddng Dance’ as the scrptwrter, 
drector and producer n 2015. ‘Weddng Dance’ made 
nternatonal premere at the PÖFF, Tallnn Black Nght 
Flm Festval, natonal premere n Adana Golden Boll 
Flm Festval.  ‘SUNA’ project has been selected n 
Mannhem Meetng Place 2017, Translvana Ptch 
Stop 2018, Antalya Flm Forum ‘Development Event’ 
n 2018. ‘SUNA’ project won ‘Work n Progress’ bg 
prze n ‘Antalya Flm Forum n 2021.Snce 2014 she 
has been workng as an ndependent filmmaker n 
Türkye. In her films, she lkes to focus on male-
female relatons and women's ssues.

2022 / 102’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Çğdem Sezgn
Senaryo/Screenplay: Çğdem Sezgn
Müzk / Musc: Kemal Afşn
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Ersan Çapan
Sanat Yönetmen / Art drector: Osman 
Özcan
Kurgu / Edtng: Erşah Ççek
Oyuncular /Cast: Nurcan Eren, Tarık 
Papuççuoğlu, Fırat Tanış, Erol Babaoğlu, 
Ezg Coşkun, Oğuz Kara, Fuat Onan, 
Erdem Akakçe
Yapımcı / Producer: Betül Sezgn
Yapım / Producton: Kule Flm

SUNA
SUNA
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Özet/ Summary 
Suna hayatını hasta bakıcılık ve temzlkçlkle 
kazanan ell yaşlarında yalnız ve yoksul br kadındır. 
Evn uzun zaman önce kapatmıştır. Akrabalarının 
yanında kalmaktadır. 
Suna, İstanbul’u terk edp mam nkahıyla evlendrldğ 
Veysel’le ıssız br köyde esk br evde yaşamaya 
başlar. Kocasının her hzmetn görmeye razı olan 
Suna, onunla yatağa grmeye tahammül edemez. 
Pskolojs bozulur. Veysel’den gzl çk çmeye başlar.  

Suna, fifty year old, a poor woman wth no ncome, 
finds a place to stay by marryng an old man. Suna 
hates makng love wth her husband. Her restless 
heart won't gve her or anyone close to hm peace. 
She gets depressed. She drnks alcohol secretly. She 
meets someone and  has bad experences n there.  
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Yönetmen / Drector
1976’da Afganstan Kabl’de dünyaya geld. Ales 
savaş nedenyle Afganstan’dan ayrılmak zorunda 
kaldı. Cenevre Ünverstes’nde byoloj eğtm aldı, 
ardından Küba’da, Havana’da, Escuela Internaconal 
de Cnema y Televson’da snema eğtm aldı. Burada 
fotoğraf konusunda uzmanlaştı. Pek çok kısa film ve 
belgesel yönett, genel olarak kmlk ve sürgün üzerne 
filmler ürett. Snemanın ve fotoğrafın yanı sıra güncel 
sanatla da lglenen Tareq‘n son şler İstanbul’da 
Depo gb galerlerde serglend. Ekm 2018’de 
Kuzeydoğu Türkye’de çeklen Yaban, Tareq ’n lk 
uzun metraj film.

He was born n Kabul, Afghanstan n 1976. Hs famly 
had to leave Afghanstan because of the war. He 
studed bology at Unversty of Geneva, and then he 
studed film at the Internatonal School of Flm and 
Televson n Havana, Cuba. He specalzed n 
cnematography. He drected many short films and 
documentares, generally he made films on dentty 
and exle. In addton to cnema and cnematography, 
Tareq s also nto contemporary arts and hs latest 
works of art have been exhbted at art galleres lke 
Depo Istanbul. YABAN that has been shot n October 
2018, n Northeast Türkye s Tareq’s first feature film.

2022 /  80’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
İsvı̇çre Swtzerland 
Yönetmen/Drector: Tareq Daoud
Senaryo/Screenplay: Tareq Daoud
Müzk / Musc: Ncolas Rabaeus
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Florent Herry
Sanat Yönetmen / Art drector: Osman 
Özcan
Kurgu / Edtng: Ncolas Hslare
Oyuncular /Cast: Amra Casar, Haydar 
Şşman, Doğanay Ünal
Yapımcı / Producer: Çğdem Mater, Xaver 
Dergo
Yapım / Producton: Ret Flm, İdp Flms

YABAN
YABAN
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Özet/ Summary 
Trakya, günümüz...45 yaşındak Fransız vatandaşı 
Clare, dokuz yaşındak kızı Sabrna’ nın velayetn 
Türkye’de ünlü br adam olan kocasına kaptırır. 
Durumu kabul etmey reddeden Clare, çocukla brlkte 
kaçar. Kendsn ve kızını Bulgarstan sınırından ülke 
dışına kaçırması çn br kaçakçıya para öder. Ancak 
kaçakçı, çocuğun babasının şöhretn ve ondan daha 
fazla para alableceğn anlayınca planları erteler ve 
onları ormandak harap br kulübeye getrr. Anne ve 
kız kulübede baş başa kalır. Tecrt ve umutsuzluk.
 
Northwest Türkye, the present day…Clare, 45 years 
old, s a French expat who lost custody of her 9-year-
old daughter, Sabrna, to her ex-husband, a local 
celebrty. Refusng to accept the stuaton, Clare runs 
away wth the chld. She pays a smuggler to sneak 
herself and her daughter out of the country through 
the Bulgaran border. But when the smuggler realzes 
he can make an extra profit by returnng the kd to hs 
father, he delays the crossng of the border and brngs 
them to a dlapdated shack n the woods. There, 
mother and daughter are left to fend for themselves. 
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ÖN JURİ ÜYELERİ Pre-Selection Jury

Korkut
AKIN

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
Natonal Documentary Flm Compett on

ÖN JURİ ÜYELERİ 
Pre-Selecton Jury

Anadolu Ünverstes İBF, Snema ve 
Televzyon Bölümü (1981) lk 
mezunlarından… İstanbul Ünverstesnde 
gazeteclk üzerne yüksek lsans yaptı. 
“Başarılı Yönetmen” olarak Goethe Insttute 
Bursu (1989) kazandı. İÜ İşletme İktsadı 
Ensttüsü İhtsas Programını (2004) btrd.  
IRU Akadems- Belçka, Yönetc Sertfikası 
(2006) aldı. Yurtç ve yurtdışında televzyon 
ve kurumlara brçok belgesel, reklam, tanıtım 
filmler çekt. 

He s one of the first graduates of Anadolu 
Unversty  Flm and Televson department 
(1981). He dd hs master’s degree on 
journalsm at Istanbul Unversty. He got a 
”Successful Drector” scholarshp from the 
Goethe Inttute n 1989. He  completed the 
Management and Economcs Insttute 
Expertse Program at Istanbul Unversty n 
2004. He got a Management Certficate at the 
IRU Academy, Belgum n 2006. He shot many 
documentares, commercal films and 
advertsements for televson and other 
nsttutons n Türkye and abroad. 

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
National Documentary Film Competition

ÖN JURİ ÜYELERİ Pre-Selection Jury

Pınar
OKAN

Ankara’da doğdu, 2003 yılında Ankara 
Ünverstes İletşm Fakültes, Radyo-
Televzyon ve Snema bölümünden mezun 
oldu. 2004-2011 yılları arasında TRT’de pek 
çok belgesel projesnde yönetmen yardımcısı, 
knc yönetmen ve metn yazarı olarak çalıştı. 
2012’den ber TRT belgesel programlar 
bölümünde yönetmen ve yapımcı olarak 
çalışıyor. 

She was born n Ankara. She graduated from 
the Ankara Unversty, Faculty of 
Communcaton, Rado-Televson and Cnema 
Department n 2003. Between the years 2004 
and 2011, she worked as an assstant drector, 
second drector and scrptwrter n numerous 
documentary projects at the TRT. She has 
been workng as a drector and producer n 
TRT Documentary Programs Department 
snce 2012. 

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
Natonal Documentary Flm Compett on

ÖN JURİ ÜYELERİ 
Pre-Selecton Jury
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ÖN JURİ ÜYELERİ Pre-Selection Jury

Doç. Dr. Sbel
Ç.NORMA

Anadolu Ünverstes İletşm Blmler 
Fakültes Snema ve Televzyon Bölümü’nden 
mezun oldu. Yüksek lsans ve doktorasını 
İngltere’de yaptı. Mevsmlk tarım şçler çn 
Mll Eğtm Bakanlığı, Anadolu Ünverstes ve 
UNDP’nn şbrlğyle göç okulunun 
kurulmasına katkıda bulundu. Kuzgun Acar’ın 
hayatını anlatan “Br Kuyruklu Yıldız” 
belgeselnn ortak yönetmen yapımcılığını 
üstlend. Rofifi Flm Festval’nde jürde yer 
aldı. Llly, Türkye Dyabet Vakfı, Anadolu 
Ünverstes ve Maltepe Ünverstes 
şbrlğnde gerçekleştrlen “10 Şeker 
Yönetmen Aranıyor” Flm Kampı’nda 
danışman olarak görev aldı. Uluslararası 
Çocuk Hakları Flm Festval’nn yönetm 
kurulunda yer aldı. Norman, Eskşehr 
Yazılıkaya UNESCO Jeopark projesnde 
çalışmaya devam etmektedr. Ayrıca 
Osmangaz Ünverstes kampüsünde yer alan 
Avrupa Brlğ tarafından desteklenen 
Hppoterap projesne katkıda bulunmaktadır.

She graduated from the Department of Flm 
and Televson, Faculty of Communcaton 
Scences  at Anadolu Unversty. She got her 
master’s  and doctorate degree n the Unted 
Kngdom. Wth the collaboraton of the 
Mnstry of Educaton, Anadolu Unversty and 
UNDP she helped found the school of 
mmgraton for seasonal agrcultural workers. 
She co-drected and co-produced the 
documentary about Kuzgun Acar’s lfe, “Br 
Kuyruklu Yıldız”. She was a member of the 
jury at the Rofifi Flm Festval. She worked as 
an advsor at the “Lookng For 10 Sweet 
Drectors” Flm Camp produced by the 
collaboraton of Llly, Türkye Dabetes 
Foundaton, Anadolu Unversty and Maltepe 
Unversty. She was n the board of drectors 
at the Internatonal Chldren’s Rghts Flm 
Festval. Ms. Norman contnues workng n the 
Eskşehr Yazılıkaya UNESCO Geopark 
project. She also contrbutes to the 
Hppotherapy project sponsored by the 
European Unon n the Osmangaz Unversty 
campus.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
Natonal Documentary Flm Compett on Pre-Selecton Jury

ÖN JURİ ÜYELERİ 
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Derya
TARIM

Karyerne Endüstr Mühends olarak 
başlayan Derya Tarım, 2006 yılından ber 
snema ve televzyon sektöründe yapımcı 
olarak çalışmakta, 2007 yılında kurulan 
Lacvert Flm’n kurucu ortaklığını 
yapmaktadır. Yapımcılığını üstlendğ Dare ve 
Büyük Oyun filmler ulusal ve uluslararası film 
festvallernde çok sayıda ödüle değer 
bulunmuştur. Karlovy Vary Yapım Aşaması 
Seçks, Treste When East Meets West Proje 
Gelstrme Platformu, East European Flm 
Assocaton Workshopları ve Köprüde 
Buluşmalar Türkye Fransa ortak yapım 
platformlarına katılmanın yanı
sıra, 2018 yılında Türkye İspanya ortak 
yapımı Eurmages destekl belgesel projes 
Sngled Out’u tamamlamıştır. 2020 yılında 
yapım desteğ almış olan yen uzun metraj 
film projeler İlk Taşı En Dertl Olan Atsın, 
Türkye Amerka ortak yapımı Defne Kök 
Salınca ve uzun metraj belgesel Hümanst Br 
Deha üzerne çalışmaya devam etmektedr. 
Uzun metraj film ve belgesel üretmlernn 
yanında, Tasarım, Mmarlık, Sanat alanlarında 
kültürel tv formatları üretmektedr.  2019 
yılından tbaren SEYAP yönetm kurulu 
üyelğ ve saymanlık görevlern yürütmektedr.  
Ayrıca resm, heykel ve  dgtal nternet 
sanatları konusunda faaalyet gösteren 
Lacvert Art platformununun kurucu ortağıdır.

Derya Tarım s a founder of The Lacvert Flm
Company, and she has been producng and
 managng several award wnng feature 
moves and 
productons whch have brought success. Her 
last two moves took part at programs/offical
 selectons of 30 Internatonal film festval and
 were awarded. Derya has attended 
nternatonal coproducton platforms and 
workshops ncluded Cannes Flm Festval, 
Los Angeles Flm Market, Karlovy Vary Flm 
Festval, WEMW Treste, Meetng on the 
Brdge, EEFA Network for last feature moves  
“Crcle”. 
She has produced feature documentary whch 
s Spansh Turksh coproducton, eurmages 
funded,  ttled  “Sngled Out”. She s workng 
on new feature moves “Who Has The Most 
Grudge Cast The Frst Stone”  n finance 
development , “Daphne Grows Roots” Turksh 
Amercan coproducton located n Los 
Angeles and feature documentary  “Master of 
Bran” whch s n post producton.  She also 
has worked wth UNDP as a consultant – 
producer and she  produces cultural Tv 
formats about desgn and Archtecture for TRT 
2. Besdes those she s  a founder of Lacvert 
Art focus on curaton of pantngs, statues and 
dgtal art for company and publc nsttutons. 
She has been board member of Flm 
Producer Assocaton  - SEYAP snce 2019. 

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
Natonal Documentary Flm Compett on

JURİ ÜYELERİ 
Jury Members

JURİ ÜYELERİ Jury Members

Sevnç
YEŞİLTAŞ

Marmara Ünverstes Türk Dl ve Edebyatı 
bölümü mezunu. Yüksek Lsansını İstanbul 
Ünverstes Radyo- Televzyon Bölümü’nde 
tamamladı. Sevnç Yeşltaş 1988-2018 yılları 
arasında TRT de çokfarklı dalda program ve 
belgesellere yönetmen ve yapımcı olarak 
mza attı. Kültür-sanat programları ve belgesel 
film konusunda uzmanlaştı. Jür Üyelklernde 
bulundu. TRT Köln Bürosu Kurucu Temslclğ 
yaptı.
EURODOC 2015 yılı tecrübel belgesel film 
yapımcıları çn film gelştrme ve ortak 
yapımcılık eğtmn tamamladı.
Reklamcılık Vakfı Fkrden Flme Program 
Yönetm Sürec Eğtmn aldı.
BBC ve EBU nun düzenledğ program ve 
belgesel eğtmlerne katıldı. 
Canal France- TRT – Fransız Kültür Merkez 
belgesel çözümleme semnernn 
koordnatörlüğünü ve çerk tasarımını 
hazırladı .
Dok Lepzg ve Selank Belgesel Flm Festval 
sunum atölyelerne ve proje değerlendrme 
toplantılarına katıldı.
Flm Yönetmenler Derneğ Flm Yapım 
Yönetm Akadems Belgesel Flm projeler 
danışmanıdır.
Belgesel Snemacılar Brlğ yönetm kurulu 
üyesdr.
Kültür Bakanlığı Belgesel Flm Destekleme 
kurulu üyesdr.

She majored n Turksh Language and 
Lterature at Marmara Unversty.  She 
completed her graduate studes at Istanbul 
Unversty Rado and Televson department. 
From 1998 to 2018 she worked on varous 
programs and documentares on TRT as a 
drector and producer. She specalzed n 
culture and arts programs and documentares. 
She was a member of the jury on varous 
occasons. She was the TRT Cologne Office 
Founder Agent.
In 2015 she completed the EURODOC film 
development and co-producton tranng for 
veteran documentary producers.
She took a course on ‘Managng the Process 
of Turnng an Idea nto a Flm Program’ at the 
Advertsng Foundaton. 
She attended programs and documentary 
tranngs organzed by the BBC and EBU.
She coordnated and created the content 
desgn of the Canal France-TRT-French 
Cultural Center documentary analyss 
semnar.
She attended the Dok Lepzg and 
Thessalonk Documentary Flm Festval 
presentaton workshops and project 
evaluaton meetngs.
She s an advsor to the Flm Drectors’ 
Assocaton Flm Producton and Management 
Academy Documentary projects.
She’s a member of the board of drectors of 
the Documentary Flmmakers’ Assocaton.
She s a member of the board of the Mnstry 
of Culture Documentary Corroboraton.
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Vedat
ATASOY

Belgesel yapımcısı. 7 yıldır beIN grubuna at 
olan Türkye’nn lk belgesel kanalı İzTV’nn 
ortak kurucusu(2006). Ulusal ve uluslararası 
kanallarda yayınlanan 2500’den fazla 
belgesele yapımcı olarak mza attı. Bütün 
dünyada 100’den fazla belgeseln 
yönetmenlğn yaptı.
1993-2003 Atv kanalı Yönetmen ve Yapımcı
2005 Şarküter Yapım Ortak Kurucu
2006 IzTV Kurucu, Yönetmen ve Yapımcı
2008 DMR Yapım Kurucu
Radkal Gazetes’nde  köşe yazarı

Well-known documentary producer wth 
valuable reputaton n Turkey. Co-Founder of 
Turkey's first documentary channel İzTV n 
2006whch belongs to beIN group for 7 years. 
Sgned more than 2.500 documentares as 
producer broadcasted n natonal and 
nternatonal channels. Drected over 100 
documentares as drector broadcasted 
worldwde.
• Drector and Producer 1993-2003 @Atv 
Channel
• Co-founder of Şarküter Producton n 2005
• Founder, Drector and Producer of İzTV n 
2006
• Founder of DMR Producton n 2008
• Columnst n Radkal Newspaper

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
NATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

FİNALİSTLER / FINALISTS
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Yönetmen / Drector
Berkay Şatır, 1994’te İstanbul’da doğdu. Galatasaray 
Ünverstes, İletşm Bölümü ve Bordeaux Montagne 
Ünverstes, İletşm ve Haberclk bölümünden mezun 
oldu. İstanbul Kadr Has Ünverstes, Snema ve 
Televzyon bölümünde yüksek lsansını tamamladı. 
2018 yılında İstanbul Flm Festval’nde metn yazarı 
olarak, 2019’da se Beykoz Kundura Flm 
Stüdyolarında mekan koordnatörü olarak çalıştı. 
Bakırköy Underground, öğrenclk yıllarında pek çok 
kısa film ve öğrenc projeler üzernde çalışmış, 
Berkay Şatır’ın kısa deneysel projelernn yanında lk 
belgeseldr.

Berkay Şatır born n 1994 n Istanbul, Türkye. He 
graduated from Galatasaray Unversty 
Communcaton Faculty n Istanbul, and Bordeaux 
Montagne Unversty Informaton-Communcaton 
Department n Bordeaux. He s currently studyng as 
Master of Arts student n Cnema and Televson 
Studes at Kadr Has Unversty n Istanbul. 
He worked as a copywrter n Istanbul Flm Festval n 
2018 and Venue Manager n Istanbul Beykoz Kundura 
Flm Studos n 2019. 
He worked on many short films and student projects. 
Bakırköy Underground s hs first documentary 
alongsde hs prevous short and expermental 
projects.

Özet / Summary 
Br “kurtuluş yer” olarak anılan Bakırköy’ün çok 
katmanlı tarhne saf ve kşsel br yolculuk. Berkay 
Şatır, filmnde kend anılarından, büyüdüğü 
mahalleden ve komşularından aldığı lhamla seyrcy 
farklı yaşam bçmler ve sosyal toplulukların üzernde 
büyük etks olan br müzkal büyümenn çne çekyor. 
Bakırköy Underground, 90’lardan ve 2000’l yıllardan 
benzersz arşv görüntüler ve fotoğraflarla br müzkal 
kmlğn ve Bakırköy’ün değşen dokusuna bakıyor.

A raw and personal journey nto the kaledoscopc 
hstory of a “place of salvaton”, Bakırköy. In hs 
documentary, Berkay Şatır uses hs own memores, 
neghborhood and neghbors to draw the spectator 
nto a place where a muscal growth has a bg mpact 
on dfferent lfe forms and socal communtes. 
Bakırköy Underground looks at the changng texture 
of a muscal dentty and an area wth unque archval 
footage and photos from 90’s and 2000’s.

2022 /  30’ 10’’/ Renkl Color / Türkye 
Turkey 
Yönetmen/Drector: Berkay Şatır
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Berkay Şatır
Kurgu / Edtng: Berkay Şatır
Yapımcı / Producer: Berkay Şatır
Ortak Yapımcı / Co-Producer: Berfin 
Altınışık, Çağla Aslan

BAKIRKÖY UNDERGROUND
BAKIRKÖY UNDERGROUND
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ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
National Documentary Film Competition

Yönetmen / Drector
1949’da doğdu. Edebyat, felsefe okudu. Alope’nn 
Odası, Hayaller ve Sokaklar, Bedrufi’nn Nefes ve 
2022’de Yunus Nad ve Vedat Türkal ödüllern 
kazanan Şehrl Karınca ktapları Sel Yayınları’ndan 
basıldı. 
Gürel, Vapurlar/Blues (1988), Changr’de Br Gece 
(1995), Yağmur (1999), Odamda Yolculuk (2022), 
İplern Kopuşu (2007), Zambon Sokağı (2017), Koş 
Gt Br de Sen Bak (2020) albümlern mzaladı. 
Onlarca serg açtı.

He was born n 1949. He studed lterature and 
phlosophy. 
Alope’s Room, The Dreams and The Streets, Bedrufi’s 
Breath and Ant from a Cty, whch won the Yunus Nad 
and Vedat Türkal story awards n 2022, were 
publshed by Sel Publcatons. Gürel has recorded 7 
albums: Ferres/Blues (1988), A Nght n Changr 
(1995), Ran (1999), A Voyage n My Room (2022), 
Breakng of The Ropes (2007), Zambon Street 
(2017), Run and Take a Look (2020). He opened 
dozens of art exhbts.

Özet / Summary 
Abdurrahman Keskner snemamızın parıldayan 
ışıklarından br. Ünlü yapımcıyı ülkemz snemasının 
yapımcılık tarhnde farklı kılan özellğ, lk bakışta 
çelşkl görünse de ncelğe yatırım yapmaktan 
yılmayan çalışma yöntem: Hçbr yapımcı tüm 
kazandıklarını ddalı filmlere yatırıp zarar ettkten 
sonra aynı umudun peşnde defalarca koşmadı. 
Ülkemz snemasının dünyaya tanıtılmasında büyük 
adımlar atan Abdurrahman Keskner harç. 

Abdurrahman Keskner s one of the shnng lghts of 
our cnema. The feature that dstngushes the famous 
producer n the producton hstory of our country’s 
cnema s hs method of workng, whch does not tre 
of nvestng n elaborateness, even though t may 
seem contradctory at first glance: none of the 
producers have pursued the same hope over and 
over after nvestng all hs earnngs n shootng films 
ambtously and makng a loss. Ths was an excepton 
for Abdurrahman Keskner who took great strdes n 
promotng our country’s cnema to the world.

2022 /  61 ’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Mehmet Gürel
Senaryo/Screenplay: Görkem Yeltan
Müzk / Musc: Mehmet Gürel
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Ahmet Sesgürgl
Sanat Yönetmen / Art drector: Emre Arda
Kurgu / Edtng: Gamze Terra
Yapımcı / Producer: Yalçın Akyıldız, 
Görkem Yeltan
Yapım / Producton: Karna Flm

BİR ZAMANLAR YEŞİLÇAM: ABDURRAHMAN KESKİNER
ONCE UPON A TIME YESİLCAM: ABDURRAHMAN KESKINER
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Yönetmen / Drector
Jeyan Kader Gülşen, İstanbul ve Stuttgart’ta yaşayan 
ve uluslararası deneym olan br belgesel film 
yönetmen ve yapımcısı. Uzun yıllar Katar merkezl Al 
Jazeera Türk Televzyonu’nda Dış Yapımlar ve Satın 
Alma baş yapımcısı olarak görev aldı. 

Jeyan Kader Gulsen s a documentary film drector 
and producer lvng between n Istanbul, Turkey and 
Stuttgart, Germany. Executve producer for sx years 
at the Al Jazeera Televson Channel. 

Zekye Kaçak Bakırhan, televzyonculuk geçmş olan 
br belgesel film yönetmen.  Br Ntv klasğ olan “Ve 
İnsan” Programı’nda hazırladığı k ayrı dosya haberle 
2006 ve 2007 yıllarında Türkye Gazetecler 
Cemyet’nden ödül aldı. Ntv’den sonra Katar merkezl 
Al Jazeera Türk Televzyonu’nda belgesel yapımcı 
yönetmen olarak çalıştı.

Zekye Kacak s a documentary film drector wth a 
background n televson. She receved awards from 
the Turksh Journalsts Assocaton n 2006 and 2007. 
After NTV, she worked as documentary producer-
drector at the Al Jazeera Televson Channel. 

Özet/ Summary 
"Bu Ben Değlm”, toplum, ale baskısı ve kend ç 
çatışmaları nedenyle cnsel yönelmn gzleyerek br 
kadınla evlenen mutsuz geylern hkayesn anlatıyor. 
Karakterlern sürekl rol yapmaktan ve yalan 
söylemekten bunalmış, yaşadıkları le hayal ettkler 
arasında bocalayan, sıkışıp kalmış dünyalarını ele 
alan film, dern kadın mağduryetn de hssettryor.

‘’Ths s Not Me’’ tells the story of unhappy gay men 
who have had to marry women to hde ther sexual 
orentaton n the face of socetal and famly pressure 
n Türkye, and ther own nternal conflcts. The film 
reveals each characters’ world: exhausted from 
contnually playng at socal roles and lyng about ther 
dentty, falterng between ther realty and ther 
dreams, frustrated and stuck n ther lves. It also looks 
at the subject from the aspect of women who are the 
other vctms of these marrages.

2022 /  91’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Jeyan Kader Gülşen, 
Zekye Kaçak
Senaryo/Screenplay: Zekye Kaçak, Jeyan 
Kader Gülşen
Müzk / Musc: Vedat Yıldırım, Cansun 
Küçüktürk
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Chrstan Feland
Kurgu / Edtng: Jeyan Kader Gülşen, 
Zekye Kaçak
Yapımcı / Producer: Jeyan Kader Gülşen

BU BEN DEĞİLİM 
THIS IS NOT ME
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Yönetmen / Drector
2000 yılından bu yana belgesel ve reklam film 
yönetmenlğ yapmaktadır. İlk uzun film Uzak İhtmal 
(2009) ve knc film Yozgat Blues (2013) brçok ulusal 
ve uluslararası ödül aldı. "Uzak İhtmal" ulusal ve 
uluslararası festvallerde, Rotterdam film festval 
“Hvos Tger", İstanbul Flm Festval ve Adana Altın 
Koza Flm Festvallernden "En İy Yönetmen Ödülü" 
de dahl olmak üzere çok sayıda ödül aldı. İknc film 
"Yozgat Blues" uluslararası lk göstermn San 
Sebastan Flm festvalnde, ulusal lk göstermn 
İstanbul film festvalnde yapıldı. “Yozgat Blues” Adana 
Altı Koza ve Malatya Flm Festvallernde En İy Flm 
ve Sofya Flm Festval’nde En İy Balkan ödüllern 
aldı.
2018 yılında tamamladığı üçüncü film Anons, dünya 
lk göstermn yaptığı 75. Venedk Uluslararası Flm 
Festval Orrzont Bölümü’nde Jür Özel Ödülü’nü 
kazandı. “Anons”, bugüne kadar 15’n üzernde ödül 
aldı.
 
He began filmmakng wth drectng documentares n 
year 2000. He made hs first ficton film Wrong Rosary 
(Uzak İhtmal) n 2009 whch won several natonal and 
nternatonal awards ncludng Rotterdam film 
Festval’s Tger Award and İstanbul Flm Festval’s 
Best Drector award. Hs second film ‘’Yozgat Blues’’ 
was finshed n 2013 and premered at San Sebastan 
Flm Festval. Hs thrd film, The Announcement was 
premered at 75th Vence Flm Festval and won 
specal jury prze. The Announcement receved more 
than 15 awards tll ths day.  

2022 /  65’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Mahmut Fazıl Coşkun
Senaryo/Screenplay: Snan Yusufoğlu
Müzk / Musc: Murat Asl
Görüntü Yönetmen/Cnematography: Ersn 
Gök
Sanat Yönetmen / Art drector: Güler Başar
Kurgu / Edtng: Adl Yanık
Yapımcı / Producer: Bulut Reyhanoğlu, 
Vanessa Medn Arslan
Yapım / Producton: Koskos Flm Yapım

CROSSROADS
CROSSROADS
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Seçkn Prm, Gülay Semercoğlu, Candaş Şşman ve 
Snan Loge. Türk görsel sanatının dünyada tanınan 
dört öneml smn br araya getren bu belgesel, 
sanatçıların özgün estetk dünyalarını ve sanat 
yolculuklarını, gündelk hayatları ve şehrle kurdukları 
lşk üzernden anlatıyor.
Crossroads, dört sanatçının sanatsal dönüşümlern 
de kayıt altına alıyor. Tıpkı İstanbul’un dönüşümü 
gb…

Four Turksh contemporary artsts from dfferent 
dscplnes; Seçkn Prm, Gülay Semercoğlu, Candaş 
Şşman and Snan Longe, wdely recognzed, 
promnent names of Turksh modern art.
Crossroads records the artstc transformaton of 
these four artsts, just lke the eternal transformaton 
of Istanbul...
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Yönetmen / Drector
10.01.1974 tarhnde Dyarbakır l Lce lçes Yalaza 
köyünde dünyaya geldm. İlkokulu köyümde, ortaokul 
ve lse eğtmm Dyarbakır merkezde tamamladım. 
2000 yılından tbaren okul servsçlğ şyle 
uğraşmaktayım. 2013 yılından ber de bazı belgesel 
ntelkl projelerde fotoğraf ve vdeo çekm 
yapmaktayım.

My name s  Fetullah Celk, I was born on 10 th of 
January n 1974 n Yalaza vllage of Lce dstrct n 
Dyarbakr provnce. I completed my prmary school n 
the vllage  then we moved to the center of Dyarbakr 
and I completed my Secondary and hgh school  
there. I am workng as a  of school  bus  company 
manager and founder  snce 2000 year. I am fond of 
takng qualfied  vdeos and photos as a documentary 
snce 2013.

2022 /  73’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Fettullah Çelk
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Fettullah Çelk
Kurgu / Edtng: Ümt Kıvanç
Yapımcı / Producer: Fettullah Çelk

HERKES TOPRAĞA GÖMÜLÜR,BEN SUYA 
BURIED IN WATER NOT IN THE EARTH
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Özet / Summary 
Dcle nehr üzerne nşa edlen Ilısu Barajı le lgl 
konuşulmaya başlandığı 1950’l yıllardan  bu yana 
yapımının ptal çn sayısız eylem ve etknlk 
yapılmasına rağmen baraj yapıldı. Barajın etk alanı 
üzernde bulunan onlarca köy ve br lçenn tüm 
yaşanmışlıkları, tarh ve kültürel değerler pek çok 
endemk özellğ suya gömüldü. Dle kolay on k bn 
yıllık br medenyet modernteye kurban etmenn 
acısını hssetmekteyz. 
Hasankeyf ve çevres çığlıklarını göğe şöyle 
savuruyor: “Herkes toprağa gömülür ben suya.”

Snce the 1950s, when the talk about the Ilısu Dam, 
whch was bult on the Tgrs Rver, began, the dam 
was bult despte numerous actons and actvtes to 
cancel ts constructon. All the experences, hstorcal 
and cultural values and many endemc features of 
tens of vllages and a dstrct on the dam's mpact area 
have been submerged. We feel the pan of sacrficng 
a twelve thousand-year-old cvlzaton that s easy on 
the tongue to modernty.
Hasankeyf and ts envronment scream  to the sky 
lke: “Everyone s bured n the ground but  I am  nto 
the water.”

DÜNYA  PRÖMİYERİ
WORLD   PREMIERE

Yönetmen / Drector
1995 Yılında fotoğrafçılığa lg duymaya başladı.  
Yaşadığı bölgey ve kend çevresnde yaşananları 
yansıtmayı terch ederek; sosyal olarak zole edlmş, 
dışlanmış, marjnalze edlmş nsanlarla lgl 
hkayelere odaklandı; yoksulluk ve cnsyetle lgl 
sorunlar üzerne çalıştı. İşlern dünya çapında galer 
ve müzelerde sergled. İlk fotoğraf ktabı “Blackout” 
2017 yılında yayınladı. “Runs” adlı fotoğraf projes 
çn on yıldan fazla Josef Koudelka le çalıştı ve O’nu 
filme aldı.

Hs nterest n photography began n 1995 whle 
studyng cnema. Preferrng to reflect on hs own 
envronment, he focused on stores about socally 
solated, margnalzed people; poverty; and ssues 
related to gender that he experenced n hs 
neghborhood. 
He has shown hs projects n galleres and museums 
worldwde. He publsh hs first photo-book “Blackout“ 
n 2017. He worked wth Josef Koudelka for hs 
photographc project “Runs” more than ten years and 
film hm.

