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Sabancı Vakfı olarak 48 yıldır toplumsal gelişme için çalışıyoruz. 
Sanat da toplumların gelişiminde rol oynayan çok büyük bir 
güç. Biz de kurulduğumuz günden bu yana bu inançla kültür-
sanata her zaman büyük bir önem verdik. Tiyatrodan müziğe, 
arkeolojiden sinemaya kadar sanatın pek çok dalını destekledik 
ve desteklemeye devam ediyoruz.

Bundan tam altı yıl önce, desteklediğimiz tüm kültür-sanat 
faaliyetlerine ‘yedinci sanat’ olarak adlandırılan sinemayı 
da ekledik. Sinemaya yedinci sanat denmesinin nedeni de 
perdesine, gerçek yaşam ile beraber insan hayatını etkin biçimde 
yansıtmayı başarabilmesi. Toplumsal etkileri ön plana çıkaran 
sinema, yaşamdaki birçok olayı farklı türler üzerinden aktaran 
adeta topluma ayna tutma özelliği olan çok önemli bir sanat dalı. 
Otoriteler tarafından sinema tarihinin en etkili yönetmenlerinden 
kabul edilen Luis Buñuel’in de söylediği gibi “Sinema, duygular, 
düşler ve içgüdü dünyalarını anlatmak için en iyi araçtır.” 

Sanatın dönüştürücü gücüne olan inancımızla 2016 yılında “Kısa 
Film Uzun Etki” sloganıyla Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nı 
hayata geçirdik. Burada da toplumsal sorunlara dikkat çekmekle 
birlikte aynı zamanda sinema alanında yeni yeteneklerin 
gelişimini desteklemeyi hedefledik. Yarışmamızın en büyük 
özelliklerinden biri de her yıl farklı bir küresel soruna dikkat 
çekmesi. Bu yaklaşımla “Mülteci Kadınlar” konusu ile başlayan 
yarışma, sırasıyla; “Çocuk İşçiler”, “Ayrımcılık”, “Dijital Yalnızlık”, 
“Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temaları ile devam etti. 
6. yılında ise “Yeni Dünyada, Yeni Meslekler” dedik. Çünkü 
istatistikler ve araştırmaların da gösterdiği üzere pandeminin 
etkisini en çok hissettirdiği alanlardan biri de meslekler. 

Pandeminin iki yıldır tüm dünyada başlattığı değişim ile birlikte 
bazı işler önemini yitirirken, bazı mesleklerin ise yıldızının 
parladığını görüyoruz. Tüm bu değişim ve dönüşümün odağında 
da pandemi ile birlikte neredeyse bir zorunluluk haline gelen 
dijitalleşme var. Uzaktan çalışmanın getirdiği sürekli online olma 
durumu, yeni teknolojileri ve dolayısıyla da bu teknolojileri 
geliştiren uzmanlara olan ilgiyi artırmakta. Hızla ilerleyen yapay 
zeka teknolojisi ve gelecekte bu teknolojinin insanın yerini alıp 
alamayacağı da merak edilen konular arasında.

As the Sabancı Foundation, we have been working to support 
social development for 48 years, and art plays an important 
role in the development of societies. With this belief, we 
have placed great emphasis on culture and the arts since our 
inception. We have supported and continue to support many 
branches of the arts, from theater to music, from archaeology to 
cinema. 

Six years ago, we added cinema, which is often referred to as 
the “Seventh Art,” to the cultural activities we support. Cinema 
is referred to as the “Seventh Art” because it can effectively 
reflect on its screen human life in all its reality. Foregrounding 
social concerns, cinema is a field of art that can hold a mirror 
to society by interpreting events in real life through it various 
genres. As Luis Buñuel, who is regarded by authorities as one 
of the most influential directors in the history of cinema, said, 
“Cinema is the best means of expressing emotions, dreams and 
the world of instincts.”

