
Başrolde
‘’ilk kez’’

Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen
tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı!



‘’First Time’’
in the Lead Role

Now is the time for all women who want to decide 
for their role in life to take the lead!



GÜLER 
SABANCI
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Chair of the Board of Trustees, Sabancı Foundation



Sabancı Vakfı olarak, çalışmalarımızı yarım asra yakın bir 
süredir “Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların 
insanlarıyla paylaşmak” ilkesiyle sürdürüyoruz. Toplumsal 
gelişim için sanata yapılan yatırımların çok büyük bir gücü 
olduğunu biliyor, kitleleri peşinden sürükleyen etkisinin 
değerine yürekten inanıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından 
biri kopmuş demektir” sözünü misyon edinerek sanatın yapı 
taşı diyebileceğimiz alanlara uzun yıllardır önemli desteklerde 
bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken 
Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda ülkemizin dört bir 
yanına kazandırdığımız kültür-sanat merkezlerinin gururunu 
taşıyor, gerçekleştirdiğimiz festivaller ile tüm ülkede sanatın 
dönüştürücü etkisini yansıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Tam 7 yıl önce, Yedinci Sanat olarak adlandırılan ve 
kitleleri etkileme gücü belki de en yüksek sanat dalı olan 
sinemayı faaliyet alanımıza ekleyerek Sabancı Vakfı Kısa 
Film Yarışması’nı başlattık. “Kısa Film, Uzun Etki” sloganıyla 
çıktığımız yolda, her zaman olduğu gibi toplumsal sorunlara 
dikkat çekmek ve genç sanatçıların gelişimlerine katkı vermek 
istedik. 

Yarışma kapsamında her yıl, gündemleri işgal etmesi 
gerektiğine inandığımız farklı bir tema belirledik. Yarışmamız 
süresince sırasıyla “Mülteci Kadınlar”, “Çocuk İşçiler”, 
“Ayrımcılık”, “Dijital Yalnızlık”, “Değişen İklimler, Değişen 
Hayatlar” ve geçtiğimiz sene de “Yeni Dünyada, Yeni 
Meslekler” konularını işledik.

Yarışmamızda bu yıl belirlediğimiz tema olan “Ne Eğitimde 
Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” (NEET) ise 
Sabancı Vakfı olarak büyük değer verdiğimiz konuların en 
başında geliyor. Tüm dünyada ve ülkemizde ne eğitimde ne 
istihdamda yer alan genç kadın sayısı endişe verici seviyelere 
yükseldi. İstatistikler ve araştırmalar, NEET probleminin 
genç kadınlar için önemli bir problem olduğunu gösteriyor. 

As the Sabancı Foundation, we have been working for close 
to half a century under the principle of “sharing what we 
have obtained from this land with its people”. We know 
that investments in art have a great potential for social 
development, and we sincerely believe in the value of art’s 
potential for guiding society. Embracing the great leader 
Mustafa Kemal Atatürk’s maxim that “A nation without art has 
lost one of its vital vessels”, we continue to make significant 
contributions to areas that constitute the building blocks of 
art. As we celebrate the centenary of our Republic, we are 
proud of the culture and art centers we have built in every 
corner of our country on the path of progress set by Atatürk, 
and with the festivals we organize, we are delighted to share 
the transforming effect of art across the country.

Seven years ago, we added cinema, which is often referred 
to as the Seventh Art, and is arguably the most powerful of 
the arts in terms of influencing society, to our activities, and 
launched the Sabancı Foundation Short Film Competition. 
On the journey we started with the slogan “Short Film, Long 
Impact”, we set out to draw attention to social problems, as 
always, to contribute to the development of young artists.

For each edition of the competition, we chose a theme that 
we believed should be on the public agenda. Throughout 
the six editions so far, we chose the themes of “Refugee 
Women”, “Child Labor”, “Discrimination”, “Digital 
Loneliness”, “Changing Climate, Changing Lives”, and finally, 
last year, “New Jobs in the New World”.

“Young women who are not in employment, education or 
training” (NEET), which inspires this year’s theme, is among 
the issues of top importance for the Sabancı Foundation. In 
our country and throughout the world, the number of young 
women who are neither in employment nor in education or 
training has risen to a worrying extent. Statistics and surveys 
point out that the NEET problem is a particularly important 



NEET genç kadın oranında Avrupa’da birinci, OECD 
ülkeleri arasında da ikinci sıradayız. Bu kapsamda, Sabancı 
Vakfı olarak bu yılın şubat ayında “Biz bu birinciliği kabul 
etmiyoruz” diyerek iş ortaklarımız ile birlikte Geleceğini 
Kuran Genç Kadınlar projesini başlattık. Türkiye’de 18-29 
yaş aralığındaki genç kadınların yüzde 50,5’i maalesef ne 
eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Projemiz ile öncelikle 
ülkemizde 3,5 milyona tekabül eden NEET genç kadınlar 
için bir farkındalık yaratmayı, tüm toplumun bu problemin 
varlığından haberdar olmasını amaçladık. 

Kısa Film Yarışmamızın temasını da yine bu bağlamda “Ne 
Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” olarak 
belirleyerek sanatın toplumlar üzerinde farkındalık yaratma 
gücünü sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Aynı zamanda genç 
sinemacıların da kariyer yolculuklarında yanlarında olmayı 
amaçlıyoruz. Yarışmamıza başvurmuş tüm yönetmenlerin 
kariyerlerine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Başvuru 
sayısının bu denli yüksek olması da genç sanatçıların konuyu 
ne kadar sahiplendiklerini gösteriyor.  
  
Genç sinemacıların, genç yönetmenlerin, genç oyuncuların 
gelişimlerini yakından takip etmek, onların yanında 
olduğumuzu hissettirmek ülkemizin toplumsal gelişimi için 
de çok büyük önem arz ediyor. Sabancı Vakfı Kısa Film 
Yarışması kapsamında başvuru ve değerlendirme sürecinde 
gördüğümüz potansiyel de geleceğimiz için bizlere umut 
veriyor. Bu yıl NEET genç kadınlar için çıktığımız yolda 
genç sinemacıların bu farkındalık için uğraş vermesi bizleri 
heyecanlandırıyor. Bu yarışmanın birçok genç sinemacı için 
yeni kapılar aralamasını diliyor, yarışmamıza katılan tüm 
adaylarımızı tebrik ediyorum.

Yarışmamıza sundukları katkılardan ötürü Sabancı Vakfı Genel 
Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’a, bu yılki kanaat önderimiz Ada 
Solomon’a, sanat yönetmenimiz Zeynep Atakan’a ve Sabancı 
Vakfı çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

one for young women. Turkey ranks first in Europe with regard 
to the ratio of NEET young women, and second among 
OECD countries. This February, as the Sabancı Foundation, 
we launched the Young Women Building Their Future project 
with our partners, declaring that “we will not accept this top 
ranking”. In Turkey, 50,5% of young women between the 
ages of 18-29 are unfortunately neither in education nor in 
employment. With our project, we initially aimed to create 
awareness for the NEET young women whose number has 
reached 3,5 million in our country, and to ensure that all of 
society becomes aware of the existence of this problem.
Accordingly, we are choosing the theme of our Short Film 
Competition as “First Time in the Lead Role” with reference 
to this problem, intending to utilize the power of art to create 
awareness in society to the greatest extent. We would also 
like to support our young filmmakers on their career journeys, 
and we are delighted by the prospect of contributing to the 
careers of all directors who have applied for our competition. 
The high number of applications is testament to the fact that 
young artists are truly embracing this subject.

It is also very important for the social development of 
our country to closely follow the development of young 
filmmakers, directors and actors, and to ensure that they feel 
our support. The potential we witness in the application and 
evaluation process for the Sabancı Foundation Short Film 
Competition gives us hope for our future. Seeing that young 
filmmakers are striving to create awareness on this issue has 
been heartening for our efforts for NEET young women. I 
hope that this competition opens new doors for many young 
filmmakers, and I congratulate all filmmakers who have 
participated in our competition.

I would like to present my thanks to Sabancı Foundation 
General Manager Nevgül Bilsel Safkan, this year’s opinion 
leader Ada Solomon, our Art Director Zeynep Atakan, and 
the Sabancı Foundation team.



NEVGÜL
BİLSEL SAFKAN
Sabancı Vakfı Genel Müdürü
Sabancı Foundation General Manager



Sabancı Vakfı olarak kurulduğumuz günden bu yana 
hayalimiz, tüm bireylerin eşit fırsatlarla sosyal faaliyetlere 
daha kolay erişebildiği, kendilerini geliştirebildikleri ve 
dolayısıyla toplumsal gelişmenin daha hızlı sağlanabildiği bir 
ortam yaratmak…

Hayal ettiğimiz dünyada, bireyleri merkeze alıp güçlenmesini 
sağlayarak örnek vatandaşlar ile farkındalık yaratarak 
toplumsal gelişmenin sağlanacağına inanıyoruz. 

