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As the Sabancı Foundation, we have been working
for social development for 46 years, with a focus on
the three areas of education, social transformation,
and art and culture. We regard art as a very important
phenomenon that serves human development, and
which has the potential to change and transform
society starting from the individual.

Sabancı Vakfı olarak 46 yıldır toplumsal gelişme için
çalışıyor, çalışmalarımızı eğitim, sosyal değişim ve
kültür-sanat olmak üzere üç ana başlıkta ele alıyoruz.
Sanatı, insanın gelişimine hizmet eden; insandan
başlayarak toplumu değiştirme ve dönüştürme gücü
olan çok değerli bir olgu olarak görüyoruz.
Bu bakış açısıyla Sabancı Vakfı olarak, toplumsal
gelişmeye destek olma sorumluluğuyla kurulduğumuz
günden bu yana ülkemize birçok kültür merkezi ve
tiyatro sahnesi kazandırmanın, halk danslarından klasik
müziğe, arkeolojiye kadar pek çok alanda sanata
destek vermenin ve sanatçılara verdiğimiz ödüllerle
onları daha fazla üretmeye teşvik etmenin mutluluğunu
yaşıyoruz.

With this point of view, carrying the responsibility
of supporting social development, the Sabancı
Foundation is proud to have gifted our country
numerous cultural centers and theater stages,
supported the arts in many fields ranging from folk
dances to classical music and archaeology, and
encouraged artists to continue to create with the
awards we have presented since our inception.

Desteklediğimiz tüm kültür-sanat faaliyetlerine sinemayı
da ekleyerek “Kısa Film, Uzun Etki” sloganıyla Sabancı
Vakfı Kısa Film Yarışması’na beş yıl önce başladık.
Böylece hem toplumsal sorunlara dikkat çekmeyi
hem de genç sinemacıların gelişimini desteklemeyi
hedefledik. Sanatın dönüştürücü gücüne her zaman
gönülden inandık. Toplumsal sorunları sanat yoluyla
ele aldığımız yarışmamızda her yıl farklı bir küresel
sorunu işledik. Yarışmamızın ilk yılında “Mülteci
Kadınlar”, ikinci yılında “Çocuk İşçiler”, üçüncü
yılında “Ayrımcılık” ve dördüncü yılında ise “Dijital
Yalnızlık” temasını ele aldık. Yarışmanın beşinci yılında
ise odağımızı, önemi her geçen gün daha da artan
iklim konusuna çevirerek temamızı “Değişen İklimler,
Değişen Hayatlar” olarak belirledik.

Adding cinema to the range of cultural activities we
support, we have launched the Sabancı Foundation
Short Film Competition five years ago, with the slogan
“Short Film, Long Impact.” With this competition, we
have been aiming to draw attention to social problems,
as well as supporting the career development of
young filmmakers. We have always believed in the
transformative power of art, and in our competition,
where we look at social problems through art, we have
focused on a different global problem every year. The
first four editions of our competition were themed
“Refugee Women,” “Child Labour,” “Discrimination”
and “Digital Loneliness” respectively. And focusing
on the increasingly important subject of climate in the
fifth year of the competition, we have determined this
year’s theme as “Changing Climate, Changing Lives.”

İklim değişikliği, ne yazık ki, etkilerini Türkiye’de de
yoğun bir şekilde gördüğümüz bir sorun olarak öne
çıkıyor ve dünyamızı küresel boyutta tehdit ediyor.
Meteoroloji raporlarına göre ülkemizde meteorolojik
afetler her geçen gün artarak devam ediyor ve
kaydedilen afetlerin büyük bir çoğunluğunun şiddetli
yağış, sel ve fırtına olarak gerçekleştiği gözüküyor.
Bu bizlere iklim değişikliği etkilerinin ciddiyetini
gösteriyor. O nedenle bu yıl “Değişen İklimler,
Değişen Hayatlar” temalı filmlerle iklim konusuna
dikkat çekmeyi, gençleri iklim değişikliğinin etkileri

Unfortunately, climate change continues to stand out
as a problem whose effects we witness severely in
Turkey, and it threatens our world on a global scale.
According to meteorological reports, meteorological
disasters continue to get more frequent in our country,
and most of the disasters take the form of extreme
precipitation, floods, and storms. This shows us the
seriousness of the effects of climate change. This
is why we chose to draw attention to the subject of
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climate change with films themed “Changing Climate,
Changing Lives” encourage young people to think
about the effects of climate change and shed light
on this problem which we have to talk more about
through art and raise awareness.

üzerine düşünmeye teşvik etmeyi ve artık daha çok
konuşmamız gereken bu sorunu sanat aracılığı ile ele
alıp farkındalığı artırmayı istedik.
Tüm bunları yaparken genç sinemacıların gelişimlerini
desteklemek de amaçlarımızdan biri oldu. Yarışmaya
başvuran sinemacıları Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu
Buluşmaları’nda sinema dünyasının önemli isimleriyle
bir araya getirerek bu alandaki yolculuklarında
desteklemeyi son derece önemsiyoruz. Bu yıl ilk kez
hayata geçirilecek olan Kısa Film Yarışması Market
Çalışması ile de yalnızca finalistlerimizin değil,
yarışmaya başvuran diğer yönetmenlerimizin de sinema
yolculuğuna katkı sağlamayı umuyoruz. Bu çalışma
ile yarışmamızda çeşitli sebeplerden dolayı finale
kalamayan ancak başka festivallerde gösterilebilecek
nitelikte olan on filmi, Türkiye’nin ve dünyanın önemli
film festival direktörleriyle buluşturmayı planlıyoruz.
Yalnızca ödül alan filmlerin değil, yarışmamıza
başvurmuş tüm yönetmenlerin kariyerlerine destek
olmaktan mutluluk duyuyoruz. Onların yurt içi ve yurt
dışı festivallerde elde ettikleri başarıları gururla takip
ediyor, gelişimlerini yakından takip etmenin heyecanını
yaşıyoruz.

In doing this, it has been among our goals to support
the development of young filmmakers. It is among
our priorities to bring the filmmakers applying for the
competition together with renowned professionals
from the world of cinema at the Sabancı Foundation
Short Film Competition Meetings, and support them
in their journeys in this field. With the Short Film
Competition Market, which is a first for this year, we
hope to contribute to the cinema journeys of not only
the finalists but also the rest of the directors who have
applied for the competition. With this feature, we are
planning to introduce ten films that have not qualified
as finalists for various reasons but have the artistic
merit to be screened in other film festivals to renowned
film festival directors from Turkey and around the
world. We are delighted to support the careers of not
only the award-winning directors but all directors who
have applied for our competition. We proudly follow
their success in domestic and international film festivals
and are excited to witness their development.

Kısa Film Yarışması sayesinde genç sinemacıların
kendilerine deneyim ve bilgi birikimi katarak
gelişmelerini sağlamak; sinema gibi son derece önemli
bir sektörde üretime devam etmelerine destek olmak
bizi gelecek nesiller için umutlandırıyor. Bu yarışmanın
birçok genç sinemacı için bir dönüm noktası olacağını
ümit ediyor, yarışmamıza katılan tüm adaylarımızı tebrik
ediyorum.