In 2016, with our belief in the transformative power of art, we 
launched the Sabancı Foundation Short Film Competition under 
the slogan “Short Film, Long Impact.” With this competition, we 
have aimed to raise awareness about social problems, as well as 
helping the growth of new talents in the field of cinema. One of 
the most important traits of our competition is that it highlights 
a different global problem every year. With this approach, 
starting with the theme of “Refugee Women,” the competition 
continued with the themes of “Child Labor,” “Discrimination,” 
“Digital Loneliness” and “Changing Climate, Changing Lives” 
respectively. For our sixth edition, we have picked the theme 
of “New Jobs in the New World,” because, as pointed out by 
statistics and research, many of today’s professions have been 
severely impacted by the pandemic.

With the transformation brought by the pandemic all around 
the world during the last two years, some professions have 
lost their importance, while others have risen to prominence. 
At the focus of this transformation is digitalization, which has 
almost become obligatory with the pandemic. Being constantly 
online, which is a requisite for remote work, has fostered interest 
new technologies, and consequently, demand for experts who 
develop them. The rapidly advancing technology of artificial 
intelligence and whether it will replace humans in the future is 
another topic of debate.



Diğer taraftan günümüzde gençlerin toplumsal meselelere çok 
daha fazla duyarlı olduğunu biliyoruz. Okul yıllarında gönüllülük 
faaliyeti yürüten, mezun olduğunda ise kariyerine sivil toplum 
kuruluşlarında devam eden gençlerin sayısı artıyor. Bununla 
birlikte kendi hayatlarında yaşadıkları eşitsizliklerle mücadele 
etmek için bunu bir meslek haline getiren Sabancı Vakfı Fark 
Yaratanları Erişilebilir Her Şey girişimi ve teknolojik bilgilerini 
sosyal fayda üretmek için sokağa taşıyan Onaranlar Kulübü 
de bunun en güzel örneklerinden. Tüm bu gelişmeler ışığında 
bizler de bu yıl Kısa Film Yarışmamızda bu alandaki değişim 
ve dönüşümü, yani yeni dünyada yeni meslekleri gençlerin 
gözünden ortaya koymak istedik.

Ayrıca bu yıl da yeni sanatçıların yetişmesine destek olma 
hedefimizle yarışmaya başvuran sinemacıları ‘Perspektif 
Buluşması’, ‘Ustalık Sınıfı’, ‘Pusula Buluşması’ ve ‘Market 
Etkinlikleri’ni içeren Kısa Film Platformu Buluşmaları ile sinema, 
televizyon ve dijital medya dünyasının önemli isimleri ile bir 
araya getiriyoruz. Böylelikle de toplumsal meseleleri sanat 
yoluyla ortaya koymada büyük gücü olduğuna inandığım 
sinema yolculuklarında daha ileriye gidebilmeleri için yeni yollar 
keşfetmelerine olanak sunmayı arzu ediyoruz. 

Sadece finale kalan 12 finalist değil, Türkiye’nin dört bir 
yanından bu yarışmaya başvurmak için emek vermiş yüzlerce 
genç sinemacıyı gönülden tebrik ediyor, yarışmamıza sundukları 
katkılardan ötürü, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel 
Safkan, bu yılki kanaat önderimiz Agnieszka Holland, Sanat 
Yönetmenimiz Zeynep Atakan’a ve Sabancı Vakfı ekibine 
teşekkürlerimi sunuyorum.

On the other hand, we know that young people are much more 
sensitive to social issues today. The number of young people 
who do volunteer work during their school years and continue 
their careers in non-governmental organizations is increasing. 
The Sabancı Foundation Changemakers Accessible Everything 
Initiative, who have made it their job to fight the inequalities 
they have experienced their own lives, and the Fixers Club, 
who take their technological knowledge to the streets to create 
social utility, are among the best examples of this. In the light 
of all these developments, in this year’s competition, we have 
decided to help express the change and transformation in this 
field—in other words, new jobs in the new world—through the 
perspective of young people.

With the goal of helping new artists grow and develop, we 
are also bringing the filmmakers who apply to the competition 
together with prominent names from the world of cinema, 
television and digital media in the Short Film Platform Meetings, 
which comprise the “Perspective Meeting,” “Master Class,” 
“Compass Meeting” and “Market Events.” With these activities, 
we hope to enable them to discover new paths that will take 
them further in their journeys in cinema.