Özet/ Summary 
Efsanev Magnum fotoğrafçısı Josef Koudelka'nın 
geçmşne, anılarına, fotoğrafa dar düşüncelerne, 
hayata bakışına Akdenz bölgelerndek antk kentlern 
arkeolojk kalıntılarını konu alan son projes “Runs” 
üzernden O’nun bu duygusal yolculuğuna yakından 
br bakış. 
Herakletos'un ayak zlern takp eden Josef Koudelka, 
son 26 yılda defalarca çektğ 200'den fazla Helenstk 
ve Roma antk kentn yenden zyaret edyor. Akdenz 
bölgelerne yapılan bu destansı yolculukta 
Koudelka'nın hem sanatsal hem de felsefi 
“maksmum” arayışına odaklanırken, neşe, şefkat ve 
sesszlk anlarına tanık oluyoruz. 

A close look at the legendary Magnum photographer 
Josef Koudelka's past, memores, hs thoughts about 
photography, hs stance on lfe and hs emotonal 
journey through 'Runs', hs last project, whch s about 
the archeologcal runs of ancent ctes n 
Medterranean regons. 
Followng the footsteps of Heracltus, Josef Koudelka 
revsts more than 200 Hellenstc and Roman ancent 
ctes he shot repeatedly over past 26 years. Durng 
ths epc journey to Medterranean regons, we wtness 
the moments of joy, tenderness, and slence whle 
focusng on Koudelka’s both artstc and phlosophcal 
search for the “maxmum”.

2021 /  81’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Coşkun Aşar
Senaryo/Screenplay: Ayhan Hacıfazlıoğlu, 
Coşkun Aşar
Müzk / Musc: Gökçe Akçelk
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Coşkun Aşar
Kurgu / Edtng: Ayhan Hacıfazlıoğlu
Oyuncular /Cast: Josef Koudelka
Yapımcı / Producer: Coşkun Aşar
Yapım / Producton: Kozmo Flm

KOUDELKA: AYNI NEHİRDEN GEÇMEK
KOUDELKA: CROSSING THE SAME RIVER

Y
ö
n
e
tm

e
n
 /
 D

r
e
ct

o
r

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
National Documentary Film Competition



110 111

Yönetmen / Drector
1983 Adana doğumlu. 2001-2006 yılları arasında 
Almanya’nın Stuttgart şehrnde, Radyo, Snema TV 
eğtm aldı. TRT Belgesel Kanalına 13 bölümden 
oluşan, haftalık TV belgesel çekt. Br 2009, dğer 
2011 yılında çektğ k kısa film brçok ulusal ve 
uluslar arası festvalde gösterme grmeye hak 
kazanmıştır. 2014 Yılında T.C Turzm ve Kültür 
Bakanlığı desteğ le çektğ ‘Br Gün Ben de 
Öleceğm’ sml belgesel filmn ulusal ve uluslararası 
br çok festvalde gösterme grmş ve ödül almıştır. .

Neslhan Kültür was born n Adana n 1983. Between 
2001 and 2006, she studed Meden Wssen Schaft 
(Rado Cnema TV) n Stuttgart, Germany.  She filmed 
a weekly TV documentary consstng of 13 epsodes 
for the TRT documentary channel. Her two 
subsequent short films one filmed n 2009 and the 
other n 2011 were enttled to be screened n many 
natonal and nternatonal festvals. Her documentary 
named ‘’One Day I Wll De Too’’ whch she filmed wth 
the support of the Mnstry of Toursm and Culture n 
2014 was screened n many natonal and nternatonal 
festvals receved an award.

Özet / Summary 
Otogarlar; her kesmden nsanın yolculuk ettğ, otobüs 
firmalarının bağırış çağırış yolcu çağırdığı, esnafların 
gelp geçen yolculara pşmanye satmak çn 
çabaladığı, yer yer gürültülü yer yer sesszlğe 
gömülen br yaşam alanıdır... Tüm bunların dışında 
Adana otogarı da kend çnde br dünya 
oluşturmuştur. Hatce karakter bu hengamenn çnde 
esnafların arasına sıkışmış̧ köşe başı br tuvaletçdr. 
50 yaşlarındak Hatce karakter, köşe başındak 
tuvaletn kapısında tabures ve masası le bütünleşmş 
ve bu alanı ev gb sahplenmştr. 

Bus statons; It s a lvng space where people from all 
walks of lfe travel, bus companes call for 
passengers, shopkeepers try to sell candy to passers-
by, where t s nosy from tme to tme and slenced at 
places... Apart from all these, Adana bus staton has 
created a world n tself.
The character of Hatce s a corner toleter stuck 
among the shopkeepers n ths turmol. Hatce 
character, who s 50 years old, s ntegrated wth her 
stool and table at the door of the corner tolet and she 
owns ths space as her home. 

2022 / 57’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector:  Neslhan Kültür
Senaryo/Screenplay: Neslhan Kültür
Görüntü Yönetmen/Cnematography: Emre 
Keleşoğlu, Batukan Ceryan           
Sanat Yönetmen / Art drector: Samet 
Yıldırım
Kurgu / Edtng: Şaml Kafkas
Yapımcı / Producer: Neslhan Kültür

KÖŞE BAŞI BEKLERİM
I WAIT AROUND THE CORNER
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Yönetmen / Drector
Marmara Ünverstes Güzel Sanatlar Fakültes 
Snema bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan 
sonra mesleğmde lerlemeyp, bunun yerne otomotv 
sektöründe olan ale şrketlermzde reklam ve 
pazarlama görevn yürüttüm. Bu yıllarda fotoğrafla 
uğraştım ve k fotoğraf sergm oldu. Daha sonra 2016 
yılında İstanbul Blg Ünverstes, Snema Tv 
bölümünden ve Mlano’da bulunan Accadema Belle 
Art d Brera’dan yüksek lsans dereces aldım. 

I have born n İzmr. I have graduated from Marmara 
Unversty, Faculty of Fne Arts, Cnema department. 
After graduaton, I ddn't follow my professon, nstead 
I worked n our famly busness as advertsng 
manager. 
In 2016 I obtaned master degree from cnema 
department of İstanbul Blg Unversty and Accadema 
Belle Art d Brera n Mlan. 

Özet / Summary 
Şubat 2022'de 92 yaşında hayata gözlern yuman 
Türk caz trompetçs Maffy Falay, müzğe olan 
tutkusunun ardından erken yaşta İsveç'e yerleşmşt. 
60'larda Avrupa'da popüler br caz trompetçs oldu. 
Dzzy Gllespe, Thelonous Monk gb caz 
efsanelernn gözdesyd ve Quncy Jones, Kenny 
Clarke, Francy Boland gb smlerle aynı sahney 
paylaştı. 
Maffy'ye Stockholm banlyölerndek tek odalı evnde, 
farklı zaman dlmlernde eşlk ederek; artık müzğn 
cra edecek gücünün kalmadığı ve kültürünün yok 
olduğu bu dönemde, kendsn 65 yıl yaşadığı İsveç’de 
yabancı hssetmesne ve varlığını yenden 
tanımlamaya çalışmasına tanık oluyoruz.
Maffy Falay, who passed away n February 2022 at an 
age of 92, has left hs homeland for Sweden at an 
early age, followng hs passon for musc. 
In the 60’s Maffy became a popular trumpet player n 
Europe. He was coveted by such jazz legends as 
Dzzy Gllespe, Thelonous Monk and he shared the 
stage wth Quncy Jones, Kenny Clarke, Francy 
Boland.
In dfferent tme frames we accompany Maffy n hs 
one-room apartment n the suburbs of Stockholm, 
wtness hs alenaton as he seek to redefine hs 
exstence durng a tme when hs generaton and 
musc fade away.

2022 / 56’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector: Denz Yüksel Abalıoğlu
Senaryo/Screenplay: Denz Yüksel 
Abalıoğlu
Müzk / Musc: Maffy (Muaffak) Falay
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Denz Yüksel Abalıoğlu
Kurgu / Edtng: Eytan İpeker
Yapımcı / Producer: Denz Yüksel Abalıoğlu

MAFFY’S JAZZ
MAFFY’S JAZZ
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Yönetmen / Drector
1980 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Teknk 
Ünverstes’nden İnşaat Mühends olarak mezun 
olmasının ardından, Kalfornya Ünverstes, 
Berkeley’de Mühendslk ve Proje Yönetm Yüksek 
Lsansı yaptı. Ünverste yıllarından tbaren 
fotoğrafçılıkla lglend. Farklı fotoğraf topluluklarında 
bulundu. Br süre Zon Stem fotoğrafları çekt. 
AFSAD’da ve Ka Atölye’de karma sergler ve 
ktaplarda yer aldı.
Snematek Derneğ’nde aldığı eğtmlerden sonra 
belgesel filmle uğraşmaya başladı. Kamera, ışık, ses, 
kurgu dahl olmak üzere her alanda çalıştı. Türkye’de 
ve yurtdışında çektğ belgeseller, farklı ülkelerde 
gösterld. Oyunculuk ve yazarlık eğtmler aldı.

Born n Ankara n 1980, he studed cvl engneerng at 
Istanbul Techncal Unversty and hs masters n 
Engneerng and Project Management at the 
Unversty of Calforna, Berkeley.
He practced photography snce hs years at the 
unversty, and joned dfferent photography groups. 
He worked wth Zone System Photography for a 
perod. He partcpated n mx exhbton and books at 
AFSAD and Ka Atolye.
After the tranngs he receved at the Snematek 
Assocaton n Ankara, he started makng 
documentares. He worked at all dfferent areas of 
filmng, ncludng camera, sound, lght, edtng. Hs 
documentares were presented n Turkey and abroad. 
He studed actng and wrtng.

Özet / Summary 
Metastatk Meme Kanser (MMK) teşhs almasıyla 
hayatı altüst olan Canan, hayatta yapmadığı her 
şeyden pşmanlık duyar ve kalan yaşamında bütün 
stedklern yapmaya karar verr. Yakaladığı hayat 
sevnc ardından “y k kanser olmuşum” dyerek 
Türkye’nn lk MMK derneğn kuran Canan, 
olağandışı br şeklde hastalıkla 11. yılına grer.

Her lfe turnng upsde down wth her dagnoss wth 
metastatc breast cancer, Canan regrets everythng 
she mssed n her lfe and decdes to do whatever 
afterwards. Followng the joy of lfe she reaches, she 
thanks to her cancer and establshes Turkey’s first 
MBC Assocaton whle she extraordnarly enters her 
11th year wth the dsease.

2022 /  43’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector:  Can Adloğlu
Senaryo/Screenplay: Can Adloğlu
Görüntü Yönetmen/Cnematography: Can 
Adloğlu
Kurgu / Edtng: Şahn Yıldız
Yapımcı / Producer: Can Adloğlu
Yapım / Producton:  Arkasıra Flm A.Ş.

METAMAZON
METAMAZON
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DÜNYA  PRÖMİYERİ
WORLD   PREMIERE

Yönetmen / Drector
Pınar Fontn 2016'dan ber Türkye'de kadın 
snemasına odaklanan br üçleme üzernde çalışır. Bu 
üçlemenn lk film Flmn Adı Ne?, 1990'lar 
Türkye’snde filmlern çevrmş olan 68 kuşağın kadın 
snemacıları mercek altına alır. Flm, Antalya Flm 
Forum 2021'den büyük ödül almıştır. Dream Workers 
bu üçlemenn knc filmdr.
Fontn, snema alanında yüksek lsansını 2017’de 
tamamlamasının ardından doktora çalışmalarına 
Vctoran College of the Arts (VCA) ve Melbourne 
Ünverstes Sanat Fakültes’nde başlar. Akademk 
çalışmaları Yakın Doğu Sneması ve Femnst Flm 
Çalışmaları üzernde odaklanmaktadır.

Pınar Fontn s an award-wnnng, Istanbul-based 
filmmaker. Snce 2016, Fontn has been
workng on a trlogy focusng on women’s cnema n 
Turkey. The first film of ths trlogy, What’s
the Name of the Flm? s on the 68 generaton of 
women filmmakers who made ther films n
1990s Turkey. It receved
the grand award from Antalya Flm Forum 2021 and 
pre-selected at IDFA Forum 2021. Dream Workers s 
the second film of ths trlogy.
Fontn has completed an MA n film theory, and she s 
currently workng on her PhD at the
Vctoran College of the Arts (VCA) & Faculty of Arts at 
the Unversty of Melbourne. As an
academc, she works at the ntersecton of Near-
Eastern Cnema and Femnst Flm Studes.

Özet / Summary 
Türkye'den altı kadın snemacı ve Arslanköylü kadın 
tyatro grubunun ç çe geçmş hkayeler aracılığıyla 
kadınların yaratıcılığına, hayallerne ve hayatın 
beklenmedk yüzleşmelerne samm br yolculuk 
belgesel. Arslanköylü kadın tyatro topluluğu ve 
Türkye'den altı kadın yönetmenn filmografiler, yapım 
bçmler ve yaşamları arasındak bağların peşne 
düşen Dream Workers’ın yönetmen, kendn kend 
filmn yapma serüvennn ortasında bulur.

Dream Workers s a feature length documentary film 
about women filmmakers from Turkye.
Pursung the connectons between a vllage women’s 
theatre group, sx women drectors
from Turkey, ther filmographes, ther modes of 
producton and ther lves, the drector of
Dream Workers finds herself n the mddle of the 
adventure of makng her own film. 

2022 /  89’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector:  Pınar Fontn
Senaryo/Screenplay: Pınar Fontn
Müzk / Musc: Sad Işılay(Müzkotek) , 
Chan Aşkın (Kalan Müzk)
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Nalan Abbasoğlu
Kurgu / Edtng: Pınar Fontn
Yapımcı / Producer: Pınar Fontn

SENİN YILLARDIR GERÇEKLEŞTİRMEYİ BEKLEDİĞİN BİR DÜŞ VAR 
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Doç. Dr. Hakan
ERKILIÇ

Lsans eğtmn 1994 yılında Anadolu 
Ünverstes Snema ve Televzyon 
Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lsansını 1997 
yılında Anadolu Ünverstes'nden aldı. 
Sanattak yeterllğn 2003 yılında Mmar 
Snan Ünverstes Snema-TV alanında 
gerçekleştrd. 2004 yılından bu yana Mersn 
Ünverstes'nde görev yapmaktadır. Çalışma 
alanı Türk sneması, snema ve deolojs, 
snemanın üretm tarzı/ekonomk yapısı, djtal 
snema-VR ve belgeseldr. Bu konularda 
çeştl derg ve ktaplarda makale ve bldrler 
bulunmaktadır. Halen “Türkye'de Flm 
Festvaller: Yapısı, Ekonoms, 
Organzasyonu ve İzleyc Profil (Antalya, 
Adana, İstanbul ve Ankara Flm Festvaller)” 
başlıklı TÜBİTAK 1001 projes üzernde 
çalışmaktadır.

He completed hs undergraduate study n 
Anadolu Unversty Flm and TV Department n 
1994. He got hs master’s degree from 
Anadolu Unversty n 1997. He performed hs 
competence n art n Mmar Snan Unversty 
Flm-TV field n 2003. He became an assstant 
professor n 2004 and assocate professor n 
2018. He has been workng n Mersn 
Unversty snce 2004. Hs field of study 
nvolves Turksh cnema, cnema and deology, 
mode of producton/economc structure of 
cnema, dgtal cnema-VR and documentary. 
He has artcles and papers about these 
subjects n varous journals and books. He s 
the General Drector of Atıf Yılmaz Short Flm 
Festval (Mersn/Turkey). He conducted a 
project ttled “COVID-19 Pandemc and Crses 
of Turksh Flm Industry” whch s founded by 
TUBITAK (The Scentfıc and Technologcal 
Research Councl of Turkey). He s currently 
workng on a project ttled “Flm Festvals n 
Turkey: Structure, Economy, Organzaton and 
Audence Profile (Case Study of the Flm 
Festvals of Antalya, Adana, Istanbul, and 
Ankara)” whch s founded by TUBITAK.
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Dr. Emre Ahmet
SEÇMEN
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INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

ÖN JURİ ÜYELERİ 
Pre-Selecton Jury

1986 yılında Çorlu’da doğan Emre Ahmet 
SEÇMEN, 2004 yılında İstanbul Ünverstes 
İletşm Fakültes Radyo Televzyon ve 
Snema bölümüne grmş ve 2008’de mezun 
olmuştur. 2014’te İstanbul Kültür Ünverstes 
Sosyal Blmler Ensttüsü İletşm Tasarımı 
Anablm Dalı’ndak yüksek lsans eğtmn 
“Snemada Süper Kahramanlık İmges ve 
Indana Jones Flmler Örneğ” başlıklı tez le 
tamamlamıştır. 2020 yılında İstanbul 
Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Radyo 
Televzyon ve Snema Doktora programından 
mezun olmuştur. 2006-2014 yılları arasında 
brçok projede yönetmen, kurgucu, görüntü 
yönetmen ve set fotoğrafçısı olarak görev 
yapmıştır. 2007 yılında kend projes olan orta 
metraj belgesel olan “Yunda”nın, gala önces 
ön gösterm New York’ta yapılmış, 
sonrasında İstanbul Fransız Kültür 
Merkez’nde galası yapılarak sırasıyla 
Uluslararası İzmr Kısa Flm Festval, Dgtürk 
İZ TV mecralarında gösterlmştr. Kendsne 
at 2 belgesel, 4 kısa film, 1 konser DVD, 8 
kurumsal tanıtım film ve 2 kşsel fotoğraf 
sergs bulunmaktadır. Kend yönettğ projeler 
dışında farklı görevlerle yer aldığı film ve 
fotoğraf çalışmaları Türkye’de ve yurtdışında 
brçok organzasyonda yarışma ve gösterm 
kategorlernde yer almıştır. 2020 yılı tbaryle 
akademk görevne Beykoz Ünverstes Sanat 
ve Tasarım Fakültes Radyo, Televzyon ve 
Snema bölümünde Dr. Öğr. Üyes olarak 
devam etmekte ve belgesel & kurmaca filmler 
üretmektedr.

Emre Ahmet SEÇMEN was born n Çorlu n 
1986. He studed at the  Rado, Televson and 
Flm Department of  Istanbul Unversty 
Faculty of Communcaton n 2004 and 
graduated n 2008. In 2014, he completed hs 
master’s degree on Communcaton Desgn at 
Istanbul Kültür Unversty Socal Scences 
Insttute wth hs thess ‘The Image of a Super 
Hero n Cnema and Indana Jones Flms’. In 
2020 he got hs doctorate n Rado, Televson 
and Flm department at Istanbul Unversty 
Socal Scences Insttute. Between 2006-2014 
he worked as a drector, edtor, 
cnematographer and set photographer n 
many projects. In 2007, the premere of 
“Yunda”- hs medum-length documentary- 
took place n New York. Then the gala 
happened n Istanbul French Cultural Center 
and subsequently was shown at the 
Internatonal Izmr Short Flm Festval  and 
Dgturk IZ TV. He’s shot 2 documentares, 4 
short films, 1 concert DVD, 8 corporate tralers 
and has 2 solo photography exhbtons. Apart 
from the projects he’s managed he‘s also 
been a part of film and photography projects 
that have been shown and n competton n 
many natonal and nternatonal organzatons.  
Snce 2020 he’s been contnung hs academc 
career as a doctorate student at Beykoz 
Unversty Arts and Desgn Faculty, Rado, 
Televson and Flm Department, producng 
documentares and ficton films.
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Programcı, film avcısı ve seçcs, film 
endüstrsnde uzman, danışman ve jür üyes, 
Avrupa Flm Akadems üyes ve her dam 
meraklı br snefil. 2018’den ber Talnn’dek 
BLACK NIGHTS Flm Festval çn genş br 
seçkden filmler zlyor, filmler keşfedyor ve 
MEETING POINT VILNIUS organzasyonuna 
yaklaşan projeler hakkında tavsyelerde 
bulunuyor.
Edvnas, 2018 yazına kadar –15 sene 
boyunca- Vlnus Uluslararası Flm 
Festval’nn programını yaptı ve festvalde 
çalıştı. Sonrasında, peşpeşe 3 yıl, Avrupa 
Flm Ödüller Seçc Kuruluna Bağımsız 
Uzman olarak katılması çn davet edld. Frst 
Cut Lab, henüz tamamlanmamış filmlerle lgl 
fikrlern paylaşması çn Endüstr Uzmanı 
görevn üç davetyeyle- Helsnk (2019), 
Karlovy Vary (2021) ve Treste (2022)- ona 
emanet ett. 
Daha önce Edvnas  Cannes (CICAE 
QUINZAINE DES REALISATEURS Jürs), 
Berln (CICAE FORUM Bölümü Jürs), Busan 
& Varşova , Wroclaw , Cluj-Napoca , Lodz , 
Bükreş, Kalküta, Tallnn, Mnsk, Malatya, 
Plsen, Arras and Varna festvallernde kısa ve 
uzun metraj film jürlğ yaptı. Edvnas, sırf 
2022’de Treste (Uluslararası Yarışma), Pune 
(Uluslararası ve Marath Yarışmaları),  
Edpsos  Eva Island (Yürürlükte ve 
Gelşmekte olan Projeler Eva Flm Projes), 
Mesta (Gelşmekte olan projeler  Svanet 
Uluslararası Flm Festval) festvallerne jür 
görev çn davet edld. 

A programmer, film hunter & selector, ndustry 
expert, consultant & juror, member of the 
European Flm Academy, and always curous 
cnephle. Currently he watches and scouts 
wde varety of films for BLACK NIGHTS Flm 
Festval n Tallnn (from 2018) & advses 
ndustry event MEETING POINT VILNIUS on 
upcomng projects.
Edvnas programmed and worked for the 
Vlnus Internatonal Flm Festval for 15 years 
untl summer of 2018. Then he was nvted as 
Independent Expert to jon for 3 consecutve 
years n the Selecton Commttee of the 
European Flm Awards. Frst Cut Lab trusted 
hm wth three nvtatons as Industry Expert to 
share opnons on stll unfinshed films from 
Helsnk (2019), Karlovy Vary (2021) and 
Treste (2022).
Prevously Edvnas judged short and feature 
films as a Jury member n Cannes (CICAE 
Jury for QUINZAINE DES REALISATEURS), 
Berln (CICAE Jury for secton FORUM), 
Busan & Warsaw , Wroclaw , Cluj-Napoca , 
Lodz , Bucharest, Calcutta, Tallnn, Mnsk, 
Malatya, Plsen, Arras and Varna (Bulgaran 
Natonal Flms Competton at the GOLDEN 
ROSE FF). Only durng 2022 Edvnas was 
nvted for Jury mssons n Treste 
(Internatonal Competton), Pune 
(Internatonal and Marath Compettons),  
Edpsos on Eva Island (Works-n-Progress & 
Development at Eva Flm Project), Mesta 
(Projects n Development at Svanet 
Internatonal Flm Festval).  

Edvnas
PUKSTA

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ  Jury Members

Assocate Professor S. Serhat Serter 
completed hs major n Flm and Televson at 
Anadolu Unversty, Faculty of Communcaton 
Scences n 1996 and then dd hs master’s 
and doctorate at the same department and 
unversty. He contnues hs career n the 
same faculty and has been the drector of 
Eskşehr Internatonal Flm Festval snce 
1998. He’s publshed artcles n Englsh and 
Turksh and has two books he’s edted on 
Turksh Cnema and Star Wars films. A 
revewed verson of hs book on Star Wars 
films has been republshed n the Unted 
Kngdom n 2021. Mr. Serter who values 
nterdscplnary collaboraton has produced 
projects and documentares that help 
dsadvantaged groups.

Doç. Dr. Sırrı Serhat
SERTER

Doç. Dr. S. Serhat Serter, Anadolu 
Ünverstes İletşm Blmler Fakültes 
Snema-Televzyon bölümden 1996 yılında 
mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek 
lsans ve doktorasını tamamlamıştır. Mezun 
olduğu fakültede meslek hayatına devam 
eden Serter, 1998’den ber Eskşehr 
Uluslararası Flm Festval yönetmenlğn de 
sürdürmektedr. İnglzce ve Türkçe makaleler 
bulunan Serter’n, Türk Sneması ve Star 
Wars filmler hakkında edtörlüğünü yaptığı k 
ktabı vardır. Star Wars sneması hakkındak 
ktabının gözden geçrlmş versyonu, 2021 
yılında İngltere’de yenden yayımlanmıştır. 
Dsplnler arası ş brlğne önem veren Serter, 
kend blm dalını temslen dezavantajlı 
gruplara yarayış sağlayacak şeklde projeler 
ve belgesel filmler yapmıştır.
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Nilperi Şahinkaya was born in Senegal on 
February 23, 1988. She went to primary 
school in Paris and junior high school in Bern.

In 2006 Nilperi Şahinkaya graduated from 
Charles De Gaulle French high school and in 
2010 she graduated from Bilkent University 
Faculty of Music and Performing Arts, Theatre 
department.

She moved to Istanbul in 2010 and started 
her professional career by playing Mesude in 
the tv series “Öyle bir Geçer Zaman ki”.

In 2011 she started theatre with the play 
“Yaklaştıkça” directed by Celal Kadri Kınoğlu. 
Then she starred in the play “Kim Korkar Hain 
Kurttan”  with Zerrin Tekindor, Tardu Flordun 
and Şükrü Özyıldız. She starred in many 
shows like “Kiraz Mevsimi”, “Karakomik 
Filmler”, “Bu Şehir Arkandan Gelecek”, “Yasak 
Elma” and “Aynen Aynen” and she received 
the Sadri Alışık Best Supporting Actress 
Award with the play “Kalp” that started in 
2018.

Nilperi Şahinkaya was last in Cem Yılmaz's 
film “Erşan Kuneri” playing the “Seyyal” 
character.

The solo play “Doğal Afet” that she started in 
2021 still continues.

She speaks French, English, German and 
Italian.

Nlper 
ŞAHİNKAYA

Nlper Şahnkaya, 23 Şubat 1988'de 
Senegal'de dünyaya gelmştr. Ilkokul eğtmn 
Pars'te, ortaokul eğtmn Bern'de almıştır.
2006'da "Charles de Gaulle" Fransız Lses’n 
btren Nlper Şahnkaya, 2010 yılında Blkent 
Ünverstes Müzk ve Sahne Sanatları 
Fakültes Tyatro bölümünden mezun 
olmuştur. 

2010 yılında mezun olan Nlper Şahnkaya, 
aynı yıl İstanbul'a taşınarak, "Öyle Br Geçer 
Zaman K" adlı dzde Mesude rolüyle 
profesyonel karyerne başlamıştır.

2011 yılında, Celal Kadr Kınoğlu'nun 
yönettğ "Yaklaştıkça" oyunuyla tyatro 
karyerne grş yapan Nlper Şahnkaya, daha 
sonra “Km Korkar Han Kurttan” adlı tyatro 
oyununda Zerrn Tekndor, Tardu Flordun, 
Şükrü Özyıldız le brlkte rol almıştır.

"Kraz Mevsm", "Karakomk Flmler", "Bu 
Şehr Arkandan Gelecek", "Yasak Elma", 
"Aynen Aynen" gb brçok projeyle ekranda 
yer alan Nlper Şahnkaya, 2018 yılında 
başlayan tyatro oyunu "Kalp" le, Sadr Alışık 
"En İy Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü 
kazanmıştır.
Nlper Şahnkaya son olarak Cem Yılmaz'ın 
“Erşan Kuner” dzsnde “Seyyal” karakterne 
hayat verd.

2021'de başlayan "Doğal Afet" sml tek 
kşlk tyatro oyunu devam etmektedr.
Fransızca, İnglzce, Almanca, İtalyanca 
blmektedr.
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Yönetmen / Drector
Cengz Akaygün 1979’da Stuttgart’ta doğdu. Br Kürt 
olarak Türkye'de büyüdü ve yed yaşında Stuttgart’a 
döndü. Lseden mezun olduktan sonra Dusburg’de 
letşm ve medya blmler okudu. 2014’den ber, 
Akaygün'ün yaptığı şler sosyal anlamda öneml 
temalara odaklandı. Kısa filmler sayısız ödül kazandı.  
2020’de Almanya’da k kez İnsan Hakları Flm 
Ödül’üne aday gösterld.  Son kısa film “Ayşe” le 
2021 Hof Uluslararası Flm Festval’nde Kısa Flm 
Ödülü'nü kazandı. Bunu başka ulusal ve uluslararası 
adaylıklar ve ödüller zled.  Hâlhazırda “Ayşe” film, 
Alman Kısa Flm Ödülü çn ön elemede. 

Cengz Akaygün was born n Stuttgart n 1979. He 
grew up as a Kurd n Turkey and returned to Stuttgart 
at the age of seven. After graduatng from hgh school, 
he studed communcaton and meda scences n 
Dusburg. Snce 2014, Akaygün's works have focused 
on socally crtcal themes. He has receved numerous 
awards for hs short films. In 2020, he was nomnated 
twce for the Human Rghts Flm Award n Germany. 
For hs last short film >> Aysha<< he receved at the 
Hof Internatonal Flm Festval, the Short Flm Award, 
2021. Whereupon further natonal and nternatonal 
nomnatons and awards followed. Currently Aysha s 
n the pre-selecton for the German Short Flm Award.

Özet / Summary
Küçük, as ve baştan aşağıya kapalı br kız olan Ayşe 
(10), ve ablası (11) Rojava’da (Surye) br arka 
bahçede kapalı br kadın tarafından dn testne maruz 
kalırlar. Fakat natçı Ayşe kmlk sorunu ve sırlarla 
boğuşmaktadır ve olay karşısında br tavır alır.

AYSHA (10) a small, rebellous grl wearng a full-body 
vel, and her SISTER(11) are put to a relgous test n 
a backyard n Rojava (Syra) by a  covered WOMAN. 
However, the stronghead Aysha s strugglng wth 
dentty and secrets, and takes a stand.

2021 / Kurmaca Fcton / 12‘ 53’’ HD / 
Renkl Color / Almanya Germany  
Yönetmen / Drector: Cengz Akaygün
Kurgu / Edtng: Ana Rocha Fernandes
Müzk / Musc: Conrad Oleak
Yapım / Producton: Cengz Akaygün

Flmler / Flmography
Tesbh 2021 – Kısa Flm Short Flm 
The Mandarn Tree 2018 – Kısa Flm Short 
Flm  
Der Barber 2016 – Kısa Flm Short Flm 
Free Monkeys 2014 – Kısa Flm Short Flm  

AYSHA
AYSHA
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Yönetmen / Drector
Chrstopher Tenzs Londra Flm Okulu ve Amerkan 
Flm Ensttüsü'nde okuduktan sonra Amerkan Snema 
Edtörler stajı çn finalst oldu. İlk film “A Man and Hs 
Pants”  lk göstermn SXSW’de yaptı ve NW Flm & 
Vdeo Festval’nde Seyrc Ödülünü kazandı. Tenzs’n 
“BIG TOUCH” film, otuz ülkede 150’den fazla festval 
tarafından seçld ve on ödül kazandı. Şu anda Sony 
Pctures şrketnde çalışıyor. 

Chrstopher Tenzs attended the London Flm School 
and the Amercan Flm Insttute, after whch he was a 
finalst for the Amercan Cnema Edtors nternshp.  
Hs first film, A Man and Hs Pants, premered at 
SXSW and won the Audence Award at the NW Flm & 
Vdeo Festval.   Hs film, BIG TOUCH, has been 
selected by over 150 festvals n thrty countres, 
wnnng ten awards. He s currently employed by Sony 
Pctures.

Özet / Summary
Dokunmanın gücüyle, dev br kadın ve küçücük br 
adamın beklenmedk br dönüşüm yaşamalarının 
Afro-Gerçeküstü hkâyes. 

An Afro-Surrealst story about a gant woman and a 
tny man who through the power of touch, experence 
an unexpected transformaton.

2021 / Kurmaca Fcton / 03‘ 19’’ HD / 
Renkl Color / ABD USA 
Yönetmen / Drector: Chrstopher Tenzs
Kurgu / Edtng: Chrstopher Tenzs
Müzk / Musc: Song of the Brds - Sheku 
Kanneh-Mason
Yapım / Producton: Gabrelle Cordero

BÜYÜK DOKUNUŞ
BIG TOUCH
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2021 / Kurmaca Fcton / 17‘ 10’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Al Özgür Baltaoğlu
Kurgu / Edtng: Taner Sarf
Müzk / Musc: Oğuz Kaplangı
Yapım / Producton: Al Özgür Baltaoğlu, 
Erman Karahsarlı

YAŞ GÜNÜ
BIRTHDAY

Yönetmen / Drector
Al Özgür Baltaoğlu 2000’lern başında br süre reklam 
yazarlığı yaptıktan sonra 2008’de reklam filmler 
yönetmeye başladı. Şu anda, lk uzun metraj film 
Hezeyan’ın finansman aşamasında. 2014’te Los 
Angeles’te bulunan Judth Weston Oyuncu Yönetm 
ve Oyunculuk Atölyes’ne katıldı. 2017’de İKS 
Köprüde Buluşmalar, Proje Destek Platformu’ndan, 
MFI Senaryo Atölyes ödülü kazanan hkayesnn adı 
‘Hezeyan’ olarak değşt ve senaryosunu 2021’de 
Angel Mrou le brlkte yazarak tamamladı.