Bu kapsamda da kültür-sanat alanında yaptığımız çalışmaların, 
toplumlar üzerindeki etkisinden yola çıkarak 2016 yılından 
beri Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nı düzenliyoruz. 
Toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek için 
gerçekleştirdiğimiz Kısa Film Yarışması ile hem toplumsal 
konuları kamuoyuna anlatmak hem de sinemaya gönül 
vermiş genç sanatçıları desteklemeyi amaçlıyoruz. Kısa 
filmler, genellikle uzun metrajlı filmlerin odaklanamayacağı 
alanlara ve buna mukabil de daha zor konulara odaklanır. Bu 
kapsamda daha özgürdürler ve mesajlarını kısa bir süre içinde 
izleyiciye aktarırlar. Yarışmamızın sloganı olan “Kısa Film, Uzun 
Etki” ile beş dakikalık süre içerisinde belirlediğimiz toplumsal 
konu çerçevesinde, yarışmacılarımızdan izleyici üzerinde 
güçlü bir etki yaratmasını talep ediyoruz. Bu yılki toplumsal 
konumuz da 18-29 yaş aralığındaki ve Türkiye’de sayıları 3,5 
milyonu bulan “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç 
Kadınlar.” 

As the Sabancı Foundation, it has been our dream since our 
inception to create an environment where all individuals can 
access social activities with equal opportunity, where they can 
improve themselves, and where social development can take 
place faster…

We believe that in the world we dream of, social development 
will be achieved by putting individuals at the center and 
empowering them, and by raising awareness with exemplary 
citizens.

Towards this goal, with the effect of our work in culture and 
the arts on society in mind, we have been organizing the 
Sabancı Foundation Short Film Competition since 2016. 
With this competition, which we launched to draw attention 
to social problems through art, we aim to communicate and 
explain social issues to the public, as well as supporting 
young artists who are passionate about cinema. Short films 
usually focus on more challenging issues that fall outside the 
scope of feature-length films. In this sense, they have more 
freedom, and can deliver their messages to the audience 
quickly. With our slogan of “Short Film, Long Impact”, we ask 
our participants to create a powerful impact on the audience 
within five minutes with regard to a particular social issue. 
And the social issue for this year’s edition is “Young women 
who are neither in employment nor in education or training” 
between the ages of 18-29, whose number has reached 3,5 
million in Turkey.



Her yıl yarışmalarımızın teması bizim için çok değerli olsa da 
bu yılki temamız farklı bir önem taşıyor. Türkiye’de 18-29 yaş 
aralığındaki genç kadınların yarısından fazlası ne eğitimde 
ne istihdamda (NEET) yer alıyor. Yani her iki genç kadından 
biri sabah kalktığında işe gitmenin tatlı telaşını ya da okula 
gitmenin heyecanını yaşayamıyor. Bu sorunu çözmek 
toplumsal gelişim için çok büyük bir önem arz ediyor. Bu 
kapsamda bu yıl içinde hayata geçirdiğimiz Geleceğini Kuran 
Genç Kadınlar projesi de 3,5 milyon genç kadın için umut 
olacak faaliyetler sunuyor. Bu kapsamda bilinçlenmemiz ve 
toplumda farkındalık yaratmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 
Bu yılki temamızı “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan 
Genç Kadınlar” olarak belirleyerek de genç kadınların 
“Başrolde İlk Kez” yer almalarını istedik. 

Genç sinemacıların geleceğini kuracak genç kadınlar 
konusunda beş dakikaya sığan yaratıcılıkları Sabancı Vakfı 
için de ilham kaynağı olacaktır. Yarışmaya katılım sağlayan 
tüm sinemacılara ve yönetmenlere NEET genç kadınlar adına 
teşekkür etmek istiyorum.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın fikir sahibi Sayın Güler 
Sabancı’ya, yarışmamıza önemli katkılarından dolayı sanat 
yönetmenimiz Zeynep Atakan’a ve kanaat önderimiz Ada 
Solomon’a teşekkürlerimi sunuyorum. Projelerimize birlikte 
can verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler.

Every year’s theme is very precious for us, but the theme of 
this year’s edition is of particular importance. More than half 
of young women between the ages of 18-29 in Turkey are 
neither in employment nor in education or training (NEET). 
This means that one out of two young women cannot 
experience the sweet rush of going to work, or the excitement 
of going to school when they wake up in the morning. Social 
development is of crucial importance for solving this problem. 
The Young Women Building Their Future project that we 
have launched this year presents a series of activities that will 
provide hope to these 3,5 million young women. We know 
that we have to create awareness in society with regard to this 
problem. In choosing the NEET problem as this year’s theme, 
we intend young women to be “in the lead role for the first 
time”.

The 5-minute creative visions of young filmmakers regarding 
young women who will build their own futures will also be 
an inspiration for the Sabancı Foundation. On behalf of 
NEET young women, I would like to thank all filmmakers and 
directors who have participated in the competition.

I would like to present my thanks to Ms. Güler Sabancı, the 
originator of the Sabancı Foundation Short Film Competition, 
our Art Director Zeynep Atakan for her great contributions to 
our competition, and this year’s opinion leader Ada Solomon. 
I would also like to extend my heartfelt thanks to the Sabancı 
Foundation team with whom we have brought our projects to 
life.



ZEYNEP
ATAKAN
Sanat Yönetmeni
Art Director



Bu yıl 7’ncisi gerçekleşecek olan Sabancı Vakfı Kısa Film 
Yarışması, film üreticileri için önemli değerler üretmeye 
devam ediyor. Öncelikle, günümüz sinemacılarının sahip 
olması gereken önemli bir misyon olduğunu düşünüyorum; 
çağımıza filmler yolu ile ayna tutmak. 

Dünya var olduğundan bu yana sanatçı, düşünen ve eseriyle 
etki uyandıran olmuştur. Çevresindeki olumlu veya olumsuz 
her şeyden ilham alarak kalbinde bir kıvılcım ile üretmeye 
başlar, bu üretim yolculuğunda da doğru destek yapılarıyla 
karşılaşmayı umar. Toplumsal konulara sanat aracılığıyla 
dikkat çekmek mottosu ile yola çıkan Sabancı Vakfı Kısa Film 
Yarışması, her edisyonu için toplumsal bir tema belirleyip 
sinemacıları yalnızca bu tema çevresinde bir film yaratmaya 
teşvik ediyor. Bütün bir yıl boyunca da bu tema üzerine 
konuşulmasını sağlayarak farkındalık yaratıyor; üstelik, finalist 
olmaya veya market seçkisinde yer almaya hak kazanamamış 
olsa dahi başvuran filmlerin üreticileriyle iletişimde kalmayı 
önemsiyor... Geçmiş yıllardaki finalistlerimiz ve başvuran 
sinemacılarımızla, şu anda kocaman bir aileyiz ve her yıl 
giderek daha da büyüyoruz.

Bu yılın teması olan ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan 
Genç Kadınlar’ için yıl boyu yaptığımız çalışmalar ve 18-29 
yaş arası bu kategoriye düşen genç kadın sayısının böylesine 
fazla olması, bize bu konunun daha çok konuşulmasının, 
anlatılmasının, filmlere konu olmasının ne kadar kıymetli 
olduğunu gösterdi. Böylece bu yılki temamızın önemini 
de ortaya koydu. İlk yıldan itibaren finale kalan filmlerimiz 
ise halen yurt içi ve yurt dışında, temaları çerçevesinde 
gösterilmeye devam etmektedir.

The Sabancı Foundation Short Film Competition, which will 
be held for the seventh time this year, continues to highlight 
important values for filmmakers. I believe that to hold a 
mirror to our age with films is an important mission for the 
filmmakers of today.

Since the beginning of time, artists have been those who 
think and create impact with their works. An artist is inspired 
by everything in their environment, positive or negative, 
begins to create with a spark in the heart, and hopes to 
meet the right support structures on this journey of creation. 
The Sabancı Foundation Short Film Competition, which 
has launched with the motto of drawing attention to social 
issues through art, invites filmmakers to make a film based 
on the socially relevant theme of each year’s edition, and 
creates awareness by promoting public discourse on each 
edition’s theme throughout the year. It is also a priority for the 
competition to stay in touch with the filmmakers behind all 
applying projects, regardless of whether they have qualified 
as finalists, or for the market selection… We have become a 
big family with the finalists and participating filmmakers of the 
previous editions, and our family is growing every year.

Our work on “Young women who are neither in 
employment nor in education or training”, which inspires 
this year’s theme, and the high number of women between 
18-29 who fall under this category, have shown us how 
important it is for this subject to be better understood 
and receive more attention, including through films. This 
highlights the importance of this year’s theme. Meanwhile, the 
finalist films of the earlier editions continue to be screened in 
Turkey and around the world.



Pandemi sırasında iki yıl çevrimiçi gerçekleşen yarışma 
ve platform buluşmaları, bu yıl yeniden fiziki olarak 
gerçekleştirilecek. Finalistlerin hem eğitim hem de iletişim 
ağını genişletmeleri amacıyla tasarlanan üç günlük özel 
kamp buluşmasının yanında, isteyen herkesin katılımına 
açık SVKFY Platform Buluşmaları’nda da birbirinden özel 
konuklarla sohbetler, paneller ve ustalık sınıfları yer alıyor 
olacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek market seçkisiyle ise 
kısa listeye kalmış ama çeşitli nedenlerle finalist olamayan 
filmleri, dünyadan ve Türkiye’den sinema profesyonelleri ile 
buluşturmayı, filmlerinin yolculukları için sektörle aralarında 
köprü kurmayı amaçlıyoruz. 