Promoting the development of young filmmakers by
enabling them to gain experience and knowledge
with our Short Film Competition, and supporting
them as they continue to create new works in such an
important industry as cinema, makes us hopeful for
future generations. I hope that this competition will
be a turning point for many young filmmakers, and I
congratulate all filmmakers who are participating in this
year’s edition.

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

I would like to present my thanks to Sabancı
Foundation General Manager Nevgül Bilsel Safkan, this
year’s opinion leader Tamara Kotevska, our art director
Zeynep Atakan, and the Sabancı Foundation team for
their contributions to the competition.
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NEVGÜL
BİLSEL SAFKAN
Sabancı Vakfı Genel Müdürü
Sabancı Foundation General Manager
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Sabancı Vakfı olarak kurulduğumuz günden bu yana
toplumsal gelişme için çalışıyor; bireylerin eğitim
ve kültür-sanat faaliyetlerine daha çok erişebildiği,
kendilerini geliştirebildikleri bir dünya hayal ediyoruz.
Toplumsal gelişmenin ise ancak bireylerin güçlenmesi
ile gerçekleşebileceğine olan inancımızla bireyleri
merkeze aldığımız birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz.

As the Sabancı Foundation, we have been working
towards social development, and imagining a world
where individuals can improve themselves with better
access to arts and culture since our inception. Believing
that social development can only happen through the
empowerment of individuals, we develop numerous
projects that focus on the individual.

Bu inançla yola çıkarak toplumsal sorunlara sanat
aracılığıyla dikkat çekmek için 2016 yılından beri
Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nı düzenliyoruz.
Kısa Film Yarışması ile toplumsal sorunlar karşısında
kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm
bunları yaparken gençlere seslenmek, onları sanata
ve sinemaya teşvik etmek, kendi potansiyellerini
keşfetmelerine katkı sağlamak da yarışmanın amaçları
arasında yer alıyor.

With this belief in mind, we have been organizing the
Sabancı Foundation Short Film Competition since 2016
to draw attention to social problems through art. With
the Short Film Competition, we aim to raise awareness
in the public sphere with regard to social problems.
Also among the goals of the competition are to
address young people, encourage them to participate
in cinema and the arts, and enable them to discover
their own potential.

Yarışmamızın sloganı olan “Kısa Film, Uzun Etki”
ile toplumsal konuları anlatmak ve izleyicide güçlü
etki bırakmak için sadece beş dakikanın bile yeterli
olacağını vurguluyor, yarışmamızı bu çerçevede
kurguluyoruz. Bu sene beşincisini gerçekleştirdiğimiz
yarışmamızın teması bizler için ayrı bir önem taşıyor.
Tüm insanlığın tek yaşam alanı olan dünyamız
gün geçtikte artan bir iklim krizi ile sarsılıyor. İklim
değişikliği, ne yazık ki, tüm dünyada biyoçeşitliliğin
azalması, deniz ve kıyı ekosistemlerinin bozulması,
kuraklık ve çölleşme, gıda güvenliğinin tehlike altında
olması ve kitlesel göçlerin artması gibi birçok çevresel
ve sosyal soruna yol açıyor. Ülkemiz de bu problemden
derin bir şekilde etkileniyor.

With our slogan of “Short Film, Long Impact” we
emphasize that five short minutes are enough to
explain social issues and leave a strong impact on the
audience, and we design our competition around this
principle. We feel that the theme of the fifth edition of
the competition this year is of particular importance.
Our world, the only home of humanity, is being shaken
by a climate crisis that gets more severe every day.
Climate change, unfortunately, continues to cause
many environmental and social problems around
the world, among which are the loss of biodiversity,
the breakdown of the sea and coastal ecosystems,
droughts and desertification, the endangerment of
food safety, and the increase of mass migration. Our
country is also deeply affected by these problems.

İklim değişikliğinden birey olarak etkilenmediğimizi
düşünüp sorunu görmezden gelmek yerine bu
sorunla birlikte değişen hayatlarımız konusunda
bilinçlenmemiz, hatta hemen bugün harekete
geçmemiz gerektiği fikrinden yola çıkarak yarışmamızın

Rather than ignore this problem as if we were not
affected by climate change as individuals, we have
to get conscious about how our lives change with it.
And we have therefore chosen the theme of this year’s
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edition as “Changing Climate, Changing Lives.”
Because we can foresee that unless we consider the
consequences of our actions for nature, the soil and
the atmosphere, our lives will inevitably be changing
for the worse.

bu seneki temasını “Değişen İklimler, Değişen
Hayatlar” olarak belirledik. Çünkü iklim değişikliğinin
doğaya, toprağa ve atmosfere etkisini düşünmeden
hareket etmeye devam ettiğimiz takdirde hayatlarımızın
olumsuz yönde değişmesinin kaçınılmaz olduğunu
öngörebiliyoruz.

This is why we are asking young filmmakers to turn
their cameras to the issue of climate change this year,
with the slogan of “Who is Affected by the Climate
Crisis?” and project the root causes of climate change,
its effects on our lives, and suggestions on what should
be done on the silver screen through their creativity.

Bu nedenle bu seneki yarışmamızda “İklim Değişikliğini
Kim Çekiyor?” sloganı ile genç sinemacıların
kameralarını iklim değişikliği konusuna çevirmelerini;
yaratıcı bakış açılarıyla iklim değişikliğinin nedenlerini,
hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması
gerekenleri beyazperdeye taşımalarını istedik.

I would like to present my thanks to Ms. Güler Sabancı,
the originator of the Sabancı Foundation Short Film
Competition, to our art director Zeynep Atakan for
her great contributions to our competition, and to
our opinion leader Tamara Kotevska, who inspires
young people with her original works that focus on
the balance between humanity and nature. I would
also like to thank my colleagues with whom we have
brought our projects to life, and heartily congratulate
all the filmmakers who are participating in the
competition for their contributions.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın fikir sahibi Sayın
Güler Sabancı’ya, yarışmamıza önemli katkılarından
dolayı sanat yönetmenimiz Zeynep Atakan’a ve insan
ve doğa arasındaki dengeyi odağına alan özgün
çalışmalarıyla gençlere ilham veren kanaat önderimiz
Tamara Kotevska’ya teşekkürlerimi sunuyorum.
Projelerimize birlikte can verdiğimiz çalışma
arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler. Yarışmamıza
katılan tüm sinemacıları sundukları katkı için gönülden
kutluyorum.
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2020, hiç unutamayacağımız bir yıl olarak
belleklerimizde yer etti. Bir anda kendimizi, 4. Sabancı
Vakfı Kısa Film Yarışması’nda ödül alan ve finale kalan
filmleri izlediğimiz zamanlarda bize “distopik” gözüken
dijitalle dolu dünyanın içinde bulduk.

2020 has left its trace in our memories as an
unforgettable year. We suddenly found ourselves in the
digital world that seemed “dystopian” in the finalist
films in the fourth edition of the Sabancı Foundation
Short Film Competition.

İklim değişikliği çağımızın en önemli sorunlarından biri.
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak
her bireyin sorumluluğu. Bu noktada, bu yıl temamızı
“Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” olarak belirleyip
sanatın değişmez gücüyle farkındalık yaratmak istedik.