Al Özgür Baltaoğlu began makng short films n 2000 
after workng as copywrter for a short perod of tme n 
Istanbul. He began drectng commercals n 2008. In 
2014 he attended Judth Weston’s Drectng Actors 
Workshop n Los Angeles, Calforna. In 2017 hs 
debut feature film Fole was awarded wth 
Medterranean Flm Insttute’s Scrpt Workshop 
Scholarshp by one of the most promnent co-
producton platforms of the regon, IKSV Meetngs on 
the Brdge Istanbul.

Özet / Summary
Slahlı br adam, gece peşne düştüğü genç oğlanın 
alesnn evne grmek zorunda kalınca çocuğun 
annesnn yaş günü olduğunu öğrenr. Gece sona 
ererken artık hçbr aynı nsanlar değldr.

An armed thug chases down a young man and they 
end up enterng the kd's famly home where he finds 
out that t's the mother's brthday. At the end of the 
dnner, nether one of them s the same person they 
were n the begnnng of the nght.
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2022 / Kurmaca Fcton / 13‘ 30’’ HD / 
Renkl Color / İran Iran
Yönetmen / Drector: Mohsen Nabav
Kurgu / Edtng: Shahab Najafi
Müzk / Musc: Erfan Farshzadeh
Yapım / Producton: Azadeh Akbaran

Flmler / Flmography
These Days 2005
Aquarum 2008
The Last Sounds of Earth 2010
Beng Butterfly 2014
Save Me! (Amdst the Trees) 2016
Jumpng 2021

YENİDEN DANS ET
DANCE AGAIN

Yönetmen / Drector
Mohsen Nabav İranlı br yönetmen, senarst ve 
oyuncudur. Çalışmalarına İran Genç Snema Derneğ 
(IYCS) çn "Bu Günler" adlı kısa film çekerek başlar. 
Ayrıca 'Banfilm' ve 'Shortfilmnews' gb çeştl snema 
gazeteler ve dergler çn yazı yazmıştır. Kısa film 
dalında ulusal ve uluslararası film festvallernden 
sayısız ödülün sahbdr.

Mohsen Nabav s an Iranan Drector, Scrptwrter and 
Actor. He started hs work by makng short narratve 
film enttled "These Days" for Iranan Young Cnema 
Socety (IYCS). He has also wrtten for several move 
newspapers and magaznes lke 'Banfilm' and 
'Shortfilmnews'. He has won numerous awards from 
natonal and nternatonal film festvals for short film.

Özet / Summary
45 yaşındak br Afganlı olan Faruk’un babası, kend 
toprakları olan Afganstan’a gömülmey vasyet eder. 
Faruk babasının naaşını Talban şgalndek 
anavatanına ulaştırmak çn yoldan çıkıp dağları 
aşmak zorunda kalır.

Farough, 45 years old, an Afghan man wants to fulfill 
hs father’s wll by burrng hs corpse n Afghanstan. 
However, due to the Talban’s nvason, he was forced 
to carry the deceased father‘s corpse from out of the 
way and mountans to hs motherland.
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2021 / Kurmaca Fcton  / 16‘ 22’’ HD  / 
Syah&Beyaz Black&Whte / Makedonya 
Macedona 
Yönetmen/Drector: Murat Zherka 
Kurgu / Edtng: Tanju Suleyman
Müzk / Musc: Albn Sopa 
Yapım / Producton: Murat Zherka

Flmler / Flmography
Mracle and Struggle 2017 – Kısa Belgesel 
Short Documentary
Ankth 2017 – Kısa Flm Short Flm 
The Artst’s Lunacy 2018 – Kısa Flm Short 
Flm
In November 2018 – Kısa Flm Short Flm
65 Roses 2019 – Kısa Belgesel Short 
Documentary
Eggstasy 2020 – Kısa Flm Short Flm

KAOSTA DANS
DANCE IN THIS CHAOS

Yönetmen / Drector
Murat Zherka, Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentnden 
br film yönetmen, senarst ve yapımcıdır. "65 Roses" 
(2019) adlı kısa belgesel, "In November" (2019), 
"Eggstasy" (2020) ve "Dance n the Chaos" (2021) 
adlı kısa filmler yazıp yönetmştr. Genç br sanatçı 
olarak, projeler brçok ABD ve Avrupa film festvalnde 
gösterlmş, ödüller kazanmıştır. Böylece uluslararası 
tanınırlık kazanan Zherka'nın çalışmaları esas olarak 
sosyal konuları ele alır.

Murat Zherka s a film drector, screenwrter and 
producer from Skopje, North Macedona. He wrote 
and drected the short documentary "65 Roses" 
(2019), short films "In November" (2019), "Eggstasy" 
(2020) and "Dance n the Chaos" (2021). As a young 
artst, hs projects were already shown and ganed 
nternatonal recognton and awards n many US and 
European film festvals. Zherka's work focuses manly 
on socal ssues.

Özet / Summary
İlk konserne hazırlanan Azz hayalnn gerçeğe 
dönüşmesne sadece br saat uzaktadır. Fakat bu 
yolculuktak engeller Azz' gtar tellern şmdye 
kadark en güçlü slah olarak kullanmaya ter.

Azz s preparng for hs very first concert. Only one 
hour separates hm, for hs dream becomng a realty. 
But, gven the obstacles along hs journey, encourage 
Azz to use the gutar strngs as the most powerful 
weapon ever.
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2022 / Kurmaca Fcton / 19‘ 55’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: Alkım Özmen
Kurgu / Edtng: Buğra Dedeoğlu
Müzk / Musc: Merç Erseçgen
Yapım / Producton: Alkım Özmen

Flmler / Flmography
Master Hands 2021 – Belgesel 
Documentary
Story of a Job Intervew 2017 – Kısa Flm 
Short Flm
Preference Sheet 2014 – Kısa Flm Short 
Flm
Lucky Park of Kustepe 2005 – Belgesel 
Documentary
The Fun of Rak 2005 – Belgesel 
Documentary
Breakng The Rules 2004 – Kısa Flm Short 
Flm

GECE BABAMIZI ARARKEN
IN SEARCH OF DAD ONE NIGHT

Yönetmen / Drector
İstanbul Blg Ünverstes Snema-TV bölümü yüksek 
lsans programından mezun olduktan sonra, pek çok 
dz ve snema filmnde yönetmen yardımcılığı yaptı. 
Cannes Flm Festval’nde Büyük Jür Ödülünü 
Kazanan “Br Zamanlar Anadolu’da” yönetmen 
yardımcılığı yaptığı bu filmlerden brsdr. Ayrıca üç 
kısa belgesel ve dört kısa film yazıp, yönett. Bu kısa 
filmler brçok ulusal ve uluslararası festvalde 
gösterld, ödüller kazandı.

After hs graduaton from the Istanbul Blg Unversty 
Flm Department by a M.A degree, he took part n the 
producton of several TV seres and feature films as 
assstant drector. One of those films s “Once Upon a 
Tme n Anatola”, whch was bestowed Grand Prx by 
the Jury n Cannes Flm Festval. He also wrote and 
drected three short documentares, four short films. 
Those films are screened n many natonal & 
nternatonal festvals and receved awards.

Özet / Summary
Gökşn esk br mll boksördür. Kardeş Dorukhan se 
altı aylık bebeğ olan br avukattır. Br gün, tek başına 
yaşayan babaları Kudret oturduğu ev satışa çıkarır. 
Bu satıştan gelen parayla da yazlık tatl beldelernden 
brndek huzur evne yerleşecektr. Ancak paraya 
htyaçları olan k kardeş, ev satışından pay 
stemektedrler. Satıştan pay almak çn gece boyunca 
babalarını arayan k kardeşn, öncelkle aralarındak 
güvenszlkle yüzleşmeler gerekmektedr.

Goksn s a retred natonal boxer. Hs brother 
Dorukhan s a lawyer who has a 6-month-old baby. 
One day ther father Kudret decdes to sell hs home 
he lves n and wth hs earnngs from the flat he plans 
to move nto a care home n a coastal town. But the 
brothers, who need money, also want to get a share 
from the sale. The sblngs, though, have to face ther 
own demons and trust ssues throughout the nght 
whle they are lookng for ther father.
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2021 / Kurmaca Fcton / 19‘ 14’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: Özcan İnan
Kurgu / Edtng: Doruk Kaya
Müzk / Musc: Sarp Keskner - Seyyan 
Hanım
Yapım / Producton: Teoman Akın İnan

İSTANBUL İSTANBUL
ISTANBUL ISTANBUL

Yönetmen / Drector
Demr Özcan mahlasını kullanan Özcan İnan 
ortaöğretm, lse ve ünverste eğtmn Adana’da 
tamamladı. Çeştl tanıtım filmler ve senaryolar yazdı. 
2015 yılından bu yana İstanbul’da yaşıyor. İlk kısa 
film ‘İstanbul İstanbul’u 2021 yılında çekt. Şmdlerde 
lk uzun metraj film senaryosu üzerne çalışıyor.

Özcan İnan a.k.a. Demr Özcan completed hs 
secondary, hgh school and unversty educaton n 
Adana. He wrote varous promotonal films and 
screenplays. He has been lvng and workng n 
Istanbul snce 2015. He shot hs first short film 
'Istanbul Istanbul' n 2021. He s now workng on hs 
first feature film scrpt.

Özet / Summary
70’l yaşlardak Konstantn ve eş, Rumların farklı 
zamanlarda brçok sebep yüzünden ayrılmak zorunda 
kaldığı İstanbul’dan kopamamışlardır. Konstantn, 
eşnn ölümüyle brlkte İstanbul le eşn lşklendrerek 
geçmşe dar düşüncelern ve düşlern çne grer. O da 
tıpkı İstanbul’dan kopmak stemeyen eş gb eşnden 
kopamaz.

Constantne and hs wfe, who are n ther 70s, could 
not leave Istanbul, a cty the Greeks were compelled 
to leave at dfferent tmes for many varous reasons. 
Wth the death of hs wfe, Constantne s overcome by 
thoughts and dreams about the past by assocatng 
hs wfe wth Istanbul. Just lke hs wfe, who never 
wanted to leave Istanbul, he cannot break away from 
her or the cty.
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2021 / Kurmaca Fcton  / 20‘ HD / Renkl 
Color / Brezlya Brasl 
Yönetmen / Drector: Leonardo Martnell
Kurgu / Edtng: Lobo Mauro
Müzk / Musc: Ayssa Yamagut Norek, 
Carol Maa, José Mguel Brasl, Leonardo 
Martnell
Yapım / Producton: Leonardo Martnell, 
Ayssa Yamagut Norek

Flmler / Flmography
Vdas Cnzas 2017
Se O Mundo Grasse Ao Contraro 2018
Lembra 2018
Copacabana Madurera 2019
O Prazer De Matar Insetos 2020

IŞIKLI HAYALET
NEON PHANTOM

Yönetmen / Drector
Leonardo Martnell, Ro de Janero'dan br film 
yapımcısı. Flmler, Locarno, San Sebastán, BFI 
London, Clermont-Ferrand, Palm Sprngs, Montreal ve 
dğerler dahl olmak üzere dünya çapında üç yüzden 
fazla film festvalnde ve müzede seçlmştr. Brkaç 
film eleştrmen arasında yapılan br oylama le 
Leonardo Martnell, Papo de Cnema tarafından En 
İy 10 Yen Brezlyalı Flm Yapımcısı arasında 
gösterld. 2021'de Fantasma Neon film Locarno Flm 
Festval'nde En İy Uluslararası Kısa Flm dalında 
Altın Leopar kazandı. Ayrıca PUC-Ro'dan İletşm 
alanında yüksek lsans derecesne sahptr ve şu anda 
Locarno Resdency çn seçlen lk uzun metrajlı filmn 
gelştrmektedr.

Leonardo Martnell s a filmmaker from Ro de 
Janero. Hs films have been selected at more than 
three hundred film festvals and museums worldwde, 
ncludng Locarno, San Sebastán, BFI London, 
Clermont-Ferrand, Palm Sprngs, Montreal and 
others. Through a vote among several film crtcs, 
Leonardo Martnell was lsted as one of the Top 10 
New Brazlan Flmmakers by Papo de Cnema. In 
2021, hs film Fantasma Neon won the Golden 
Leopard for Best Internatonal Short Flm at the 
Locarno Flm Festval. He also holds a Master's 
degree n Communcaton from PUC-Ro and s 
currently developng hs first feature film, whch was 
selected for the Locarno Resdency.

Özet / Summary
Motorsklet sahb olmak steyen br kuryeye, her şeyn 
br müzkal film tadında olacağı söylenmşt.

A delvery man dreams of havng a motorcycle. He 
was told that everythng would be lke a muscal film.

Y
ö
n
e
tm

e
n
 /
 D

r
e
ct

o
r

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION



132 133

2021 / Belgesel Documentary / 12‘ 35’’ HD / 
Renkl Color / Hollanda Netherlands 
Yönetmen / Drector: Denz Tortum, Kathryn 
Hamlton
Kurgu / Edtng: Sercan Sezgn 
Müzk / Musc: Alcan Çamcı
Yapım / Producton: Frat Sezgn

OUR ARK
OUR ARK

Yönetmenler / Drectors
Kathryn Hamlton
New York ve İstanbul’da yaşayan br tyatro yönetmendr. 
Performans grubu Sster Sylvester’n kurucusudur. Son 
yapımları; Three Rooms, - lk gösterm Londra’da 
Shubbak Festvalnde yapılan canlı br skype belgesel. 
Avrupa ve Amerka'yı gezen bu belgesel sığınmacılar 
krznde ‘buradalık’ ve ‘hareketllk’ vadeden teknolojler 
eleştryor, “The Fall a performance essay at The Publc 
Theater for  Under The Radar”- halhazrda Amerkan 
Ünversteler’nde gezyor, dğer projeler The  Park 
Avenue Armory, NYC; Bozar, Brüksel; Arcola, Londra’da 
sahnelend. Yaptığı şler New York Tmes, New Yorker, 
Tme Out, Vllage Voce, Amercan Theater Magazne ve  
Performance Art Journal tarafından yorumlandı.

She s a theater drector based n New York and Istanbul. 
She s the founder  of Sster Sylvester, a performance 
group. Recent productons nclude Three Rooms, a lve 
skype documentary whch premered at Shubbak Festval 
n London, and has toured  Europe and US, and whch 
crtques technologes promsng ‘presence’ and ‘moblty’ 
n the  context of the crss over refugees; The Fall a 
performance essay at The Publc Theater for  Under The 
Radar, currently tourng US unverstes; Other work has 
been performed at The  Park Avenue Armory, NYC; 
Bozar, Brussels; Arcola, London. Her work has been 
revewed by  New York Tmes, New Yorker, Tme Out, 
Vllage Voce, Amercan Theater Magazne,  Performance 
Art Journal.

Denz Tortum
Projeler Venedk Flm Festval dahl, SxSW, IFFR, IDFA, 
Sheffield Doc/Fest, Hot Docs, True/False and Dokufest 
gb brçok uluslararası festvalde gösterld. Son kısa 
filmnn “Our Ark” (2021, ortak yönetmen Kathryn 
Hamlton) lk gösterm IDFA’da (2021) yapıldı ve İstanbul 
Flm Festval’nde En İy Kısa Flm ödülünü kazandı. Son 
filmnn- “Phases of Matter” (2020)- lk gösterm 2020’de 
Rotterdam Uluslararası Flm Festval’nde yapıldı ve 
İstanbul ve Antalya Flm Festvaller’nde En İy Belgesel 
ödüllern kazandı. MIT Açık Belgesel Laboratuvarı’nda ve 
MIT Transmedya Hkâyeclğ Grşm'nde araştırmacı 
olarak çalıştı, araştırmaları üçboyutlu medya üzerne 
odaklandı. 2019’da Flmmaker Dergs’nde Bağımsız 
Snemanın 25 Yen Yüzünden br olarak gösterld. 

Hs work has screened nternatonally, ncludng at the 
Vence Flm Festval, SxSW, IFFR, IDFA, Sheffield 
Doc/Fest, Hot Docs, True/False and Dokufest. Hs latest 
short Our Ark (2021, co-dr Kathryn Hamlton) has 
premered at IDFA 2021 and won Best Short Flm award 
at Istanbul Flm Festval. Hs latest feature film Phases of 
Matter (2020) premered at Internatonal Flm Festval 
Rotterdam n 2020 and receved the Best Documentary 
awards at Istanbul and Antalya Flm Festvals. He has 
worked as a researcher at the MIT Open Documentary 
Lab and MIT Transmeda Storytellng Intatve, where hs 
research focused on mmersve meda. In 2019, he was 
featured n Flmmaker Magazne’s 25 New Faces of 
Independent Flm.

Özet / Summary
Gerçek dünyanın sanal br kopyasını yaratma 
çabalarımızı anlatan br deneme film.

Our Ark s an essay film on our efforts to create a vrtual 
replca of the real world.
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2021 / Kurmaca Fcton / 11‘ 15’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: Musab Tekn
Kurgu / Edtng: Musab Tekn
Müzk / Musc: I'mpty
Yapım / Producton: Musab Tekn

Flmler / Flmography
Ayakkabı 2013 
Teşqele 2015 

REWŞEN
REWSEN

Yönetmen / Drector
1991 yılında Dyarbakır’da doğdu. İstanbul 
Ünverstes İletşm Fakültes Radyo, TV ve Snema 
bölümünden mezun oldu. Çeştl projelerde rej 
asstanı, kameraman ve kurgucu olarak çalıştı. Kısa 
filmler ulusal ve uluslararası film festvallernde yarıştı 
ve ödüller aldı.

He was born n Dyarbakr n 1991. He graduated from 
Istanbul Unversty, Faculty of Communcaton, 
Department of Rado, TV and Cnema. He worked as 
assstant drector, cameraman and edtor n varous 
projects. Hs short films competed at natonal and 
nternatonal film festvals and receved awards.

Özet / Summary
Br döngüye sıkışan B, zaman algısını ytrmştr. 
“Rewşen”e gderse bu döngüden kurtulableceğne 
nanan B, garajda bneceğ dolmuşu ararken aynı 
zamanda Rewşen’n “ne olduğunu” sorgulamaya 
başlar.

B, who has been stuck n a loop loses hs percepton 
of tme. He beleves that, f he travels to Rewşen, he 
would get out of ths cycle. Whle lookng for the 
mnbus n the garage he starts questonng “what 
Rewşen s”.
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Yönetmen / Drector
Lana Barć Hırvatstan'ın Splt kentnde doğdu. 2005 
yılında Saraybosna Sahne Sanatları Akadems'nden 
oyunculuk dplomasını aldı. 2011'den ber Zagreb'dek 
Hırvat Ulusal Tyatrosu'ndak drama topluluğunun br 
üyesdr. Kırktan fazla sahne yapımında ve brçok film ve 
dzde rol aldı, sayısız ödül ve övgü aldı. Brçok kısa film 
senaryosu ve 2020 Pula Flm Festval'nde En İy Senaryo 
dalında Altın Arena kazanan uzun metrajlı film 
Tereza37'nn senaryosunu yazdı. Flm ayrıca En İy 
Festval Flm dalında Büyük Altın Arena da dahl olmak 
üzere beş Altın Arena daha kazandı ve Akadem Ödüller 
çn resm Hırvat grş oldu. İlk yönetmenlk denemes olan 
Pamuk Prenses kısa film kısa süre önce Treste Flm 
Festval'nde gösterld ve ardından Bulgarstan'dak Saray 
Flm Festval'nde Oscar elemelernde gösterld. Creatve 
Europe Meda Desk tarafından düzenlenen European 
Wrters Desk 2022'nn Hırvat katılımcısı. 2018'den 
2022'ye kadar Hırvat Flm Yapımcıları Derneğ'nn başkan 
yardımcısı ve Hırvat Görsel-İştsel Merkez'nde (HAVC) 
Hırvat Görsel-İştsel Konsey üyesyd.

Lana Barć was born n Splt, Croata. In 2005 she earned 
her actng degree from the Academy of Performng Arts n 
Sarajevo. Snce 2011 she has been a member of the 
drama ensemble at the Croatan Natonal Theatre n 
Zagreb. She has acted n more than forty stage  
productons and n as many films and TV seres, recevng 
numerous awards and accolades. She has wrtten several 
screenplays for short films as well as the screenplay for 
the feature film Tereza37, whch won her the Golden 
Arena for Best Screenplay at the 2020 Pula Flm Festval.  
The short film Snow Whte s her drectoral debut and t 
just recently premered at Treste Flm Festval after whch 
t was screened at the Oscar qualfyng In the Palace Flm 
Festval n Bulgara, FIlmfest Dredsen n Germany and 
Crossng Europe Flm Festval n Lnz, Austra and many 
more. She also wrote the screenplay and played the lead 
role.  She's Croatan partcpant n European Wrters Desk 
2022 organzed by Creatve Europe Meda Desk. She 
was the vcepresdent of Croatan Flmmakers Assocaton 
from 2018 tll 2022 and a member of Croatan Audovsual 
Councl at the Croatan Audovsual Centre (HAVC).

2021 / Kurmaca Fcton  / 14‘ 40’’ HD  / 
Renkl Color / Hırvatstan Croata 
Yönetmen / Drector: Lana Barć
Kurgu / Edtng: Vladmr Gojun
Müzk / Musc: Dubravka Premar
Yapım / Producton: Vnko Brešan

PAMUK PRENSES
SNOW WHITE

Özet / Summary
Željka, zole br köyde sakn br hayat yaşayan 40 yaşında 
br kadındır. Beklenmedk br zyaret onu geçmşe 
götürecek ve günlük rutnn alt üst edecektr.

Željka s a 40-year-old woman, lvng a quet lfe n an 
solated vllage. An unexpected vst wll take her back to 
the past, shakng up her daly routne.
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2022 / Kurmaca Fcton / 17‘ 03’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Al Ercvan
Kurgu / Edtng: Al Ercvan, Pınar 
Yorgancıoğlu
Müzk / Musc: Kerm Safa
Yapım / Producton: Engn Palabyk, Okan 
Uzey

LEKESİZ
SPOTLESS

Yönetmen / Drector
1976’da İstanbul’da doğan Al Ercvan, Mmar Snan 
Ünverstes’nde tamamladığı snema eğtmnn 
ardından, Blg Ünverstes’nde Snema ve Televzyon 
dalında master yaptı. 2008’de başladığı senarstlk 
karyernde,  “1Kadın 1 Erkek”, “Tatar Ramazan”, “O 
Hayat Benm” ve “Atye” gb çeştl dzlern 
kadrosunda yer aldı. İlk kısa film ”Lekesz”, lk 
göstermn 41. İstanbul Flm Festval’nn Ulusal Kısa 
Flm Yarışması bölümünde gerçekleştrd. Al Ercvan 
şu esnada, lk uzun metrajlı film üzernde 
çalışmaktadır.

Born n Istanbul n 1976, Al Ercvan studed Flm n 
Mmar Snan Unversty and had hs MA degree n Flm 
and Televson from Istanbul Blg Unversty. He’s 
been workng as a screenwrter snce 2008 n Turksh 
TV shows such as “1 Kadın 1 Erkek”, “Tatar 
Ramazan”, “O Hayat Benm” and “Atye.” Hs first 
short film “Spotless” premered at 41st Istanbul Flm 
Festval’s Natonal Short Flm Competton. Al Ercvan 
s currently developng hs first feature length film. 

Özet / Summary
İstanbul’da br rezdans daresnde beraber yaşayan 
ama hayatı paylaşmakta zorlanan br çft. Beyaz 
yakalı adam şnden kovulmuş ama bunu eşne 
anlatamaz ble, her şey yolundaymış gb rol yapmaya 
çalışır. Yazar kadın se kocasıyla arasındak 
dllendrlmeyen huzursuzluktan kend yaratıcılık krzn 
aşmak uğruna beslenmey seçer. Mutfak tezgahındak 
küçük br leke gtgde adamın tüm gerçeklğn şgal 
ederken, yazar bu ruhsal çöküntüyü nasıl yansıtır? 
Tecrübe ettkler zamanın ruhu mudur, yoksa sadece 
br sanrı mı? 

A couple n Istanbul, sharng the same hghrse space 
but losng a shared sense of tme. The man, fired from 
hs work and unable to admt t. The woman, burdened 
by wrter’s block, now nspred by those unspoken 
anxetes. As a tny stan on the ktchen counter takes 
over hs realty, does she become the author of ths 
nervous breakdown? Is ths the sgn of the tmes? Or 
s t just a fever dream?
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2021 / Kurmaca Fcton / 17‘ 53’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Sam Morhaym
Kurgu / Edtng: Am Mor
Müzk / Musc: Batuhan Yalaz
Yapım / Producton: Aycan Aluçlu, Hlal 
Şenel

Flmler / Flmography
Meçhul 2017 – Kısa Flm Short Flm
Bze Her Yer Deplasman 2012 – Kısa 
Belgesel Short Documentary

SUSAM
SUSAM

Yönetmen / Drector
Sam Morhaym 1993 yılında doğdu. 2012 yılından ber k 
ortağı le Kafen Multmeda çatısı altında yönetmenlk ve 
yapımcılık görevlernde bulundu. Koç Ünverstes Medya 
ve Görsel Sanatlar & Pskoloj mezunudur. Daha önceden 
yönetmenlğn yaptığı kısa film “Meçhul”, ulusal ve 
uluslararası brden çok festvalde gösterld. “Fahryem” 
adlı kısa filmde kurgucu görevnde bulundu. 
Yazar/yönetmenlğn yaptığı kısa film "Susam" 
uluslararası festvallerde gösterlmekte ve festval 
yolculuğuna devam etmektedr. Son olarak, “Ay Bulutta” 
adlı kısa filmn yapımcılığını ve kurguculuğunu üstlend. 
Talents Sarajevo 2021 katılımcısıdır. 

Sam Morhaym was born n 1993. Snce 2012 he has 
been n drector, edtor, and producer roles n varous 
projects. He graduated from Koç Unversty wth Meda & 
Vsual Arts and Psychology double major. Hs first short 
film as a drector, “Meçhul”, has been screened n both 
natonal and nternatonal film festvals. He worked as film 
edtor n the short film "Fahryem". Recently, he produced 
hs new short film "Ay Bulutta" where he s also n film 
edtor role. Ay Bulutta s planned to be completed n late 
2021. He s currently workng on hs feature-length film. 
He s an attendee of 2021 Talents Sarajevo as a drector.

Özet / Summary
Br Türk-Yahud ales, Bar-mtzva tören sabahı 
kendn odasına kltleyen Susam'ı odadan çıkarmak 
sterken araya Şabat gününün dn kuralları grnce 
alışılagelmedk br gün yaşar. 

A Turksh-Jewsh famly faces a seres of dlemmas on 
the mornng of Susam’s Bar-mtzvah ceremony wth 
the lmtatons of Shabbat day rules when Susam 
locks hmself n hs room and does not get out for hs 
ceremony.
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2022 / Kurmaca Fcton / 18‘ 13’’ HD / 
Renkl Color / Karadağ Montenegro
Yönetmen / Drector: Mlja Šćepanovć
Kurgu / Edtng: Nataša Pantć
Müzk / Musc: Enes Tahrovć
Yapım / Producton: Bljana Vušovć, Ilja 
Brkanovć

Flmler / Flmopgrahy
Felx Romulana 2014 – Belgesel 
Documentary
The Cry 2010 – Kısa Flm Short Flm 
Braunau 2007 – Kısa Flm Short Flm

KARTAL YUVASI
THE EAGLE’S NEST

Yönetmen / Drector
Mlja Scepanovc 1986 yılında Bar, Karadağ'da 
doğdu. Yerel “Anto Djedovc” lkokuluna gtt ve 
ardından yne Bar'da “Nko Rolovç” lsesn btrd. 
Sırbstan Belgrad'da Prof. Slobodan Sjan'ın sınıfında 
film ve televzyon yönetmenlğ bölümünden mezun 
oldu. Mlja, dört kısa film ve k belgeseln yazarıdır. 
Slobodan Sjan, Srdjan Dragojevç, Mlos Radvojevç 
gb önde gelen Yugoslav yönetmenlern uzun metrajlı 
filmlernde asstan / yönetmen yardımcısı olarak 
çalıştı. Şu anda ünlü Yugoslav yazar Branmr 
Scepanovç’n Redempton romanına dayanan lk 
uzun metrajlı filmne hazırlanıyor.

Mlja Scepanovc was born n 1986 n Bar, 
Montenegro. He attended local “Anto Djedovc” 
elementary school and then finshed “Nko Rolovc” 
hghschool, also n Bar. He graduated n Belgrade, 
Serba, n film and TV drectng n the class of Prof. 
Slobodan Sjan. Mlja s the author of four short films 
and two documentares. He has worked as an 
assstant / assstant drector for feature films of the 
most promnent Yugoslav auteurs lke Slobodan Sjan, 
Srdjan Dragojevc, Mlos Radvojevc, etc. He s 
currently preppng hs first feature film, based on the 
novel Redempton by the renowned Yugoslav author 
Branmr Scepanovc.

Özet / Summary
VHS dönemnn sonunda, k genç snefil aynı gün 
sadece lk aşklarını deneymlemekle kalmayacak; ama 
aynı zamanda zaten ölüm döşeğndek Yugoslavya’da 
daha önce hç farkında olmadıkları çok daha kasvetl 
durumlar le yüzleşecekler.

At the end of VHS era, two teenage cnephles wll on 
the same day not only experence ther
first fallng n love, but also far gloomer crcumstances 
they have never been aware of n
turbulent Yugoslava already on her deathbed.
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2021 / Canlandırma Anmaton / 08‘ 49’’ / 
Renkl Color / Fransa France 
Yönetmen / Drector: Yans Belad, Elott 
Benard, Ncolas Mayeur, Etenne Mouln, 
Hadren Pnot, Lsa Vcente, Phlppne 
Snger, Alce Letalleur
Kurgu / Edtng: Yans Belad
Müzk / Musc: Ibrahm Maalouf, Perre-
Antone Nalne, Lus Galceran
Yapım / Producton: Pôle 3D

SEN’İN GÖZYAŞLARI
THE SEINE'S TEARS

Yönetmenler / Drectors
Yans Belad, Elott Benard, Ncolas Mayeur, Etenne 
Mouln, Hadren Pnot, Lsa Vcente, Phlppne Snger 
ve Alce Letalleur, Fransa Roubax’tak Pôle 3D 
okulundan mezun oldular. 2021'de "Sene'nn 
Gözyaşları" adlı kısa film brlkte yönettler.

Yans Belad, Elott Benard, Ncolas Mayeur, Etenne 
Mouln, Hadren Pnot, Lsa Vcente, Phlppne Snger 
and Alce Letalleur have graduated from the Pôle 3D 
school (Roubax, France). In 2021, they co-drected 
the short film "The Sene's tears".

Özet / Summary
17 Ekm 1961, Cezayrl şçler Emnyet Müdürlüğü 
tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto 
etmek çn sokağa çıkarlar.

17 october 1961, "Algeran workers" get down the 
streets to manfest aganst the mandatory curfew 
mposed by the Polce prefecture.

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
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2022 / Canlandırma Anmaton / 08‘ 56’’ / 
Renkl Color / İran Iran 
Yönetmen / Drector: Farnoosh Abed
Kurgu / Edtng: Reza Eslam, Farnoosh 
Abed
Müzk / Musc: Soroush Abed
Yapım / Producton: Insttute for the 
Intellectual Development of Chldren and 
Young Adults

Flmler / Flmography
Bbazgasht 2011
Wall Street 2012
The Old Tree 2014
The Servant 2017
Malakout 2020

PÜSKÜRTÜCÜ
THE SPRAYER

Yönetmen / Drector
Farnoosh Abed 1985 yılında İsfahan/İran'da dünyaya 
geld. 20'den fazla kısa anmasyon film, TV dzs, 
belgesel ve br uzun metraj anmasyon film yapan 
Abed’nn eserler, 200'den fazla yerl ve yabancı film 
festvalnde gösterlmştr.

Farnoosh Abed was born n 1985 n Isfahan/ Iran. He 
has made more than 20 short anmated films and TV 
seres, documentares and one Feature Anmated. Hs 
films was presented and screened n more than 200 
domestc and nternatonal film festvals.

Özet / Summary
Püskürtücüler ordusunun şgal ettğ topraklarda hç 
kmsenn ne kamuda ne de özelde herhang br btk 
yetştrmeye hakkı yoktur. Pek çok nsan ve asker, br 
btknn nasıl büyüdüğünü veya neye benzedğn ble 
blmemektedr. Ta k br gün askerlerden br tozun 
dernlklerne gömülü br tohum bulana; bu askern 
merakı olağanüstü, büyük ve devrmc br şey 
başlatana kadar. 

In the land occuped wth the sprayers army, no one 
has the rght to grow any knd of plants ether n publc 
or prvate. So many of the people and solders do not 
even know how dose a plant grows or look lke, untl 
one day one of the solders finds a seed bured deep 
down n the dust and hs curosty s just the begnnng 
of somethng extraordnary, somethng bg, somethng 
revolutonary.
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2022 / Kurmaca Fcton  / 17‘ 32’’ HD  / 
Renkl Color / İran Iran 
Yönetmen / Drector: Nafiseh Zare
Kurgu / Edtng: Pooyan Sholevar
Müzk / Musc: Mehd Vakl
Yapım / Producton: Kaveh Mazaher

HAYVANAT BAHÇESİ 
THE ZOO

Yönetmen / Drector
1991 yılında Tahran'da doğan Nafiseh Zare, Tahran 
Sanat Ünverstes'nden Oyunculuk ve Yönetmenlk 
bölümünden mezun oldu. Oyunculuk yaptığı başarılı 
filmlerden bazıları, Abbas Amn’nn  Berln Flm 
Festval’nde Generaton Secton’a gren 2016 yapımı 
“Valderama” film ve Al Asgar’nn Venedk Flm 
Festval resm seçksne seçlen film 
“Dsappearance”dır. Nafiseh Zare, Asghar Farhad'nn 
ler düzey yönetmenlk atölyesne katıldıktan sonra 
2021'de lk kısa film olan “The Zoo”yu çekt.