Ödül töreni heyecanıyla sonlanan bu dört günlük etkinlik ve 
yarışma için tüm yıl oldukça yoğun biçimde çalışıyor, her bir 
detayı büyük bir hassasiyetle ele alıyoruz. 

Başta bu fikri yaratan ve hep destekleyen Sayın Güler 
Sabancı’ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, kendisinin 
verdiği ilhamla bu günlere geldik. Sabancı Vakfı Genel 
Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’a ve Sabancı Vakfı’nın harika 
ekibine, projeye danışmanlık veren sinemacı dostlarıma, 
jüriye, sosyal etki jürisine, market seçkisi, platform buluşmaları 
için bize zaman ayıran herkese, Zeyno Film ekibine ve genel 
koordinatörümüz Zeynep Arısoy’a sonsuz teşekkürler… 

Şimdi filmleri izleme ve paylaşma zamanı.

Herkese iyi seyirler…

After two online editions during the pandemic, the 
competition and platform events will once again be held 
physically this year. In addition to the special three-day camp 
event designed for the finalists to enhance their educational 
and professional networks, the SFSFC Platform Meetings, 
which are open to general public participation, will feature 
talks, panels and master classes with special guests. With the 
market selection, which will be held for the third time this 
year, we are aiming to bring films that have been shortlisted, 
but could not become finalists for various reasons, together 
with film professionals from Turkey, to help build bridges with 
the industry for the journeys of the films.

We work throughout the year for this four-day event 
series and competition, which will conclude with an award 
ceremony, and we treat every detail with great care and 
sensitivity.

I would like to firstly thank Ms. Güler Sabancı, who has 
originated this idea and continued to support it. The 
competition owes its accomplishments to her inspiration. 
I would also like to extend my heartfelt thanks to Sabancı 
Foundation General Manager Nevgül Bilsel Safkan, the 
wonderful Sabancı Foundation team, to my filmmaker friends 
who have consulted for this project, the main jury, the social 
impact jury, everyone who has contributed to the platform 
meetings, the Zeyno Film team, and our general coordinator 
Zeynep Arısoy.

It is now time to watch and share this year’s films.

We hope you enjoy this year’s selection…
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1989 yılında Avusturya Lisesi’nden, 1993’te İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme 
Bölümü’nden mezun olan Nevgül Bilsel Safkan, 2003’te 
Boğaziçi Üniversitesi’nde Executive MBA yüksek lisansı 
eğitimini tamamladı. Arthur Andersen şirketinde denetçi 
olarak başladığı çalışma hayatında, Karma International, 
Superonline, Paxar, MarSA ve TeknoSA şirketlerinde 
CFO; KlikSA, HotelsPro, Dyson/Hakman Elektronik 
şirketlerinde Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 
Safkan, 2018 yılından bu yana Sabancı Vakfı’nda Genel 
Müdürlük görevini yürütmektedir; aynı zamanda TÜSEV 
Başkan Yardımcısı, ERG ve Teknosa Yönetim Kurulu 
Üyesidir. 2021 yılında kendisine engelli hakları alanında 
çalışan Avusturya merkezli Essl Vakfı tarafından 4 yıl 
süreyle Zero Project Elçisi unvanı verilmiştir. Nevgül 
Bilsel Safkan evli ve bir çocuk annesidir.

Nevgül Bilsel Safkan graduated from the Austrian High 
School in 1989, and the İstanbul University School of 
Business Department of Business Administration in 
English Language in 1993. She received her Executive 
MBA degree from Boğaziçi University in 2003. Starting 
her career as an auditor at Arthur Andersen, she 
went on to work as a CFO for Karma International, 
Superonline, Paxar, MarSA and TeknoSA, and as a 
General Manager for KlikSA, HotelsPro, and Dyson/
Hakman Elektronik. A board member of the Turkish 
Third Sector Foundation (TÜSEV) and the Education 
Reform Initiative (ERG). Safkan has been working as 
General Manager of Sabancı Foundation since 2018. 
In 2021, she was named a Zero Project Ambassador 
for a duration of four years by the Austria-based Essl 
Foundation, which works in the field of disability rights. 
Nevgül Bilsel Safkan is married with one child.

Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nü 
bitirdi, 1986-1999 arasında reklam filmi sektöründe 
çalıştı. 2007’de ZeynoFilm’i kurdu. 2010’da Avrupa Film 
Akademisi Eurimages Yılın Yapımcısı Ödülü’nü kazandı. 
Aynı yıl sinema alanında gençlere deneyim aktarmayı 
hedefleyen Yapımlab Atölyeleri’ni oluşturdu. 2014’te 
Uçan Süpürge Bilge Olgaç Başarı Ödülü’ne layık görüldü; 
yapımcılığını üstlendiği “Kış Uykusu”, 67. Cannes Film 
Festivali’nde Palme d’Or’u kazandı. Aynı yıl Antalya Film 
Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum’u 
başlattı, 2018’e kadar direktörlüğünü yaptı. Avrupa Film 
Akademisi’nin Genç İzleyici Ödülü çalışmasının Türkiye 
bölümünü düzenliyor. Aktif film yapımcılığına devam 
ediyor. Oscar Akademisi, Avrupa Film Akademisi ve Asya 
Film Akademisi üyesi. Avrupa Görsel İşitsel Kadın Ağı’nın 
başkan yardımcısı. 2015’ten beri Sabancı Vakfı Kısa Film 
Yarışması Sanat Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

After graduating from the Marmara University 
Department of Cinema and Television, Atakan worked 
in the TV advertisement industry from 1986 to 1999. In 
2007, she established ZeynoFilm. In 2010, she won the 
European Film Academy’s Best European Co-Producer 
Award, and started the Yapımlab Workshops. In 2014, she 
was awarded the Flying Broom Bilge Olgaç Achievement 
Award. Her production Winter Sleep won the Palme 
d’Or at the 67th Cannes Film Festival. The same year, 
she started the Antalya Film Forum, which she directed 
until 2018. Atakan organizes the Turkey edition of the 
European Film Academy’s Young Audience Award, 
and actively works as a film producer. A member of the 
Academy of Motion Picture Arts and Sciences and the 
Asia Pacific Screen Academy, Atakan is the Vice President 
of the European Women’s Audiovisual Network. She has 
been the Art Director of the Sabancı Foundation Short 
Film Competition since 2015.
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1970 İstanbul doğumlu. Kariyerine şu 
ana dek beş uzun metraj, yedi belgesel, 
üç kısa film sığdırdı. Filmleri Berlin, 
Rotterdam, Tribeca, Mar del Plata 
gibi önemli uluslararası festivallerde 
yarıştı ve ödüllerle döndü. Son filmi 
İçerdekiler, Dhaka Uluslararası Film 
Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü 
kazanırken, şu anda üzerinde çalıştığı 
Hamarat Apartmanı da henüz senaryo 
aşamasında birçok platformdan ödüller 
aldı. Sinema çalışmalarına kurucusu 
olduğu Asi Film bünyesinde yapımcı, 
yönetmen, senarist ve senaryo doktoru 
olarak devam ediyor. 

Born in 1970 in İstanbul, Hüseyin 
Karabey directed five feature films, 
seven documentaries and three short 
films, which competed and won awards 
at such prominent film festivals as the 
Berlin, Rotterdam, Tribeca and Mar 
del Plata International Film Festivals. 
His latest film İçerdekiler won the Best 
Script Award at the Dhaka International 
Film Festival, and his upcoming project 
Hamarat Apartmanı won awards at 
many platforms during the writing 
stage. He continues to work under Asi 
Film, which he founded, as a producer, 
director, screenwriter and script doctor.

Asya Pasifik sineması alanında 28 yıllık 
deneyime sahip bir sinema profesyoneli 
olan Williamson, Asya Pasifik Film 
Ödülleri’nin kurulmasında 10. yılına 
kadar etkin rol aldı. Brisbane Asya Pasifik 
Film Festivali’nin direktörlüğünü, dört yıl 
boyunca CNN International’daki Scene 
by Scene belgesel dizisinin yardımcı 
yapımcılığını ve beş yıl boyunca Antalya 
Film Forum’un Asya-Pasifik danışmanlığını 
üstlendi. Uluslararası Suç ve Ceza Film 
Festivali’nin danışma kurulu üyesi olan 
Williamson, kariyerinin ilk yıllarında 
arthouse gösterim ve dağıtım sektöründe 
10 yıl boyunca genel müdür olarak 
çalıştı. Dört uzun metrajlı uluslararası film 
projesinin ortak yapımını sürdürmekte olan 
Williamson’ın son yapımı Death in the City 
(Hindistan) 2022’de tamamlandı.

A specialist in AP cinema, with 28-years 
in the film industry, she was influential 
in establishing the Asia Pacific Screen 
Awards till its 10th edition. She was the 
director of the Brisbane Asia Pacific Film 
Festival, an associate producer on the 
documentary series Scene by Scene on 
CNN International for four years, and AP 
Consultant for Turkey’s Antalya Film Forum 
for five years. She is Advisory Member of 
Crime and Punishment International Film 
Festival. Early career she worked in the 
arthouse exhibition/distribution sector for 
10-years as General Manager. She is now 
producing international co-productions 
with a four-feature slate. Death in the City 
(India) was completed in 2022.