Climate change is among the most important problems
of our time. It is the responsibility of every individual
to pass on a habitable world to future generations.
This is why we chose to name this year’s theme
“Changing Climate, Changing Lives” and strive to
raise awareness on this issue through the lasting power
of art.

Her geçen yıl büyüyen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması
ailesi, 2020’yi paylaşımlarla geçirdi. Önceki yıllarda
finalist olan pek çok yönetmenimizin yeni filmlerine
ya da ilk uzun metrajlı filmlerini hayata geçirmek
üzere attıkları adımlara tanıklık etmek çok değerliydi.
En değerlisi ise tüm finalistlerle yarattığımız ve yıllar
içinde daha da güçlenen sinerji oldu. Dördüncü
yıl finalistlerimizin COVID-19 karantina günlerini
taçlandırdıkları film, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

The constantly growing Sabancı Foundation Short Film
Competition family shared so much throughout 2020.
It was a precious experience to witness the first steps
many of the finalist directors of the previous years took
towards making their first feature-length films. But the
most precious of all is the synergy we created with all
the finalists, which has been growing stronger every
year. The finalists of the fourth edition crowned the
COVID-19 quarantine days of 2020 with a film, which
saw great interest in social media.

Bu yıl başvuran filmlerin niteliği oldukça yüksekti.
Yola çıktığımızdan bu yana, hem yarışmaya katılan
sinemacılarla hem de filmlerin tüm dünyada takip
edilmesiyle ilgili çok önemli aşamalar kaydettiğimizi ve
birlikte güçlü bir bağ oluşturduğumuzu her gün daha
fazla fark ediyoruz.

The applying films this year have been of great artistic
merit. We have made great progress in ensuring
that the filmmakers and films that participate in the
competition are followed around the world, and we
form strong connections with them.

Bu filmlerin sadece bugün değil, gelecekte de ilgiyle
izleneceğine inancımız tam. Sinemanın gücü de burada
değil mi? Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması filmleri,
günümüzün sorunlarını kısa filmlerle tarihin albümlerine
koyuyor.

We fully believe that these films will be viewed not only
today but in the future as well. Is this not where the
power of cinema lies? Sabancı Foundation Short Film
Competition films place snapshots of the problems of
our day in the photo albums of history with short films.

Finalistlerimizin filmleri başta olmak üzere; çeşitli
nedenlerle finale kalamayan, sinemasal olarak güçlü
bulduğumuz filmlerden bir seçki oluşturarak Türkiye’nin
ve dünyanın önemli film festivallerine sunuyoruz.
Böylece Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, her üretimin
“biricik” olduğunu benimsediğinin bir kez daha altını
çiziyor.

We are presenting not only the finalist films, but also a
broader selection of films we find to be cinematically
merited, but which could not qualify as finalists for
various reasons, to film festivals in Turkey and around
the world. Sabancı Foundation Short Film Competition
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2020’yi izolasyonda geçirsek bile aralıksız bir çalışmayla
bu yılın yarışmasını hazırladık. Hepimiz “mekan
bağımsız ofis” kavramıyla buluşup bu yılın en iyi şekilde
gerçekleştirilmesini planladık. Fiziki olarak bir arada
olmanın sağlık açısından yarattığı riskler nedeniyle
organizasyonun büyük bir kısmını çevirim içi planladık;
öte yandan, dijital dünyanın bize getirdiği fırsatları
kullanarak ödül törenimizi yine aynı sahneden, herkesin
bir arada olacağı ve tüm dünyanın izleyeceği bir format
ile planladık.

once again stresses its recognition that every act of
creation is unique and precious.
Even though we have spent 2020 in isolation due
to the COVID-19 pandemic, we have been working
hard to prepare for this year’s competition. We were
all introduced to the notion of “location-independent
offices,” where we planned to execute this year’s
edition as well as possible. While we have planned
the majority of the event online due to the health
risks of being physically together, we have also used
the opportunities provided by the digital world and
planned our award ceremony to be held on the same
stage, in a format that enables all participants to be
together and the whole world to watch.

Beşinci yılını tamamladığımız Sabancı Vakfı Kısa Film
Yarışması, artık sadece Türkiye’de değil, dünyada da
tanınan bir yarışma. Her yıl daha ileriye doğru attığı
adımlarla ülkemizin sinemacılarının yetişmesinde
önemli rol oynuyor. Bu çalışmanın daha uzun yıllar
önemli filmlerin buluştuğu bir platform olarak devam
etmesini diliyorum. Sn. Güler Sabancı başta olmak
üzere, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Sn. Nevgül
Bilsel Safkan’a, Sabancı Vakfı’nın kıymetli ekibine ve
benimle bu yolculukta gece gündüz demeden çalışan
ZeynoFilm ekibine, emeği geçen herkese, bugüne
dek film üreten herkese ve bu yılın finalistlerine çok
teşekkür ediyorum.

In its fifth year, the Sabancı Foundation Short Film
Competition is now recognized not only in Turkey
but also around the world. As it takes new steps into
the future every year, it plays an important role in
the growth of new filmmakers in our country. I hope
this project continues for many years to come as a
platform where important films meet. I would like to
thank everyone who has contributed their efforts to the
competition, starting with Ms. Güler Sabancı, Sabancı
Foundation General Manager Ms. Nevgül Bilsel Safkan,
the Sabancı Foundation team, and the ZeynoFilm
team, who have worked with me around the clock in
this journey. And of course, I would like to thank the
finalists of this year, and everyone who has created
films for the competition so far.
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BİLSEL SAFKAN

DANIŞMA KURULU
ADVISORY BOARD

1989’da Avusturya Lisesinden, 1993’te İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme
Bölümünden mezun oldu. 2003’te Boğaziçi
Üniversitesinden Executive MBA derecesi aldı.
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.

Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu
Atakan, 1986-1999 arasında reklam filmi sektöründe çalıştı
ve yapımcı olarak uzmanlaştı. 2007’de sadece sinema
projeleri üretmek için ZeynoFilm’i kurdu. 2010’da Avrupa
Film Akademisi Eurimages Yılın Yapımcısı Ödülü’nü
kazandı. Aynı yıl sinema alanında gençlere deneyim ve bilgi
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 Uluslararası
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. Sinema Sanatları ve Bilimleri
Akademisi (Oscar), Avrupa Film Akademisi ve Asya Film
Akademisi üyesi. Avrupa Görsel İşitsel Kadın Ağı’nın başkan
yardımcısı.

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. Safkan
joined the Sabancı Foundation as general manager
in 2018.