Nafiseh Zare was born n 1991, Tehran. She s 
graduated from Art Unversty of Tehran majored n 
Actng and Drectng. Some of her successful films as 
an actress are “Valderama” (Drected by Abbas Amn 
2016, an offical selecton of Berln Flm Festval, 
Generaton Secton) and “Dsappearance” (Drected 
by Al Asgar 2017, an offical selecton of Vence Flm 
Festval). After partcpatng n Asghar Farhad’s 
advanced drectng workshop, she made her first short 
film “The Zoo” n 2021.

Özet / Summary
Altı yaşındak Ranaa ve annes br hayvanat 
bahçesndedrler. Ranaa br öncek gece rüyasında 
gördüğü geyğ görmek ster ama kafese vardıklarında 
kafesn ç boştur. Hayvanat bahçes yetkller, geyğn 
br gün öncek fırtınada kaçtığını söyler. Ranaa ve 
annes hayvanat bahçesnde geyğ aramak çn 
yürürlerken, annes Ranaa’ya babasının onları 
sonsuza dek terk ettğn ve bundan sonra yen br eve 
taşınıp brlkte yaşayacaklarını söyler.

Sx-year-old Ranaa and her mother are n a zoo. 
Ranaa wants to see a deer whch she has dreamt 
about last nght, but when they get to ts cage, they 
find out t s empty. The zoo officals say that the deer 
has ran away n yesterday’s storm. Durng the walk n 
the zoo and searchng for the deer, Ranna’s mother 
tells her that Ranaa’s father have left them forever 
and they are gong to move to a new house and lve 
together from now on. 
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2021 / Kurmaca Fcton  / 12‘ 47’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Burcu Uğuz
Kurgu / Edtng: Burcu Uğuz 
Müzk / Musc: Iraz Yıldız
Yapım / Producton: Al Tansu Turhan, 
Burcu Uğuz

AİLE TABLOSU
TURKISH GOTHIC: PORTRAIT OF A FAMILY

Yönetmen / Drector
1992’de dünyaya gelen Burcu Uğuz, Fransızca-
İnglzce mütercm tercümanlık eğtm aldı. Sanat, 
edebyat ve snema üzerne yazıları çeştl derg ve 
gazetelerde yayımlanan Burcu Uğuz ktap çevrler ve 
Türkçe şr ktabı edtörlüğü yaptı. Ale Tablosu adlı lk 
kısa filmn tamamladıktan sonra, Al Tansu Turhan’ın 
uzun metraj film Dyalog’da senarst, yapımcı ve 
kurgucu olarak yer aldı.

Born n 1992, she studed French-Englsh translaton 
and nterpretaton. Her wrtng on art, lterature and 
cnema was publshed n varous magaznes and 
newspapers. She translated books and edted Turksh 
poetry books. After she completed her first short film 
"Turksh Gothc: Portrat of a Famly”; she wrote, 
produced and edted the feature film "Dalogue", 
drected by Al Tansu Turhan.

Özet / Summary
Ale portres yaptırmak steyen üst sınıf br ale, ünlü 
ressam Hayr İrdallı'yı atölyesnde zyaret eder. Bu 
süreçte alenn ç dnamklernn çözüldüğüne tanık 
olan ressam, tablo aracılığıyla onları kend 
gerçekleryle yüzleştrr.

An upper class famly, wshng to get ther famly 
portrat panted vsts a famous panter, Hayr İrdallı n 
hs studo. The panter wtnesses the famly's nner 
dynamcs resolve along ths process and makes them 
face ther own realty through the pantng.
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2022 / Kurmaca Fcton  / 20‘ 30’’ HD / 
Renkl Color / Kırgızstan Kyrgyzstan 
Yönetmen / Drector: Amanbek Azhymat
Kurgu / Edtng: Amanbek Azhymat
Müzk / Musc: Chyngyz Juraev 
Yapım / Producton: Asel Zarpova

Flmler / Flmography
Ukoy 2021 - Kısa Flm Short Flm
In the sprng my dreams wll come true 
2016 - Belgesel Documentary
Physcal educaton, gold and the rver 2014 
- Belgesel Documentary

SAVAŞÇI
WARRIOR

Yönetmen / Drector
Amanbek Azhymat 10.01.1990 yılında Kırgızstan'ın 
Narın şehrnde doğdu. 2009 yılında Bşkek Blgsayar 
Sstemler ve Teknolojler Kolej'nden mezun oldu. 
2013 yılında belgesel ve uzun metraj film yönetmen 
Temr Brnazrov'un kursunua katılan Amanbek 
Azhymat, eğtmne 2015 yılında Hollanda'dak 
Amsterdam Sanat Ünverstes’nde,  2016 yılında 
Moskova'dak BDT ve Baltık ülkelernn Uluslararası 
Genç Görüntü Yönetmenler Flm Okulu’nda devam 
ett.

Amanbek Azhymat was born on 10.01.1990 n Naryn, 
Kyrgyzstan. In 2009 graduated from the Bshkek 
College of Computer Systems and Technologes. In 
2013 he took the course of Temr Brnazrov. In 2015 - 
Amsterdam Unversty of the Arts n Netherlands. In 
2016 - Internatonal Flm School of Young 
Cnematographers of the CIS and Baltc countres n 
Moscow.

Özet / Summary
Savaş alanında vurulup blncn kaybeden br asker 
kendne geldğnde bambaşka br dünyadadır. 
Karşısında br Taş Devr savaşçısı, kılıçlı br ortaçağ 
savaşçısı ve I. ve II. Dünya Savaşı'ndan k asker 
vardır. Dünya’nın farklı dönemlernde yaşamış olan bu 
askerler br konu hakkında tartışırlar; kmn savaşı 
daha kutsal? 

On the battlefield, a solder s struck by a bullet, losng 
hs conscousness. When he comes to hs senses, he 
finds hmself n another world. He meets a Stone Age 
warror, a medeval warror wth a sword, and two 
solders - from World War I and World War II. The 
solders from dfferent eras begn to argue wth each 
other about one thng - whose war s more sacred.
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2022 / Kurmaca Fcton / 09‘ 12’’ HD / 
Renkl Color / Avustralya Australa 
Yönetmen / Drector: Lam Branagan
Kurgu / Edtng: Eve Spence
Müzk / Musc: Mtchell Sloan
Yapım / Producton: Eve Spence

ZPR 359
ZPR 359

Yönetmen / Drector
Lam, Berln Uluslararası Flm Festval'nde prömyer 
yapılan ve altı ödül kazanan kısa film "Playground"ın 
yapımcılığını üstlend. Daha öncek kısa filmler "Sx 
O'Clock Swll" ve "Memento", Blbao, Valenca, 
Brsbane ve Cannes'dak Cnema Antpodes gb 
festvallerde uluslararası olarak gösterld. "Sx 
O'Clock Swll" de Avrupa televzyon yayını çn ARTE 
GEIE'ye satıldı. Lam, Foxtel Australa'da yayınlanan 
"Shack Lfe" belgeselnn yapımcılığını üstlend ve 
hem "The Merger" adlı uzun metrajlı filmde hem de 
ABC Televson'da (Avustralya) yayınlanan ve ödül 
kazanan "A Lfe Exposed" belgeselnde Yardımcı 
Yapımcı olarak çalıştı. Yapımcı, Yardımcı Yapımcı ve 
Brnc Yönetmen Yardımcısı rollernde belgesel, 
televzyon ve uzun metrajlı filmlerde çalışmış olan 
Lam, genş br endüstr geçmşne sahptr.

Lam produced the short film "Playground", whch 
premered at Berln Internatonal Flm Festval and 
went on to wn sx awards. Ther prevous shorts "Sx 
O’Clock Swll" and "Memento" screened 
nternatonally at festvals such as Blbao, Valenca, 
Brsbane and Cnema Antpodes at Cannes. "Sx 
O'Clock Swll" also sold to ARTE GEIE for European 
televson broadcast. Lam produced the documentary 
"Shack Lfe", whch broadcast on Foxtel Australa, and 
worked as Assocate Producer on both the feature 
"The Merger" and the documentary "A Lfe Exposed", 
whch won awards and was broadcast on ABC 
Televson (Australa). Lam has an extensve ndustry 
background, havng worked on documentary, 
televson and features n the roles of Producer, 
Assocate Producer and Frst Assstant Drector.

Özet / Summary
Sığınmacı ZPR 359 dudaklarını brbrne dker ve açlık 
grevne başlar. Z güçsüzleştkçe, kendn doktoruyla 
brlkte Avustralya'da çılgınca br hayaln çnde görür.

Asylum seeker ZPR 359 sews hs lps together and 
begns a hunger strke. As Z weakens he enters nto a 
delrum where he magnes hmself n Australa wth 
hs doctor.
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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL
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JÜRİ ÜYELERİ  Jury Members
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NATIONAL STUDENT FILMS COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ 
Jury Members

Erkan Kolcak Köstendl, s a Turksh actor, 
wrter, drector, and snger. He decded to 
study theater at the Mmar Snan Unversty of 
the Fne Arts. Kostendl later went on to wrte, 
drect, and act n plays and short films. He 
wrote and starred n the play 'Kars Cnsle 
Tansma Sanat' and was n another play 
named 'Aut', for whch he was chosen 'Actor 
of the Year'. Ths play also earned hm a 
'Young Actor Specal' award. Kostendl then 
went on to wrte and drect a medum-length 
film whch was shot n Istanbul and 
Amsterdam. Makng a successful transton 
nto TV actng, He first appeared on 'Kurtlar 
Vads' n 2005. Kostendl got hs first bg 
break wth the 2009 producton, 'Sakarya Frat' 
n whch he played a low-rankng solder, and 
portrayed the character wth utmost 
authentcty. In 2014, he portrayed the 
character 'Karlos Nevzade', on the ht TV 
show, 'Ulan Istanbul'. Ths character ganed 
Kostendl huge fame and recognton all 
around Turkey. It was on ths show that he 
and one of hs co-stars, Sebnem Bozoklu, 
performed a song he had wrtten named 
'Yanarm Yanarm' n one of the epsodes. Ths 
performance got mllons of vews on Youtube. 
After a couple more successful projects, 
Kostendl appeared n the nternatonally ared 
hstorcal drama, 'Muhtesem Yuzyl: Kosem', 
successfully portrayng 'Shahn Khan Gra', 
the last Khan of Crmea. Hs last appearance 
was on the TV show, 'Famlya'.

Erkan Kolçak
KÖSTENDİL

Erkan Kolçak Köstendl, Türk oyuncu, yazar, 
yönetmen ve şarkıcıdır. Mmar Snan Güzel 
Sanatlar Fakültes’nde tyatro okumaya karar 
veren Köstendl daha sonra yazmaya, 
yönetmeye ve tyatrolarda ve kısa filmlerde 
oynamaya başladı. 'Karşı Cnsle Tanışma 
Sanatı' adlı oyunu yazdı ve oynadı. Ayrca 
'Aut' sml br oyunda oynadı ve ‘yılın 
oyuncusu’ seçld. Bu oyun ona br de “Genç 
Oyuncu Özel' ödülü kazandırdı. Köstendl 
ardından Istanbul ve Amsterdam’da çeklmş 
orta metraj br film yazdı ve yönett. Televzyon 
oyunculuğuna başarılı br geçş yapan Önce 
2005’te 'Kurtlar Vads' dzsnde oynadı. 
Köstendl’n yıldızı, 2009 yapımı, düşük rütbel 
br asker canlandırdığı “Sakarya Fırat” 
dzsnde oyununun sahclğ sayesnde 
parladı. Takp eden yıllarda brçok film ve 
televzyon dzsnde oynadı. 2014’te, başarılı 
“Ulan Istanbul” dzsnde 'Karlos Nevzade' 
karaktern canlandırdı. Bu karakter Türk 
televzyon seyrcler arasında fenomen oldu 
ve Köstendl’e Türkye çapında büyük br ün 
ve tanınırlık kazandırdı. Kendsnn yazdığı 
“Yanarım Yanarım” şarkısını beraber oynadığı 
Şebnem Bozoklu le brlkte söylemeler bu 
dznn br bölümündeyd. Bu performans 
Youtube’da mlyonlarca kez zlend. Brkaç 
tane daha başarılı projeden sonra Köstendl 
son Kırım Hanı Şahn Gray Han’ı 
canlandırdığı yurtdışında da yayınlanmış, 
tarh dram “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” 
dzsnde oynad. En son “Famlya” adlı 
televzyon dzsnde oynadı.
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ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
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JÜRİ ÜYELERİ  Jury Members

I was born n 1980 n Salhl. I graduated from 
Istanbul Techncal Unversty Electrcal 
Engneerng Department n 2003 but I never 
worked as an engneer. I started beng 
nterested n the numerc, statstcal and 
dstrbutve part of cnema when I was at 
unversty. When I joned Br Flm a few 
months after t was founded ,I wasn’t a 
unversty graduate yet. I’ve been dong 
dstrbuton at Br Flm snce 2002.

Kemal
URAL

1980 Salhl doğumluyum. İstanbul Teknk 
Ünverstes Elektrk Mühendslğ 2003 
mezunuyum, ancak hç mühendslk 
yapmadım. Snemanın sayılarla, statstkle, 
dağıtımla lgl kısımlarına lgm ünverste 
yıllarında başladı. Kuruluşundan brkaç ay 
sonra Br Flm’e katıldığımda henüz ünverste 
mezunu değldm. 2002 yılından bu yana Br 
Flm’de dağıtımcılık yapıyorum.

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
NATIONAL STUDENT FILMS COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ 
Jury Members
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Drector, producer, photographer. She was 
born n Istanbul. She graduated from Yıldız 
Techncal Unversty and also from Marmara 
Unversty Insttute of Fne Arts from the 
department of Cnema-TV. She also took actor 
management and dramaturgy lessons from 
Ayla Algan and Beklan Algan n Theater 
Research Lab (TAL). For a long tme she 
worked n film and TV projects. Generally, she 
preferred the film projects n whch she wrote 
the scrpt and she drected.

Rena Lusn
BİTMEZ

Yönetmen, yapımcı, fotoğrafçı. İstanbul'da 
doğdu. Yıldız Teknk Ünverstesnn ardından 
Marmara Güzel Sanatlar Fakültes Snema-Tv 
Bölümünü btrd. Tyatro Araştırma 
Laboratuvarında (TAL) Ayla Algan, Beklan 
Algan'dan oyuncu yönetm ve dramaturj 
eğtm aldı. Uzun yıllar film ve TV projelernde 
çalıştı. Genellkle kend yazdığı, yönettğ 
projelern hayata geçrd. 

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
NATIONAL STUDENT FILMS COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ 
Jury Members
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BELGESEL / DOCUMENTARY

Yönetmen / Drector
1998 yılında Ankara’da doğdu. 2018 yılında İstanbul 
Kültür Ünverstes, Sanat ve Tasarım fakültes, İletşm 
Tasarımı bölümünde eğtmne başladı. Eğtmnn lk 
yıllarından tbaren çeştl projelerde kurgu, rej ve sanat 
yönetm üzerne çalıştı. Şu an İstanbul Kültür 
Ünverstes'nde Lsans eğtmne ve film yapım 
çalışmalarına devam etmektedr.

She was born n 1998 n Ankara. She started studyng at 
Istanbul Kültür Unversty, Art and Desgn faculty, 
Communcaton desgn department. Snce the begnnng 
of her studes she’s been edtng, beng an assstant 
drector and dong art management. Now she s 
contnung her studes and film makng n İstanbul Kültür 
Unversty.

Özet / Summary
Sosyal medya br çok sektörü kökten değştrd, 
hayatımıza yen meslekler ve yen kavramlar kattı. 
Eskden hayatımıza yön veren film karakterler ve roman 
kahramanları yerlern "nfluencer" adı verlen yen 
figürlere bırakmış durumda. Pek topluma yön veren bu 
kşlern hayatlarına kmler yön veryor? Arkalarında nasıl 
br sstem var? Hepmz gb görünen bu nsanlar nasıl 
"nfluencer" oluyor? Fenomen 3.0 "nfluencer marketng" 
kavramının mutfağına ışık tutarak ekranlarımızda 
gördüklermzn arka planında neler olduğunu ve fenomen 
endüstrsnn yen versyonunu anlamaya çalışmaktadır.

Socal meda has radcally changed many sectors. It has 
added new professons and new concepts to our lves. 
The move characters and novel heroes who used to 
shape our lves have been replaced by nfluencers. So 
who shapes the lves of these nfluencers? What knd of 
soldarty s behnd t? How do these people who are lke 
all of us become nfluencers? Influencer 3.0 tres to 
understand what goes on behnd what we see on our 
screens and the new verson of the ndustry phenomenon 
by sheddng lght on the ktchen of nfluencershp.

2022 / Belgesel Documentary  / 18‘  05’’ HD  
/ Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen/Drector:  Seln Su Kılınçarslan
Kurgu / Edtng : Tolga Çınar
Müzk / Musc : Fath Sondal
Yapım / Producton:  Tolga Tunç

Flmler / Flmography
9:16 - Kısa Belgesel Short Documentary 
2021

FENOMEN 3.0
INFLUENCER 3.0 
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Yönetmen / Drector
1999 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara ünverstes 
Radyo Televzyon ve Snema bölümünden 2022 
yılında mezun oldu. Br sene okulun televzyon 
kanalında yönetmenlk yaptıktan sonra şu an yaklaşık 
üç senedr tanıtım filmler, reklamlar, kısa film ve 
belgeseller çn senaryolar yazıp yönetmenlğn 
yapmakta ve çerkler üretmektedr.

He was born n 1999 n Istanbul. He graduated from 
Marmara Unversty Rado, Televson and Cnema 
Department n 2022. After workng as a drector for the 
school's televson channel for one year, he has been 
wrtng scrpts and producng content for promotonal 
films, commercals, short films and documentares for 
about three years.

Özet / Summary
Gulab Gul, Afganstan'ın ücra br dağ köyünde 
yaşayan br çocuktur. Gulab'ın doğuştan k kolu 
yoktur. 5 yıl önce babasını kaybeden Gulab'a amcası 
bakmaktadır. Ama amcası da ş çn şehre gtmek 
zorundadır. Pek, amcası ayrılırsa Gulab Gul bu zorlu 
coğrafya ve kend eksklkler le nasıl başa çıkacaktır?

Gulab Gul s a boy lvng n a remote mountan vllage 
n Afghanstan. Gulab does not have two arms from 
brth. Gulab, who lost hs father 5 years ago, s taken 
care of by hs uncle. But hs uncle also has to go to 
the cty for busness. So how wll Gulab Gul cope wth 
ths challengng geography and hs own shortcomngs 
f hs uncle leaves?

2022 / Belgesel Documentary / 11‘ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: Semh Sağman
Kurgu / Edtng: Semh Sağman, Ebubekr 
Özbek
Müzk / Musc: Danel Ajdar
Yapım / Producton: Yavuz Yıldırım

Flmler / Flmography
Kedl Adam Cat Stter Man – 2018 - 
Belgesel Documentary
Kurşun Adam Lead Man – 2019 - Belgesel 
Documentary
Döngü – 2019 - Kısa Flm Short Flm                      
Göçemeyenler Those who can not mgrate 
– 2020 – Belgesel Documentary
Yangın Fre – 2021- Belgesel Documentary

GULAB GUL
GULAB GUL

Y
ö
n
e
tm

e
n
 /
 D

r
e
ct

o
r

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
NATIONAL STUDENT FILMS COMPETITION

Yönetmen / Drector
1994 tarhnde Adıyaman'da doğup büyüdüm. Ercyes 
Ünverstes, Radyo, Televzyon ve Snema bölümünde 
okudum. Belgesel Snema alanında çalışmalarıma 
devam etmekteym.

I was born and rased n Adıyaman n 1994. I studed 
at Ercyes Unversty, Department of Rado, Televson 
and Cnema. I contnue my studes n the field of 
Documentary Cnema.

Özet / Summary
Türkye Snema Tarhnde klaskler arasında yer alan, 
senarstlğn ve yönetmenlğn Yılmaz Güney’n 
yaptığı, 1971 yapımı ‘Ağıt’ filmnn sözlü tarh 
çalışması… ‘Ağıt’ filmnn ortaya çıkış sürec, Yılmaz 
Güney’n snema sanatındak üretkenlğ, dönemn 
toplumsal ve poltk yansımaları; Fatoş Güney, Ahmet 
Soner, Atlla Olgaç, Arf Erkn, Necp Sarıcı, Şahn 
Dlbaz ve Al Atmaca’nın anlatımlarıyla aktarılıyor.

‘The Mad Lands’ represents the oral hstory study of 
the 1971 film ‘Ağıt’, whch s one of the classcs n the 
Hstory of Turksh Cnema, wrtten and drected by 
Yılmaz Güney. Wth the narratons of Fatoş Güney, 
Ahmet Soner, Atlla Olgaç, Arf Erkn, Necp Sarıcı, 
Şahn Dlbaz and Al Atmaca, the emergence process 
of the move ‘Ağıt’, the productvty of Yılmaz Güney n 
the art of cnema and the socal and poltcal 
reflectons of the perod are show.

2021 / Belgesel Documentary / 20‘ 09’’ HD  
/ Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: İsmal Bağcı
Kurgu / Edtng: İsmal Bağcı
Yapım / Producton: Mehmet Bağcı

KIZGIN TOPRAKLAR
THE MAD LANDS
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Yönetmen / Drector
Sılanur Şenol 2000 yılında Btls'te doğdu. Anne ve 
babasının memur olması nedenyle farklı şehrlerde 
yaşamıştır. 2022 yılında Yaşar Ünverstes Radyo, 
Televzyon ve Snema bölümünden mezun olmuştur. 
Öğrenm sırasında brçok film yönett ve ortak 
yönetmenlk yaptı. Mezunyet projes olan “Rüzgarın 
Götürdüğü” adlı filmnn festval sürec devam ederken 
yen projeler üzerne düşünüyor. Amacı Türkye'de 
başarılı br kadın yönetmen olmaktır.

Sılanur Senol was born n 2000 n Btls. She lved n 
dfferent ctes due to her parents beng cvl servants, 
She graduated from Department of Rado, TV and 
Cnema at Yaşar Unversty n 2022 . She drected and 
co-drected many films durng her study. Gone wth 
the Wndmll s her graduaton project. Currently, she 
s workng on the festval submssons of her film and 
thnkng about new projects. Her goal s to be a 
successful woman drector n Turkey.

Özet / Summary
Yel değrmenler br köyün saknlern kye böler ve 
köyde artık huzursuzluk hüküm sürer.

Wndmlls splt a vllage nhabtants nto two parts and 
unrest regns.

2022 / Belgesel Documentary / 17‘ 06’’ HD  
/ Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Sılanur Şenol
Kurgu / Edtng: Çağlar Atav
Müzk / Musc: Stok
Yapım / Producton: Mert Cümert

RÜZGARIN GÖTÜRDÜĞÜ
GONE WITH THE WINDMILL
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Yönetmenler / Drectors
Beyza Yıldır
1996 yılında İstanbul’da doğdu. 2017 yılında Denzl 
Pamukkale Ünverstes Turzm Otel İşletmeclğ ön 
lsansından mezun oldu. 2018 yılında başladığı 
Eskşehr Anadolu Ünverstes Snema ve Televzyon 
Bölümünde öğrenmn sürdürüyor. “Sanduka” 
yönetmenlğn üstlendğ lk belgesel film.

Beyza Yıldır was born n Istanbul, n 1996. She 
graduated from Denzl Pamukkale Unversty Toursm 
Hotel Management assocate degree n 2017. She 
contnued her educaton at Eskşehr Anadolu 
Unversty Cnema and Televson Department, whch 
she started n 2018. “Cst” s her first documentary 
film.

Ant Uçar 
1996 yılında Antalya’da doğdu. Anadolu Ünverstes 
Snema ve Televzyon Bölümünde eğtm görmektedr.

Ant Uçar was born n 1996 n Antalya. He s studyng 
at Anadolu Unversty Cnema and Televson 

Özet / Summary
Sanduka" morg ve gaslhanenn şleyşn yakın br mercek 
altına alarak morgun günlük rutnn belgelyor. Ölüm 
genellkle kabullenlmes zor ve blnmezlklerle dolu br 
kavramken morgda sürekl ölümle yüz yüze çalışanlar çn 
durum farklı. Onlar çn ölüm yaşam rutnnn br parçası. 
"Gassal olmak zor mu?" "Sürekl cenazelerle br arada 
olmak nasıl br duygu?" Ve en önemls "hç korkmuyorlar 
mı?"... Morg ve gaslhaneden yola çıkarak ölüm 
kavramına yakından bakan br çalışma "Sanduka”

"Cst" examnes the process of a morgue and ghusl 
house, and shows ts daly routne. Although death s a bg 
taboo for most people, t turns nto a routne rather than a 
taboo for people workng n a morgue, constantly facng 
death. As the camera roams around the morgue n all 
realsm, t stops at a mrror. In the mrror, a staff member 
of the same hosptal acts as the vewer and asks varous 
questons to the person who bathes dead bodes. "Is t a 
hard job? How does t feel lke to be among dead bodes 
all the tme? And most mportantly, aren't they ever 
scared?

2021 / Belgesel Documentary / 15‘ 24’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Beyza Yıldır, Ant Uçar
Kurgu / Edtng: Beyza Yıldır, Ant Uçar
Müzk / Musc: Serhad Ayaz
Yapım / Producton:  Ant Uçar, Beyza Yıldır

Flmler / Flmography
Beyza Yıldır - Yetersz (2022)

SANDUKA
CIST
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CANLANDIRMA / ANIMATION

Yönetmen / Drector
Şu an Galatasaray Ünverstes İletşm bölümünde 
okuyan Baturay Tunçat, 20 yaşında ve İstanbul’da 
yaşamakta. Lse eğtmn Sakarya Anadolu Lses’nde 
tamamladı. Lsenn lk yılı Özgür Kuş Snema 
Topluluğunu kurdu. Üç yıl çersnde, ekp 
arkadaşlarıyla snema alanında faalyetlern devam 
ettrd. Lse hayatı boyunca brçok kısa film çekt, bu 
filmlerle lselerarası ve uluslararası kısa film 
yarışmalarında dereceler elde ett. Ayrıca lsenn 
tyatro kulübünde 3 sene boyunca rejlk görevn 
üstlend. Özgür Kuş sml Youtube kanalı çn 20’den 
fazla vdeo çerğ ürett. Şu an se, anmasyon türünde 
son kısa film olan Gün Işığı le brlkte snema 
yolculuğuna devam etmektedr.

Baturay Tunçat, studyng at Galatasaray Unversty 
Communcatons Department, s 20 years old and 
lves n Istanbul. He completed hs hgh school 
educaton at Sakarya Anatolan Hgh School. In the 
first year of hgh school, he founded the Özgür Kuş 
Cnema Socety. It contnued ts actvtes for about 
three years. He made many short films durng hs hgh 
school lfe, and wth these films he acheved degrees 
n hgh school short film compettons.

Özet / Summary
Br kutu çnde aynı görünümde 5 canlı, sessz ve 
hareketsz durmaktadır. Aralarından br tanes hareket 
etmeye başlar. Kendsn ve çevresn anlamaya çalışır 
ve kutudan çıkmak çn mücadele etmeye başlar.

5 characters n the same appearance n a box, 
standng slent and motonless. One of them starts to 
move. He tres to understand hmself and hs 
envronment and begns to struggle to get out of the 
box.

2021 / Canlandırma Anmaton / 05‘ 21’’ / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Baturay Tunçat
Kurgu / Edtng: Baturay Tunçat
Müzk / Musc: Burak Can Yğt
Canlandırma / Anmaton: Baturay Tunçat, 
Mustafa Kemal Turhan, Emel Sare Çakır, 
Burak Can Yğt

Flmler / Flmography
Hayat Br Kağıt Parçası - 2018
Kanımca - 2019
Doğru - 2019
Iztırar - 2020
Fzan - 2020

GÜN IŞIĞI
SUNSHINE
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Yönetmen / Drector
Çocukluğunu farklı şehrlerde geçren H. Ense Aytekn, 
15 yaşında alesyle brlkte Türkye'nn başkent Ankara'ya 
taşındı. Lseden sonra Başkent Ünverstes Anmasyon 
ve Çzg Flm Bölümü'ne grd. Bu film, kendsnn yazdığı, 
yönettğ ve canlandırdığı btrme projesdr. Ana karyer 
hedefi, kend hkayelern yaratmak ve onları anmasyona 
dönüştürmektr.

H. Ense Aytekn spent her chldhood n dfferent ctes 
and moved to Ankara, the captal of Turkey wth her famly 
at the age of 15. She attended Baskent Unversty 
Anmaton and Cartoon Department after hgh school. 
Ths film s her graduaton project whch s wrten, drected 
and anmated by herself. Her man career goal s to 
create her own stores and turn them nto anmatons.

Özet / Summary
Kafasında kanatları andıran br çıkıntısı olan fantastk 
karakter penceres ve kapısı olmayan kapalı br odada 
yaşamaktadır. Duvarda ışığın odaya grmesne neden 
olan rl ufaklı delkler vardır. Karakter, bu delkler 
tahta ve kağıtlarla kapatmaya çalışarak odanın çnde 
yaşar. Odadak tüm delkler kapatıp zfir karanlıkta 
kaldıktan sonra tahta levhalardan br düşer ve 
delkten olağanüstü br kelebek gelr. Ve her şey 
değşmeye başlar.

The character s a fantastc lvng beng whch has a 
lug on ts head resemblng wngs. It lves n an 
enclosure room wth no wndows and door. There are 
large and small holes causng the lght to enter nto 
the room on the wall. The character lves n the room 
by tryng to close these holes wth wood boards and 
paper. After It closes all the holes n the room and 
stays n the utter darkness, one of the wood boards 
falls down and an outstandng butterfly comes n thru 
the hole. And everythng begns to change.

2022 / Canlandırma Anmaton  / 05‘ 52’’ / 
Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: Hamde Ense Aytekn
Canlandırma / Anmaton: Hamde Ense 
Aytekn
Müzk / Musc: AK-Aljosha Konstanty, 
Eroka-Jordan Powell
Yapım / Producton: Hamde Ense Aytekn

KİMDEN
KIMDEN
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Yönetmen / Drector
1998 yılında İzmr'de doğdum. Kendm bldm blel 
mzah hkayelere, karkatür sanatına ve çzg filmlere; 
kısaca çzg dünyalara karşı ayrı br lgm var. 2017 
yılında Anadolu Ünverstes Çzg Flm (Anmasyon) 
Bölümüne başladım.

I was born n 1998, n Izmr. For as long as I know 
myself, I have been nto humorous stores, carcature 
and cartoons; In short, I have a specal nterest n 
cartoon worlds. In 2017, I started Anadolu Unversty 
Cartoon (Anmaton) Department.

Özet / Summary
Dstopk br tarlada yuvarlak şekll objeler toplamakla 
görevl br şç, br gün sıradışı şekll br obje bulur. 
Kısa süre çnde, bu şeklde br obje bulan tek kş 
olmadığını fark etmes üzerne kafasında soru 
şaretler oluşur.

A worker, whose job s to collect round-shaped objects 
n a dystopan field, finds an unusually shaped object. 
Questons arse n hs mnd after realzng that he s 
not the only findng an object lke ths.

2021 / Canlandırma Anmaton / 04‘ 02’’/ 
Renkl Color, Syah&Beyaz Black&Whte/ 
Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Kerem Yörük
Kurgu / Edtng: Duygu Kesmoğlu
Müzk / Musc: Kerem Yörük
Canlandırma / Anmaton: Kerem Yörük, 
Yğt Bayram, Duygu Kesmoğlu, Özkan 
Yasun
Yapım / Producton: Özkan Yasun

Flmler / Flmography
Yem 2019 - Kısa Flm Short Flm

PİMİNO
PIMINO
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Yönetmen / Drector
19.08.2000 tarhnde İstanbul'da doğan Zeynep Yıldız, 
Eskşehr Anadolu Ünverstes Güzel Sanatlar 
Fakültes Anmasyon bölümünden 2022 yılında mezun 
oldu. Mezunyet projes olarak yaptığı lk film 
Supplant'n ardından yen projeler üzernde de 
çalışmaktadır.

Born n Istanbul on 19.08.2000, Zeynep Yıldız 
graduated from Eskşehr Anadolu Unversty Fne Arts 
Faculty Anmaton Department n 2022. Supplant s 
her first film and graduaton project. She has stll been 
workng on new projects.

Özet / Summary
Yaşlı br teyze, yalnızlığıyla başa çıkablmek çn evn 
ççeklerle doldurmaya başlar, fakat bu ççekler 
problem yaratır ve onu geçmşyle yüzleştrr.