15 yıl boyunca Haifa Cinematheque’te 
programlama, eğitim ve pazarlama 
departmanlarında görev yapıp daha 
sonra Cinematheque direktörlüğünü 
üstlendi. Türkiye’de, Uluslararası İzmir 
Kısa Film Festivali’nin direktörlüğünü, 
Uluslararası Malatya Film Festivali’nin 
program yöneticiliğini ve Uluslararası 
Antalya Film Festivali’nin uluslararası 
program yöneticiliğini yaptı. Kurucusu 
olduğu Kısa Film Ajansı “Hezarfen 
Film Galeri”, Türkiye’den kısa filmlerin 
uluslararası arenada tanıtımını 
yapmaktadır. Şimdilerde Kısa Kısa 
Kemeraltı Film Yarışması’nın sanat 
direktörü ve İzmir Sefarad Kültür 
Festivali’nin direktörüdür.

After working in the programming, 
training and marketing departments of 
the Hafia Cinematheque for 15 years, 
Nesim Bencoya took on the post of 
director for the Cinematheque. In 
Turkey, he worked as director for the 
İzmir International Short Film Festival, 
as program director for the Malatya 
International Film Festival, and as 
international program director for the 
Antalya International Film Festival. 
He promotes short films from Turkey 
internationally with with his short 
film agency Hezarfen Film Galeri. He 
currently works as the artistic director 
for the Kısa Kemeraltı Film Competition 
and artistic director for the İzmir Sefarad 
Culture Festival.
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Biket İlhan İzmir’de doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi 
İngilizce Bölümü’nden mezun oldu. 13 yıl boyunca 
çeşitli kurumlarda İngilizce öğretmenliği yaptı. Film 
kariyerine 1981 yılında yönetmen asistanı olarak 
başladı. Uzun metrajlı filmler, diziler ve belgeseller 
dâhil olmak üzere 12 projede yönetmen olarak çalıştı. 
1991’de Sinevizyon Yapım Şirketi’ni kurdu. Ayrıca 
yabancı ülkelerden yapımcılarla çeşitli filmlerin ortak 
yapımcılığını üstlendi. 

Biket İlhan was born in Izmir. She graduated from 
Ankara Gazi University, Department of English. She 
worked as an english language teacher for thirteen 
years. She started her film career as an assistant director 
in 1981. She has worked as a director in 12 projects 
including feature films, TV series and documentaries. In 
1991, she established Sinevizyon Film Ltd. Company. 
She has also co-produced some films with producers 
from foreign countries.

Yapımcı olarak James Ellroy, Günter Grass ve Vice’ın 
kurucusu Shane Smith gibi yazarların yanı sıra aralarında 
Agnieszka Holland ve Peter Greenaway’in de yer 
aldığı pek çok farklı yönetmenle çalışan Mike Downey, 
Avrupa Film Akademisi’nin (EFA) başkanı ve Uluslararası 
Risk Altındaki Sinemacılar Koalisyonu’nun kurucuları 
arasındadır. 2021’de Avrupa Parlamentosu’nun sunduğu 
LUX Sinema Ödülü’nün onursal başkanı oldu ve aynı yıl 
İngiltere sinemasına yaptığı katkılardan dolayı Kraliyet 
Onur Nişanı ile ödüllendirildi. Aynı zamanda yazar ve 
aktivist olan Downey’nin roman türündeki son kitabı 
Istria Gold, Birleşik Krallık’ta Ekim 2022’de yayımlandı.

As a filmmaker, he has worked with writers like James 
Ellroy, Gunter Grass and Vice founder Shane Smith, as 
well as eclectic range of directors including Agnieszka 
Holland and Peter Greenaway. He is the Chairman of 
the European Film Academy and the co-founder of the 
International Coalition for Filmmakers at Risk. In 2021 he 
became the Honorary President of the LUX Film Award, 
presented by the European Parliament, and in the same 
year, he was awarded an O.B.E. in the Queen’s Birthday 
Honours List for his services to British Cinema. He is 
also an author, and an activist. His most recent book is a 
novel, ISTRIA GOLD was published in the UK in October 
2022.
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Kısa filmler çekmeye lise yıllarında 
başladı. İstanbul Üniversitesi İtalyan 
Dili Edebiyatı Bölümü’nden mezun 
oldu ve öğrencilik yıllarında Kartal 
Tibet’in asistanlığını yaptı. Güz Yangını, 
Kaybolan Yıllar ve Eşref Saati dizilerinin 
yönetmenliğini üstlenerek kariyerinde 
emin adımlarla ilerledi. 2010 yılında 
başlayıp üç sezon devam eden, 
dönemin en çok izlenen dizilerinden 
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’yi yönetti. O 
günden bu yana Kayıp, Benim Adım 
Gültepe, İstanbullu Gelin ve Kulüp gibi 
pek çok başarılı dizinin de yönetmen 
koltuğuna oturmuştur. 

Having started making short films 
during her high school years, she 
went on to graduate from the Istanbul 
University Department of Italian 
Language and Literature, and worked 
as an assistant for Kartal Tibet during 
her studies. Directing such TV series as 
Güz Yangını, Kaybolan Yıllar and Eşref 
Saati, she made significant progress 
in her career, before directing Öyle 
Bir Geçer Zaman Ki, among the most 
watched series of its time, which ran for 
three seasons starting from 2010. Tan 
has since followed up as the director 
of many successful TV series such as 
Kayıp, Benim Adım Gültepe, İstanbullu 
Gelin and The Club.

İlk sahne deneyimini lisede Batı Yakası 
Hikayesi müzikaliyle, ilk televizyon 
deneyimini ise Karaoğlan dizisiyle yaşadı. 
Başrolünde yer aldığı Kara Sevda dizisinin 
çekimlerini tamamladıktan sonra eğitimi 
için gittiği New York’ta Stella Adler Studio 
of Acting’de çalışmalar yaptı. 2018’de 
Emmy ödüllü Carlton Cuse ile çalıştı ve 
Amerikan yapımı Tom Clancy’s Jack Ryan 
dizisinde Deniz karakterine hayat verdi. 
Türkiye’ye döndükten sonra, Aşk101, 
Sen Yaşamaya Bak gibi dizi ve sinema 
filmlerinde rol aldı. Bugünlerde Yargı 
dizisinde Ilgaz karakterine hayat veriyor.

Following his first experience on the 
stage with the musical West Side Story 
in high school, and his first television 
experience with the series Karaoğlan, 
Kaan Urgancıoğlu moved to New York for 
his education after filming the series Kara 
Sevda, which he starred in. He attended 
the Stella Adler Studio of Acting, and 
worked with the Emmy award winning 
Carlton Cuse in 2018. He played the 
character Deniz in the series Tom Clancy’s 
Jack Ryan. After returning to Turkey, he 
acted in such TV series and feature films 
as Love 101 and Sen Yaşamaya Bak. He is 
currently playing the character Ilgaz in the 
series Yargı.

İspanya’nın en tanınmış kadın oyuncuları 
arasında yer alan Beatriz Rico, 60’tan 
fazla filmde, 20 oyunda ve çok sayıda 
TV dizisinde rol aldı. İspanya Sinemada 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün yanı sıra 
Mallorca Film Festivali’nde En İyi Otör 
Kadın Oyuncu Ödülü ve Los Angeles’ta 
düzenlenen Fed Fest’te En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü’nün sahibidir. Afrika’da 
içme suyu kuyuları kazan ve inşa eden 
bir sivil toplum kuruluşu olan Agua 
Pura’nın onursal başkan yardımcısı ve 
SunCine Barcelona Uluslararası Çevre
Filmleri Festivali’nin kurucuları 
arasında yer alan Rico, Türkiye’de 
Mustafa Altıoklar’ın yönettiği İstanbul 
Kanatlarımın Altında filmiyle tanınıyor.

One of the best-known Spanish 
actresses, she starred in more than 60 
films, 20 plays and several acclaimed TV 
series. She is a recipient of the Spanish 
Film Commitment Award, among Best 
Auteur Actress at Mallorca Film Festival 
and Best Actress at the Fed Fest in Los 
Angeles. She is the honorary vice-
president of the NGO Agua Pura, an 
organization dedicated digging and 
building drinking water wells in Africa, 
and godmother of SunCine (Barcelona 
International Environmental Film 
Festival). In Turkey, she is known for her 
role in the film Istanbul Kanatlarimin 
Altinda, directed by Mustafa Altioklar.
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Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar 
ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 
programlarında öğretim üyesidir. 
Doktorasını Sosyal Antropoloji dalında 
City University of New York, Graduate 
Center’da tamamlamıştır. Başlıca 
araştırma alanları sağlık antropolojisi, 
hastalık deneyimleri ve anlatıları, Orta 
Doğu’da toplumsal cinsiyet, göç ve 
mültecilik çalışmalarıdır. Bu konularda 
ulusal ve uluslararası çeşitli yayınları 
vardır. Sabancı Üniversitesi, SU Gender 
Yönetim Kurulu üyeliği; Sabancı Vakfı 
Fark Yaratanlar jüri üyeliği, Journal of 
Ottoman and Turkish Studies Association 
(JOTSA) Editör Kurulu üyeliği ve 
Reproductive Health Working Group 
(RHWG) Yönetim Kurulu üyeliği gibi idari 
görevler de yürütmektedir.