Zeynep Atakan graduated from the Department of Cinema
and Television at the Marmara University Faculty of Fine
Arts. After working in the television advertising industry
from between 1986-1999, she established ZeynoFilm in 2007
to focus on producing film projects. She was awarded the
Prix Eurimages Best European Co-Producer Award by the
European Film Academy in 2010, and started the Yapımlab
Workshops with which she aims to share her experience
and knowledge with young filmmakers the same year. In
2014, Atakan was awarded the Uçan Süpürge Bilge Olgaç
Achievement Award, and her production “Winter Sleep”
won the Palme d’Or at the 67th Cannes Film Festival. She
established the Antalya Film Forum, organized as part
of the Antalya International Film Festival, the same year,
and worked as its director until 2018. Atakan organizes
the Turkey edition of the European Film Academy’s Young
Audience Award. Atakan is vice president of the European
Women’s Audiovisual Network, and a member of the
Academy of Motion Picture Arts and Sciences, the European
Film Academy and the Asia Pacific Film Academy.
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Maxine Williamson played an active role in
the establishment of the Asia Pacific Screen
Awards (APSA) as an associate producer in
2007, and worked as director for the Awards
until 2017. She sits on the APSA International
Nominations Council, is an APSA Academy
member, and has worked in the nominee
selection panel in the Feature Youth Films
category for the 12th edition of the Awards.
Williamson worked as a creative content
producer for the documentary series “Scene
by Scene”, which was broadcast on CNN, as
film director of the Brisbane Asia Pacific Film
Festival (BAPFF), as co-director of the 23rd
Brisbane International Film Festival, and as
an Asia-Pacific consultant for the Antalya Film
Forum. She was the artistic advisor for the
world-touring exhibition FRAME: How Asia
Pacific Feminist Filmmakers and Artists Are
Confronting Inequalities.

SERKAN
ACAR

NESİM
BENCOYA

MAXINE
WILLIAMSON
2007’de Asya Pasifik Sinema Ödülleri’nin
(APSA) kuruluşunda yardımcı yapımcı olarak
etkin bir rol oynadı, 2017’ye kadar ödüllerin
direktörlüğünü üstlendi. APSA Uluslararası
Adaylık Konseyi’nin dönüşümlü üyesi ve APSA
Akademi üyesi olarak görev yapan Williamson,
2018’de 12. APSA Uzun Metraj Gençlik Filmleri
kategorisinde aday seçicisi olarak görev aldı.
CNN’de yayınlanan belgesel dizisi “Scene by
Scene”in yaratıcı içerik yapımcılığını, Brisbane
Asya Pasifik Film Festivali’nin (BAPFF) film
direktörlüğünü, 23. Brisbane Uluslararası Film
Festivali’nin ortak direktörlüğünü ve Antalya
Film Forum’un Asya Pasifik danışmanlığını
yürüttü. Dünyayı turlayan “Çerçeve: Asya
Pasifik Feminist Sinemacı ve Sanatçılar
Eşitsizlikle Nasıl Yüzleşiyor” adlı serginin sanat
danışmanlığını yaptı.

1952 yılında İzmir’de doğdu. Liseyi bitirdikten
sonra İsrail’e gitti, Hayfa’da sosyoloji ve
antropoloji eğitimi aldı. Hayfa Sinematek’te
sanat yönetmenliği görevini üstlendi
ve burada, İnsan Hakları Film Dizisi’ni
ve Arap-Yahudi Genç Sinema İşbirliği
Projesi’ni başlattı. Uluslararası İzmir Kısa Film
Festivali’nde direktörlük, Uluslararası Malatya
Film Festivali’nde sanat direktörlüğü, Antalya
Altın Portakal Film Festivali’nde program
direktörlüğü yaptı. Geliştirdiği “Shorts From
Turkey” programı kapsamında, Cannes
Short Film Corner ve Clermont Ferrand Kısa
Film Festivali’nde özel kısa film seçkileri
sundu. Kısa Kısa Kemeraltı Film Yarışması’nın
kurucusu ve sanat direktörüdür.

1975’te Artvin’de doğdu. 2008’de
yapımcılığını yaptığı “Sonbahar” filmi, yurt
içi ve yurt dışında 50’den fazla ödül aldı.
2009’da Kadir Sözen ile birlikte Filmfabrik
sinema ve televizyon yapım şirketini kurarak
dizi ve sinema filmlerinde yapımcı olarak yer
aldı. 2011’de Türkiye-Almanya ortak yapımı
olan “Aşk ve Devrim” filmini çekti. Aynı yıl
Macaristan, Türkiye, Hollanda, İrlanda ortak
yapımı olan “Isztambul” filminde ortak
yapımcı olarak yer aldı. 2013’te “Bizum
Hoca” isimli mizah filmini; 2017’de “Rüzgar”
filmini yönetti. 2016 yılında Avrupa merkezli
bir yapımcılar ağı olan Atelier Cinéma du
Européen’e (ACE) seçildi. 2018’den beri
Avrupa Film Akademisi (EFA) üyesidir.

Born in İzmir in 1952, Nesim Bencoya moved
to Israel after graduating from high school,
where he studied sociology and anthropology
in Haifa. He worked as artistic director for
the Haifa Cinematheque, and launched the
Human Rights Film Series and the ArabJewish Young Film Cooperation Project. He
worked as director of the International İzmir
Short Film Festival, as artistic director for
the Malatya International Film Festival, and
as program director for the Antalya Golden
Orange Film Festival. He presented special
short film selections as part of his “Shorts
from Turkey” program at the Cannes Short
Film Corner and the Clermont-Ferrand Short
Film Festival. Bencoya is the founder and
artistic director for the Kısa Kısa Kemeraltı
Film Competition.

Serkan Acar was born in 1975 in Artvin. His
production Autumn won more than 50 awards
in film festivals around the world. In 2009, he
started the Filmfabrik film and TV production
company with Kadir Sözen, with which he
worked as producer for TV series and feature
film projects. In 2011, he filmed Love and
Revolution, a Turkish-German co-production.
The same year, he worked as co-producer for
Isztambul, a Hungary-Turkey-NetherlandsIreland co-production. In 2013, he directed
the comedy film Bizum Hoca, and in 2017, the
feature film Rüzgar. In 2016, he was selected
as a member of Atelier Cinéma du Européen,
(ACE) a European network of film producers.
Acar has been a European Film Academy
(EFA) member since 2018.
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BELÇİM
BİLGİN

MIRSAD
PURIVATRA

JÜRİ / JURY

Saraybosna Film Festivali direktörü olan Purivatra,
Bosna Savaşı döneminde Obala Sanat Merkezini
yönetti ve “savaş sineması” olarak anılan türün
kurucusu oldu. Dünyanın önemli festivallerinde
sahnelenen “Tattoo Tiyatrosu” ve “Moonplay” gibi
oyunların da yer aldığı pek çok tiyatro yapıtının
yapımcılığını üstlendi. Danis Tanovic’in “Circus
Columbia”, Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar
Anadolu’da” ve “Ahlat Ağacı”, 13 Avrupalı
yönetmenin yönettiği “Saraybosna’nın Köprüleri”
ve Cristi Puiu’nun “Sieranevada” filmlerinin yapımını
üstlendi. Çok sayıda ödüle layık görülen Purivatra’nın
aldığı ödüller arasında Fransa hükümeti tarafından
verilen Sanat ve Edebiyat Nişanı da yer alıyor.