To cope wth her lonelness, an old lady fills up her 
house wth plants, but they start causng problems 
and make her face the past.

2021 / Canlandırma Anmaton / 03‘ 58’’ / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Zeynep Yıldız
Kurgu / Edtng: Zeynep Yıldız
Canlandırma / Anmaton: Zeynep Yıldız, 
Kerem Yörük, Ayça Kasapoğlu, Yğt 
Bayram
Müzk / Musc: Kerem Yörük
Yapım / Producton: Yğt Bayram

SUPPLANT
SUPPLANT
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Yönetmenler / Drectors
Demet Boztaş

20 Ağustos 1998 yılında Ankara’da doğdum. Blkent 
Ünverstes İletşm ve Tasarım bölümünde okudum. 
Brçok farklı alanda projeler yapıp reklam sektöründe 
de deneym elde ettkten sonra anmasyon ve film 
prodüksyon şlernn ben en çok mutlu eden şler 
olduğunu gördüm. Ünverste btrme projem de bu 
sebeple anmasyon üzerne yaptım. Şmdlerde yen 
serüvenlere hazırım.

I was born on August 20, 1998, n Ankara. I studed at 
Blkent Unversty, Department of Communcaton 
Desgn. After focusng on many fields n unversty lfe, 
after many advertsng agency nternshps, I realzed 
that dealng wth moves and anmaton s the thng 
that gves me the most pleasure. That's why I decded 
to endeavor anmaton n my graduaton project. Now, 
I have just graduated from unversty and I am open to 
new journeys.

Ece Dede
2012 yılında Kocael Devlet konservatuarı bale 
bölümünden mezun oldum.  Blkent Ünverstes 
İletşm ve Tasarım bölümünde okudum.  Şu an Medya 
ve letşm konusundak tutkumu akademk olarak 
yüksek lsans eğtmyle devam ettrmekteym. Blkent 
Ünverstesnde Medya ve Görsel Çalışmalar 
programında yüksek lsansımı yapıyorum. En büyük 
hedefim yaptığım ve lerde yapacağım proje ve 
çalışmalarla fark yaratmak ve nsanların hayatlarına 
dokunablmek.

I graduated from Kocael State Conservatory's ballet 
department n 2012. I studed at Blkent Unversty 
Communcaton and Desgn department. Currently, I 
contnue my passon n the field of meda and 
communcaton wth my graduate educaton. I am a 
master's degree student n Meda and Vsual Studes 
program at Blkent Unversty. My bggest goal s to 
make a dfference and touch people's lves wth the 
projects and works that I have done and wll do n the 
future.

Özet / Summary
Erlk Han göksel mahkemede görevn yerne 
getrmektedr fakat nsanların btmeyen kötülük ve 
hırsları yüzünden öyle şüphec hale gelr k nsanlığa 
kaosu getrr. Bunun sonucunda nsanlar onu yeraltına 
hapsetmey çözüm olarak görür. Yeraltında 
kötülüklerden ve hırslardan beslenmeye devam eden 
Erlk Han se güçlenerek nsanlığı ve dünyayı daha 
kötü br hale sürükler.

Erlk Han s dong hs assgned tasks at the heavenly 
court but due to peoples’ never-endng evlnesses and 
ambtons, he becomes so skeptcal and brngs chaos 
to humanty. As soluton people thought that 
mprsonng hm n the underground world was the 
soluton to get rd of hm. Erlk Han, who contnues to 
feed from peoples’ evlnesses and ambtons n the 
underground world, gets strength and drves humanty 
and the World to even the worst.

2022 / Canlandırma Anmaton / 06‘ 22’’ / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmenler / Drectors: Ece Dede, Demet 
Boztaş
Kurgu / Edtng: Ece Dede
Seslendren / Narrator: Sıla Topçam
Yapım / Producton: Ece Dede, Demet 
Boztaş

TOYBADIM
TOYBADIM
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Yönetmen / Drector
15 Ekm 1999’da İzmr’de doğdu. 2017’de Işılay 
Saygın Güzel Sanatlar Lses’n btrdkten sonra 
Anadolu Ünverstes Çzg film ve Anmasyon 
bölümüne başladı ve eğtmn sürdürmekte.

He was born on October 15, 1999 n Izmr. After 
graduatng from Işılay Saygın Fne Arts Hgh School n 
2017, he started Anadolu Unversty Cartoon and 
Anmaton Department and contnues hs educaton.

Özet / Summary
Kızıyla yalnız yaşayan adam, hayattan ve kızından 
kopmuş durumdadır. Babasının lgszlğne rağmen 
onunla uçurtma uçurmak steyen küçük kız babasını 
buna kna etmeye çalışır.

A sngle father lvng wth hs daughter has lost hs 
connecton to both lfe and hs daughter. Despte her 
father not payng attenton to her, the lttle grl tres to 
convnce her dad to fly her kte together.

2022 / Canlandırma Anmaton / 03‘ 07’’ / 
Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: Ahmet Devrm Güren
Kurgu / Edtng: Ahmet Devrm Güren
Canlandırma / Anmaton: Neslhan Kalaycı, 
Işıl Kızılkanat, Nlsu Bayer

UÇURTMA
KITE
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Yönetmen / Drector
Dokuz Eylül Ünverstes Güzel Sanatlar Fakültes 
Yönetmenlk Bölümü’nden 2021 yılında mezun oldu. 
B’ Zahmet sml kısa film TRT Geleceğn İletşmcler 
Yarışması’nda brnclk ödülü aldı. Sakarya Kısa Flm 
Festval'nden Çevre Özel Ödülü'ne layık görülen film 
Güzel Ordu Kısa Flm Festval’nde ve Kütahya 
Azano Flm Festval'nde Fnalst olarak yarıştı.

He graduated from Dokuz Eylül Unversty, Faculty of 
Fne Arts, Department of Drectng n 2021. Hs short 
film B' Zahmet won the first prze n the TRT Future 
Communcators Competton. The film, whch was 
awarded the Envronment Specal Award from the 
Sakarya Short Flm Festval, competed as a Fnalst n 
the Güzel Ordu Short Flm Festval and the Kütahya 
Azano Flm Festval.

Özet / Summary
Üç arkadaş, hayatları boyunca çevre krllğnn 
bedeln ödemek zorunda kalırlar. Tıpkı dğer 
hayvanlar gb…

Three frends have to pay the prce of envronmental 
polluton throughout ther lves. Just lke other 
anmals…

2021 / Deneysel Expermental / 02‘ 17’’ HD 
/ Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: Engn Ökmen
Kurgu / Edtng: Tarkan Taygar
Müzk / Musc: Zya Ergeld
Yapım / Producton:  Engn Ökmen

Flmler / Flmography
Sokak Sörfü 2020
B’ Zahmet 2021
Vaktsz Öten 2022

Bİ’ ZAHMET
PLEASE
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Yönetmen / Drector
14 Aralık 1996'da Iğdır'da doğdu. İlk ve orta 
öğrenmn Iğdır'da tamamladıktan sonra 2015 yılında 
Zonguldak Bülent Ecevt Ünverstes Uygulamalı 
İnglzce ve Çevrmenlk programını kazandı. 2018 
yılında Atatürk Ünverstes İletşm Fakültes Radyo, 
Televzyon ve Snema bölümünde eğtmne başlayan 
Çallar, 2022 yılında bu programdan mezun oldu. Şu 
anda farklı snema projeleryle lglenmesnn yanında, 
Atatürk Ünverstes İletşm Fakültes Radyo, 
Televzyon ve Snema bölümünde yüksek lsans 
eğtm de görmektedr.

He was born on December 14, 1996 n Iğdır. After 
completng hs prmary and secondary educaton n 
Iğdır, he won the Appled Englsh and Translaton 
Program at Zonguldak Bülent Ecevt Unversty n 
2015. Çallar, who started her educaton at Atatürk 
Unversty, Faculty of Communcaton, Department of 
Rado, Televson and Cnema n 2018, graduated 
from ths program n 2022. In addton to beng 
nvolved n dfferent cnema projects, he s currently 
studyng for a master's degree at Atatürk Unversty, 
Faculty of Communcaton, Department of Rado, 
Televson and Cnema.

Özet / Summary
İnsanlar anlık duygu değşmlerne sahptr. Bu 
değşmlere sebep olan şey se "düşüneblme" 
özellklerdr. Toplum çersnde yaşadıkları olay ve 
durumlar karşısında takındıkları değşken duygular 
yalnız oldukları zaman nasıldır, duyguları örtmek çn 
taktığımız maskeler bz benlğmzden ne kadar 
uzaklaştırıyor, hepmz ne kadar doğruyuz ne kadar 
sammyz?

People have momentary mood swngs. What causes 
these changes s the ablty to "thnk". What are the 
varable feelngs they have n the face of events and 
stuatons n the socety when they are alone? How far 
do the masks we wear to cover up our emotons take 
us away from ourselves? How true are we, how 
sncere are we all?

2021 / Deneysel Expermental / 03‘ 38’’ HD 
/ Syah&Beyaz Black&Whte / Türkye 
Turkye 
Yönetmen / Drector: Onurhan Çallar
Kurgu / Edtng: Onurhan Çallar
Müzk / Musc: Kevn MacLeod – Evenng of 
Chaos
Yapım / Producton: Onurhan Çallar

Flmler / Flmography
Hegemony 2022 
002534 2022

FELAKET
CATASTROPHE
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Yönetmen / Drector
9 Ocak 2001 tarhnde Adana’nın Seyhan lçesnde 
doğdum. Küçük yaşlardan tbaren tyatro ve snema 
le lglendm. 2019 yılında; Işık Ünverstes, Snema 
ve Televzyon bölümünde eğtm görmeye hak 
kazandım. Işık Ünverstes; Sanat, Tasarım ve 
Mmarlık fakültes, Snema ve Televzyon bölümünde 
lsans eğtmme devam etmekteym. Lsans hayatım 
boyunca; k defa bölüm brnclğ, br defa se bölüm 
knclğ derecelern kazanma başarısı gösterdm. 
Hkayesn kaleme aldığım, yönettğm ve solo 
oyunculuğunu üstlendğm lk kısa film projem Defaten 
Mevt (2022) le snema karyerme başlangıç yaptım. 
Kısa film senarstlğ ve yönetmenlğ alanlarında 
çalışmalarımı sürdürmekteym. 

I was born on January 9, 2001 n the Seyhan dstrct 
of Adana. I have been nterested n theater and 
cnema from a young age. I was enttled to study at 
Işık Unversty, Department of Cnema and Televson 
n 2019. I contnue my undergraduate educaton at the 
Faculty of Art, Desgn and Archtecture, Department of 
Cnema and Televson at Işık Unversty. I was 
successful n wnnng the first place n the department 
twce and the second place n the department once 
throughout my undergraduate lfe. I started my cnema 
career wth my first short film project Defaten Mevt 
(2022), the story of whch I wrote, drected and acted 
as a solo actor. I contnue to work n the fields of short 
film scrptwrtng and drectng.

Özet / Summary
Defaten Mevt, en nha tanımlama le ölüm le yaşam 
arasında hapsolmuş; ‘cotard sendromu’ yaşayan br 
keman vrtüözünün vcdan çatışmasını konu 
almaktadır. Sahp olduğu nöropskyatrk rahatsızlık, 
berabernde getrdğ şzofrenk sancılar le brlkte 
vrtüözün kends le yüzleşeceğ somut br gerçeklğe 
kapı açar. Yaşam le ölüm arasında gdp gelnen bu 
yüzleşmede, vrtüözün en büyük sığınağı yıllardır cra 
ettğ keman sanatıdır. Kemanı le yaşama sımsıkı 
tutunan vrtüöz; aynanın karşısına geçtğnde, sahp 
olduğu geçmşten kalma yara zlerne dkkat keslmes 
le brlkte yüzleşmenn fitl ateşlenr. Bu büyük 
yüzleşme; vrtüözün kemanından güç alarak verdğ 
savaşın ardından ölümü le sonuçlanacaktır. Bu 
ölümde, kşnn kend celladı olduğu gerçeğ ortaya 
çıkar.

Wth the ultmate definton, Defaten Mevt s about 
conscentous conflct of a voln vrtuoso who has 
'cotard syndrome' trapped between lfe and death.Hs 
neuropsychatrc dsorder, wth the schzophrenc 
pans t brngs, opens the door to a concrete realty n 
whch the vrtuoso wll face hmself. In ths 
confrontaton between lfe and death, the vrtuoso's 
greatest refuge s the voln art he has been 
performng for years. When the vrtuoso clngng to lfe 
wth hs voln stands n front of the mrror, the wck of 
confrontaton s gnted as he looks carefully to the 
scars from hs past.Ths great confrontaton wll result 
n hs death after the vrtuoso's war, powered by hs 
voln. The truth emerges that the man s hs own 
executoner n ths death.

2022 / Deneysel Expermental / 06‘ 28’’ HD 
/ Syah&Beyaz Black&Whte / Türkye 
Turkye 
Yönetmen / Drector: Al Olgun
Kurgu / Edtng: Al Olgun, Mehmet Sne
Müzk / Musc: Jascha Hefetz- Pablo De 
Sarasate, Zgeunerwesen Op.20
Yapım / Producton: Al Olgun

DEFATEN MEVT
DEAD AT ONCE
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Yönetmen / Drector
1990 İstanbul doğumlu olan Kars Denz Kara lk ve 
orta eğtmnn ardından 2009 yılında Mmar Snan 
Güzel Sanatlar ünverstes Snema-Tv bölümüne 
grd. Çektğ 20 kısa film le Amerka, İngltere, 
Hndstan, Sırbstan gb ülkelerde uluslararası 
festvallere katıldı ve br çok ulusal festvallerde de 
yarışarak Adana Flm Festval’nde Altın Koza ödülü 
başta olmak üzere çeştl ödüller aldı. Kars Denz 
Kara eserlernde, nsanı daha y anlayıp daha y 
anlatma amacında olduğu çn pskoloj , felsefe , 
sosyoloj gb öznes nsan olan çeştl alanlarda br 
çok semnere katılıp bu alanlarda çeştl okumalar 
yaptı ve yapmaya devam etmektedr. 

Born n 1990 n Istanbul, Kars Denz Kara entered the 
Cnema-Tv department of Mmar Snan Unversty of 
Fne Arts n 2009 after hs prmary and secondary 
educaton. Wth the 20 short films he made, he 
partcpated n nternatonal festvals n countres such 
as Amerca, England, Inda, Serba and competed n 
many natonal festvals and receved varous awards, 
especally the Golden Cocoon award at the Adana 
Flm Festval. Kars Denz Kara has partcpated n 
many semnars n varous fields, such as psychology, 
phlosophy, socology, and has made and contnues to 
make varous readngs n these fields because she 
ams to understand and explan people better n her 
works.

Özet / Summary
Post apokalptk br gelecekte nsan lşkler ve 
sammyet tamamen btmştr. İnsanlara ücret 
karşılığında olabldğnce sammyet etks yaratmak 
çn dostluk hzmet verlyordur. İnsanlar kend 
nanmak stedkler hayatları ya da gerçek hayatlarını 
anlatmak çn bu hzmetten faydalanıyorlardır. 

In a post-apocalyptc future, human relatons and 
ntmacy are completely over. Frendshp servces are 
provded to people for a fee n order to create as much 
of an ntmacy effect as possble. People use ths 
servce to tell about ther own lves or real lves that 
they want to beleve n.

2022 / Deneysel Expermental / 02‘ 58’’ HD 
/ Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Kars Denz Kara
Kurgu / Edtng: Erkn Atacan
Müzk / Musc: Emr Köseoğlu 
Yapım / Producton: Kars Denz Kara

Flmler / Flmography
Adam’s Apple  2016
Seventh Day    2016
Before It’s  Too Late 2017
Lost legacy 2017
People Who Color The Turksh Flag  2017
Dot 2020
Lycan Way Documentary  2018
Black Hole 2018

DOSTLUK HİZMETİ
THE FRIENDSHIP SERVICE
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Yönetmen / Drector
16 Ağustos 2003 tarhnde Ankara’da doğdu. Kendn 
bld blel snemaya ve hkayeler anlatmaya tutkulu. 
Müzk ve müzkaltes olan her şey ona lham veryor. 
İlerde, hayranı olduğu oyuncularla, kend yazıp 
yönettğ şlerde yer almak en büyük hayallernden. 
Snemanın yanı sıra, sahnede ve djtal ortamlarda da 
“görkeml şovlar” yapmak styor. Blkent Ünverstes 
İletşm Ve Tasarım Bölümü’nde okuyor.

He was born n Ankara on the 16th of August n 2003. 
He’s been passonate about cnema and tellng stores 
snce forever. Musc and anythng that has muscalty 
nspres hm. Hs bggest dream s to wrte and drect 
projects and work wth the actors he adores. In 
addton to cnema he also wants to create grand 
shows on stage and dgtal platforms. He’s studyng at 
Blkent Unversty, Department of Communcaton and 
Desgn.

Özet / Summary
Br tyatro sahnesnde geçen bu müzkal komedde; 
romantzm konusunda tamamen zıt düşünen k 
eksantrk sevgl, afil br “ayrılık senfons” serglerler.

In ths muscal comedy set n a theatre stage, two 
eccentrc lovers who have complete conflctng 
understandng of romance stage a showy ‘Breakup 
symphony’.

2021 / Deneysel Expermental / 02‘ 24’’ HD 
/ Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: Ahmed Sad Ağaoğlu
Kurgu / Edtng: Recep Güneş
Müzk / Musc: Ömer Oral
Yapım / Producton: Ahmed Sad Ağaoğlu

ELVEDA ŞEKSPİR!
FAREWELL SHAKESPEARE!
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Yönetmenler  /  Drectors

Melh Görür
Lsans eğtmn Doğuş Ünverstes Görsel İletşm 
Tasarımı bölümünde tamamladı. Br süre freelance 
olarak grafik tasarımla uğraştıktan sonra 4129Grey ve 
Kısa Metraj Flm Prodüksyon şrketlernde staj yaptı. 
Fotoğraf ve vdeo üzerne yoğunlaşmaya başladıktan 
sonra btrme projes "Görüşme" kısa filmn çekt. 
Günümüzde se photographer ve vdeographer olarak 
karyerne devam etmektedr.

He studed Graphc Desgn at Doğuş Unversty. He 
then completed hs major n Vsual Communcaton 
Desgn at Doğuş Unversty. For a whle he freelanced 
n Graphc Desgn and then he dd an nternshp at 
4129Grey and Short Flm Producton companes. After 
focusng on photography and vdeo he shot 
“Görüşme”, a short film project. Today he contnues 
workng as a photographer and vdeographer.

Yetkn Kurtuluş
Küçük yaştan ber sahp olduğu film sevgs ve buna 
bağlı olarak kend filmn yazma arzusunu Melh Görür 
le yaptıkları ‘’Görüşme’’ adlı kısa film projes le 
somutlaştırdı. Ayrıca 15 yaşından tbaren roman, 
senaryo, kısa hkaye ve vdeo oyun senaryosu üzerne 
yaptığı denemeler bulunmaktadır.

He chased hs dream of cnema and filmmakng by 
shootng the short film “Görüşme” wth Melh Görür. 
He also has been expermentng on wrtng novels, 
scenaros, short stores and vdeo game scenaros 
snce he was 15.

Özet / Summary
Yusuf, 34 yaşında yalnız yaşayan nançlı br erkektr. 
Yaşamına son vermey planlamaktadır. Fakat güçlü 
olan dn nancı bunu kesn br şeklde yasakladığı çn 
vcdanı rahatsızdır. Br şafak vaktnde planını 
uygulamak çn hazırlıklar yapar. İşleyeceğ günahın 
affedlmesn dlemek amacıyla kılacağı son namazı 
çn abdest alır ve ardından namaza başlar. Namaz 
sırasında kaynağı bell olmayan br güç tarafından 
beden durdurulur.

As a survvor of an hauntng event that occured n a 
remote vllage, Yusuf has a fear that certan people 
are gong to try to slence hm for good,and that they 
won't do t n a gently manner. He decdes to take hs 
own lfe,but because he s devoted n a relgon whch 
counts sucde one of the worst sns, he has an nner 
conflct that consumes hs soul. Fnally the fear wns 
over. He decdes that he wll hang hmself by the neck. 
But when he enacts hs last prayer,he gets vsted by 
an entty of unknown source.Is t an audence wth the 
supernatural ,or just a sde of hm that wants to clng 
on to lvng?

2022 / Deneysel Expermental / 06‘ 17’’ HD 
/ Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmenler / Drectors:  Melh Görür, 
Yetkn Kurtuluş
Kurgu / Edtng: Melh Görür
Müzk / Musc: Creepy Contrabass-Thomr 
Hrstozov
Yapım / Producton:  Melh Görür, Yetkn 
Kurtuluş

GÖRÜŞME
THE AUDIENCE
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Yönetmen / Drector
16 Hazran 1999’da Istanbul’da doğdum. Oğuz 
Canpolat Anadolu Lsesnde okulun OCL grubuna ger 
vokalst olarak katıldım. Fzy Lse Yarışmasında en y 
orkestra ödülü kazandık. Bununla br TV programı le 
röportaj fırsatı yakaladım. Bu sayede lk kez böyle br 
yoldan yürüyebleceğm anladım.  Böylece lseden 
sonra İstanbul Blg Ünverste’sne grdm ve snema 
televzyon okumaya başladım. Zamanla, snemacı 
olma fikr ben daha da heyecanlandırdı. Şu anda br 
yapım stüdyosunda asstan olarak part-tme 
çalışıyorum. Halhazırda yarattığım lk proje olan Jane 
Doe üstünde çalışıyorum.

Born on June 16th,1999, n Istanbul. In Oğuz 
Canpolat Anatola Hgh School, I got nto the school’s 
OCL Band as back vocalst. We won the best 
orchestra award at fizy Hgh School Competton. Wth 
ths, I had the opportunty of a TV program’s ntervew. 
And that was the first tme that I realzed t was a path 
I can take. So, after hgh school, I got nto İstanbul 
Blg Unversty and started to study cnema and 
televson. Wth tme, I got even more excted about 
becomng a filmmaker. I currently work part-tme n a 
producton studo as an assstant. My first and current 
creaton s Jane Doe.

Özet / Summary
Gece vakt. Br adam törensel br şeklde esk br 
saatn tk tak ses eşlğnde resm yapar. Br gıcırtı ses 
başlar ve devam eder. Adamın dkkatn dağıtır. Sonra 
saat geceyarısı 12’y bulur. Gıcırtıyı takp etme zamanı 
gelmştr. Adam gıcırtının peşnden gder ve br serg 
odasına grer. Duvarlarda rahatsız edc kadın vücudu 
parçaları vardır. Heps kırmızıdır. Adam br dolabın 
önüne geçer. Gıcırtıyı durdurur ve kapıyı açar.

At nght, a man n hs rtual. He pants pctures wth the 
company of an old clock's tckng. As he contnues, a 
squeak sound comes and contnues. Dsruptng the 
man's focus. Then the clock hts mdnght. It s tme to 
follow the squeak. The man goes after the squeak and 
enters an exhbton room. There are dsturbng body 
parts of women on the walls. All n red. The man gets 
n front of a wardrobe. He stops the squeak and opens 
the door.

2022 / Deneysel Expermental / 02‘ 49’’ HD  
/ Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: Zeynep Sude 
Karabulut
Kurgu / Edtng: Ayşe Özgen
Müzk / Musc: OFC Audo Lab
Yapım / Producton: Zeynep Sude 
Karabulut & Yüksel Başoğlu

JANE DOE
JANE DOE

Y
ö
n
e
tm

e
n
 /
 D

r
e
ct

o
r

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
NATIONAL STUDENT FILMS COMPETITION

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
NATIONAL STUDENT FILMS COMPETITION

KURMACA / FICTION



172 173

Yönetmen / Drector
11 Ocak 2000 Erzurum doğumluyum. Selçuk 
Ünverstes İletşm Fakültes Radyo Televzyon 
Snema Bölümü'nden 2022 yılında mezun oldum.

I was born on January 11, 2000 n Erzurum. I 
graduated from Selcuk Unversty, Faculty of 
Communcaton, Rado Televson Cnema Department 
n 2022.

Özet / Summary
Çevre krllğ nedenyle canlılığın gderek azaldığı br 
dünyada, yyecek bulamayan balıkçı, uzun uğraşlar 
sonucunda gölde yakaladığı balıkla bağ kurar. Açlık ve 
vcdan arasında kalır.

In a world where vtalty s gradually decreasng due to 
envronmental polluton, the fisherman, who cannot 
find food, establshes a bond wth the fish he caught n 
the lake as a result of long efforts. He s torn between 
hunger and conscence.

2022 / Kurmaca Fcton  / 10‘ 01’’ HD  / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen/Drector:  Ebubekr Sefa Akbulut
Kurgu / Edtng: Ebubekr Sefa Akbulut, 
Beyza Nmet Emşen
Müzk / Musc: Stok 
Yapım / Producton:  Ebubekr Sefa Akbulut

Flmler / Flmography
Guda  2019 - Belgesel Documentary 

İKİLEM
QUANDARY
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Yönetmen / Drector
Şyar Baran Sakık 1998 yılında Muş merkezde doğdu. 
İlk, orta ve lse öğrenmn Muş'ta tamamladı. 2021 
yılında İstanbul Yen Yüzyıl Ünverstes Radyo 
Televzyon ve Snema bölümünden mezun oldu. 
Karşıdak yönetmenn lk filmdr.

Syar Baran Sakk was born n Mus n 1998. He 
graduated from Istanbul Yen Yuzyl Unversty n 2021 
after hs prmary, secondary and hgh school 
educaton n Mus. The Other s drector's first short 
move.

Özet / Summary
Engn trafik ışıklarında karşıdan gelen bryle omuz 
omuza çarpışacak olur ve an br refleksle omzunu 
ger çeker. Bu durum Engnde önüne geçemedğ br 
aşağılık kompleksn tetkler. Bu kompleks Engn' gt 
gde ele geçrr ve br nev ntkam arzusuna dönüşür.

Engn, who s crossng the street at an ntersecton, s 
about to collde shoulder to shoulder wth a man he 
does not know, but by a sudden reflex, he pulls hs 
shoulder back. Unable to get over ths stuaton, Engn 
begns to prepare for the next counter.

2021 / Kurmaca Fcton / 14‘ 48’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector:  Şyar Baran Sakık
Kurgu / Edtng: Berk Canberk
Yapım / Producton:  Şyar Baran Sakık

KARŞIDAKİ
THE OTHER

Y
ö
n
e
tm

e
n
 /
 D

r
e
ct

o
r

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
NATIONAL STUDENT FILMS COMPETITION



174 175

Yönetmen / Drector
1990 yılında Adana’da doğdu. Mezunyet önces Yıldız 
Teknk Ünverstes Metalürj ve Malzeme Mühendslğ 
Bölümü’nden ayrıldı ve Yüksek Onur Bursu le Işık 
Ünverstes Snema ve Televzyon Bölümü’nde eğtmn 
tamamladı. İlk kısa film ‘’Vortex’’ ulusal ve uluslararası 
festvallerden 14 ödül alarak 50’den fazla festval gezd.  
Reklam ve klp yönetmenlğnn yanı sıra çeştl tyatro 
oyunları, reklam filmler ve kısa filmlern ses tasarımını 
yapmaktadır, müzk prodüksyonuyla lglenyor.

He was born n Adana n 1990. Just before graduatng 
from Yıldız Techncal Unversty, Department of 
Metallurgcal Engneerng, he dropped out and then 
completed the Flm and Televson department at Işık 
Unversty on a hgh honor scholarshp. Hs first short film 
‘’Vortex’’ was shown at 50 natonal and nternatonal 
festvals and receved 14 awards. Apart from drectng 
commercal films and vdeo clps, he s the sound 
desgner of varous plays, commercal films and short 
films. He works on musc producton.

Özet / Summary
Yaşanmış gerçek br hkayeden uyarlanan Kuş Olsam; 
lkokul 2. sınıf öğrencs Berfin’n, öğretmen tarafından 
maruz kaldığı ırkçılığı anlamaması üzerne kurulu br film. 
Babasının ölümünden sonra annesyle brlkte 
İstanbul’dak dedesnn yanına taşınan Berfin, eğtmne 
buradak özel br okulda devam eder.  Derslernde başarılı 
olan ve kısa sürede yen okuluna alışan Berfin, 
arkadaşlarını ve öğretmenn çok sever. Br gün Türkçe 
ders dahlnde ‘’Alem ve Ben’’ adlı kompozsyon 
ödevnden lk defa düşük not alan Berfin’n, dğer 
derslerndek notları da düşmeye başlar. Berfin düşük 
notlar aldığını annesnden gzlemeye çalışır. Annesnn 
durumu fark etmesyle ortaya çıkan olayda Berfin’n sınıfı 
değştrlr. Arkadaşlarından ve öğretmennden ayrıldığı 
çn üzülen Berfin, sınıf değşklğnn nedenn anlayamaz.
 
Based on a true story  the film“Kuş Olsam” s about 
the story of Berfin, a second grader, who doesn’t realze 
that the teacher s racst towards her. After her father’s 
death she moves nto her grandfather’s place n Istanbul 
wth her mom, and contnues her educaton there at a 
prvate school. Berfin, a good student, adapts to her new 
school n no tme and loves her new frends and teacher. 
One day, n a Turksh language class she fals on an 
essay about “My famly and Me” for the first tme and  
subsequently ths has a domno effect on her other 
classes. Berfin tres to hde the fact that she’s falng her 
classes from her mom. Her mom realzes ths and Berfin 
starts a new class. Havng to leave her frends and 
teacher makes Berfin unhappy and she doesn‘t get why 
she had to start a new class.

2021 / Kurmaca Fcton / 14‘ 59’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Cüneyt Işık
Kurgu / Edtng: Cüneyt Işık
Müzk / Musc: Hlm Yavuz Çetn – Dünya
Yapım / Producton: Banu Işık

Flmler / Flmopgraphy
VORTEX 2020 – Deneysel Expermental

KUŞ OLSAM
IF I WERE A BIRD
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Yönetmen / Drector
1998 yılında İstanbul'un Şşl lçesnde doğdu. 
İlköğretm eğtmn Halde Edp Adıvar İ.Ö.O, 
Ortaöğretm eğtmn Aydın Doğan M.T.A.L'de aldı. Bu 
yıllarda edebyat ve snema le lglenmeye başladı. 
Lsans eğtmn İstanbul Kültür Ünverstes Sanat 
Tasarım Fakültes/İletşm Tasarımı Bölümü'nde 
okumaktadır.

He was born n 1998 n Istanbul, Turkey. He was 
nterested n lterature and cnema. He s studyng 
educaton n Istanbul Kültür Unversty Faculty of Art 
Desgn / Communcaton Desgn Department.

Özet / Summary
Çocuk sahb olmak steyen ebeveynler bunu ancak 
devletlern belrledğ şartları yerne getrerek ednlen 
çocuk ehlyet le yapablmektedrler. Cemal le 
Meryem çftlkte çalışan evl br çfttr. Meryem sekz 
aylık hamledr ancak çocuk çn henüz ehlyet 
alamamışlardır. Ve bu durum onları br çıkmazın çne 
sokacaktır.

Couples wantng chldren need a government permt 
after fulfillng pre-determned condtons. Cemal and 
Meryem are a marred couple who lve on a farm and 
Meryem s eght months pregnant.  However, she 
doesn't have governmental authorzaton and ths 
stuaton wll get them n trouble.

2021 / Kurmaca Fcton / 20‘ 12’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector:  Celal Yücel Tombul
Kurgu / Edtng: Cem Kayhan, Celal Yücel 
Tombul
Müzk / Musc: Tural Hadıyev
Yapım / Producton: Celal Yücel Tombul

Flmler / Flmography
Kuşçu Brdman – 2019 Kısa Belgesel Short 
Documentary
Remo – 2018 Belgesel Documentary

MERYEM
MARY
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Yönetmen / Drector
Nhat Vuran, 2000 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta 
ve lse öğrenmn Şanlıurfa’da tamamladı. Çok küçük 
yaşlardan ber snemaya ve görsel sanatlara olan lgs 
onu Hasan Kalyoncu Ünverstes Radyo – Tv – 
Snema Bölümü’ne taşıdı. Yenlkç, özgün ve cesur 
projeler le dkkat çeken ve mezunyet çn gün sayan 
Nhat Vuran, art arda kısa film senaryoları yazıyor, 
çekyor, kurguluyor. Çekm ekplernn enerjs yüksek 
“joker” elemanı olmasıyla da blnen Nhat Vuran, 
geleceğn snema yönetmen olmaya aday!

Nhat Vuran was born n 2000 n Şanlıurfa. He 
completed hs prmary, secondary and hgh school 
educaton n Şanlıurfa. Hs nterest n cnema and 
vsual arts from a very young age carred hm to 
Hasan Kalyoncu Unversty Rado - TV - Cnema 
Department. Nhat Vuran, who draws attenton wth
hs nnovatve, orgnal and courageous projects and 
counts the days for hs graduaton, wrtes, shoots and 
edts short film scrpts one after the other. Nhat 
Vuran, who s also known as the "joker" member of 
the shootng crews wth hs hgh energy, s a 
canddate to be the cnema drector of the future!

Özet / Summary
Br tyatroda Franz Kafka sevgs sebebyle şlenen 
cnayetler.