Ayşecan Terzioğlu is a faculty member 
of the Sabancı University Cultural 
Studies and Gender Studies programs. 
She completed her PhD in social 
anthropology at the City University 
of New York Graduate Center. Her 
main research interests are health 
anthropology, illness experiences and 
narratives and gender, migration and 
refugees in the Middle East. Terzioğlu 
is a Sabancı University SU Gender 
board member, Sabancı Foundation 
Changemakers jury member, Journal of 
Ottoman and Turkish Studies Association 
(JOTSA) editorial board member and 
Reproductive Health Working Group 
(RHWG) board member.

1996’da Ankara Üniversitesi DTCF 
Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2004 
yılına kadar devlet okullarında öğretmen 
ve idareci olarak, MEB’de ise eğitim 
uzmanı olarak çalıştı. Sonrasında farklı 
özel okullarda okul müdürlüğü ve genel 
müdürlük yaptı. 2011 yılından bu yana 
eğitim kurumlarının kuruluşu ve dönüşümü 
süreçlerine danışmanlık yapmaktadır. 2013 
yılında, temel amacı eğitimin gelişmesine 
ve daha iyiye doğru evrilmesine 
katkı sağlamak olan fikir platformu 
Eğitimpedia’yı kurdu. Her çocuğun 
mutlu bir ebeveyn, iyi bir öğretmen ve 
iyi bir eğitim hakkına sahip olduğu inancı 
çalışmalarındaki ana motivasyonudur.

After graduating from the Ankara 
University Department of Sociology in 
1996, Ali Koç worked as a teacher and 
administrator in public schools and as an
education specialist until 2004. Later, he 
worked as a school principal and
general manager for various private 
schools. Since 2011, he has been
consulting on the establishment and 
transformation processes of educational
institutions. In 2013, he started the 
Eğitimpedia platform, whose main goal 
is to contribute to the development and 
evolution of education. He is motivated in
his work by the belief that every child has 
the right to happy parents, a good
teacher and a good education.

Devlet Tiyatroları başta olmak üzere 
çeşitli kurumlarda dramaturg ve 
yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. 
2012 İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde 
En İyi Dramaturg Ödülü’nü kazandı. 
2014’te sahneye koyduğu Bahar Kuaför 
oyunu Ekin Yazın Dostları tarafından Yılın 
Teması: Kadın Ödülü’ne layık görüldü. 
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri 
Festivali’nin kurucularından biri oldu. 
TRT’de Sesimi Duy adlı belgeselin metin 
yazarlığını, Kanal D’de ise Ayşe Kulin’in 
Veda romanından uyarlanan aynı adlı 
dizinin senaryo yazarlığını üstlendi. Aktif 
olarak İAU Güzel Sanatlar Fakültesi 
Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde 
öğretim üyeliği, Afife Tiyatro Ödülleri’nde 
jüri üyeliği yapıyor.

Having worked as a dramaturge and 
assistant director for various institutions,
including the State Theaters, Dr. Sündüz 
Haşar won the Best Dramaturge Award 
at the 2012 İsmet Küntay Theater 
Awards. In 2014, the play Bahar Kuaför, 
which she directed, was awarded the 
Theme of the Year Award by Ekin Yazın 
Dostları. A founder of the Flying Broom 
International Women’s Film Festival, 
she was a screenwriter for the TRT 
documentary Sesimi Duy, and the TV 
series Veda on Kanal D, adapted from 
the Ayşe Kulin novel of the same name. 
She teaches at the İAÜ Faculty of Fine 
Arts Department of Drama and Acting, 
and is a jury member for the Afife 
Theater Awards.
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ADA SOLOMON 



“Ne eğitimde ne de 
istihdamda yer alan 
çok fazla sayıda genç 
kadın var. Bu kadınlar 
görünmezler, bu kadınlar 
sessizler. Ancak bizim, 
film yaratıcıları olarak 
sesimiz var. Onların 
farkındalık kazanmalarına 
yardımcı olabilir, onları 
görünür kılabiliriz. 
Onların seslerini 
duyurmak bizlerin görev 
ve sorumluluğunda…”

“There is a huge number 
of young women that are 
not in the educational 
system or employed. 
They are invisible, they 
are silent. But, we, the 
filmmakers, we do have 
a voice. We can help 
them break through 
and become visible.  
We have this duty and 
responsibility to make 
them heard.”

KANAAT 
	 	 	 	 	 	 	ÖNDERİ



Hi Film Productions ve Micro Film’in kurucusu Romanyalı 
yapımcı. Radu Jude’nin Kaçık Porno (2021, Berlin Altın 
Ayı) Aferim! (2015, Berlin Gümüş Ayı) ve Calin Netzer’in 
Çocuk Pozu (2013, Berlin Altın Ayı) filmlerinin de aralarında 
olduğu 80’in üzerinde uzun metraj, belgesel ve kısa filmin 
yapımcılığını ve ortak yapımcılığını üstlendi. Cristian 
Nemescu, Ivana Mladenovic, Alexandru Solomon, Răzvan 
Rădulescu, Adrian Sitaru, Federico Bondi, Adriano Valerio, 
Tomasz Wasilewski ve Dragomir Sholev gibi prestijli 
sinemacılarla çalışan Solomon, Maren Ade’nin Toni 
Erdmann filminin idari yapımcılığını üstlendi. EWA yönetim 
kurulu başkanı, EFA başkan vekili, EAVE Romanya ulusal 
koordinatörü, ACE Network yönetim kurulu üyesi, Romanya 
Yapımcılar Birliği kurucu üyesi ve Avrupa Yapımcılar
Kulübü üyesi olan Solomon, 2018 Trieste Uluslararası Film 
Festivali’nde Orta Avrupa İnisiyatifi Ödülü’ne, 2021 Palic 
Uluslararası Film Festivali’nde Underground Spirit of Europe
Ödülü’ne ve Prix Eurimages 2013 EFA Avrupa Ortak Yapım 
Ödülü’ne layık görüldü.

Ada Solomon is a Romanian producer, founder of Hi Film 
Productions and Micro Film. She has produced or co-
produced over 80 films (features, documentaries, shorts) 
such as: Bad Luck Banging or Loony Porn (Radu Jude, 2021, 
Golden Bear Berlin), Aferim! (Radu Jude, 2015, Silver Bear 
Berlin) and Child’s Pose (Calin Netzer, 2013, Golden Bear 
Berlin). She has worked with prestigious filmmakers as Cristian 
Nemescu, Ivana Mladenovic, Alexandru Solomon, Răzvan 
Rădulescu, Adrian Sitaru, Federico Bondi, Adriano Valerio, 
Tomasz Wasilewski, Dragomir Sholev and was executive 
producer for Maren Ade’s Toni Erdmann (2016). Solomon is 
Executive President of EWA Network, Deputy Chairwoman of 
EFA, EAVE national coordinator, ACE Network board member, 
founding member of the Alliance of Romanian Producers, 
member of the European Producers Club and winner of 
EFA European Co-production Award – Prix Eurimages 2013, 
Central European Initiative Award 2018 in Trieste IFF, as well 
as Underground Spirit of Europe Award 2021 in Palic IFF.
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BALIK TUTMAK İSTİYORUM
I WANT TO FISH



Otuz yaşın altında, eğitimsiz dört kadın 
çalışmaya başlamıştır.

Four uneducated women under thirty 
have started working.

Yönetmen / Director: Melihat Ağgül
Yapımcı / Producer: Melihat Ağgül

Tür / Genre: Belgesel / Documentary
Süre / Duration: 5:00

MELİHAT AĞGÜL
Yönetmen / Director

Ön lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Hemşirelik 
Bölümü’nde tamamladı. 1985’ten emekli olduğu 2020 
yılına dek sağlık sektöründe çalıştı. 2018’de Sağlık 
Bakanlığı’nın psikiyatri hemşireliği sertifika programına 
katıldı. Sanatın iyileştirici gücüne inandığı için 
danışanların psikososyal terapilerinin de kullanıldığı kısa 
film yaratımlarında bulundu. Anadolu Üniversitesi Radyo 
ve Televizyon Programcılığı ikinci sınıf öğrencisidir.

After completing her associate degree at the Anadolu 
University Department of Nursing, Melihat Ağgül worked 
in the health industry from 1985 until her retirement 
in 2020. In 2018, she joined the psychiatry nursing 
certificate program of the Ministry of Health. Believing 
in the healing power of art, she created short films which 
were used in psychosocial therapy. She is currently
studying her second year at the Anadolu University 
Department of Radio and Television Program 
Production.



BAVUL 
SUITCASE



Hayalindeki üniversiteyi kazanan Fatma, 
ailesinin farklı planları ile karşılaşır.

Fatma has qualified for her dream 
university, but her family has different 

plans for her.

Yönetmen / Director: Yener Akbaba
Yapımcı / Producer: Yener Akbaba

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 3:55

YENER AKBABA
Yönetmen / Director

1997’de Erzurum’da doğdu. Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden 
mezun oldu. Yönetmenliğini yaptığı “Hayatın Değeri” ve 
“Korkuluk” adlı kısa filmler çeşitli ulusal ve uluslararası 
film festivallerinde yarıştı, ödüller aldı. Sinema alanında 
üretimlerine devam ediyor.

Born in 1997 in Erzurum, Yener Akbaba graduated 
from the Çanakkale 18 Mart University, Department of 
Radio, Television and Cinema. His short films Hayatın 
Değeri and Korkuluk competed in various national and 
international film festivals and won awards. He currently 
continues to work as a filmmaker.