1983’te Ankara’da doğdu. Hacettepe
Üniversitesinde okurken Cannes Film
Festivali’nde yarışan ”Sıfır Kilometre” filminde rol
alarak profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. İki
yıl yaşadığı Paris’te bir sinema filminde oynadıktan
sonra Türkiye’ye döndü. Aralarında Cannes’da en
iyi kısa film seçilen “Sessiz”, Hollywood yapımı
“Backstabbing For Beginners” ve Oscar aday
adayı “Kelebeğin Rüyası”nın da olduğu çok
sayıda televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı.
2019’da kendi yapım şirketi Big Bloom’u kurdu.
Greenpeace’te Okyanus Elçisi olarak tanıtım
çalışmalarına öncülük ediyor.
Born in 1983 in Ankara, Belçim Bilgin started her
professional acting career with the role she played
in “Kilometre Zero”, which competed at the Cannes
Film Festival, while she was studying at Hacettepe
University. Returning to Turkey after living in Paris
for two years, Bilgin acted in numerous TV series
and feature films, including “Silent”, which won the
Best Short Film Award at Cannes, the Hollywood
production “Backstabbing for Beginners”, and
the “The Butterfly’s Dream”, which was the Turkish
entry for the Best Foreign Language Film Oscar.
In 2019, she started her production company Big
Bloom. Bilgin works to raise awareness as an Ocean
Ambassador for Greenpeace.

The director of the Sarajevo Film Festival, Purivatra
directed the Obala Art Center during the Bosnian
War, and came to be known as the creator of
the genre known as “war cinema.” He produced
numerous works of theater, including Tattoo Theater
and Moonplay, which were staged in prestigious
festivals around the world. He was a producer for
Danis Tanovic’s “Circus Columbia”, Nuri Bilge
Ceylan’s “Once Upon a Time in Anatolia” and
“The Wild Pear Tree”, “Bridges of Sarajevo”, an
anthology film directed by 13 European directors,
and Cristi Puiu’s “Sieranevada”. Purivatra is the
recipient of numerous awards and recognitions,
including the distinction of Chevalier de l’Ordre
des Arts et des Lettres presented by the French
Government.
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After graduating from Middle East Technical
University, Tayfun Pirselimoğlu studied
painting at the Hochschule für Angewandte
Kunst in Vienna, and held numerous
exhibitions. He started his film career as a
writer, and penned many short and feature
film screenplays. Pirselimoğlu filmed his
first short film “My Uncle” in 1999, and his
second short film “Silence is Golden” in 2002.
His 2002 feature debut “In Nowhere Land”
won numerous awards. Between 2007-2010,
Pirselimoğlu completed his trilogy themed
“Conscience and Death” (consisting of Riza,
Haze and Hair). He won awards at many
festivals with “I Am Not Him” (2013) and
“Sideway” (2017). Pirselimoğlu published nine
books, including novels and story collections.

ANA
URUSHADZE

BARBARA
LOREY DE
LACHARRIÈRE

TAYFUN
PİRSELİMOĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesini bitirdikten
sonra Viyana’daki Hochschule für
Angewandte Kunst’ta resim eğitimi aldı ve
pek çok sergi açtı. Sinema kariyerine senaryo
yazarlığı ile başladı; birçok kısa ve uzun film
senaryosu yazdı. 1999 yılında ilk kısa filmi
“Dayım”ı, 2002’de ise ikinci kısa filmi “Il
Silenzio é d’Oro”yu (Sükut Altındır) çekti. 2002
tarihli ilk uzun metrajlı filmi ”Hiçbiryerde”,
birçok ödüle değer görüldü. 2007-2010
arasında “Vicdan ve Ölüm” temalı üçlemesini
(Rıza, Pus, Saç) tamamladı. “Ben O Değilim”
(2013) ve “Yol Kenarı” (2017) filmleriyle birçok
festivalden ödül aldı. Pirselimoğlu’nun roman
ve öykü türlerinde dokuz kitabı bulunuyor.

Yirmi yılı aşkın süredir Almanya ve İsviçre’nin
birçok önemli gazete ve dergilerinde kültür
yazarlığı ve film eleştirmenliği; Avrupa ve
ABD’de fotoğraf sergilerinde küratörlük, dünya
çapında çeşitli uluslararası film festivallerinde
sanat yönetmenliği, programcılık ve
danışmanlık yapmaktadır. Doğu Almanya’da
doğan Lorey, Almanya’da tiyatro ve Fransa’da
sosyal bilimler okudu; klinik psikoloji ve
sosyoloji alanlarında yüksek lisans yaptı.
Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu
FIPRESCI’nin bölüm başkanı olarak, FIPRESCI
Ödülü programlarını yönetmektedir. Avrupa
Film Akademisi üyesidir.

1990 yılında Gürcistan’da doğan Ana
Urushadze, Shota Rustaveli Tiyatro ve Film
Üniversitesini bitirdikten sonra kariyerine
“Ideas” (2010) ve “One Man Loved Me”
(2012) adlı kısa filmlerle başladı. İlk uzun
metraj filmi “Korkunç Anne” ile 2017 yılında
Saraybosna’da En İyi Film ve Cineuropa,
Locarno’da Genç Jüri ve İlk Film; Gijon’da En
İyi Görüntü ve En İyi Yönetmen, Asya Pasifik
Ekran Ödülleri’nde Jüri, Antalya’da Genç
Jüri ödüllerini aldı. Film, aynı yıl Gürcistan’ın
Oscar adayı oldu. İkinci uzun metraj filmi
“Supporting Role” (Yardımcı Rol) için
çalışmalarını sürdürüyor.

Cultural journalist and film critic for several
major German and Swiss dailies and
magazines for over twenty years, curator
of photo exhibitions in Europe and the
USA, artistic director, programmer, and
consultant for various international film
festivals around the world. Born in the
former GDR, she studied theater and social
sciences in Germany and France and holds
an M.A. in clinical psychology and a DEA in
sociology. Head of Department at FIPRESCI,
(International Federation of Film Critics) Lorey
is in charge of FIPRESCI Award programs and
is a member of the European Film Academy.

Born in 1990 in Georgia, Ana Urushadze
graduated from the Shota Rustaveli Theater
and Film University, and started her career
with the short films “Ideas” (2010) and
“One Man Loved Me” (2012.) Her debut
feature film “Scary Mother” won the Best
Film Award at Sarajevo, the Young Jury and
Best First Film Awards at Locarno, the Best
Cinematography and Best Director Awards at
Gijon, the Jury Grand Prize at the Asia Pacific
Screen Awards, and the Young Jury Award
at Antalya. The film went on to be Georgia’s
submission for the Oscars the same year.
Urushadze is working on her second feature
film “Supporting Role”.
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KANAAT ÖNDERİ
OPINION LEADER

TAMARA KOTEVSKA
TÜM ORGANIZMALARIN
EN BÜYÜĞÜ OLAN DÜNYA,
KENDI ZEKÂSINA SAHIPTIR
VE SAKINLERI ÇIZGIYI AŞINCA
KENDINI KORUMAYI BILIR. İnsan
nüfusu, Dünya’yı suistimal etmek
konusunda çizgiyi kesinlikle aşmıştır.
19. yüzyılın ikinci yarısında insan
toplumlarının endüstrileşmeye
başlamasıyla insan faaliyetleri iklimi
etkilemeye başladı. İnsanlar iklimi
etkilediğinde kaçınılmaz olarak
Dünya’nın her yerindeki doğal
dengeyi de etkiledi. Kendi türünü
korumak için Dünya’nın kaynaklarına
hükmetmek isteyen insanlık, daha
ziyade kendi kendini yok etme
yolunda ilerliyor. İklim değişikliğinin
temel nedenlerinden pek çoğu aynı
zamanda pandemi riskini de artırıyor.
Geride bıraktığımız zorlu 2020 yılı
bunun mükemmel bir kanıtı oldu.
Mikroorganizmalarının sadece biri
olan koronavirüs ile Dünya, insanlara
hükmetmeyi sadece birkaç ay içinde
başardı. Doğanın kendi dengesini
yeniden sağlamak üzere her zaman
gizli silahları vardır.
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1993 yılında Kuzey Makedonya’nın Pirlepe şehrinde doğdu. Üsküp’teki
Kiril Metodi Üniversitesinde belgesel film üzerine eğitim aldıktan sonra
sinema kariyerine kısa filmlerle başladı.