Murders commtted n a theater because of admraton 
of Franz Kafka.

2022 / Kurmaca Fcton / 19‘ 57’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: Nhat Vuran
Kurgu / Edtng: Ufuk Gürbüzdal, Nhat 
Vuran
Müzk / Musc: Stok
Yapım / Producton: Nhat Vuran

ÖLÜM TAKLASI
SALTO MORTALE
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JÜRİ ÜYELERİ / JURY MEMBERS
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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ  Jury Members

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ 
Jury Members

She started her artstc career wth Şahka 
Tekand and Studo Actors n 1991. Her first 
actng experence was wth “Mahallenn 
Muhtarları” televson seres. The actress has 
played n many films and televson shows. 
She has been n many plays. She composes 
Turksh musc and has created an album as a 
snger. She contnues workng on musc 
projects ncessantly. 

Goncagül
SUNAR

1991'de Şahka Tekand ve Studo Oyuncuları 
topluluğu le sanat hayatına başlamıştır. 
Mahallenn Muhtarları dzsyle lk kamera 
karşısında oyunculuk deneymn yaşamıştır.  
Sanatçı, br çok snema ve dz filmlernde rol 
almış. Tyatro oyunlarında oynamıştır Türkçe 
sözlü beste yapan ve şarkılara uygun etkl 
sesyle br albüm yapmış sanatçı, müzk 
çalışmalarına da aralıksız devam etmektedr.

Flmler / Flmografi
2017 - Her Şey Mümkün
2015 - Uzaklarda Arama
2014 - 2015 - Kadermn Yazıldığı Gün
2012 - Mutlu Ale Defter
2008 - Issız Adam
2008 - Gökten Üç Elma Düştü
2005 - O Şmd Mahkum
2005 - Döngel Karhanes
2003 - Asmalı Konak - Hayat
2000 - Fller ve Çmen
2000 - Abuzer Kadayıf 

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH

JÜRİ ÜYELERİ  Jury Members

He was born n Burdur n 1987. He completed 
hs undergraduate educaton at Ercyes 
Unversty, Faculty of Communcaton, Rado, 
Cnema and Televson. He completed hs 
master's degree n the same department. He 
completed hs doctorate n Istanbul Unversty, 
Department of Rado, Televson and Cnema, 
wth hs doctoral thess ttled. He made many 
short films and documentares. He worked as 
an assstant drector n many TV seres and 
feature films. Adana Internatonal Golden Boll 
wth the documentary films “Çerde”, “Headed”, 
“Hold on”, “Turab”, “Mada” and the fictonal 
film “Is” It has receved numerous awards n 
many natonal and nternatonal festvals, 
ncludng the Flm Festval and the Ankara 
Internatonal Flm Festval. Hs short film scrpt 
named “Snal” won the Frst Prze n the 
Mnstry of Culture and Toursm Future 
Cnema, Short Flm Projects Support 
Competton. He served as a jury member n 
Flm Festval. He represented hs country n 
more than 100 natonal and nternatonal film 
festvals. He receved more than 30 awards. 
He s currently workng as a Asst. Prof. Dr. at 
Karabük Unversty Türker İnanoğlu Faculty of 
Communcaton.  He has a publshed book 
ttled “Documentary Flm Aesthetcs n the Age 
of Dgtalzaton and New Meda Area”In 
addton, he contnues to work on the scrpt of 
hs feature-length film. At the same tme, he 
contnues to work on short films and 
documentares ndependently.

Dr. Musa
Ak

1987 yılında Burdur’da doğdu. Ercyes 
Ünverstes İletşm Fakültes Radyo Snema 
ve Televzyon bölümünde lsans eğtmn 
tamamladı. Aynı anablm dalında yüksek 
lsansını yaptı. Doktorasını İstanbul 
Ünverstes Radyo Televzyon ve Snema 
Anablm Dalında tamamladı. “Çerde”, “Kafalı”, 
“Tutunmak”, “Turab”, “Mada” adlı belgesel 
filmler ve “İs” adlı kurmaca filmyle Adana 
Uluslararası Altın Koza Flm Festval, Ankara 
Uluslararası Flm Festval dahl olmak üzere 
ulusal ve uluslararası br çok festvalde çok 
sayıda ödül aldı. “Salyangoz” adlı kısa film 
senaryosu Kültür ve Turzm Bakanlığı 
Geleceğn Sneması, Kısa Metrajlı Flm 
Projelern Destekleme Yarışmasında Brnclk 
Ödülünü kazandı. Flm festvallernde jür 
üyelğ görevlernde bulundu. 100’ün üzernde 
ulusal ve uluslararası film festvalnde ülkesn 
temsl ett. 30’dan fazla ödül aldı. Şu anda 
Karabük Ünverstes Türker İnanoğlu İletşm 
Fakültesnde Doktor öğretm üyes olarak 
çalışmaktadır. “Djtalleşme ve Yen Medya 
Dönemnde Belgesel Flm Estetğ” adlı 
yayınlanmış br ktabı bulunmaktadır. Bunun 
yanı sıra uzun metraj filmnn senaryosunun 
çalışmalarına devam etmektedr. Aynı 
zamanda bağımsız olarak kısa film ve 
belgesel film çalışmalarını sürdürmektedr...

Flmler / Flmography
Kafalı (2018)
Bay Snema: Türker İnanoğlu (2018)
Çerde (2017)

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ 
Jury Members
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JÜRİ ÜYELERİ  Jury Members

Turksh film drector, screenwrter and 
producer. Hs short films were nvted natonal 
and nternatonal film festvals and have won 
multple prestgous awards. Hs short film 
“Srayet”, havng been nvted to many 
festvals and won many awards, was also 
awarded “Flm of the Year” n Cambrdge 
Unversty, Unted Kngdom. “Same Nght 
Dfferent Blue”, whch s hs prevous mult 
awarded short film, contnues ts journey of 
natonal and nternatonal film festvals. Nur 
Chan Ozdogan s n the preparaton stages of 
hs first feature film project.

Nur Chan
ÖZDOĞAN

Türk yönetmen, senarst, yapımcı. Kısa 
filmler, ulusal ve uluslararası festvallere 
davet edlmş ve brçok prestjl ödüle layık 
görülmüştür. Srayet sml kısa film kazanmış 
olduğu ulusal ve uluslararası ödüllern yanı 
sıra, İngltere’de Cambrdge Ünverstes 
tarafından 2019 yılında Yılın Flm seçlmştr. 
Son kısa film Aynı Gecenn Lacvert, bol 
ödüllü festval yolculuğuna devam etmektedr. 
Adana’da yaşamakta olan Nur Chan 
Özdoğan, lk uzun metraj snema filmnn 
hazırlıklarını sürdürmektedr.

Flmler / Flmography
Aynı Gecenn Lacvert / Same Nght Dfferent 
Blue 2021
Srayet / The All Seeng Blnd 2021
Sükut / Slence 2015

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ 
Jury Members

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
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FİLMLER / FILMS
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Yönetmen / Drector
2 Ocak 1999 tarhnde Adana’nın Yüreğr lçesnde 
doğdu. İlkokulu Dervşler İlköğretm Okulu’nda 
tamamladı. Daha sonra 75. Yıl Anadolu Lses’ne 
geçş yaptı. Lse çağlarında snemaya lg duymaya 
başladı. Bunun öncesnde de çok küçük yaşlardan 
tbaren öykü ve hkaye yazardı. Zamanla yazı 
konusunda kendn daha da gelştrd ve çeştl nternet 
stelernde ve VİSAL adlı ktapta yazılarını 
yayınlamaya başladı. Çukurova Ünverstes İletşm 
Fakültes’n kazanarak Radyo, Televzyon ve Snema 
Bölümü’nü okudu ve mezun oldu. Eskşehr’de  
Katadromart’ın sağlamış olduğu k haftalık snema 
eğtm gördü.

She was born n Yüreğr, Adana on January 2nd 1999. 
She went to Dervşler prmary school. Then she went 
to 75. Yıl Anadolu hgh school. Her nterest n cnema 
began n her hgh school years. She started wrtng 
stores when she was a kd. In tme she mproved her 
wrtng sklls and started wrtng for varous webstes 
and got publshed n the book VISAL. She entered 
Çukurova Unversty, Faculty of Communcaton to 
study n the Rado, Televson and Flm department 
and graduated. Thanks to Katadromart she got a two 
week film tranng n Eskşehr.

Özet / Summary
Asıl hayal yazar olmak olan Meryem, yrm yed 
yaşında bekar br genç kadındır. Tek başına yaşadığı 
evnde, kend steğyle alesnden uzakta yaşamakta 
olan Meryem, onlne br şeklde mecburyetten, geçm 
htyaçlarını karşılayablmek çn call centerlık 
yapmaktadır. Meryem’n şu an yaptığı ş de öylesne 
yoğun ve yorucudur k bunun sonucunda da oldukça 
mutsuzdur. Mecbur kalarak yaptığı call centerlık ve 
aslında asıl yapmak stedğ yazarlık mesleğ arasında 
sürekl gt gel yaşayan ve her gününü neredeyse bu k 
meslek arasındak çatışmayla geçren Meryem, br 
süreden sonra kend çnde de boğucu br çatışma 
çersne grmştr. Hayal olan ş yapmayı öyle çok 
arzu etmektedr k, call centerlık yaptığı kendsn yok 
saymaya çalışarak kendsnden br başka ben daha 
yaratmıştır. Kendsn sürekl bu döngü çersnde 
bulan Meryem, artık gerçeklk algısını ytrmş ve 
böylece kmlk sorunları ve öfke problemleryle karşı 
karşıya kalmıştır.

Meryem s a 27 year old sngle woman who dreams of 
beng an author. Meryem, who wllngly lves apart 
from her famly, alone n an apartment works for an 
onlne call center to make a lvng. Meryem’s job at the 
call center s so hectc and exhaustng that t makes 
her very unhappy. She gets stuck between her current 
job that she does out of necessty and her dream job, 
beng an author and ths eventually gntes an ntense 
nner conflct. She craves to be an author so much so 
that she tres to pretend not to be workng at the call 
center.  She contnuously finds herself n ths vcous 
crcle and loses touch wth realty and faces dentty 
and anger ssues. 

2022 / Kurmaca Fcton  / 08‘ 01’’ HD  / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen/Drector:  Sema Tanış
Kurgu / Edtng : Melsa Sayar
Müzk / Musc : Vvald-Four Seasons
Yapım / Producton:  Sema Tanış

Flmler / Flmography
AHİN (2022)

BEN VE BİZ
ME AND US 
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Yönetmen / Drector
Köşker olan babasının hayatını ayakkabı tabanlarına 
vurduğu çekç darbeleryle kazandığı Adana’lı emekç 
br alenn yednc ve en küçük çocuğudur Zafer 
Özgentürk. Cnsyet eştlğ, müzk, toplum sağlığı ve 
etnosentrzm gb konulara odaklanan çeştl belgesel 
ve kısa film çalışmalarının yönetmenlğn yapmıştır. 
Toplumsal eştlğe katkı koyacağını düşündüğü 
çalışmalara görüntü yönetmen olarak da destek 
vermektedr.  Hayatı boyunca okuyarak üstünde 
düşündüğü her şey filmlernn br parçası halne 
getrmektedr.  

Born n Adana as the 7th and youngest chld of a 
workng class famly, survvng on the hard work and 
artsanshp of hs cobbler father as the sole 
breadwnner. Zafer Özgentürk drected socologcal 
documentares and short films on gender equalty, 
musc, publc health and ethnocentrsm. He 
contrbutes to projects about socal equalty as art and 
photography drector. He ams hs lfe experences 
and research, to be a part of hs films.   

Özet / Summary
Esk br Adana kadını olan Perhan, Arastanın yıkık 
duvarlarından bz alıp çocukluğunun düşlernde br 
yolculuğa çıkarıyor. Esk kentn sokaklarında, Büyük 
Saat’ten Taşköprüye, onun çocukluk adımlarını takp 
ederken tarh ve kültürel mrasımızın değern 
hatırlıyoruz. 

Through the rumblng walls of Arasta, Perhan, an 
elderly Adana women, longng for her chldhood and 
takes us to an age long journey n the hstorc cty 
center. Followng her chldhood steps from the  Great 
Clock Tower to the Stone Brdge, we remember the 
value of our socal and hstorc hertage.  

2022 / Kurmaca Fcton / 5‘ HD / Renkl 
Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Zafer Özgentürk
Kurgu / Edtng: Zafer Özgentürk
Müzk / Musc: Chad Lawson
Yapım / Producton: Zafer Özgentürk

Flmler / Flmography
Haleb 2019 - Belgesel Documentary
Aşkın Derd’hal 2018 - Belgesel 
Documentary
Seymer’n Kadınları: Hayatı Değşenler 
2016 - Belgesel Documentary
CanKırmızı: Talasem ve Orak Hücre 
Anems Üzerne 2015 - Belgesel 
Documentary
YILMAZ 2015 - Belgesel Documentary
Süveydye’nn Ççekler 2015 - Belgesel 
Documentary
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FROM THE GREAT TOWER CLOCK TO 
THE STONE BRIDGE
BÜYÜKSAAT’TEN TAŞKÖPRÜ’YE 
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Yönetmen / Drector
1995 yılında Adana’da doğdu. 2014 yılında Çukurova 
Ünverstes İletşm Fakültes Radyo Televzyon ve 
Snema Bölümü’nü kazandı ve 2018 yılında bölüm 
brncs olarak mezun oldu. Mersn Ünverstesnde 
yüksek öğretmne devam etmektedr. Ayrıca lsans ve 
yüksek lsans eğtmler devam ederken futbol ve 
basketbol maçlarında kameraman olarak çalışmıştır. 
İk seneden ber br belgesel kanalında kurgu 
yönetmen olarak çalışmaktadır. Yönetmenlğn 
yaptığı “Satlık” ve “Saklambaç” sml kısa filmler hem 
yurt çnde hem yurt dışında brçok festvalde yer almış 
ve filmler çeştl ödüllere layık görülmüştür.

She was born n 1995 n Adana. She started 
Çukurova Unversty Faculty of Communcaton, 
Department of Rado, Televson and Flm n 2014 and 
graduated as the top student of her department n 
2018. She contnues her master’s degree at Mersn 
Unversty. She also worked as a camerawoman at 
football and basketball matches whle studyng. For 
two years she’s been workng as a drector of edtng 
for a documentary channel. The two short films she 
drected- “Satlık” and “Saklambaç” have attended 
many festvals n Türkye and abroad and receved 
varous awards.

Özet / Summary
İç İşler Bakanlığı son aylarda aşırı şeklde artan 
nthar vakalarının önüne geçmek çn ülke geneln 
kapsayan br genelge yayınlar. Genelgeye göre; 
bundan sonra mahalle bekçler ntharları engellemek 
çn dönüşümlü şeklde köprülerde bekleyecek ve 
bekçler kurtardıkları her nsan hayatı çn bakanlık 
tarafından ödüllendrlecektr. Raşt ıssız, smsz ve 
çökmekte olan br köprüde görevlendrlr. Raşt'n 
çevresndek nsanlar onun görev yern alay konusu 
yaparlar. Durum böyle olunca nsan doğasındak en 
dern prensp; takdr edlme steğ kamçılanır.

The Mnstry of Internal Affars ssues a natonwde 
crcular n order to prevent the excessve ncrease n 
sucde cases n recent months. Accordng to the 
crcular; neghborhood guards wll take turns watng 
on the brdges to prevent sucdes, and the guards wll 
be rewarded by the mnstry for every person they 
rescue from now on. Rasheed s assgned to a 
deserted, nameless, collapsng brdge n a vllage far 
from the cty center. The people around Rasheed 
make hs place of duty the object of rdcule. When 
ths s the case, the deepest prncple n human 
nature; he desre to be apprecated s stmulated. 2022 / Kurmaca Fcton  / 11‘ 52’’ HD  / 

Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Seln Aktaş
Kurgu / Edtng : Seln Aktaş, Murat K. Toy
Müzk / Musc : Nur Oğuz Özdoğan
Yapım / Producton: Seln Aktaş 

Flmler / Flmography
2022 Kolay Gelsn Beyler 
2018 Satlık 

İNTİHAR BEKÇİSİ
SUICIDE WATCHMAN 
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Yönetmen / Drector
Selçuk Ünverstes İletşm Fakültes mezunu olan 
Serkan Demrtaş, lk yönetmenlk deneym olan 
‘’Kasa’’ kısa filmne kadar ünverste yıllarında brçok 
projede yer almıştır. Mezunyetnn ardından çeştl 
televzyon kanallarının haber merkezlernde muhabr 
ve edtör olarak çalışmıştır. Gazeteclk hayatına son 5 
yıldır parlamento muhabr olarak devam etmş olup 
2021 yılı tbaryle Sputnk Haber Ajansı Parlamento ve 
Cumhurbaşkanlığı Muhabr olarak görev yapmıştır.

Serkan Demrtaş, who graduated from Faculty of 
Communcaton at Selcuk Unversty, took part n many 
projects durng hs unversty years untl hs first 
drectoral work, the short film "Kasa". Followng hs 
graduaton, he worked as a reporter and edtor n the 
news centers of varous televson channels. He has 
contnued journalsm as a parlamentary 
correspondent for the last 5 years and n 2021, he 
worked as a Parlamentary and Presdental 
orrespondent for Sputnk News Agency.

Özet / Summary
Ahmet ve Elf Adana’da mevsmlk tarım şçs olarak 
çalışmaktadırlar. İks de 12 yaşındadır. Çok y 
anlaşan ve brbrlern çok seven bu k arkadaşın 
yolları br gün ayrılır. Çünkü Adana’da şler bten Elf’n 
ales Ordu’ya fındık toplamaya gdecektr. Ahmet bu 
durumdan dolayı çok üzgündür. Elf se Adana’dan 
ayrılırken Ahmet’e br hedye vermek ster. Ona 
verecek en güzel hedyenn tarlada çalıştığı kasası 
olduğunu düşünür. Kasaya adını yazar ve ççekler 
çzer. Ahmet kendsne hedye edlen kasayla 
çalışmaya başlar böylece. Kasayı hç yanından 
ayırmaz. Tarlada topladığı ürünü Elf’n kendsne 
hedye ettğ kasaya koyar sonra ürünü başka kasaya 
boşaltarak çalışır. Br gün tarlada çalışırken dolu olan 
kasasını yere bırakıp çşn yapmaya gder. O sırada 
tarladak bberler almaya gelen kamyona Ahmet’n 
kasasını da yüklerler. Döndüğünde kasasını 
bulamayan Ahmet pank br şeklde kasasını aramaya 
başlar.

Ahmet and Elf work as seasonal agrcultural workers 
n Adana. They are both 12 years old. They get along 
well and love each other very much, but one day, Elf's 
famly finshed ther work n Adana, and then to collect 
hazelnuts they went to Ordu, and ther paths splt. But 
before leavng Adana, she wants to gve Ahmet a 
present. She thnks the most beautful present to gve 
hm would be a box she s workng wth n the field. 
Ahmet wrtes Elf's name on the box and decorates t 
wth beautful flowers. Thereafter Ahmet works wth 
the present whch was gven to hm all the tme. He 
never leaves the box by hs sde. He puts the peppers 
he collected n the box that Elf gave as a present, and 
then he unloads the box nto another one. One day, 
whle he s workng n the field, he puts the box full of 
peppers on the ground, and then goes to pee. Durng 
that tme, to pck the boxes a truck came to the fields, 
and they loaded the Ahmet's box on the truck wth 
other boxes. When he returns, Ahmet realzes that hs 
box s mssng, and he starts lookng at the box n a 
panc.

2022 / Kurmaca Fcton  / 08‘ 40’’ HD  / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Serkan Demrtaş
Kurgu / Edtng : Koray Çetn
Müzk / Musc : Erdal Güney
Yapım / Producton: Serkan Demrtaş 

KASA
THE BOX 
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Yönetmen / Drector
İsmm Gülben Arıcı. 1997 yılında Adana’da doğdum. 
Çukurova Ünverstes, İletşm Fakültes Radyo, 
Televzyon ve Snema Bölümü’nden mezun oldum. 
Okul süresnce brçok kısa film ve belgesel çekmne 
dahl oldum. Daha önce br kısa kurmaca film ve dört 
kısa belgesel film çektm. 2020-2021 yılları arasında 
reklam ve snema filmlernde rej asstanlığı yaptım. 

I am Gülben Arıcı. I was born n Adana n 1997. I 
graduated from Çukurova Unversty, Faculty of 
Communcaton, Department of Rado, Televson and 
Cnema. Durng my educaton, I was nvolved n 
shootng many short films and documentares. I shot 
one short fictonal film and four short documentary 
films before. Between 2020-2021, I worked as a 
drector assstant n commercals and moves.

Özet / Summary
1963’te sukasta uğrayan Amerkan başkanı John F. 
Kennedy’nn ruhu, Mahmut Haklıgör’ün bedennde 
yenden hayat bulur. Tüm mahalle halkı onun 
Kennedy olduğuna çten br şeklde nanır.  Namı-ı 
değer Kennedy Mahmut, şu an sebze naklyeclğ 
yapmakta ve ek olarak düğünlerde org çalmaktadır.  
Yönetmenn de yaşadığı mahallenn ve ş 
arkadaşlarının bu reenkarnasyon olayına bakışı ve 
Mahmut Bey’n renkl yaşantısı belgeseln konusudur. 
Hkâye, doğal br dl ve katılımcı-gözlemc br bakış 
açısıyla anlatılmıştır. “Kennedy’nn Doğuşu” belgesel, 
Mahmut Bey’n Kennedy olma yolculuğunun ve 
çevresnn bu yolculuktak duruşunu anlatan br 
hkayedr.

The sprt of the Amercan Presdent John F. Kennedy, 
who was assassnated n 1963, resurrects n Mahmut 
Haklıgör's body. The entre neghborhood sncerely 
beleves that he s Kennedy. Kennedy Mahmut s 
currently a vegetable transporter and also plays the 
organ at weddngs. The perspectve of the drector's 
neghborhood and hs colleagues on ths rencarnaton 
event and Mahmut Bey's colorful lfe are the subject of 
the documentary.The story s told n a natural 
language and from a partcpant-observer perspectve. 
The documentary "The Brth of Kennedy" s about 
Mahmut Bey's journey to becomng a Kennedy and 
the stance of hs people on ths journey.

2022 / Belgesel Documentary  / 16‘ 08’’ HD  
/ Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen/Drector:  Gülben Arıcı
Kurgu / Edtng : Gülben Arıcı
Müzk / Musc : Ferd Özbeğen – Dlek Taşı 
/The Crossboard
Yapım / Producton: Özgür Snematek, 
Gülben Arıcı 

Flmler / Flmography
Panoptkon  2019 – Kısa Flm Short Flm
Dövme 2018 – Kısa Belgesel Short 
Documentary
İnsan Hkayeler – Br Başka, 2021 – Kısa 
Belgesel Short Documentary

KENNEDY’NİN DOĞUŞU
THE BIRTH OF KENNEDY 
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Yönetmen / Drector
Vdeonun gücünü ünverste yıllarında keşfeden 
Ferzan Özyaşar, yrm yılı aşkın süredr sosyal 
projeler, saha araştırmaları, medya çalışmaları ve 
doğa sporları le lglenyor. Medya-poltka 
araştırmaları, fade özgürlüğü, br arada yaşama 
kültürü ve toplumsal cnsyet eştlğ alanlarında 
yaptığı araştırma, film ve sosyal projelerde aldığı 
sosyoloj eğtm doğrultusunda toplumsal br vzyon 
ortaya koymaya ve sosyal değşme katkıda 
bulunmaya özen gösteryor. 

Dscoverng the power of vdeo producton durng her 
undergrad studes, Ferzan Özyaşar s nterested n 
socal projects, field research, meda studes and 
outdoor sports for over 20 years. Followng her sold 
background as a socologst, she tres her best to 
contrbute to socal change through meda-poltcs 
research, freedom of speech, culture of lvng together 
and gender equalty through film producton research 
and socal projects.

Özet / Summary
Adana kadınları dayanışmayla güçlenyor, değşm 
mahallelernden başlatıyor. Seyhan’ın çeştl 
mahallelernden kadınlar aldıkları toplumsal cnsyet 
eştlğ temell eğtmle değşen yaşamlarını, üretme, 
eğtme, hayatın her alanına ve demokratk karar alma 
mekanzmalarına katılma ve aktf vatandaş olma 
serüvenlern anlatıyor.

Women of Adana are dscoverng ther power thorugh 
soldarty and kckstart socal change from ther 
neghborhoods. Women from varous neghborhoods 
of Seyhan are tellng us about a lfe changng, gender 
equalty based tranng and how they began to take 
ther part n producton, educaton and all aspects of 
lfe whle also rasng ther voces n the democratc 
decson makng mechansms as actve ctzens.  

2022 / Belgesel Documentary   / 21‘ HD  / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Ferzan Özyaşar
Kurgu / Edtng : Ferzan Özyaşar, Zafer 
Özgentürk
Müzk / Musc : İsmal Güngör
Yapım / Producton: Ev Hanımları 
Dayanışma ve Kalkındırma Derneğ  

Flmler / Flmography
Tuvalet 2017 – Kısa Belgesel Short 
Documentary

SEYHAN'IN LİDER KADINLARI
THE LEADER WOMEN OF SEYHAN 
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Yönetmen / Drector
25.08.1985 yılında Adana’nın Yüreğr lçesnde doğdu. 
İlk, Orta ve Lsey Adana’nın İncrlk semtnde, 
Ünverstey Mersn Ünverstes Radyo Tv ve Snema 
bölümünde okudu. Ünverste dönem boyunca 
İstanbul’da çeştl dz, snema, reklam ve vdeo klp 
şlernde kamera asstanı ve focus puller olarak çalıştı. 
Ayrıca brçok kısa film projesnn çeştl 
departmanlarında görev aldı. Bunlardan görüntü 
yönetmenlğn yaptığı “Kafe De Ktap” ve “Oyun”, 
görüntü yönetmenlğn ve kurgusunu yapmış olduğu 
“Zemberek” adlı kısa filmlern dışında, yönetmen 
yardımcılığını yapmış olduğu “Uyanış” adlı kısa filmler 
çeştl festvallerde gösterld ve ödüller aldı.

He was born on 25.08.1985 n Yüreğr, a dstrct of 
Adana, Turkey. He completed prmary educaton and 
hgh school n Adana. He graduated from Mersn 
Unversty and studed on Rado, TV and Cnema.  
Durng hs college educaton, he worked as a camera 
assstant and focus puller n varous TV seres, 
cnema, advertsement and vdeo clp works n 
Istanbul. He also worked n varous departments of 
many short film projects.  “Caffê dê Bookhouse” and 
“The Game” whch he s the drector of photography, 
“Zemberek” whch he s the drector of photography 
and edtng and “Awakenng” whch he s the first 
asstant drector were presented and awarded.

Özet / Summary
Chan, müzk konusunda çok yetenekl, adeta müzğ 
ruhunda hsseden brdr. Müzsyen olsun olmasın 
arkadaşlarının brçoğu Chan’ın çok yetenekl 
olduğunu farkındadırlar. Chan’ın sanata ve müzğe 
karşı duyarlılığının ve yeteneğnn yanında tüm bu 
kablyetler boşa çıkaran davranışları da vardır. Çoğu 
zaman arkadaşlarının orkestra davetlerne gtmeyerek 
onların y nyetnn sustmal eder.  Yne br gün 
Adana’da kalburüstü mekânlarda orkestra şeflğ 
yapan Yaşar, Chan’ı orkestrasına keman çalmak 
üzere çağırır. Fakat Chan, söz vermesne rağmen, 
artık Adana’da müzsyenlk yapmak stemedğ ve 
İstanbul’a gtmek stedğ bahanesyle Yaşar’ın 
orkestrasına katılmaz. Adana küçük br yerdr ve br 
gün mutlaka Yaşar’la karşılaşacaklardır. Bu 
karşılaşma Chan’ın hayatına dar brçok detayı 
öğrenmemze vesle olacaktır.   

Chan s a person who s very talented n musc, and 
he feels musc n hs soul. Many of hs frends, 
whether they are muscans or not, are aware that 
Chan s very talented. Chan also has atttude that 
frustrate all these abltes. Mostly, he does not go to 
the orchestra nvtatons of hs frends, and gnores 
ther goodwll. One day, Yaşar conductng orchestra n 
elte places n Adana nvtes Chan to hs orchestra to 
play voln. Despte hs proms, Chan does not 
partcpate n  Yaşar's orchestra on the excuse of not 
one thng to make musc n Adana and wantng to go 
to İstanbul.  As a result Adana s a small cty and one 
day, he wll defintely meet Yaşar.  Ths encounter wll 
help us learn many detals about hs lfe.

2022 / Kurmaca Fcton  / 20‘ 03’’ HD  / 
Renkl Color / Türkye Turkye
Yönetmen / Drector: Halt Kayacan
Kurgu / Edtng : Halt Kayacan
Müzk / Musc : Mehmet Ataman
Yapım / Producton: Halt Kayacan, Teoman 
Akın İnan, Onur Bayraktar 

YAŞAMA UĞRAŞI
THE PURSUIT OF LIVING 
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ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION

ÖZEL GÖSTERİM / SPECIAL SCREENING
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Yönetmen / Drector: 
Özge Adanır, 1996 Adana doğumludur. Çukurova 
Ünverstes İletşm Blmlern btrdkten sonra Atom 
Flm bünyesnde Adana ve İstanbul’da film 
çalışmalarında bulundu. 

Özge Adanır was born n Adana n 1996. After 
graduatng from Çukurova Unversty, Communcaton 
Scences she worked for Atom Flm n Adana and 
Istanbul.

Özet/ Summary : 
Adasokağı ‘’Br Başarı Öyküsü’’ Adana’nın kenar 
mahallesnde yer alan Adasokağı İlköğretm Okulu’nda 
toprak sahada hentbol öğrenp, bütün engeller 
aşarak, süper lge kadar çıkan kız çocuklarının başarı 
hkayesn anlatmaktadır.

“Adasokağı”,- a success story- tells the story of grls 
from Adasokağı prmary school, a school n Adana’s 
slums, who learn to play handball on sol and make t 
to the premer handball league aganst all odds.

2022 /  30’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector:  Özge Adanır
Senaryo/Screenplay: Özge Adanır – Tufan 
Şmşekcan
Müzk / Musc : Anonm
Görüntü Yönetmen/Cnematography: Ozan 
Erkmen
Kurgu / Edtng : Özge Adanır 
Oyuncular /Cast : Adasokağı Spor Kulübü
Yapımcı / Producer : Mehmet Sarıca – 
Nurchan Temur
Yapım / Producton:  Atom Flm - SNT Fl

ADASOKAĞI ‘’BİR BAŞARI HİKAYESİ’’
ADASOKAGI ‘’A SUCCESS STORY’’
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Yönetmen 
2003’de Mmar Snan Güzel Sanatlar Ünverstes 
Snema-Tv Bölümü’nde başladığı eğtmn 2019’da 
tamamlayarak mezun olmuştur. 2005'den ber pek çok 
uluslararası ve yerl snema filmnde yönetmen 
yardımcısı olarak çalışmıştır. 2019’da mezunyet 
projes olarak yapımını gerçekleştrdğ  “Ah’lar Ağacım 
/ The Tree of my Yearnngs” adlı orta metraj filmn 
senarst, yönetmen ve yapımcısıdır. 

Graduated from Mmar Snan Fne Arts Unversty 
Cnema-TV Department n 2019. Snce 2005, she has 
worked as an assstant drector n many nternatonal 
and natonal moves. She s the screenwrter, drector 
and producer of the md-length film "Ah'lar Ağacım / 
The Tree of my Yearnngs", whch she produced as a 
graduaton project n 2019.

Özet / Summary
On yıldır süren çocuk hasretnden sonra Zühre 
kayınvaldesnn ve köylülern baskılarına dayanamaz 
ve baba olması ümdyle kocası Ömer’ kuma almaya 
zorlar. Zühre’nn yaptığı seçmn sonuçlarına 
katlanmak ks çn de kolay olmayacaktır. 
 
After ten years of yearnng for a chld Zühre can't 
stand anymore and forces her husband Ömer to have 
a second wfe n the hope of Ömer's becomng a 
father. Bearng the consequences of her decson 
would not be easy for both of them.

2019 /  46’31’’ / Renkl Color / Türkye 
Turkey 
Yönetmen/Drector:  Emel Bulut
Senaryo/Screenplay: Emel Bulut
Müzk / Musc : Uğur Önür, İsmal Çakır, 
Ceren Akyıldız, Metn Kahraman, Kemal 
Kahraman, Emel Bulut
Görüntü Yönetmen/Cnematography:  
Kağan Şahn
Sanat Yönetmen / Art Drector :  Osman 
Çankırılı
Kurgu / Edtng :  Kağan Şahn, Anıl Okçu
Oyuncular /Cast : Serdar Orçn, Nhan Aşıcı 
Aker, Şebnem Dllgl,  İlda Özgürel 
Yürütücü Yapımcı: Celal Demr
Yapım / Producton:  MSGSÜ-STM

AH’LAR AĞACIM
THE TREE OF MY YEARNINGS
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Özet/ Summary 
Hayatlarında lk defa elne kamera almış kadınların, 
dkş nakış atölyesnden snema atölyesne, oradan 
festvallere uzanan yolculukları. Arşpeln kadınlarının 
snemanın büyülü dünyasıyla tanıştıktan sonra 
değşen hayatları. İğne plkle üreten ellern, kamera 
ve trpodla üretmesnn, kırmızı halıda yürüyüşlernn 
hkayes.