CEKET  
THE JACKET



Plazaya sığmayan annelik 
dört duvara sıkışırsa?

A mother who wants to return to 
working life is stuck in her familial role.

Yönetmen / Director: Nazlı Pınar Aydın
Yapımcı / Producer: Nazlı Pınar Aydın

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:59

NAZLI PINAR 
AYDIN
Yönetmen / Director

İzmir’de doğdu, lisans eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi 
Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini University of York’ta 
tamamladı. 2011’de başlayan kurumsal hayat macerası 
uluslararası bir bankada pazarlama ve sürdürülebilirlik 
alanlarında çalışmakla devam etmektedir. Fotoğrafçılık 
konusunda aldığı çeşitli eğitimlerin yanında halen Beliz 
Güçbilmez’in yazı atölyeleri ve Yapımlab’in yapımcılık 
atölyelerinde eğitimine devam ediyor.

Born in İzmir, NazIı Pınar Aydın completed her 
undergraduate degree at the METU Department
of Political Science, and her graduate degree at the 
University of York. Since 2011, she has been working 
in the field of marketing and sustainability for an 
international bank. In addition to various photography 
training programs, she is currently attending Beliz 
Güçbilmez’s writing workshops, and the film production 
workshops at Yapımlab.



ÇAMAŞIR İPİ  
CLOTHESLINE



Rüzgârlı bir günde kopan çamaşır ipi 
kadınlara yeni bir hayatın kapılarını açar.

A ripped clothesline on a windy day 
opens up the door to a new life 

for women.

Yönetmen / Director: Hüseyin Urçuk 
Yapımcı / Producer: Hüseyin Urçuk 

Tür / Genre: Deneysel  / Experimental
Süre / Duration: 4:40

HÜSEYİN URÇUK 
Yönetmen / Director

1983’te Manisa’da doğdu. Birçok özel tiyatroda 
oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı. Entropi isimli 
deneysel kısa film projesi ve Barkod isimli kısa film 
senaryo çalışması ile birçok festivalden ödülle ayrıldı. 
Senaryosunu yazdığı Ejderha isimli kurmaca kısa filmde 
oyuncu olarak rol aldı. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema 
Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

Born in 1983 in Manisa, Hüseyin Urçuk worked as an 
actor and director for various private theaters. His 
experimental short film project Entropi and his short 
film script Barkod won awards at various festivals. He 
wrote and acted in the short fiction film Ejderha. In 2020, 
he graduated from the İstanbul University Faculty of 
Communication Department of Radio, TV and Cinema.



ÇİÇEK AÇAR   
SHE BLOOMS



Vaktinin çoğunu ev işleriyle geçiren 
Nergis, müzikle ilgilenmektedir.

Nergis, who spends most of her time 
doing housework, is interested in music.

Yönetmen / Director: Süheyla Noyan
Yapımcı / Producer: Süheyla Noyan

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 2:11

SÜHEYLA 
NOYAN
Yönetmen / Director

1996’da Manisa’da doğdu. Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde eğitim gördü. Mezun olduktan sonra 
ise Manisa Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. 
Bir süre avukatlık yaptı, Manisa Barosu Kültür Sanat 
Komisyonu’nun tiyatro ve kısa film çalışmalarında yer 
aldı. Kısa Film Yönetmenleri Derneği üyesidir. Çorap 
isimli bir kısa filmi vardır. 

Born in 1996 in Manisa, Süheyla Noyan studied at the 
Selçuk University Faculty of Law. After graduating, she 
trained in acting at the Manisa City Theaters. While 
working as a lawyer, she participated in the Manisa Bar 
Association Culture and Arts Commission’s theater and 
short film activities. She directed the short film Çorap, 
and is a member of the Short Film Directors Association.



DANK! 
DANK! 



Kadınlar hakkında film çekmek isteyen 
yapım ekibi senaryo fikirlerini tartışır.

A production team that wants to make 
a film about women discusses 

script ideas.

Yönetmen / Director: İzel Yücel 
Yapımcı / Producer: Mehmet Erdem Gösterişli

Tür / Genre: Deneysel / Experimental
Süre / Duration: 5:00

İZEL YÜCEL 
Yönetmen / Director

2000’de İstanbul’da doğdu. Daha önceki projeleri 
Eskişehir Film Festivali gibi ulusal festivallerde gösterildi, 
“Farkında mısınız?” ve “Kar Film Festivali” gibi 
yarışmalardan ödüllerle döndü. Uzun yıllardır video 
art projeleriyle ilgileniyor. Filmlerinde ve video art 
çalışmalarındaki deneysel tarzını yaptığı soyut resimlere 
de taşıyor. Halen Anadolu Üniversitesi Sinema ve 
Televizyon Bölümü’nde öğrenim görmekte.

İzel Yücel was born in 2000 in İstanbul. Her films were 
screened at such festivals as the Eskişehir Film Festival, 
and won awards at the Farkında Mısınız? and Kar Film 
Festival competitions. Interested in video art for many 
years, Yücel has also brought the experimental style in 
her films and video art works to her abstract paintings. 
She is currently studying at the Anadolu University 
Department of Cinema and Television.



DÜĞÜM
KNOT



Melek, Yalçın’ın resimlerini tamamlar 
fakat imzayı hep Yalçın atar.

Melek completes Yalçın’s paintings, 
but the paintings always bear 

Yalçın’s signature.

Yönetmen / Director: Elif Kübra Dadalı
Yapımcı / Producer: Elif Kübra Dadalı

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 1:24

ELİF KÜBRA 
DADALI
Yönetmen / Director

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden 
mezun oldu. 2013-2015 yılları arasında Uçan Süpürge 
Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nde çalıştı. 2015’ten 
beri sinema filmleri ve dizilerde yönetmen yardımcısı 
olarak çalışıyor.

A graduate of the Anadolu University Faculty of 
Communication Sciences, Elif Kübra Dadalı worked 
for the Flying Broom Women’s Communication and 
Research Association between 2013-2015. Since 2015, 
she has been working as an assistant director for feature 
films and TV series.



IŞILTI 
SPARK



Bir kızın uzun eğitim hayatı sonundaki 
öz inancına bir bakış.

A look at the self-belief of a girl at the 
end of her long education life.

Yönetmen / Director: Öykü Su Baskın
Yapımcı / Producer: Öykü Su Baskın
Tür / Genre: Animasyon / Animation

Süre / Duration: 1:25

ÖYKÜ SU 
BASKIN
Yönetmen / Director

İzmir’de doğdu. Norwich University of the Arts 
Animasyon Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite 
yıllarında Glyndebourne Opera Topluluğu için 
animasyon, Ozan Yayıncılık için illüstrasyon, pek çok 
Twitch yayıncısı içinse içerik üreticiliği ve program 
sunuculuğu yaptı. Şu sıralar freelance olarak illüstrasyon, 
bilgisayar oyunları için de konsept tasarım ve sanat 
yönetmenliği yapıyor. 

Born in İzmir, Öykü Su Baskın graduated from the 
Norwich University of the Arts Department of
Animation. During her studies, she worked as an 
animator for the Glyndebourne Opera Society,
as an illustrator for Ozan Publishing, and as a content 
creater and presenter for various Twitch
channels. She is currently working as a freelance 
illustrator, as well as a concept designer and
art director for computer games.



KIZ EVİ 
BRIDE HOUSE



Bir genç kız, hayatın döngüsünde 
kendisi için bir yer edinmeye çalışır, 

başaramaz.

A young girl tries to find a place for 
herself in the cycle of life, but fails.

Yönetmen / Director: Mustafa Solmaz, Ece Akın
Yapımcı / Producer: Mustafa Solmaz 

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 3:47

MUSTAFA 
SOLMAZ
Yönetmen / Director

ECE AKIN
Yönetmen / Director

1997’de Konya’da doğdu. 
2019’da üniversiteden mezun 
oldu, aynı sene özel bir 
ajansta çalışmaya başladı. 
Anka, Berzah kısa filmlerinin 
yönetmenliğini, Yıkılma Sakın 
kısa filminin ise görüntü 
yönetmenliğini üstlendi. 
Sinema alanında kendini 
geliştirmeye ve yeni projeler 
üretmeye devam ediyor. 

Born in 1997 in Konya, 
Mustafa Solmaz graduated 
from university in 2019, and 
started working for a private 
agency the same year. He 
directed the short films Anka 
and Berzah, and was the 
director of photography for 
the short film Yıkılma Sakın. 
He continues to improve 
himself and work on new film 
projects.

1999’da Bakırköy’de dünyaya 
geldi. Küçüklüğünden beri bir 
şeyler yazmaya ve üretmeye 
meraklı oldu, farklı zaman 
dilimlerinde çeşitli reklam ve 
uygulama senaryoları yazdı. 
Bu alanda farklı projelere 
imza atmak istiyor, şu an 
Ankara Üniversitesi’nde dil ve 
edebiyat alanında eğitimine 
devam ediyor.

Born in 1999 in Bakırköy, Ece 
Akın has been interested in 
writing and creating since her
childhood, and written scripts 
for various advertisements 
and applications. Looking to 
create original projects in this 
field, she is currently studying 
language and literature at 
Ankara University.