BEING THE GREATEST
ORGANISM OF ALL, EARTH HAS
ITS OWN INTELLIGENCE AND
A WAY OF PROTECTING ITSELF
WHEN ITS INHABITANTS GO TOO
FAR. Human population definitely
went too far in Earth’s abuse.
Later part of the 19th century,
when human society began to
industrialize is the point at which
human activity started influencing
the climate. By influencing the
climate, humans inevitably changed
the natural balance around the
Globe. Wanting to dominate the
Earth’s resources in order to save
their own kind, humans are rather
causing a potential self-destruction.
Many of the root causes of climate
change also increase the risk of
pandemics. A perfect prove of
that is this frightening 2020. With
only one of its micro-organismsthe coronavirus, Earth managed to
dominate humans back in only a
couple of months. Nature always
has its hidden weapons in order to
return its own balance.

Daha önce “Lake of Apples” adlı belgeselde birlikte çalıştığı Ljubomir
Stefanov ile birlikte Bekirlija köyünde üç yıl geçirip arıcı Hatice
Muratova’yı ve bölgeyi filme çekti. Başlangıçta plan, Bregalnica Nehri
çevresindeki hayatı gösteren kısa bir belgesel hazırlamaktı; ancak
Muratova’nın arılarla kurduğu ilişki ve ellerindeki görüntüler, onları “Bal
Ülkesi” (Honeyland) adını verecekleri belgesele götürdü.
“Bal Ülkesi”, En İyi Belgesel ve En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film
Oscar adaylığı, prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nde Dünya
Sineması Belgesel kategorisinde Büyük Jüri Ödülü, Dünya Sineması
Belgesel Sinematografi Jüri Özel Ödülü ve Dünya Sineması Özel Jüri
Ödülü de dahil olmak dahil olmak üzere 40’ın üstünde adaylığa ve ödüle
sahip oldu.
Prespa Gölü’ndeki ekolojik değişimi anlattığı 2017 tarihli belgeseli
“Lake of Apples”, UNDP tarafından desteklendi ve dünyanın çeşitli
yerlerindeki festivallerden ödülle döndü.
Kotevska, yeni uzun metraj kurgu filmi “Man v.s. Flock”ta geleneksel ve
yeni dünya arasındaki çatışmayı ele alıyor.  
Born in Prilep, North Macedonia, Tamara Kotevska started her career with
short films after studying documentary film at Ss. Cyril and Methodius
University in Skopje. She spent three years in the village of Bekirlija with
Ljubomir Stefanov, with whom she had worked for the documentary “Lake
of Apples”, and filmed beekeeper Hatidže Muratova and the region.
The plan was to film a short documentary that depicts the life around the
Bregalnica River, but the relationship between Muratova and the bees and
the footage they filmed led them to the documentary “Honeyland”.
The documentary won more than 40 nominations and awards, including
Academy Awards nominations in the Best International Feature Film
and Best Documentary Feature categories, and the Grand Jury Prize in
the World Cinema Documentary category, the Jury Special Prize in the
World Cinema Documentary Cinematography category, and the World
Cinema Jury Special Prize at the Sundance Film Festival, where it made its
premiere.
Kotevska’s 2017 documentary “Lake of Apples”, in which she documented
the ecological change at Lake Prespa, was supported by UNDP, and won
awards at various festivals around the world.
Kotevska’s new feature fiction film “Man vs. Flock” focuses on the conflict
between the traditional and the new world.

FİNALİST FİLMLER
FINALIST FILMS

ALTIN ÇAĞ
GOLDEN AGE

22

ALTIN ÇAĞ
GOLDEN AGE
Post-apokaliptik çağda bir
adam, yaşama dair bir iz bulma
arayışındadır.
In a post-apocalyptic age, a man
tries to find traces of life.
Yönetmen / Director: Seyfican Bilgiç
Yapımcı / Producer: Seyfican Bilgiç &
Harun Savaş
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:57

SEYFİCAN BİLGİÇ
Yönetmen / Director

1987’de Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim
Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden
mezun oldu. Çeşitli kısa film ve fotoğraf atölyelerine
katıldı. FPV Drone kamera pilotluğu yapıyor ve bir
televizyon kanalında montajcı olarak çalışıyor.
Born in 1987 in Ankara, Seyfican Bilgiç graduated
from the Gazi University Department of Radio,
Television and Cinema. Having attended various
film and photography workshops, he works as a FPV
drone camera pilot and as an editor for a television
channel.

BULAK
FOUNT
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BULAK
FOUNT
Başka topraklarda aynı hayatı
yaşayan Walid’in hikâyesi.
The story of Walid, who lives the
same life in two different lands.
Yönetmen / Director: Evrim İnci
Yapımcı / Producer: Evrim İnci
Tür / Genre: Belgesel / Documentary
Süre / Duration: 4:17

EVRİM İNCİ

Yönetmen / Director
1992 yılında İzmir’de doğdu. Yaşar Üniversitesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun
oldu. Antakya’da çocuklara gönüllü sinema eğitimi
verdiği sırada çektiği “Kameralı Çocuklar” adlı kısa
metraj belgeseli birçok festivalde gösterildi. At yarışı
kültürünü anlatan “Paradoks Bir Koşu” belgeselini
çekti ve birçok uluslararası festivale katıldı. Yüksek
lisansını film tasarımı üzerine yaptı. TRT Belgesel
kanalında uygulayıcı yapımcı olarak çalışıyor.
Born in 1992 in İzmir, Evrim İnci graduated from the
Yaşar University Department of Radio, Television
and Cinema. His short documentary “Children
with Cameras”, which he filmed while teaching
cinema to children as a volunteer in Antakya, was
screened at various festivals. His documentary “A
Paradoxical Race” on horse racing culture went
on to be screened at many international festivals.
İnci completed a Master’s degree in film design,
and works as a line producer for the TRT Belgesel
channel.