The story of women who have touched a camera for 
the first tme n ther lves -Ther journey from 
needlecraft to film workshops to festvals-. The lves of 
the archpelago women changng after they dscover 
the magcal world of cnema. The story of the hands 
that once created by needles and thread now creatng 
va cameras and trpods and ther walk on the red 
carpet.

2022 /  45’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen / Drector: Kbar Dağlayan Yğt, 
Nejla Devec İmancı
Müzk / Musc: Serkan Yüksel
Görüntü Yönetmen/Cnematography: Kbar 
Dağlayan Yğt
Sanat Yönetmen / Art drector: 
Kurgu / Edtng: Kbar Dağlayan Yğt, 
Yavuz Gümüş

The Women of the Archipelago
ARŞİPEL KADINLARI

ÖZEL GÖSTERİM
SPECIAL SCREENING

Yönetmen / Drector
1979 yılında Adana’da doğdu. Mustafa Kemal Ünverstes 
Haberleşme bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 
Senaryo Yazarları Derneğ’nden; Safa Önal, Ümt Ünal, 
Brol Güven, Atay Sözer’den senaryo yazarlığı eğtm 
aldı. Sabah Çocuk Gazetes Yazı İşler Müdürlüğü ve 
brçok dergde edtörlük yaptı.  Usta Senarst ve 
Yönetmen Safa Önal’ın senaryo ve rej asstanı olarak 
brçok dz ve snema filmnde görev aldı. “Tarhe Adını 
Yazdıran Kadınlar” adlı projeyle, T.C. Ale, Çalışma ve 
Sosyal Hzmetler Bakanlığı’ndan ödül aldı. Brleşmş 
Mlletler sponsorluğunda klm değşklğne farkındalık 
yaratma amaçlı hazırladığı “İklm İzcler” adlı çzg film 
Türkye’de brçok lkokulda gösterld.

Born n 1979 n the cty of Adana, she graduated from 
Mustafa Kemal Unversty, Department of Communcaton 
n 2000.  She took scrpt lessons at Scrpt Wrters 
Assocaton.  She worked as an edtor at Sabah 
Chldren’s Newspaper and n many other journals.  She 
took part n moves and TV seres as a playwrght and 
assstant drector of Safa Önal. Women Who Made Ther 
Marks n Hstory – Turksh Mnstry of Famly, Labour and 
Socal Servces. The Clmate Scout - Sponsored by the 
Unted Natons and screened n prmary schools to rase 
awareness on clmate change.

Özet/ Summary 
Belgesel, Türkye’de toplumcu çağdaş tyatronun 
temellern atarak, Türk tyatrosunun lk defa Avrupa’ya 
açılmasını sağlamış, usta tyatrocular yetştrmş, 
ülkemzn lk ünverste tyatrosunun hkayesn ve Türkye 
üzerndek etklern anlatmaktadır. Yapımı üç yıl süren 
belgeselde; Haldun Dormen, Genco Erkal, İzzet Günay, 
Zhn Göktay, Nevra Serezl, Yılmaz Gruda, Al Özgentürk, 
Erol Keskn, Suna Keskn, Tan Oral, Aydın Engn, Can 
Kolukısa, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen gb 40 değerl 
smle röportajlar yapılarak, daha önce hç yayınlanmamış 
fotoğraflar kullanıldı. Bugün çok az kşnn bldğ bu 
amatör tyatro; ürettğ eserler, mza attığı lklerle Türk 
tyatro tarh çersnde çok öneml br yere sahptr.
The documentary reveals the story of Turkey’s first 
unversty theatre and ts nfluental role on the country 
known by few people today: “The Youth Theatre”. It marks 
the geness of contemporary socal theatre n Turkey that 
acted as a hub for artsts to bloom, featurng a key mpact 
n the hstory of Turksh theatre wth ts plays and prstne 
achevements of success and openng the doors to 
nternatonal areas for Turksh theatres. Producton of the 
documentary took 3 years and 40 major names have 
been ntervewed. Prevously unpublshed many 
photographs of the perod are wthn the coverage of the 
move.

2022 /  90’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector:  Nurgül Bayram
Senaryo/Screenplay: Nurgül Bayram
Müzk / Musc : Al Otyam
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Mehmet Solak
Kurgu / Edtng : Engn Teddy Hayıroğlu
Yapımcı / Producer : Nurgül Bayram
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GENÇLİK TİYATROSU
THE YOUTH THEATRE
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Yönetmen / Drector
Snemaya küçük rollerde oyuncu olarak grd. Vardya 
adında kısa film denemes yaptı. 1974'te 2x2 Eşttr 5 
filmyle yönetmenlğe başladı. Bunu knc film Maden 
(1978) zled. Flm, 15. Antalya Flm Festval le SİYAD 
Ödüller'nde En İy Flm ödüllern aldı. 1979'da Tan 
Flm şrketn kurdu. Aynı yıl Demryol (1979) filmn 
çekt.1994'te çektğ Yengeç Sepet filmyle 31. Antalya 
Flm Festval'nde En İy Flm ve En İy Yönetmen 
Ödülü le 9. Adana Flm Festval'nde En İy 3. Flm 
Ödülü'nü aldı.1995'te Z-1 Flm Atölyes'n kurdu. 
Brçok alandan oluşan 33 kşlk öğretm kadrosuyla 
ücretsz snema eğtm verd. 1999-2002 yılları 
arasında Flm Yönetmenler Derneğ Genel Başkanlığı 
da yapan Özkan, son olarak 2010 yılında İstanbul'da 
Aşk filmyle snemaseverlerle buluştu.

Hs entrance nto cnema was n mnor roles. He made 
a short film tral named Vardya. Hs drectng career 
started wth hs film 2x2 Eşttr 5 n 1974. Hs second 
film Maden, whch came n 1978, won hm the Best 
Flm Award at the 15th Internatonal Antalya Flm 
Festval and SİYAD Awards. It was 1979 when he 
founded Tan Flm company and drected the film 
Demryol (1979).
The drector’s 1994 film Yengeç Sepet won hm the 
Best Flm and Best Drector awards at the 31st 
Internatonal Antalya Flm Festval, as well as the 
Thrd Best Flm Award at the 9th Adana Flm Festval.
In 1995, Özkan started Z-1 Flm Workshop, whch 
provded free cnema classes wth a faculty of 33 
teachng staff. Also the 1999-2002 term charman of 
Flm Yönetmenler Derneğ (Assocaton of 
Flmmakers), Özkan released hs latest film 
İstanbul’da Aşk n 2010.

Özet/ Summary 
Alınmayan önlemler ve kötü çalışma koşulları 
yüzünden madenlerde ölen şç sayısı sürekl 
artmaktadır. İlyas önderlğnde Nurettn ve Hall, şçler 
bu ölümlere karşı örgütlenmeye çağırır. Ölümlern 
patronlarının hmalkâr tavırları sebebyle 
gerçekleştğn, haklarını savunmaları gerektğn 
söylerler. Bunun çn bağımsız br müfettşn çalışma 
koşullarını denetlemesn sterler. Bu stek maden 
sahb ve patronun destekledğ sarı sendkayı 
harekete geçrr. İlyas’ı arkadaşlarını yıldırmayan 
patron ve adamları, onu öldürerek bu şe br son 
vermeye çalışır. İlyas’ın yaralanmasına sebep olan bu 
saldırı, şçlern mücadelesne güç katacaktır.

The number of workers who de n the mnes s 
constantly ncreasng due to measures not beng 
taken and poor workng condtons. Under the 
leadershp of İlyas, Nurettn and Hall call the workers 
to organze themselves aganst these deaths. They 
say that the deaths are due to the neglgent atttudes 
of ther bosses and that they should defend ther 
rghts. They want an ndependent nspector to check 
the workng condtons. Ths request actvates the 
Yellow Unon, whch s supported by the mne owner 
and the boss. Unable to ntmdate İlyas and hs 
frends, the boss and hs men try to put an end to ths 
by kllng hm. But İlyas s only wounded and t wll just 
go to strengthen the resolve of the workers.

1978 /  89’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector:  Yavuz Özkan
Senaryo/Screenplay: Yavuz Özkan
Müzk / Musc: Zülfü Lvanel
Görüntü Yönetmen/ Cnematography: İzzet 
Akay
Kurgu / Edtng : İsmal Kalkan
Oyuncular /Cast : Cüneyt Arkın, Tarık Akan, 
Hale Soygaz, Hall Ergün,Meral Orhansay
Yapımcı / Producer : Atıf Yılmaz, Yavuz 
Özkan

MADEN
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Seçlmş 
Flmografi / 
Selected 
Flmography 
2010 İstanbul’da 
Aşk
1996 Br Erkeğn 
Anatoms
1995 Br Kadının 
Anatoms
1994 Yengeç Sepet
1987 Yağmur 
Kaçakları
1979 Demryol

ÖZEL GÖSTERİM
SPECIAL SCREENING

Yönetmen / Drector
Bket İlhan İzmr’de doğdu. Ankara Gaz Ünverstes 
İnglzce Bölümü’nden mezun oldu. 13 yıl boyunca 
çeştl kurumlarda İnglzce öğretmenlğ yaptı. Flm 
karyerne 1981 yılında yönetmen asstanı olarak 
başladı. Uzun metrajlı filmler, dzler ve belgeseller 
dâhl olmak üzere 12 projede yönetmen olarak çalıştı. 
1991’de Snevzyon Yapım Şrket’n kurdu. Ayrıca 
yabancı ülkelerden yapımcılarla bazı filmlern ortak 
yapımcılığını yaptı.
Bket İlhan was born n Izmr. She graduated from 
Ankara Gaz Unversty, Department of Englsh. She 
worked as an Englsh Language teacher for thrteen 
years. She started her film career as an assstant 
drector n 1981. She has worked as a drector n 12 
projects ncludng feature films, TV seres and 
documentares.In 1991, she establshed Snevzyon 
Flm Ltd. Company. She has also co-produced some 
films wth producers from foregn countres.

Özet/ Summary 
Br Hekmn Anıları, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
Türkye Cumhuryet’ne geçş sürecnde Türk tıbbının 
modernleşmesne ve kadınların hayatına brçok 
şeklde katkıda bulunan kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanı Doktor Besm Ömer (Akalın) Paşa’nın hayatını 
ve çalışmalarını anlatan br belgeseldr. Bütün hayatını 
toplum sağlığına ve Türk tıbbının gelşmne adamış 
Besm Ömer Paşa çalışmaya, ne yazık k henüz bu 
tarz br gelşme hazır olmayan br topluma rağmen, 
ısrarla devam etmştr. Karşılaştığı tüm zorluklara 
rağmen çoğu hedefine ulaşmış ve hayattayken 
toplumda takdr görmeye başlamıştır. 

Memors of a Physcan s a documentary about the 
lfe and work of Besm Ömer (Akalın) Pasha, a 
gynaecologst and obstetrcan who contrbuted n 
many ways to the modernzaton of Turksh medcne 
and lves of women durng the transton perod from 
the Ottoman Empre to the Republc of Turkey. Besm 
Ömer Pasha, who devoted hs entre lfe to publc 
health and the development of Turksh medcne, 
contnued to work persstently despte a socety that 
was, unfortunately, not yet ready for such a 
development. Despte all the hardshp he faced, he 
managed to reach most of what he had set out to do 
and began to be apprecated n socety whle he was 
alve.

2022 / 60’ / Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Bket İlhan
Senaryo / Screenplay: Aydan Gündüz
Müzk / Musc: Hüseyn Kıyak
Görüntü Yönetmen / Cnematography: 
Aydın Sarıoğlu
Sanat Yönetmen / Art Drector:  Burcu 
Karakaş
Kurgu / Edtng: Beran Pekol
Oyuncular / Cast: Bahtyar Engn, Gülşah 
Elkbank
Yapımcı / Producer:  Bket İlhan
Yapım / Producton: Snevzyon Flm San. 
Ve Tc. Ltd. Şt. 

BİR HEKİMİN ANILARI
MEMOIRS OF A PHYSICAN 
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Seçlmş 
Flmografi / 
Selected 
Flmography 
1999 Kayıkçı 
2005 Ayın Karanlık 
Yüzü 
2007 Mav Gözlü 
Dev Nazım Hkmet 
2013 Yarım Kalan 
Mucze 
2019 Hlal- Ahmer 
Hanımlar Merkez
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Özet/ Summary 
ALS’l yıllar Kathryn’ felçl ve 24 saat bakıma muhtaç 
bırakmıştır. Ancak zhn aktf ve sağlamdır. Solunum 
chazına bağlı olarak ömrünün sonuna kadar böyle 
yaşayablr. Fakat kocası Saïd duruma daha fazla 
katlanamamakta; New York’ta ana babasıyla yaşayan 
oğlu Noah, annesnn bakımı ve akademk 
yükümlülükler arasında bocalamaktadır. Kathryn sık 
sık umutsuzluğa düşer, ancak kızının yaklaşan 
düğününü görmek çn sabreder. Hçbr ekp olmadan, 
tamamen Kathryn'n bakış açısından çeklen Eat Your 
Catfish, 930 saatlk görüntünün kurgulanmasıyla 
ortaya çıktı. Sonuç: Kırılma noktasındak br alenn 
son derece mahrem ve alaycı br portres. 
Years wth ALS have left Kathryn paralyzed and 
needng 24-hour care. Wth her mnd ntact and havng 
opted for mechancal breathng, she could lve lke ths 
ndefintely. But the stuaton has embttered and 
alenated her husband Saïd. Her grown-up son Noah, 
who lves wth Kathryn and Sad n ther New York Cty 
apartment, struggles to balance hs academc 
oblgatons wth those he feels to hs mother. Kathryn 
often falls nto despar, but she has been holdng on to 
see her daughter’s weddng day. Ths project draws 
on 930 hours of footage—all filmed wthout any crew 
present, from Kathryn’s pont of vew. The result s a 
profoundly ntmate and wryly funny portrat of a famly 
at ts breakng pont.

2021 /  74’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector:  Senem Tüzen, Adam 
Isenberg, Noah Amr Arjomand
Senaryo/Screenplay: Senem Tüzen, Adam 
Isenberg 
Görüntü Yönetmen/Cnematography: Noah 
Amr Arjomand
Kurgu / Edtng : Senem Tüzen, Adam 
Isenberg
Oyuncular /Cast : Kathryn Arjomand, Sad 
Arjomand, 
Yapımcı / Producer : Senem Tüzen, Adam 
Isenberg, Noah Amr Arjomand
Yapım / Producton:  Zela Flm
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BALIĞINI YE!
EAT YOUR CATFISH!

Yönetmen / Drector
1959 yılında Trabzon’da doğmuştır.Orta Doğu Teknk 
Ünverstes’n btrdkten sonra Vyana’da Hochschule 
für Angewandte Kunst’ta resm eğtm almış ve brçok 
ülkede sergler açmıştır.İk kısa metraj ve yed uzun 
metraj film yazıp yöneten Prselmoğlu’nun aynı 
zamanda yed roman ve üç hkaye ktabı 
bulunmaktadır. 

He was born n Trabzon n 1959.After graduatng from 
Mddle East Techncal Unversty,he studed pantng at 
the Hochschule für Angewandte Kunst n Venna and 
held many exhbtons all over the world.He wrote and 
drected two short films and seven feature films, and 
he has seven novels and three storybooks.

Özet/ Summary :
Tuhaf br kasabadak br tren stasyonunda şlenen 
cnayetn tek tanığı olan Can, kendn belrsz br 
planın çnde bulur. Bu cehennemden kurtulmak çn 
yaptığı tüm grşmler boşunadır.

Can s the only wtness of a murder n a tran staton n 
a bzarre town. He finds hmself n an ambguous plot, 
then. All of hs attempts for gettng that hell out are n 
van.

2021 /  101’ / Renkl Color / Türkye Turkey 
Yönetmen/Drector:  Tayfun Prselmoğlu
Senaryo/Screenplay: Tayfun Prselmoğlu
Müzk / Musc : Nkos Kypourgos
Görüntü Yönetmen/Cnematography: 
Andreas Snanos
Sanat Yönetmen / Art drector : Natal 
Yeres
Kurgu / Edtng : Al Aga
Oyuncular /Cast : Erdem Şenocak, Jale 
Arıkan, Rıza Akın, Gafur Uzuner, Melh 
Düzenl, Al Seçkner Alıcı, Snan Benger
Yapımcı / Producer : Vldan Erşen
Yapım / Producton:  Gatak Flms

KERR
KERR
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Yönetmen / Drector
Göster Sanatları Merkez Tyatro Yönetmenlğ’nde k 
yıllık eğtm gördü. Asasız Musa uzun metraj film 2014 
Türkye’de vzyona grd. Brçok ulusal ve uluslararası 
film festvalne katıldı. Ödüller aldı. Yönettğ film ve 
oyunlarla Türkye, İsveç, Norveç, Danmarka, Belçka, 
Almanya, Fransa, İsvçre, Kanada, Avusturya ve 
Avustralya’da öneml festval ve turnelere katıldı. 
İskenderye Uluslararası Flm Festval, Adana 
Uluslararası Flm Festval, Antakya Flm Festval gb 
festvallerde jür üyelğ yaptı. Dreklerarası Tyatro 
Ödüllernce Yılın Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık 
görüldü. 

He had Performng Arts Central Stage Drectng 
educaton for 2 years. In 2014, hs feature-length film 
Moses Wthout Rod began to play n Turkey. The film 
partcpated n many natonal and also nternatonal 
film festval and got rewards. He attended to mportant 
festvals and tours n Turkey, Sweden, Norway, 
Denmark, Belgum, Germany, France, Swtzerland, 
Canada, Austra and Australa wth the films and plays 
he performed n and drected. He partcpated as a 
juror n the festvals such as İskenderye Internatonal 
Flm Festval, Adana Internatonal Flm Festval, 
Antakya Flm Festval. He was granted Stage Actor of 
the Year Award by Dreklerarası Theatre Awards.

Özet/ Summary 
Dünya Prömyern Varşova Flm Festval Ana 
Yarışma’da gerçekleştren ‘Sabırsızlık Zamanı’, 
Dyarbakır’ın yakıcı sıcağı altında yoksul br kenar 
mahallede yaşayan k kardeşn, mahallelernn hemen 
yanındak lüks stenn havuzuna grme mücadelesdr. 
Okulda karşılarına çıkan havuz problemleryle başı 
dertte olan bu k kardeş çn, havuz gerçek 
yaşamlarında da br takıntı halne gelr. 
Denkleştrdkler parayla plastk havuz alıp çene 
grmeler onları tatmn etmez. “Neden zengnler gerçek 
havuza gryor da bz sahte havuza gryoruz?” sorusu 
önünü alamadıkları br hırsa dönüşmüştür. Yaptıkları 
planı devreye sokar ve lüks steye grmey başarırlar. 
Havuzun br ucunda elnde copla güvenlk görevls, 
dğer ucunda k kardeş. Ne pahasına olursa olsun o 
havuza grlecek, fakat unuttukları br şey var…
‘Tme of Impatence’ that performed ts World 
Premere n Warsaw Flm Festval Man Competton,  
s a struggle of two brothers lvng n suburbs of 
Dyarbakır to swm n the pool of a luxury ste near 
ther neghborhood under the dog days of summer. 
The pool has become an obsesson n the real lfe of 
these two who are n trouble wth pool problems at 
school. The plastc pool they bought wth the money 
whch they put together s not enough to satsfy them. 
The queston “Why rch people swm n a real pool and 
we swm n a fake one?” has turned nto an ambton 
they can’t tackle. They put the plan nto effect and can 
enter nto the ste finally. On one sde the securty 
guard wth a truncheon n hs hand, and the two 
brothers on the other sde. They wll enter nto that 
pool whatever t takes, but there s somethng they 
don’t consder…

2021 / 94’ / Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Aydın Orak 
Senaryo / Screenplay: Aydın Orak 
Müzk / Musc: O.A.G
Görüntü Yönetmen / Cnematography: 
Vedat Oyan 
Sanat Yönetmen / Art Drector: Salh 
Süleyman
Kurgu / Edtng: Murat Hasarı 
Oyuncular / Cast: Mrza-Mrhat Zarg, Peln 
Batu, İştar Gökseven, Ferde Çetn, Al 
Seçkner Alıcı, Rıza Sönmez
Yapımcı / Producer: Aydın Orak
Yapım / Producton: Orak Flm  
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Flmography 
2021 Sabırsızlık 
Zamanı
2020 Daha İy Yenl 
2018 Yaşar Kemal 
Efsanes  
2014 Asasız Musa 

SABIRSIZLIK ZAMANI 
TIME OF IMPATIENCE

ÖZEL GÖSTERİM
SPECIAL SCREENING

Yönetmen / Drector
İffet Eren Danışman Boz İstanbul’da doğdu. Mmar 
Snan Ünverstes Snema-Tv bölümünden mezun 
oldu. 4 tane kısa metraj film yazdı ve yönett. 
Yönetmen olarak çektğ lk uzun metrajlı film olan 
Turna Msal 2018 yılında Kültür Bakanlığı’dan “İlk 
filmn çekecek yönetmen” olarak destek aldı, aynı 
proje 2019 yılında TRT 12 Punto Senaryo Günler’nde 
TRT ön alım ödülü kazandı. Senarstlğn ve 
yapımcılığını Eyüp Boz le üstlendğ Turna Msal 
dünya prömyern 34. Tokyo Uluslararası Flm 
Festval’nde  “Asan Future” bölümünde yaptı.

Iffet Eren Danışman Boz was born n Istanbul. She 
graduated from Mmar Snan Unversty Cnema-TV 
department. She wrote and drected 4 short films. 
Turna Msal, her first feature film as a drector, 
receved support from the Mnstry of Culture n 2018 
as the "drector to shoot hs/her first film". The same 
project won the TRT pre-purchase award at the TRT 
12 Punto Scenaro Days n 2019. Eyüp Boz s the co-
wrter and co-producer of the film. Turna Msal made 
ts world premere n the "Asan Future" secton of the 
34th Tokyo Internatonal Flm Festval.

Özet/ Summary 
Mersn’de Sarıkeçl Yörüklernden Aksak Ales’nn 
otorter ale res Gülsüm, mevsmlk göç çn 
hazırlıklara başlar. Ancak alenn üyeler ve dğer 
yörükler Gülsümle aynı fikrde değllerdr. Gülsüm’ün 
kocası Cemal sağlık sorunları yüzünden artık göç 
etmey bırakıp yerleşk hayata geçmek stemektedr. 
Gülsüm’ün damadı Mustafa se hayvanların br 
bölümünü satıp, traktör alıp, traktörle göç etmekten 
yanadır. Gülsüm se göçün geleneksel şeklde, 
develerle ve yürüyerek yapılmasında ısrarcıdır. 
Gülsüm’ün en büyük destekçler yarım akıllı oğlu 
Nurettn ve torunu Elf’tr. Gülsüm alesn ve dğer 
yörük alelern kna etmeye çalışırken, vallğn göçü 
engelleyeceğne dar br söylent yayılmaya başlar. 
Gülsüm her ne pahasına olursa olsun göç etmeye 
kararlıdır.

South of Turkey, Mersn. Mama Gulsum, the 
authortaran matrarch of the Aksak Famly that 
belongs to the Sarıkecl Yoruks has started to prepare 
for summer mgraton. However, members of her 
famly and other famles don’t share Mama Gulsum’s 
deas about mgraton. Gulsum’s husband Cemal, now 
wants to stop mgratng and settle down due to health 
problems, whle her son-n law wants to sell the 
camels and mgrate usng the tractor. Gulsum, on the 
other hand, beleves that mgraton should be made n 
the tradtonal way wth camels. Gulsum’s bggest 
supporters are her half-wtted son Nurettn and her 
granddaughter Elf. Whle Gulsum tres to persuade 
the people around her, a rumor that the governor’s 
office wll ban mgraton begns to spread. Gulsum s 
determned to mgrate n spte of all the obstacles she 
s faced wth.

2021 / 99’ / Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: İffet Eren Danışman 
Boz 
Senaryo / Screenplay: Eyüp Boz, İffet Eren 
Danışman Boz 
Müzk / Musc: Coşkun Karademr
Görüntü Yönetmen / Cnematography: 
Eyüp Boz
Sanat Yönetmen / Art Drector: Selm Alan
Kurgu / Edtng: Melk Saraçoğlu 
Oyuncular / Cast: Sennur Nogaylar, 
Necmettn Çobanoğlu, Tmur Ölkebaş, 
Zeynep Elçn, Denz Ceylan, Sercan Can, 
Kasım Boran Aslan, Tankut Kılınç 
Yapımcı / Producer: Eyüp Boz, İffet Eren 
Danışman Boz 
Yapım / Producton: İEDB FİLM  
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TURNA MİSALİ
THE LAST BIRDS OF PASSAGE



202 203

ULUSAL KISA FİLM SEÇKİSİ / NATIONAL SHORT FILM SELECTION



204 205

2021 / Kurmaca Fcton / 15‘ / Renkl Color / 
Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Nur Chan Özdoğan
Kurgu / Edtng: Hakan Çelk
Müzk / Musc: Oğuz Özdoğan
Yapım / Producton: Nur Chan Özdoğan, 
Cumal Yakar, Atom Flm

Flmler / Flmography
Srayet 2017 – Kısa Flm Short Flm
Sırat 2016 – Kısa Flm Short Flm
Sükut 2015 – Kısa Flm Short Flm

AYNI GECENİN LACİVERTİ
SAME NIGHT DIFFERENT BLUE

Yönetmen / Drector
Türk yönetmen, senarst, yapımcı. Kısa filmler, ulusal 
ve uluslararası festvallere davet edlmş ve brçok 
prestjl ödüle layık görülmüştür. Srayet sml kısa film 
kazanmış olduğu ulusal ve uluslararası ödüllern yanı 
sıra, İngltere’de Cambrdge Ünverstes tarafından 
2019 yılında Yılın Flm seçlmştr. Son kısa film Aynı 
Gecenn Lacvert, bol ödüllü festval yolculuğuna 
devam etmektedr. Adana’da yaşamakta olan Nur 
Chan Özdoğan, lk uzun metraj snema filmnn 
hazırlıklarını sürdürmektedr.

Turksh drector, screenwrter, producer. Hs short films 
were nvted to natonal and nternatonal festvals and 
receved many prestgous awards. Hs short film 
Srayet was selected as the Flm of the Year n 2019 
by Cambrdge Unversty n England. Hs last short film 
Same Nght Dfferent Blue, contnues ts award-
wnnng festval journey. Nur Chan Özdoğan, who 
lves n Adana, contnues the preparatons of hs first 
feature film.

Özet / Summary
İknc Dünya Savaşı zamanında Adolf Htler tarafından 
Türkye’ye gönderlen mektubun pulu, günümüzde 
yaşlı br antkacının elndedr. Hırsızlığa tövbe etmş 
olan Yağmur’un esk suç ortağı Kadr, mlyonlar 
değerndek bu pulun peşndedr. Kadr, kusursuz 
plânının sorunsuz br şeklde şlemes çn Yağmur’u 
kna etmek zorundadır. Farklı hkâyelern kesştğ aynı 
gece, bu kıymetl pul, ona hak ettğ değer veren 
kşnn elnde kalacaktır.

In the present tme, an old antquaran owns a stamp 
whch belongs to a letter sent to Turkey durng the 
World War II. Kadr, ex-accomplce of Yagmur who has 
sworn off stealng, s after the stamp that s worth 
mllons. He now has to persuade Yagmur to 
mpeccably carry on wth hs plan. Durng the same 
nght when dfferent stores ntersect, ths precous 
stamp wll end up n the hands of the one who treats t 
wth the dgnty t deserves.
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2020 / Belgesel Documentary / 17‘ 22’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Mert Eşberk
Kurgu / Edtng: Mert Eşberk
Müzk / Musc: Fahr Kayahan - Cennet 
Verseler
Yapım / Producton: Mert Eşberk

Flmler / Flmography
Pandalara da Vatandaşlık Verlsn 2019 - 
Kısa Flm Short Flm
Non Lneer 2020 – Kısa Flm Short Flm

İNZİVA
SECLUSION

Yönetmen / Drector
Çukurova Ünverstes Radyo, Televzyon ve Snema 
bölümünden 2020 yılında mezun oldu. Okul sürecnde 
brçok kısa film ve belgesel çekmne dahl oldu. 2016-
2017 yılında yönetmenlğn Murat Düzgünoğlu’nun 
yaptığı Halef filmnde Prodüksyon Asstanlığı yaparak 
sektöre adımını attı. 2017 yılında Güney Projes adı 
kapsamında spor kameramanlığı mülakatına grd ve 
televzyon sektöründe br yıl kameraman asstanı 
olarak çalıştı. Akabnde kameraman ve Jmmy Jb 
operatörü oldu. 2018 yılında Farab Değşm 
Programına hak kazanarak İstanbul Ünverstesnde 
br yıl msafir öğrenc olarak eğtm gördü. 2019 yılında 
Onur Ünlü’den “3 Flm ve Hkayeler” kapsamında 
senaryo eğtm aldı. Okul süresnce üç kısa kurmaca 
film, br de kısa belgesel film çekt. Çektğ filmler 
ulusal ve uluslararası film festvallernde ödül almaya 
layık görüldü. Mert Eşberk şu anda Adana Büyükşehr 
Beledyes’nde Vdeographerlk yapmaktadır.

He graduated from Çukurova Unversty, Department 
of Rado, Televson and Cnema n 2020. He was 
nvolved n the shootng of many short films and 
documentares durng hs school years. In 2016-2017, 
he stepped nto the ndustry as a Producton Assstant 
n the move Halef drected by Murat Duzgunoglu. In 
2017, he entered the sports cameraman ntervew 
under the name of Güney Proje and worked as a 
cameraman assstant for one year n the televson 
ndustry. He subsequently became a cameraman and 
Jmmy Jb operator. In 2018, he was enttled to the 
Farab Exchange Program and studed at Istanbul 
Unversty as a guest student for one year. In 2019, he 
receved screenwrtng tranng from Onur Ünlü wthn 
the scope of "3 Moves and Stores". He made three 
short fictonal films and a short documentary film 
durng hs school years. Hs films were awarded at 
natonal and nternatonal film festvals. Mert Eşberk s 
currently workng as a vdeographer n Adana 
Metropoltan Muncpalty.

Özet / Summary
Yılmaz, 33 yıldır br çadırda tek başına yaşamaktadır. 
Yılmaz’ın bunca süredr tek başına neden yaşadığı; 
geçmş ve şmds ele alınmaktadır. 

Yılmaz s lvng alone n a tent for 33 years. The 
reason of why Yılmaz lvng alone for all ths tme s 
explaned by hs past lfe and hs current lfe
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2022 / Kurmaca Fcton  / 20‘ HD / Renkl 
Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Harun Korkmaz
Kurgu / Edtng: Yaşar Aykut
Müzk / Musc: İlkay Bora Öder
Yapım / Producton: Harun Korkmaz

KISPET
KISPET

Yönetmen / Drector
Uzmanlık alanı olan Halkblm akademk 
odaklanmasını; “toplumun medya faalyetlerndek 
yönelm, beğen ve zevkler doğrultusunda, 
gerçekleştrdğ analz ve araştırmaların ışığında 
harmanlayarak” brçok medya faalyet, snema, 
belgesel ve televzyon programlarında danışmanlık, 
yönetmenlk, yapımcılık gb görevler üstlenmştr. 
Özellkle toplumun kültür motflern çeren yapımların 
zleycsyle buluşmasında, gerçekç ve doğal olanı 
hedefleyen, görsel çerk yönelmn benmsemştr. 
Bütün bu çalışmaların yanında; geleceğn medya 
faalyet alanları ve snema çerkler konusunda yen 
brçok proje hazırlıklarına ve üretmne devam 
etmektedr. Korkmaz; evl ve br çocuk babasıdır.

 He worked as a consultant, drector and producer n 
the fields of meda actvty, cnema, documentary and 
televson blendng hs academc focus wth the lght of 
hs analyss and research n the drecton of meda 
orentaton, tastes and pleasure of socety. In 
partcular, he has adopted a vsual content orentaton 
that targets realstc and natural n meetng the 
audence wth the productons contan cultural motfs 
of socety. Besdes all these studes he contnues to 
prepare and produce many new projects n the fields 
of meda actvty and cnema content of the future.

Özet / Summary
Esk başpehlvan babasının güreşten uzak tutmak çn 
çok uğraştığı Hamza, yetm arkadaşı Snan’la brlkte 
önlerne çıkan bütün engellere rağmen sporun erdeml 
ışığında kend yollarını bulmaya çalışırlar.