ÖRÜNTÜ 
PATTERN 



Bir kadın, halının desenine 
bürünerek eve ait bir nesneye 

dönüşmeye başlamıştır.

A woman blends in with the patterns
of the carpet, and begins to turn into 

an object of the household.

Yönetmen / Director: Erkan Selçin
Yapımcı / Producer: Emir Keskin 

Tür / Genre: Deneysel / Experimental
Süre / Duration: 3:36

ERKAN SELÇİN
Yönetmen / Director

1982’de Tatvan’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Halkla 
ilişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. 2005-2018 
yılları arası dizi, sinema filmi ve belgesellerde kamera 
asistanı, kameraman ve görüntü yönetmeni olarak çalıştı. 
Elbise ve İstek adlı kısa filmlerin yönetmenliğini üstlendi. 
Tatvan’da yaşıyor, kendi kurduğu fotoğraf stüdyosundaki 
üretimleriyle birlikte yerel bir tiyatro topluluğunda 
amatör olarak tiyatro yönetmenliği yapıyor. 

Born in 1982 in Tatvan, Erkan Selçin graduated from 
the İstanbul University Department of Public Relations 
and Publicity. Between 2005-2018, he worked as a 
camera assistant, camera operator and director of 
photography for various TV series, feature films and 
documentaries. He directed two short films, Elbise and 
İstek. He currently lives in Tatvan, where he works in his 
self-established photography studio, as well as directing 
plays for an amateur theater company.



PEKİ BU KADIN KİM? 
WHO IS THIS WOMAN? 



Nazlı, seyircinin hikayesini bilmediği 
milyonlarca kadından herhangi biri. 

Belki de kendisi.

Nazlı is one of the millions of women 
whose stories are unknown to the 

spectator. Perhaps, she is the 
spectator herself. 

Yönetmen / Director: Dilşad Demir
Yapımcı / Producer: Dilşad Demir 

Tür / Genre: Docudrama
Süre / Duration: 4:59

DİLŞAD DEMİR
Yönetmen / Director

2000 yılında Erzincan’da doğdu. Lisans eğitimini Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sinema ve Televizyon 
Bölümü’nde tamamladı. Sinema sektöründe sanat ve 
kostüm departmanında 4 senedir aktif olarak çalışıyor, 
diğer yandan kendi yazıp yönettiği projelerini üretmeye 
devam ediyor.

Born in 2000 in Erzincan, Dilşad Demir graduated from 
the Mimar Sinan Fine Arts University Department of 
Cinema and Television. She has been working in the 
film industry in the art and costume departments for 
four years, while continuing to write and direct her own 
projects.



MARKET FİLMLERİ
MARKET FILMS

MARKET 
       FİLMLERİ



Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, toplumsal sorunlara 
sinemanın gücüyle dikkat çekme hedefiyle yarışmaya 
başvuran genç sinemacıların kariyer yolculuklarına destek 
olmayı önemsiyor. Yarışma süreci boyunca finalistlerle 
yapılan eğitim kampında yönetmenlere sağlıklı geri bildirim 
vermek adına özel görüşmeler yapılıyor. Ödül töreni öncesi 
gerçekleştirilen Perspektif Buluşmaları ve Ustalık Sınıfı 
etkinliklerinde de sinemaya ilgi duyan herkes usta isimlerle 
bir araya geliyor. 

Sabancı Vakfı, yönetmenlerin hayatlarına dokunmak ve sanat 
alanındaki kariyer yolculuklarına destek olmayı profesyonel bir 
boyuta taşımak için 2021 yılında Kısa Film Platformu Market 
Bölümü’nü başlattı. Bu bölümün seçkisi, finalist filmlerle 
birlikte kısa listeye kalan, temasal olarak esnek ve sanatsal 
değeriyle Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu’nun belirlediği 
çıtaya uygun görülmüş filmler arasından yapılıyor. Türkiye’nin 
en önemli kısa film endüstri etkinliği olması hedeflenen 
Market Bölümü, küresel sorunlara farklı bakış açıları sunan 
yönetmenlerin filmlerini, geniş kitlelere ulaştırma ve dünyanın 
önde gelen uluslararası film festivallerinde filmlerin dolaşımını 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Etkili, kapsayıcı ve uygun 
programlarla desteklenen Market Bölümü’nde endüstri 
ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, Market seçkisinde 
yer alacak yönetmenler, sağlıklı ve doğru geri bildirimler 
almak için uluslararası film profesyonelleriyle yapılacak 
özel buluşmalarla bir araya geleceklerdir. Türkiye’deki 
yönetmenler, bu buluşmalarda edineceği deneyimler 
sonucunda uluslararası film pazarında etkili bir iletişim kurma 
ve bağlantı oluşturma becerilerini geliştirme imkanına sahip 
olacaklardır.

With the aim of raising awareness about social issues through 
the power of cinema, the Sabancı Foundation Short Film 
Competition places particular emphasis on supporting the 
career journeys of the applying young filmmakers. In the 
training camp that the finalists participate in throughout the 
competition process, private meetings are held with the 
directors to provide them with feedback on their projects. The 
Perspective Meetings and Master Class events, held before 
the award ceremony, bring everyone interested in cinema 
together with the masters of the art. 

In 2021, the Sabancı Foundation launched the Short Film 
Platform Market Section to touch the lives of directors and 
support their career journeys in art as professionals. The 
selection for this section is made from among films that meet 
the criteria determined by the Sabancı Foundation Short Film 
Platform with their artistic values, which are shortlisted along 
with the finalist films, while being more flexible thematically. 
Aiming to be Turkey’s most prominent short film industry 
event, the Market Section aims to help bring the films of 
directors providing fresh points of view on global problems 
to a broader audience, and encourage the circulation of 
their films in the prominent international film festivals of the 
world. Supported through effective, inclusive and suitable 
programs, the Market Section will strive to meet the needs 
of the industry, and the directors to participate in the Market 
selection will meet international film professionals to receive 
accurate and constructive feedback on their films. With the 
experience they will gain from these meetings, directors 
from Turkey will find the opportunity to improve their skills of 
effective communication and networking in the international 
film market.





BAŞROLDE İLK KEZ 
THE LEAD ROLE



Deniz, komşu arkadaşlarına hayallerinin 
başrolünü oynamaya hazırlanır. 

Deniz prepares to act the lead role of 
her dreams for her neighbor friends.

Yönetmen / Director: Deniz Beste Akdoğdu 
Yapımcı / Producer: Deniz Beste Akdoğdu 

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:59

DENİZ BESTE 
AKDOĞDU 
Yönetmen / Director

1995’te İstanbul’da doğdu. ODTÜ endüstri mühendisliği 
(ana dal) ve fizik (yan dal) diplomasına sahiptir. Ortaokul 
yıllarında yazar/yönetmen/oyuncu olarak ilk kısa filmini 
çektiğinden beri çeşitli amatör oyunculuk deneyimleri 
bulunmaktadır. 2021 yılında ikinci kısa filmini yazmış 
ve yönetmiştir. Mühendislik yapmakta, profesyonel 
oyunculuk eğitimi almakta ve bilişsel sinirbilim yüksek 
lisansına devam etmektedir.

Born in 1995 in İstanbul, Deniz Beste Akdoğdu 
graduated from METU with a major in industrial 
engineering and a minor in physics. Since writing, 
directing and acting in her first film in junior high school, 
she has worked as an amateur actress in several projects.
In 2021, she wrote and directed her second short film. 
She currently works as an engineer, while receiving 
acting training and studying for a master’s degree in 
cognitive neuroscience.



GÜLÜMSE
SMILE



Genç Elif, farklı hayatlar yaşadığı 
gerçekliklerden birisine doğru yola çıkar.

The young Elif sets off for one of the 
alternate realities in which she lives 

different lives.

Yönetmen / Director: Arda Meriç Kırım
Yapımcı / Producer: Arda Meriç Kırım

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:48

ARDA MERİÇ 
KIRIM 
Yönetmen / Director

2000’de Ankara’da doğdu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. 
Öğrencilik hayatı boyunca sinema ve medya sektörünün 
birçok alanında çalıştı. Öğretmen filmiyle Sabancı Vakfı 
6. Kısa Film Yarışması finalistlerinden biri olmuştur. 

Born in 2000 in Ankara, Arda Meriç Kırım graduated 
from the Hacı Bayram Veli University Department of 
Radio, Television and Cinema. During his studies, he 
worked in various roles in the film and media industries. 
His short film Teacher was a finalist at the sixth edition of 
the Sabancı Foundation Short Film Competition.



HEVES
ASPIRE 



Kübra her sabah olduğu gibi bu sabah 
da uyanır ve okul hazırlığına başlar.

Kübra wakes up and begins 
preparing to go to school, 
as she does every morning.

Yönetmen / Director: Jinda Dereli, Taha Okur
Yapımcı / Producer: Yusuf Harman, Cihangir Türk 

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 3:22

JİNDA DERELİ 
Yönetmen / Director

TAHA OKUR
Yönetmen / Director

Çevre mühendisliği lisans, 
iş güvenliği yüksek lisans 
mezunu. Okurken eşzamanlı 
olarak tiyatro eğitimi aldı 
ve sonrasında çeşitli tiyatro 
ekiplerinde oyunculuk 
yaptı. 2020 yılında iklim 
krizine dikkat çekmek üzere 
ilk kısa filmini çekti. 2022 
yılında sunduğu projeyle 
film prodüksiyon şirketi 
açmak üzere ILO’dan hibe 
almaya hak kazandı. İlk uzun 
metrajlı filmi için çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Holding an undergraduate 
degree in environmental 
engineering and a master’s 
degree in work safety, Jinda 
Dereli received theater 
training during her studies, 
and went on to act for various
theater companies. In 2020, 
she made her first short film to 
draw attention to the climate 
crisis. In 2022, she qualified 
for an ILO grant to start a 
production company. She is 
currently working on her first 
feature film.