CANSUYU
WATER IS LIFE
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CANSUYU
WATER IS LIFE
Yaşa, yaşat; yaşatırsan yaşarsın.
Live, and help sustain life.
Yönetmen / Director: Anıl Gök
Yapımcı / Producer: Anıl Gök
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:52

ANIL GÖK

Yönetmen / Director
1989 yılında Denizli’de doğdu. Marmara Üniversitesi
Gazetecilik Bölümü mezunu. Çeşitli dizi, film
ve reklam filmlerinde kamera departmanında
çalıştı. İlk asistanlık yıllarını Görüntü Yönetmeni
Feza Çaldıran’ın yanında geçirdi. Daha sonra
“Ayla”, “Müslüm” gibi filmlerde yabancı görüntü
yönetmenleriyle çalışma fırsatı buldu. “Cansuyu”, ilk
yönetmenlik denemesi.
Born in 1989 in Denizli, Anıl Gök graduated from the
Marmara University Department of Journalism. He
worked in the camera department for various TV
series, films and commercials. After working as an
assistant for Director of Photography Feza Çaldıran,
he found the opportunity to work with foreign
directors of photography in such films as “Ayla” and
“Müslüm”. “Water is Life” is his first film as director.

ÇIĞLIK
SCREAM
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ÇIĞLIK
SCREAM
Doğanın çığlığını duymayan
kaldı mı?
How can anybody not feel the
agony of nature?
Yönetmen / Director: Nagehan Güven
Yapımcı / Producer: Yaman Yoldaş Steinmetz
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:59

NAGEHAN GÜVEN
Yönetmen / Director

1982 yılında Samsun’da doğdu. “Hatırla Sevgili”
dizisinde post prodüksiyon sorumlusu olarak
başladığı kariyerinde, Tomris Giritlioğlu’nun
yönlendirmesiyle yönetmen asistanlığına geçti.
15 yıldır televizyon dizileri ve sinema filmlerinde
asistanlık görevini sürdüren Güven, iki yıldır üzerine
çalıştığı uzun metraj senaryosunu önümüzdeki
yıllarda çekmeyi planlıyor.
Born in 1982 in Samsun, Nagehan Güven started her
career as a post-production supervisor for the TV
series “Remember Darling”, before switching to the
role of assistant director upon the advice of Tomris
Giritlioğlu. Having worked as an assistant director
for TV series and feature films for 15 years, Güven
is preparing to film her first feature film project, on
whose script she has been working for the last two
years.

DAHA ÇOK VAR
THERE IS STILL TIME
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DAHA ÇOK VAR
THERE IS STILL TIME
Böyle insan olmaya devam
edersek, daha çok yok…
There is not much time left, if we
continue the same way…
Yönetmen / Director: Yakup Turğut
Yapımcı / Producer: Kardelen Arnavutoğlu
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:59

YAKUP TURĞUT
Yönetmen / Director

1990 yılında Mardin’de doğdu. 2017’de Doğuş
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu. 2014 yılından bu yana, kurucularından olduğu
VOLLnokta tiyatro ekibiyle beraber tiyatro yapıyor.
Kaleme aldığı dört tiyatro oyununun yanı sıra, birçok
oyunda oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. “Daha
Çok Var”, ilk dijital yönetmenlik deneyimi.
Born in 1990 in Mardin, Yakup Turğut graduated from
the Doğuş University Department of Mechanical
Engineering in 2017. Since 2014, he has been
performing theater with the VOLLnokta theater
company, which he co-founded. Having written four
theater plays, Turğut also worked as an actor and
director for various plays. “There Is Still Time” is his
digital directing debut.

DENİZ KIZINI ARAMAK
LOOKING FOR THE MERMAID
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DENİZ KIZINI
ARAMAK
LOOKING FOR THE
MERMAID
Deniz kızını aramaktan hiç
vazgeçmeyenlerin umut dolu
mücadele hikâyesi…
The hopeful story of those who
never give up on their quest for
the mermaid…
Yönetmen / Director: Sıla Türkü Koyun
Yapımcı / Producer: Murat Karadaş
Tür / Genre: Belgesel / Documentary
Süre / Duration: 4:58

SILA
TÜRKÜ KOYUN
Yönetmen / Director

1997 yılında İzmir’de doğdu. Akdeniz Üniversitesi
Gazetecilik Bölümü mezunu. Akün TV’de yönetmenlik
ve TRT Müzik’te asistanlık yaptı. 54. Altın Portakal
Film Festivali’nde En İyi Sosyal Medya Yöneticisi
seçildi. İlk belgeseli “Deniz Kızını Aramak”ın ardından
“Kor” ve “Gülay” adlı iki belgeselin ve “Sıfır Atık” adlı
tanıtım filminin yönetmenliğini yaptı. Yayıncılık ve
belgesel çalışmalarını yürütüyor.
Born in 1997 in İzmir, Sıla Türkü Koyun graduated
from the Akdeniz University Department of
Journalism. She worked as a director for Akün TV,
and as an assistant for the TRT Müzik channel. She
was chosen Best Social Media Director at the 54th
Antalya Golden Orange Film Festival. Following
her first documentary “Looking for the Mermaid”,
she directed the documentaries “Kor” and “Gülay”,
and the public information film “Zero Waste”. She
continues to work as a publisher and documentary
director. She continues to work as a publisher and
documentary director.

HAYIR!
NO!
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HAYIR!
NO!
Gezegendeki tehlikeli misafir,
kendi sonunu hazırladığının
farkında değildir.
The dangerous guest on the
planet is unaware that he is
headed for disaster.
Yönetmen / Director: Can Yeşiloğlu
Yapımcı / Producer: Can Yeşiloğlu
Tür / Genre: Animasyon / Animation
Süre / Duration: 1:55

CAN YEŞİLOĞLU
Yönetmen / Director

1981 yılında İzmir’de doğdu. Sürrealist Eylem Türkiye,
Periferi Kolektif gibi oluşumların kurucu üyeliğini
yaptı. Disiplinlerarası pek çok sergi ve organizasyona
katıldı. Son kişisel sergisi “Planet OnstOn”u 2019
yılında Galeri Bu Pavillion’da açtı. Son yıllarda hikâye
anlatıcılığı üzerine çalışıyor; animasyon ve çizgi
roman gibi farklı disiplinlerde deneysel üretimler
yapıyor
Born in 1981 in İzmir, Can Yeşiloğlu was a founding
member of such collectives as Sürrealist Eylem
Türkiye and Periferi Kolektif. He participated in
various interdisciplinary exhibitions and events. He
held his latest solo exhibition “Planet OnstOn” at
Galeri Bu Pavillion. In recent years, he has been
working in storytelling, producing experimental
works in such disciplines as animation and comics.

KEMİS
KEMIS
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KEMİS
KEMIS
Doğaya karşı uyku halinde olan
bedenlerimiz değil, zihinlerimiz.
It is our minds, not our bodies,
that are asleep in the face of
nature.
Yönetmen / Director: Muhammed Ahmet
Şimşek
Yapımcı / Producer: Taner Şimşek
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:09

MUHAMMED
AHMET ŞİMŞEK
Yönetmen / Director

1992 yılında İstanbul’da doğdu. Mersin Üniversitesi
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon Sinema
Bölümünde okudu. Farklı projelerde canlı yayın
asistanı ve görüntü yönetmeni olarak görev aldı.
2017 yılında senaryosunu yazdığı “Çantada Gelecek”
adlı filminin görüntü yönetmenliğini yaptı. Sosyal
yardımlaşma kurumları ve sosyal yardım projeleri
için kısa filmler ve belgeseller hazırlıyor.
Born in 1992 in İstanbul, M. Ahmet Şimşek studied
at the Mersin University Faculty of Communication
Department of Radio, Television and Film. He
worked as a live broadcast assistant and director of
photography for various projects. In 2017, he worked
as director of photography for “Çantada Gelecek”,
which he wrote the screenplay for. He continues to
make short films and documentaries for social aid
agencies and social relief projects.