Hamza and hs orphan frend Snan, try to find ther 
way n the vrtuous lght of sports despte all the 
obstacles they encounter and despte Hamza’s father 
who tres hard to keep hm away from wrestlng.
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2022 / Kurmaca Fcton / 05‘ HD / Renkl 
Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Çğdem Akdoğan 
Kurgu / Edtng: Çğdem Akdoğan 
Müzk / Musc: Ayşe Özge Temuçn
Yapım / Producton: Çğdem Akdoğan

Flmler / Flmography
Kozmk Yıkım 2022 – Kısa Flm Short Flm
Yardb 2020 – Belgesel Documentary
Arka Pencere 2020 – Canlandırma 
Anmaton

MAVİ KUŞ
BLUE BIRD

Yönetmen / Drector
Çğdem Akdoğan, Çukurova Ünverstes İletşm 
Fakültes İletşm Blmler bölümü mezunu tasarımcı 
ve yönetmendr. Eğtmnn lk yıllarından tbaren 
çeştl projelerde kurgu ve sanat yönetmen olarak 
çalıştı.  “Yardb” ve “Kozmk Yıkım” sml k belgesel 
ve “Arka Pencere” sml br canlandırma film 
bulunmaktadır. Snema, belgesel, kısa film 
prodüksyonu alanlarında çalışmalarını 
sürdürmektedr.

Çğdem Akdoğan s desgner and drector who 
graduated from Çukurova Unversty, Faculty of 
Communcaton, Department of Communcaton 
Scences. From the first years of her educaton, she 
worked as a ficton and art drector n varous projects. 
She has two documentares named “Yardb” and 
“Cosmc Destructon” and an anmated film called 
“Back Wndow”. She contnues to work n the fields of 
cnema, documentary and short film producton.

Özet / Summary
Eşyle arasındak lşk kopma noktasına gelen 
Hazal’ın en kötü anında kızının da varlığı le hayata 
devam etmek çn br yol bulmak ster. Güneş se 
cesur, neşel, her zorluğun üstesnden gelmeye 
hazırdır. Flm, küçüklüktek kendmzle şmdk 
kendmz arasında br akışkanlık yaratmaya ve onları 
br araya getrmeye çalışır.

At the worst moment of Hazal, whose relatonshp wth 
her husband has come to the breakng pont, she 
wants to find a way to contnue wth her lfe wth the 
presence of her daughter.  Güneş s brave, cheerful, 
ready to overcome any dfficulty. The film tres to 
create a fludty between our chldhood selves and our 
present selves and brng them together.
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2022 / Kurmaca Fcton  / 14‘ 57’’ HD / 
Renkl Color / Türkye Turkye 
Yönetmen / Drector: Fatmanur Ece 
Tanrıkulu
Kurgu / Edtng: Fatmanur Ece Tanrıkulu
Müzk / Musc: Sertuğ Yazan
Yapım / Producton: Fatmanur Ece 
Tanrıkulu 

MUM
THE CANDLE

Yönetmen / Drector
F. Ece Tanrıkulu, İstanbul'da yaşayan br snemacıdır. 
Ece, Türk film endüstrsnde 2 yıl Post Prodüksyon ve 
9 ay Sanat departmanında çalıştı. Halen Mmar Snan 
Güzel Sanatlar Ünverstes Snema ve Televzyon 
Bölümü'nde öğrencdr.

F. Ece Tanrıkulu s a filmmaker based n İstanbul, 
Turkey. Ece worked Turksh film ndustry Post 
Producton 2 years and Art department nne months. 
She s currently a student at Mmar Snan Fne Arts 
Unversty, Cnema and televson department.

Özet / Summary
İstanbul'da fırtına nedenyle elektrkler keslr ve 
sıradan br ale mum ışığında br araya gelmek 
zorunda kalır.

In Istanbul, the electrcty s blackout due to a bg 
storm. An ordnary famly lvng n ths cty has to come 
together by candlelght.
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2 9. U L U S L A R A R A S I A LT I N K O Z A F İ L M F E S T İ VA L İ 1 2 - 1 8 E Y L Ü L 2 0 2 2
29th INTERNATIONAL ADANA GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL 12-18 SEPTEMBER 2022 

ADANA SİNEMA MİRASI ORTAK KÜLTÜREL MİRAS BÖLGESEL KONFERANS
ADANA CINEMA HERITAGE COMMON CULTURAL HERITAGE - REGIONAL CONFERENCE

The Common Cultural Hertage - Regonal 
Conference of the “Dalogue for Cnema as Cultural 
Hertage: Identficaton, Recognton and 
Communty-Based Inventory of Cnemas n Adana 
as Intangble Cultural Hertage through Cross-
Border Dalogue - Adana Cnema Hertage” project*, 
whch focuses on the hstory of Adana cnema, the 
Common Cultural Hertage - Regonal Conference 
event wll be held durng the 29th Internatonal 
Golden Boll Flm Festval.
Snce Aprl 2021, the followng actvtes have been 
carred out wthn the scope of the Adana Cnema 
Hertage project: 1. Researchng the hstory of 
Adana cnemas for nearly 120 years; 2. Inventory 
and mappng of cnema venues operatng n Adana 
from past to present; 3. Creaton of Adana cnema 
hstory excurson routes and catalogue; 4. The 
organsaton of natonal and nternatonal 
workshops, congresses and conferences on Adana 
cnema hstory; 5. Recognton of Adana cnemas as 
cultural hertage by takng advantage of the 
experences of experts researchng cnema hstory 
n Antwerp and Ghent, Belgum. In October 2022, a 
large number of natonal and nternatonal 
academcs, researchers and experts wll partcpate 
n the regonal conference of the project, whch 
focuses on the hstory of Adana cnema and the 
experence of gong to the cnema n the context of 
shared cultural hertage. In addton to Danël 
Bltereyst (Ghent Unversty, Ghent) and Phllppe 
Meers (Unversty of Antwerp, Antwerp), who study 
n the field of New Cnema Hstory, Davd Gruwez 
(Brussels) from the Royal Belgan Flm Archve; Irs 
Verhoeven (Antwerp) from JEF, whch organses film 
workshops and festvals for chldren; Orlando Verde 
(Antwerp), De Cnema Programme Coordnator; and 
Özde Çelktemel-Thomen, who conducts research 
on the hstory of cnema from the Ottoman Empre to 
the Early Republc Era, wll partcpate n the 
conference as nternatonal experts. Nezh Erdoğan 
(İstnye Unversty, Istanbul); Ayşe Toy Par, 
Gülsenem Gün and Ece Vtrnel (Galatasaray 
Unversty, Istanbul); Özge Özyılmaz (Ankara Blm 
Unversty, Ankara) and Beykoz Kundura Culture and 
Art Drector Buse Yıldırım wll also take part n the 
conference. In addton, many academcs from 
Çukurova Unversty, Adana Alparslan Türkeş 
Scence and Technology Unversty and Mersn 
Unversty; representatves from nsttutons and 
organsatons actve n the field of culture, art and 
cnema n Adana, as well as representatves from 
offical nsttutons and organsatons wll present 
ther vews on Adana cnemas and the mportance of 
cnema as cultural hertage. We welcome everyone 
who loves cnema and s nterested n cnema to ths 
event. 

29. Uluslararası Adana Altın Koza Flm Festval 
sırasında, Uçan Balon Çocuk ve Gençlk Derneğ 
(Adana) tarafından yürütülen; Çukurova 
Ünverstes, Antwerp Ünverstes (Belçka) ve Gent 
Ünverstes’nn (Belçka) ortağı; Adana Büyükşehr 
Beledyes ve SnemaEv projenn faydalanıcı ortağı 
olduğu “Kültürel Mras Olarak Snema İçn Dyalog: 
Sınırlar-Arası Dyalog Yoluyla Adana'da Snemaların 
Somut Olmayan Kültürel Mras Olarak 
Kmlklendrlmes, Tanınması ve Topluluk Temell 
Envanternn Çıkarılması – Adana Snema Mrası” 
projes* kapsamında Adana snema tarhne 
odaklanan Ortak Kültürel Mras – Bölgesel 
Konferans etknlğ gerçekleştrlecektr.
2021 yılının Nsan ayından bu yana yürütülen Adana 
Snema Mrası kapsamında bugün değn şu 
faalyetler gerçekleştrlmştr: 1. Yaklaşık 120 yıllık 
Adana snemalarının tarhnn araştırılması; 2. 
Geçmşten bugüne Adana’da faalyette bulunan 
snema mekânlarının envanternn çıkarılması ve 
hartalanması; 3. Adana snema tarh gezs 
rotalarının ve kataloğunun oluşturulması; 4. Adana 
snema tarhyle lgl ulusal ve uluslararası çalıştay, 
kongre ve konferansların düzenlenmes; 5. 
Belçka’nın Antwerp ve Gent şehrlernde snema 
tarhn araştıran uzmanların deneymlernden 
yararlanarak Adana snemalarının kültürel mras 
olarak tanınması çalışmalarının gerçekleştrlmes.
 2022 yılının Ekm ayında sona erecek projenn, 
Adana snema tarhne ve snemaya gtme 
deneymne ortak kültürel mras bağlamında 
odaklanan bölgesel konferansına ulusal ve 
uluslararası çok sayıda akademsyen, araştırmacı 
ve uzman katılacaktır.
Yen Snema Tarh alanında çalışan Danël 
Bltereyst (Gent Ünverstes, Gent) ve Phllppe 
Meers’n (Antwerp Ünverstes, Antwerp) yanı sıra 
Belçka Kralyet Flm Arşv’nden Davd Gruwez 
(Brüksel); çocuklara yönelk film atölyeler ve 
festvaller düzenleyen JEF’ten Irs Verhoeven 
(Antwerp); De Cnema Program Koordnatörü 
Orlando Verde (Antwerp) ve Osmanlı’dan 
Cumhuryet’e snema tarh araştırmalarını yürüten 
Özde Çelktemel-Thomen uluslararası uzmanlar 
olarak konferansa katılacaklar. Ulusal snema 
araştırmaları alanında çok öneml çalışmaları olan 
Nezh Erdoğan (İstnye Ünverstes, İstanbul); Ayşe 
Toy Par, Gülsenem Gün ve Ece Vtrnel 
(Galatasaray Ünverstes, İstanbul); Özge Özyılmaz 
(Ankara Blm Ünverstes, Ankara) ve Beykoz 
Kundura Kültür Sanat Drektörü Buse Yıldırım da 
konferansta yer alacak. Bununla beraber Çukurova 
Ünverstes, Adana Alparslan Türkeş Blm ve 
Teknoloj Ünverstes ve Mersn Ünverstesnden 
çok sayıda akademsyen; Adana’da kültür, sanat ve 
snema alanında faalyette bulunan kurum ve 
kuruluşlarla beraber resm kurum ve kuruluşlardan 
temslcler de konferansta Adana snemaları ve 
snemanın kültürel mras olarak önem konusunda 
görüşlern sunacak. Snemayı seven, snemayla 
lglenen herkes bu etknlğmze beklyoruz.

Adana Büyükşehr Beledyes Tyatro Salonu’nda, 
Adana Snema Mrası Panelyle başlayacak olan 
gösterm programı, Belçka Kralyet Flm Arşv’nden 
Davd Gruwez’n sunumuyla ve bu film çn özel 
bestelenen canlı müzk eşlğnde yapılacak 
göstermle devam edecek. Sadece 1920’lern 
Adanasına at olağanüstü manzaraları değl, belk de 
pek çok kş çn büyükanne ve büyükbabalarını 
görme şansını bulacağı bu gösterme tüm 
Adanalıları beklyoruz!

*   Kültürel Mras Olarak Snema İçn Dyalog: Sınırlar-Arası 
Dyalog Yoluyla Adana’da Snemaların Somut Olmayan 
Kültürel Mras Olarak Kmlklendrlmes, Tanınması ve 
Topluluk Temell Envanternn Çıkarılması (Adana Snema 
Mrası) Projes T.C. Kültür ve Turzm Bakanlığı tarafından 
Avrupa Brlğ’nn mal desteğ le hayata geçrlen “Ortak 
Kültür Mrası: Türkye ve AB Arasında Koruma ve Dyalog-II 
(CCH-II) Hbe Programı” kapsamında hbe desteğ almıştır. 
Programın Sözleşme Makamı, Merkez Fnans ve İhale 
Brmdr. “Ortak Kültür Mrası: Türkye ve AB Arasında 
Koruma ve Dyalog-II (CCH-II) Hbe Programı”, Türk ve AB 
kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel 
mras faalyetlernn teşvk edlmesn ve gelştrlmesn 
amaçlamaktadır. Bu hbe programının genel hedefi, kültür, 
sanat ve kültürel mras yoluyla svl toplum dyaloğunun, 
kültürel mras konusunda uluslararası şbrlğnn 
gelştrlmes ve Türkye’de kültürel değerlern teşvk 
edlmesdr.

Flm Adı: Modern Türkye (Het Moderne Turkje)
Yönetmen: Clemens De Landtsheer (Belçka)
Yapım Yılı: 1929
Süres: 14’09”
Teknk Özellkler: 16mm (4K Djtal Kopya), Syah-
Beyaz, 4:3, Sessz (Canlı Müzk Eşlkl)
Etknlk Yer: Adana Büyükşehr Beledyes 
Tyatro Salonu
Etknlk Tarh: 16 Eylül 2022, Cuma
Etknlk Saat: 18:00

Flaman yönetmen Clemens De Landtsheer’e (1894-
1984) at olan ve 1926-1927 yıllarında Adana’da 
çeklen Modern Türkye (Het Moderne Turkje, 1929) 
adlı film, yaklaşık br asır sonra çekldğ topraklara 
ger dönüyor. Cumhuryet’n lk yıllarında, 
modernleşmekte olan Türkye’y Adana ve pamuk 
üretmyle anlatan bu film Türkye’de lk kez 29. 
Uluslararası Adana Altın Koza Flm Festval 
sırasında gösterlecek. Belçka Kralyet Flm Arşv 
(CINEMATEK) Djtal Koleksyonu Drektörü Bruno 
Mestdagh’ın, Adana Snema Mrası* projes 
kapsamında Belçka’da yürütülen çalışmalar 
sırasında 16mm syah-beyaz orjnalnden sunduğu 
bu film, aynı arşv tarafından djtal formata 
aktarılarak gösterme hazırlandı.
İk ana bölümden oluşan Modern Türkye’nn lk 
bölümünde, Adana’dak pamuk tarımının ve 
pamuğa bağlı endüstryel üretmn her aşaması yer 
alıyor. Karataş Ovasında pamuk ekmyle başlayan 
bu bölümde, pamuk balyalarını taşıyan ve 
Taşköprü’den geçerek borsaya gden uçsuz 
bucaksız kervanın görüntüler nefes kesyor. 
Borsada satılan pamuk, Mll Mensucat 
Fabrkası’nda şlenerek plk ve kumaşa dönüşüyor. 
Flmn lk bölümü, şlenmş pamuğun Adana’dan 
demryoluyla Mersn lmanına ve oradan da hraç 
edlmek üzere İzmr’e gdşyle sona eryor. Flmn 
knc bölümü se 1926-1927 yıllarında Adana’da 
kutlanan Cumhuryet Bayramı görüntülern çeryor. 
Erken Cumhuryet Dönem bayram kutlamalarının 
olağanüstü örneğ olan bu bölümde Adana’dan her 
yaştan nsanı resm geçt törennde görmek 
mümkün.

ADANA SİNEMA MİRASI ÖZEL FİLM GÖSTERİMİ
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It s possble to see people of all ages from Adana n 
the offical parade n ths secton, whch s an 
extraordnary example of the celebratons of the 
Early Republcan Era.
The screenng programme wll start wth the Adana 
Cnema Hertage Panel at the Adana Metropoltan 
Muncpalty Theatre Hall, followed by a presentaton 
by Davd Gruwez from the Royal Belgan Flm 
Archve and lve musc composed especally for ths 
film. We look forward to seeng not only the 
extraordnary landscapes of Adana n the 1920s but 
also, perhaps for many people, the chance to see 
ther grandparents!

*   Dalogue for Cnema as Cultural Hertage: Identficaton, 
Recognton and Communty-Based Inventory of Cnemas 
as the Intangble Cultural Hertage n Adana va Cross-
Border Dalogue (Adana Cnema Hertage) Project s 
supported under the “Grant Scheme for Common Cultural 
Hertage: Preservaton and Dalogue between Turkey and 
the EU–II (CCH-II)” mplemented by the Mnstry of Culture 
and Toursm wth the financal support of the European 
Unon. The “Grant Scheme for Common Cultural Hertage: 
Preservaton and Dalogue between Turkey and the EU–II 
(CCH-II)” ams at promoton and enhancement of common 
cultural hertage actvtes mplemented n partnershp 
between Turksh and EU organzatons. The Mnstry of 
Culture and Toursm s responsble nsttuton for the 
techncal mplementaton of the Grant scheme Programme, 
whle the Central Fnance and Contracts Unt s the 
Contractng Authorty.

Course Ttle: Modern Turkey (Het Moderne Turkje)
Drected by Clemens De Landtsheer (Belgum)
Year of Producton: 1929
Duraton: 14'09"
Techncal Specficatons: 16mm (4K Dgtal Copy), 
B&W, 4:3, Mute (Lve Musc Accompanment)
Event Locaton: Adana Metropoltan 
Muncpalty Theatre Hall
Event Date: 16 September 2022, Frday
Event Tme 18:00

Modern Turkey (Het Moderne Turkje, 1929), a film 
by Flemsh drector Clemens De Landtsheer (1894-
1984), shot n Adana n 1926-1927, returns to the 
land where t was shot nearly a century later. Ths 
film, whch depcts modernsng Turkey n the early 
years of the Republc of Türkye through Adana and 
cotton producton, wll be screened for the first tme 
n the country durng the 29th Internatonal Adana 
Golden Boll Flm Festval. Bruno Mestdagh, Drector 
of the Dgtal Collecton of the Royal Belgan Flm 
Archve (CINEMATEK), presented ths film n 16mm 
black-and-whte orgnal durng the work carred out 
n Belgum wthn the scope of the Adana Cnema 
Hertage* project, and the same archve was 
transferred t to dgtal format and prepared for 
screenng.
In the first part of Modern Turkey, whch conssts of 
two prmary sequences, every stage of cotton 
agrculture and cotton-related ndustral producton 
n Adana s covered. Startng wth the cotton 
cultvaton n the Karataş Plan, ths epsode takes 
your breath away wth the mages of the endless 
camel caravan carryng cotton bales and travellng 
through Taşköprü to the Adana stock exchange. The 
cotton sold at the stock exchange s processed at 
the Natonal Textle Factory and turned nto yarn. 
The film’s first sequence ends wth the departure of 
the processed cotton from Adana to the port of 
Mersn by ralway and from there to Izmr for export. 
The film’s second part ncluded footage of the 
Republc Day celebratons n Adana from 1926-
1927. 

ADANA CINEMA HERITAGE SPECIAL FILM SCREENING
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13 EYLÜL SALI

“FİLM ÇÖZÜMLEMESİ: NEREDEN BAŞLAMALI”
Konuşmacı: Prof. Dr. Lale Kabadayı 
Saat: 14.30 / Yer: Esas 01 Avm (CinemaPink)

“SENARYO YAZMA VE OKUMA” 
Konuşmacı: Rıza Kıraç
Saat: 17:00 / Yer: Esas 01 Avm CinemaPink

14 EYLÜL ÇARŞAMBA

“NE OLA Kİ BU SANAT YÖNETMENLİĞİ”
Konuşmacı: Natali Yeres (Sanat Yönetmeni)
Saat: 16:00 / Yer: Esas 01 Avm CinemaPink

15 EYLÜL PERŞEMBE

“TÜRK SİNEMASINDA DÜNDEN BUGÜNE KURGU” 
Konuşmacı: Mevlüt Koçak 
Moderatör: Burak Dal  
(Kurgu Dayanışma Derneği İşbirliği ile) 
Saat: 13:30 / Yer: Esas 01 Avm CinemaPink

“FİLM YAPIMINDA YENİ NESİL METODLAR”
Konuşmacı: Zeynep Atakan  
Saat: 16:30 / Yer: Esas 01 Avm CinemaPink

16 EYLÜL CUMA

“GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİNİN GELECEĞİ” 
Konuklar: Uğur İçbak (Görüntü Yönetmeni), 
Prof. Murat Tırpan, Güven Güner (Felsefeci, Menecment), 
Emre Köktaş (Görüntü Yönetmeni), Levent Öztürk (Colorist), 
Necmi Deniz Akıncı (Yönetmen, Görsel Efekt Sanatçısı)
Saat: 13:00 / Yer: Esas 01 Avm CinemaPink
Moderatör: Gökhan Atılmış

ÇUKUROVA ALTIN KOZA
FİLM AKADEMİSİ PROGRAMI

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ
SÖYLEŞİLER
13 EYLÜL SALI
SÖYLEŞİ “SİNEMADA ŞİİR” 
Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu, 

Nihat Behram, Nevzat Çelik

Saat: 17:00
Yer: ABB Şehir Tiyatro Salonu

KERR film gösterimi
Konuşmacı: Tayfun Pirselimoğlu   

(Film sonrası söyleşi)

Saat: 20:30
Yer: Esas 01 AVM CinemaPink                

 

15 EYLÜL PERŞEMBE
SÖYLEŞİ  “Bir Ömür Arif Keskiner”  
(Belgesel Gösterimi)
Konuşmacılar: Arif Keskiner, 

Kenan Kocatürk, Melih Güneş, 

Baran Seyhan

Saat: 14:00
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Salonu 

16 EYLÜL CUMA
TAYFUN PİRSELİMOĞLU'NUN 
“BEN O DEĞİLİM” FİLMİ 
VE BİR FİLMİN PSİKOANALİTİK YORUMU
Konuşmacılar: 

Ercan Kesal (Yazar-Yönetmen)   

Yavuz Een (Klinik Psikolog, Psikanalist)                     
Saat: 16:00 
Yer: Esas 01 Avm CinemaPink

14 EYLÜL ÇARŞAMBA
Söyleşi “BİR DÜŞ GEZGİNİNİN 
DÜNYA GÜNCESİ” 
Konuşmacı: COŞKUN ARAL

Saat: 16:30
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Salonu 

SÖYLEŞİ “SİNEMADA STAR OLMAK, FİLM 
GİBİ YAŞAMAK” 
(FATMA GİRİK, CÜNEYT ARKIN)
Moderatör: Bircan Silan

Konuşmacılar: Halil Ergün, Selda Alkor, 

Şerif Gören, Burçak Evren, 

Yılmaz Büyükerşen 

Saat: 18:30
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Salonu     
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ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ
SERGİLER
“1969'DAN GÜNÜMÜZE ALTIN KOZA ÖDÜLLÜ FİLM 
AFİŞLERİ VE FOTOĞRAF” SERGİSİ 
Hazırlayan: Sabri Şenevi, Serdar Kürkbabaoğlu
Yer: Esas 01 Avm, Atatürk Parkı 
Tarih: 12-18 Eylül

“ADANA SİNEMA MİRASI” SERGİSİ 
(Adana Sinema Mirası Projesi Kapsamında 
Çukurova Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon 
Bölümü iş birliği ile) 
Yer: Esas 01 Avm, Atatürk Parkı 
Tarih: 12-18 Eylül 

“SİNEMADA STAR OLMAK, FİLM GİBİ YAŞAMAK” 
SERGİSİ (Cüneyt Arkın, Fatma Girik) 
Yer: Esas 01 Avm, Atatürk Parkı 
Tarih: 12-18 Eylül 

“TÜRK SİNEMASININ BELLEĞİ DERGİLER”
 SERGİSİ (1950'lerden 1980'lere)
Hazırlayan: Mazlum Vesek 
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Sergi Salonu 
Tarih: 12-18 Eylül

“TEMİZ ÇEVRE TEMİZ BİR DÜNYA” 
FOTOĞRAF SERGİSİ
(Adana Çevre Mühendileri Odası Katkılarıyla)
Yer: Atatürk Parkı 
Tarih: 12-18 Eylül

YILDIZLAR ALTINDA SEYHAN NEHRİ ÜZERİNDE

GONDOLDA FİLM KEYFİ

12 EYLÜL PAZARTESİ Saat: 20.00 – GÖREVİMİZ TATİL
Yönetmen Murat Şeker
13 EYLÜL SALI Saat: 20.00  – KİRACI
Yönetmen Orhan Aksoy
14 EYLÜL ÇARŞAMBA Saat: 20.00  - İNSANLAR İKİYE AYRILIR
Yönetmen Tunç Şahin
15 EYLÜL PERŞEMBE Saat: 20.00  -  ELEKTRİK SAVAŞLARI 
Yönetmen Main Scorsese
16 EYLÜL CUMA Saat: 20.00  – KOLONYA CUMHURİYETİ
Yönetmen Murat Kepez
17 EYLÜL CUMARTESİ Saat: 20.00  - CİNAYET SÜSÜ
Yönetmen Ali Atay
18 EYLÜL PAZAR Saat: 20.00  -  HASİP İLE NASİP 
Yönetmen Atıf Yılmaz      

GÖSTERİM PROGRAMI
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16 EYLÜL CUMA
TAYFUN PİRSELİMOĞLU'NUN 
“BEN O DEĞİLİM” FİLMİ VE BİR FİLMİN 
PSİKOANALİTİK YORUMU
Konuşmacılar: ERCAN KESAL(Yazar-Yönetmen) YAVUZ ERTEN 
(Klinik Psikolog, Psikanalist)                     
Saat: 16:00 / Yer: Esas 01 Burda Avm CinemaPink Salon 3

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

ERCAN
KESAL

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

REİS
ÇELİK

17 EYLÜL CUMARTESİ
SİNEMADA DOĞAÇLAMA 
KÜLTÜRÜ ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Konuşmacı: REİS ÇELİK

 Film gösterimleri:
“İNADINA FİLM ÇEKMEK” ve 
“BİR REİS ÇELİK ANLATISI: İNAT HİKAYELERİ” 

 14:00 Esas 01 AVM CinemaPink Salon 3  Saat: Yer: 



224 225

AÇIK HAVA GÖSTERİMLERİ AÇIK HAVA GÖSTERİMLERİ
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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA 
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29   INTERNATIONAL ADANA 
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL

TH

Bütün Çocuklar Bzm Derneğ
Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Snema Buluşmaları

Bütün Çocuklar Bzm Derneğ 2015 yılında, bütün çocukların eğtmlern ve sağlıklı 
gelşmlern desteklemek amacıyla kuruldu. Bu amaç doğrultusunda okuma kültürünü 
gelştrmeye, eğtme, sürdürüleblr br dünyaya ve çocukların sanata erşmn sağlamaya 
yönelk çalışmalar yapıyor; ylğ paylaşıyor. 

Çocukların sanatsal etknlklerle uğraşmasının duygusal ve blşsel gelşmler çn krtk br 
önem olduğu blmsel araştırmalarla gösterlmş. Sanat temell programlara katılımın olumlu 
etkler özellkle, sosyo-ekonomk açıdan dezavantajlı alelern çocuklarında gözlemlenmş. 
Örneğn ABD'de rskl gruplarla yapılan br araştırma, bu katılımın okulu terk etme oranını 
beşte bre düşürdüğünü, ünversteden mezun olma şansını se k kat artırdığını göstermş. 
(*) Maalesef bu açıdan ülkemzde durum hç ç açıcı değl. 2013 yılında gerçekleştrlen br 
çalışmada, İstanbul'un kentsel alanlarında yaşayan ve devlet okullarına gden 6-11 yaş 
arasındak 800'e yakın çocuğun okul dışındak zamanlarını nasıl değerlendrdkler 
araştırılmış. Araştırmaya katılan çocuklardan %73'ü müzeye/sergye; %49'u tyatroya; %48' 
snemaya hç gtmedğn belrtmş. Bu çocukların gün çnde en çok zaman ayırdıkları 
aktvtenn televzyon seyretmek olduğu görülmüş. (*). Beklenebleceğ gb, serbest 
zamanlarında zleyc değl, aktf olarak br sanat faalyetne katılan çocukların oranı daha 
da düşük. Bu oranın, üst sosyoekonomk düzey alelerde %19, orta SES düzeynde %7 
ken alt SES düzeynde %1 (*) olduğu görülmüş. Bütün Çocuklar Bzm Derneğ bu nedenle 
çocukları hem zleyc olarak hem de aktf olarak sanatla buluşturmaya, sanatçılarla 
çocuklar arasında daha çok köprü kurmaya çalışıyor.

Derneğn snema alanındak çalışmaları, 2018 yılında büyük çoğunluğu hç snemaya 
gtmemş 500 lkokul öğrencsn snemaya götürmekle başladı. Ardından 2018 ve 2019 
yıllarında düzenlenen yaz okullarında film eleştrmen Cüneyt Cebenoyan'ın seçtğ filmler 
gösterld, Cebenoyan çocuklarla filmler hakkında sohbet ett. Maalesef Cüneyt Cebenoyan 
2019'un Ağustos ayında geçrdğ trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı. Ama dostlarının 
bağışlarıyla oluşan fon ve BÇBD le şbrlğ çndek kurumlar sayesnde çocuklarla snema 
buluşmaları sürüyor.

Flm göstermlerne zorunlu olarak ara verlen salgın dönemnde br film kütüphanes 
oluşturma çalışmaları yapıldı. Salgın sonrasında se göstermler yenden başladı. Çocuk ve 
Snema Buluşmaları yen etknlk projeleryle sürdürülecek. 

Bütün Çocuklar Bzm Derneğ nternet stes (www.butuncocuklarbzmderneg.org) le 
sosyal medya hesaplarından BÇBD ve Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Snema 
Buluşmaları'na lşkn daha fazla blg alablr, destek olablrsnz. 

* Verler: Erken Çocukluktan Gençlğe: Sanatla Büyümek raporu. Feyza Çorapçıoğlu
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Bütün Çocuklar Bzm Derneğ
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Bütün Çocuklar Bzm Derneğ 2015 yılında, bütün çocukların eğtmlern ve sağlıklı 
gelşmlern desteklemek amacıyla kuruldu. Bu amaç doğrultusunda okuma kültürünü 
gelştrmeye, eğtme, sürdürüleblr br dünyaya ve çocukların sanata erşmn sağlamaya 
yönelk çalışmalar yapıyor; ylğ paylaşıyor. 

Çocukların sanatsal etknlklerle uğraşmasının duygusal ve blşsel gelşmler çn krtk br 
önem olduğu blmsel araştırmalarla gösterlmş. Sanat temell programlara katılımın olumlu 
etkler özellkle, sosyo-ekonomk açıdan dezavantajlı alelern çocuklarında gözlemlenmş. 
Örneğn ABD'de rskl gruplarla yapılan br araştırma, bu katılımın okulu terk etme oranını 
beşte bre düşürdüğünü, ünversteden mezun olma şansını se k kat artırdığını göstermş. 
(*) Maalesef bu açıdan ülkemzde durum hç ç açıcı değl. 2013 yılında gerçekleştrlen br 
çalışmada, İstanbul'un kentsel alanlarında yaşayan ve devlet okullarına gden 6-11 yaş 
arasındak 800'e yakın çocuğun okul dışındak zamanlarını nasıl değerlendrdkler 
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aktvtenn televzyon seyretmek olduğu görülmüş. (*). Beklenebleceğ gb, serbest 
zamanlarında zleyc değl, aktf olarak br sanat faalyetne katılan çocukların oranı daha 
da düşük. Bu oranın, üst sosyoekonomk düzey alelerde %19, orta SES düzeynde %7 
ken alt SES düzeynde %1 (*) olduğu görülmüş. Bütün Çocuklar Bzm Derneğ bu nedenle 
çocukları hem zleyc olarak hem de aktf olarak sanatla buluşturmaya, sanatçılarla 
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“Çok Uzakta” Flm Gösterm

Orjnal Adı: Zu wet weg
Yönetmen: Sarah Wnkenstette
Oyuncular: Yoran Lecher, Anna Köng, Andreas Nckl
Flm süres: 89 dakka
Ara: 10 dakka
İzleyc yaş sınırı: 8+

2021 Alman Flm Eleştrmenler En İy Çocuk Flm Ödülü
2019 Molodst Uluslararası Flm Festval

Almanya'nın batısında br köyde yaşayan on k yaşındak Ben ve ales, lnyt maden 
nedenyle köylernden ayrılmak zorundadırlar. Ben büyük kenttek okuluna ve futbol 
takımına uyum sağlamakta bocalamaktadır. Surye'den göçmen olarak gelen Tarık okulda 
Ben'n yanına oturur. İk çocuk yavaş yavaş ortak lg alanlarını ve ortak kayıplarını 
keşfederek yakınlaşırlar.

“Rocca Dünyayı Değştryor” Flm Gösterm

Orjnal Adı: Rocca verändert de Welt
Yönetmen: Katja Benrath
Oyuncular: Luna Maxener, Caspar Fscher- Ortmann, Luse Rchter
Flm süres: 101 dakka
Ara: 10 dakka
İzleyc yaş sınırı: 8+

2019 Alman Flm Ödüller Öne Çıkan Çocuk ya da Gençlk Flm

On k yaşındak Rocca cesur, neşel, her zorluğun üstesnden gelmeye hazır. Fakat 
Rocca'nın da dertler var; çok sevdğ babası uzayda, anneannes se pek kolay br nsan 
sayılmaz. Sncabıyla tek başına yaşayan Rocca hayatında lk defa yaşıtlarıyla okula 
gdecek. Acaba Rocca'yı nasıl br okul hayatı beklyor? Uzun Çoraplı Ppp'nn modern 
versyonu sayılablecek Rocca Dünyayı Değştryor hem çocuklar hem de büyükler çn 
umut dolu br masal.
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