1986’da Konya’da doğdu. 
2015 yılında İstanbul’a 
taşındıktan sonra video içerik 
üretimine yoğunlaştı. Kadıköy 
Halk Eğitimi Merkezi’nde 
Kısa Film Yönetmenliği 
kursunu tamamladı. Heves ilk 
yönetmenlik denemesidir.

Born in 1986 in Konya, Taha 
Okur began to focus on video 
content production upon 
moving to İstanbul in 2015. 
He completed the Kadıköy 
Public Education Center’s 
Short Film Direction course. 
Aspire is his first film as a 
director.



OKUL TAŞITI
THE SCHOOL BUS



Köylü kız, yoldan geçen okul taşıtını 
izlemek için sürekli aynı yere gider.

A girl who lives in a village keeps going 
to the same place to watch the school 

bus that drives by.

Yönetmen / Director: Cef Kamhi
Yapımcı / Producer: Cef Kamhi

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 5.00

CEF KAMHİ
Yönetmen / Director

Hüseyin Karabey, Aziz Kedi ve Kerem Deren gibi birçok 
önemli isimden eğitim aldı. Disney Plus yapımları başta 
olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası yapımların reji 
departmanında çalıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümü’nde 2. sınıf öğrencisidir. 
Okul Taşıtı ilk filmidir. 

Having trained under such prominent names as Hüseyin 
Karabey, Aziz Kedi and Kerem Deren, Cef Kamhi worked 
in the direction departments of various national and
international productions, mainly with Disney Plus. He is 
studying his second year at the İstanbul Bilgi University 
Department of Radio, Television and Film. The School 
Bus is his first film.



ÖZGÜRLÜĞÜN AHENGİ 
HARMONY OF FREEDOM



Asiye baskı altında zorlu şartlarda 
yaşarken hayallerinin peşinden 

gitmek ister.

Living in tough conditions under 
oppression, Asiye wants to chase 

her dreams.

Yönetmen / Director: Zeki Sergen Tezel 
Yapımcı / Producer: Zeki Sergen Tezel 

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:32

ZEKİ SERGEN 
TEZEL
Yönetmen / Director

1996’da Ankara’da doğdu. Hikaye yazmaya küçük 
yaşlarda başladı. Çeşitli reklam ve kısa filmlerde 
yönetmen yardımcısı ve reji asistanı olarak çalıştı. Birkaç 
klibin yönetmenliğini üstlendi. Şu anda ise hem sektörde 
asistan olarak çalışmaya hem de kendi dizi ve film 
projelerini geliştirmeye devam ediyor. 

Born in 1996 in Ankara, Zeki Sergen Tezel started writing 
stories at a young age. He worked as an assistant 
director and director’s assistant for various commercials 
and short films, and directed several music videos. He 
currently works as an assistant in the film industry, as well 
as working on his own series and film projects.



PROFİTEROL
PROFITEROLE 



İki farklı kadın, aynı yüz, 
ayrı hayatlar.

Two different women, the same face, 
different lives.

Yönetmen / Director: Fatih Sakal
Yapımcı / Producer: Fatih Sakal

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 5:00

FATİH SAKAL
Yönetmen / Director

1996 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini 
Maltepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölümü’nde tamamladı. Aktif olarak kısa film 
yönetmenliği ve spor eğitmenliği yapmaktadır.

Born in İstanbul in 1996, Fatih Sakal graduated from the 
Maltepe University Department of Radio, Television and 
Cinema. He currently works as a short film director and 
sports instructor.



SEREN 
SEREN 



Pırıl pırıl bir yaşamın içinde, özlem, 
engeller ve fedakarlığın öyküsü.

A story of longing, challenges and 
self-sacrifice in the life of a hearing 

impaired young girl.

Yönetmen / Director: Ramazan Sarıyar
Yapımcı / Producer: Aslıhan Sarıyar

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:54

RAMAZAN 
SARIYAR
Yönetmen / Director

1987’de Ordu’da doğdu. Sinema yapmaya üniversite 
yıllarında karar verdi ve sinema alanında kendini 
geliştirmeye başladı. 2022 yılı itibari ile film hikayeleri 
üzerine tam zamanlı olarak çalışmaya başladı ve ilk 
yönetmenlik çalışması olan ‘Seren’ filmini çekti. 

Born in 1987 in Ordu, Ramazan Sarıyar decided to make 
films during his university studies, and began to improve 
himself in the field of cinema. In 2022, he started 
working on his film stories full-time, and made the short 
film Seren, which is his first as a director.
 



UZUN BEKLEYİŞ
WAITING FOR 



Beklemek zordur; insanı yıpratır.

To wait is hard. It wears you down.

Yönetmen / Director: Onur Demir
Yapımcı / Producer: Onur Demir

Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:37

ONUR DEMİR
Yönetmen / Director

1986’da Erzurum’da doğdu. 12 yaşında görme yetisinin 
büyük bir kısmını kaybetse de liseyi birincilikle bitirdi ve 
PDR bölümünü kazandı. Yaşamı anlamanın ve anlatmanın 
yolunun sanat olduğunu fark ettikten sonra Ege 
Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde 
okudu. Kısa film çalışmalarıyla çeşitli yarışmalarda ödüller 
aldı. Çalışmalarında genellikle eşitlik temasını işlemeye 
çalışıyor. Şu günlerde sinema bölümünde yüksek lisans 
yapıyor. 

Born in 1986 in Erzurum, Onur Demir lost the majority 
of his vision at 12, but went on to graduate at the 
top of his class from high school, and began to study 
psychological counseling and guidance. He studied 
at the Ege University Department of Radio, Television 
and Cinema, and his short films won awards at various 
competitions. His work focuses on the theme of equality. 
He is currently studying for a master’s degree in film.

 



PROGRAM
PROGRAMME

PROGRAM



PROGRAM

17 OCAK 2023
SALI

PERSPEKTİF BULUŞMASI /
PERSPECTIVE MEETING
Açılış Filmi / Opening Film
Açılış Konuşması / Opening Speech:
Nevgül Bilsel Safkan (Sabancı Vakfı Genel Müdürü / 
Sabancı Foundation General Manager)
Zeynep Atakan (Sanat Yönetmeni / Art Director)

Konuşmacılar / Speakers:
İlk Filmin Yolculuğu / The Journey of the First Film: 
Çilingir Sofrası / A Night in Four Parts 
Ali Kemal Güven (Yönetmen / Director)
Seda Özkaraca (Yapımcı / Producer)

Emin Alper ile Sinema Sohbeti / 
A Conversation on Cinema with Emin Alper
Emin Alper (Yönetmen / Director)

Günün Mesajı: Özge Özpirinçci / 
Message of the day: Özge Özpirinçci 

10:30 – 12:30



PROGRAMME

JANUARY 17, 2023
TUESDAY

SABANCI VAKFI SUNUMU / 
SABANCI FOUNDATION PRESENTATION
Konuşmacılar / Speakers:
Furkan Aydıncı (Sabancı Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü / 
Sabancı Foundation Head Of Corporate Communications)
Özen Pulat (Sabancı Vakfı Programlar Müdürü / 
Sabancı Foundation Programs Manager) 

USTALIK SINIFI / MASTER CLASS
Kısa Film Her Daim / Short films: From past to future
Konuşmacılar / Speakers:
Alin Taşçıyan (Sinema Yazarı / Film Critic)
Mehmet Açar (Sinema Yazarı / Film Critic)

FİNALİST FİLMLERİN GÖSTERİMİ / 
SCREENING OF FINALIST FILMS

ARA / BREAK

ARA / BREAK

13:30 – 14:00

14:00 – 15:00

15:15 – 16:05

12:30 – 13:30

15:00 – 15:15



PROGRAM

PERSPEKTİF BULUŞMASI
Perspektif Buluşması etkinliğinde sinema sektörünün farklı alanlarından 
profesyoneller deneyimlerini genç sinemacılar ile paylaşacaklar ve katılımcıların 
sorularını yanıtlayacaklar.

USTALIK SINIFI
Ustalık Sınıfı’nda uluslararası başarılar elde etmiş, deneyimli sektör profesyonelleri 
başarı hikayelerini katılımcılarla paylaşacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

FİNALİST FİLMLERİN GÖSTERİMİ
153 başvuru arasından finale kalmayı başaran 11 finalist filmin gösterimi 
gercekleşecek.

PERSPECTIVE MEETING
At the Perspective Meeting, professionals from various branches of the film 
industry will share their experiences with young filmmakers and answer questions 
from the participants.

MASTER CLASS
At the Master Class, experienced industry professionals with international 
accomplishments will share their success stories with the participants and answer 
their questions.

SCREENING OF FINALIST FILMS 
Out of the 153 applications, 11 finalist films who have made it to the finals will be 
screened.
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