KİMİN UMURUNDA
WHO CARES
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KİMİN UMURUNDA
WHO CARES
Kutup ayıları kimin umurunda?
Who cares about the polar bears?
Yönetmen / Director: Yeliz Gürkan
Yapımcı / Producer: Yeliz Gürkan
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 5:00

YELİZ GÜRKAN
Yönetmen / Director

İstanbul’da doğdu. 2004-2012 yılları arasında
Okan Bayülgen’in reji ekibinde çalıştı ve canlı yayın
yönetmenliği yaptı. Dizi ve sinema sektöründe
birçok yapımda yardımcı yönetmen ve 2. yönetmen
olarak görev aldı. TRT Belgesel için hazırlanan “Uslu
Duramayanlar” programında proje danışmanlığı;
“Sıra Dışı İşler: Büyük Taşınma” adlı belgeselde 2.
yönetmenlik yaptı. 2019’da ilk kısa filmi “Telefonu
Olmayan Adamı”ı çekti.
Born in İstanbul, Yeliz Gürkan worked in the directing
department as a live broadcast director for Okan
Bayülgen between 2004-2012. She worked as an
assistant director and second director for many TV
series and films. She was a project consultant for
the TRT Belgesel channel’s “Uslu Durmayanlar” and
as second director for the documentary “Sıra Dışı
İşler: Büyük Taşınma”. She made her debut film “A
Man Without a Phone” in 2019.

SUYUN İZİ
TRACE OF WATER
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SUYUN İZİ
TRACE OF WATER
Anılar ve umutlarla dolu bir
geçmişin dinmeden önceki son
damlalarının sesidir.
The last traces of a past full of
memories and hope.
Yönetmen / Director: Mustafa Berk Tanrıkulu
Yapımcı / Producer: Mustafa Berk Tanrıkulu
Tür / Genre: Belgesel / Documentary
Süre / Duration: 4:58

MUSTAFA
BERK TANRIKULU
Yönetmen / Director

1998 yılında Kütahya’da doğdu. Dumlupınar
Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde okurken
aynı zamanda Anadolu Üniversitesinde Radyo ve
Televizyon Programcılığı eğitimi aldı. Sinemayla
olan ilişkisini, “anlamayı ve anlatmayı, en çok da
anlaşılmayı umut etmek” olarak tarif ediyor. “Suyun
İzi”, ilk yönetmenlik deneyimi.
Born in 1998 in Kütahya, Mustafa Berk Tanrıkulu
studied at the Dumlupınar University Department
of Turkish Language Teaching, while at the same
time studying Radio and Television Programming at
Anadolu University. He describes his relationship with
cinema as “hoping to understand, explain, and be
understood.” “Trace of Water” is his directing debut.

ŞUBAT
FEBRUARY
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ŞUBAT
FEBRUARY
Ne gerekiyordu? Burun için bir
havucun yanı sıra atkı ve bere,
değil mi?
What was needed? A carrot for a
nose, and a scarf and a hat, right?
Yönetmen / Director: İbrahim Bican
Yapımcı / Producer: İbrahim Bican
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:53

İBRAHİM BİCAN
Yönetmen / Director

1996 Erzurum doğumlu. Atatürk Üniversitesi
İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı bir okulda İngilizce öğretmenliği
yapıyor ve Hezeyan Dergisi yayın kurulu üyesi. Daha
önce amatör projelerde görüntü yönetmenliği yaptı.
“Şubat”, amatör beş arkadaşıyla birlikte yola çıktığı
ilk yönetmenlik denemesi.
Born in 1996 in Erzurum, İbrahim Bican graduated
from the Atatürk University Department of English
Language Teaching. He works as an English teacher,
and is an editorial board member for Hezeyan
magazine. Previously, he worked as a director of
photography for various amateur film projects.
“February” is his directing debut, in which he worked
with five amateur friends.

TATİLE GİDİYORUZ
LEAVING FOR HOLIDAY
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TATİLE GİDİYORUZ
LEAVING FOR
HOLIDAY
Kuru toprak kök tutmaz.
Dead soil will not bear fruit.
Yönetmen / Director: Aral Ariel Goldenberg
Yapımcı / Producer: Aral Ariel Goldenberg &
Mehmet Seçen
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 5:00

ARAL
ARİEL GOLDENBERG
Yönetmen / Director

1979’da İsrail’de doğdu. Columbia College
Chicago’da Film Yapımcılığı okudu. Amerika’da bir
süre çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü; prodüksiyon
ve reji ekiplerinde değişik roller üstlendi. “Eşitlik” isimli
kendi yazdığı ve Türkiye Sakatlar Derneği için çektiği
sosyal sorumluluk projesi ile yönetmenliğe adım attı.
12 yıldır pek çok yerli ve yabancı marka için reklam
filmleri çekiyor.
Born in 1979 in Israel, Aral Ariel Goldenberg studied
film production at Columbia College Chicago.
After a period of working in the United States,
he returned to Turkey, where he assumed various
roles in production and directing departments. He
made his directorial debut with “Equality”, a social
responsibility project, which he wrote and filmed for
the Turkey Disabled Association. He has been filming
commercials for various domestic and international
brands for 12 years.

TAZE SÜT
FRESH MILK
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TAZE SÜT
FRESH MILK
Gerçek doğanın canlı üzerinde
bıraktığı etkiyi hiçbir simülasyon
sağlayamaz.
No simulation can replicate the
effect of nature on living beings.
Yönetmen / Director: Ömer Faruk Güler
Yapımcı / Producer: Ömer Faruk Güler
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 2:39

ÖMER
FARUK GÜLER
Yönetmen / Director

1992’de Bursa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden
mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Film Tasarımı Bölümünden aldı. Görev aldığı iki uzun
metraj filmlerinden biri olan “Albüm”, 2016 Cannes
Film Festivali’nde ödüle değer görüldü. Çektiği
dört kısa filmi yurt içi ve dışında çeşitli festivallerde
gösterildi.
Born in 1992 in Bursa, Ömer Faruk Güler
graduated from the İstanbul University Faculty of
Communication Department of Radio, Television
and Film, and received his Master’s degree from
the Dokuz Eylül University Institute of Fine Arts
Department of Film Design. “Album”, one of the
two feature film projects he worked for, won an
award at the 2016 Cannes Film Festival. His four
short films were screened at various domestic and
international film festivals.

�BANCI VAKFI

SHORT
FILM
PLATFORM

SHORT FILM, LONG IMPACT.

kisafilmplatformusabancivakfi

kısafilm_sv

kisafilmplatformusabancivakfi

kisafilmuzunetki.org