I would like to congratulate not only the 12 finalists, but the 
hundreds of filmmakers who have applied to this competition 
from all around Turkey, and present my thanks to Sabancı 
Foundation General Manager Nevgül Bilsel Safkan, this year’s 
Opinion Leader Agnieszka Holland, our Art Director Zeynep 
Atakan, and the Sabancı Foundation team.



Sabancı Vakfı Genel Müdürü
Sabancı Foundation General Manager

NEVGÜL 
BİLSEL SAFKAN 



Sabancı Vakfı olarak kurulduğumuz günden bu yana bir 
hayalimiz var; o da toplumsal gelişme için çalışarak bireylerin 
eğitim ve kültür-sanat faaliyetlerine daha çok erişebildiği ve 
kendilerini geliştirebildikleri bir dünyaya ulaşmalarına destek 
olabilmek. Toplumsal gelişmenin de ancak bireylerin güçlenmesi 
ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Ve yarım asra yaklaşan 
tarihimizde de bu hayalimiz doğrultusunda, bireyleri merkeze 
aldığımız birçok faaliyete imza attık.

Bu kıymetli projelerden biri de Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması. 
2016 yılından bu yana toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla 
dikkat çekmek için düzenlediğimiz Kısa Film Yarışması’nın bu 
yıl 6.’sını düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sinema, sanatın 
büyük kitleleri etkilemedeki en önemli ve etkin dallarının başında 
geliyor ve toplumsal sorunlar karşısında kamuoyunda farkındalık 
oluşturmak için çıktığımız bu yolda amacımıza ulaşmamızda 
bizlere ışık tutuyor. 

Sinemacı arkadaşlarımızın sanat yolculuklarında bir 
iz bırakmalarını sağlamak ve aynı zamanda neleri 
başarabileceklerini kendilerine gösterebilmek Kısa Film 
Yarışması’nı bizler için anlamlı ve değerli kılan bir başka önemli 
etken.

“Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla her yıl farklı temalarla 
düzenlediğimiz Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki 
temasını pandemi sürecinin etkisini kuvvetle hissettirdiği bir 
başka alan olan mesleklerden hareketle “Yeni Dünyada Yeni 
Meslekler” olarak belirledik. Çünkü istatistiklerin de gösterdiği 
üzere meslekler, pandeminin orta ve uzun vadede etkilediği 
konuların başında geliyor. Tabii burada da dijitalleşmenin 
etkisiyle büyük bir değişim ve dönüşüm söz konusu. Yapılan 
araştırmalar doğrultusunda yayınlanan raporların da gösterdiği 
üzere, gelecekte bugün mevcut olan işlerin yüzde 14’ünün 
tamamıyla otomatikleşeceği tahmin ediliyor ve yüzde 32’sinin 
de belirgin bir şekilde değişiklik göstereceği öngörülüyor. 
Bununla birlikte üretimdeki insan gücü yüzde 20 azalırken, 
hizmet sektöründeki çalışan sayısının da yüzde 27 artacağı yine 
tahminler arasında yer alıyor. O nedenle biz de bu sene, yaşanan 
değişim ve dönüşüm ışığında, sinemacılara değişen ve yenilenen 
bu dünya düzeninde yeni şeyler söyleyebilmeleri için rehberlik 
etmek istedik ve onlar da buradan aldıkları ilhamla kendi 
hikayelerini yorumladılar. 

As the Sabancı Foundation, we have had a dream since 
our inception: To work towards social development to help 
individuals reach a world where they have greater access to 
education, culture and arts activities, where they can improve 
themselves. And we believe that social development is only 
possible through the empowerment of individuals. In our 
history that spans nearly half a century, we have organized many 
activities centered on individuals towards attaining this dream.

The Sabancı Foundation Short Film Competition is among 
these important projects we have undertaken. This year, 
we are delighted to hold the sixth edition of our Short Film 
Competition, which we have established to create awareness 
about social problems through art. Cinema is the most 
important and effective branch of the arts in terms of influencing 
the masses, and it lights the way for us on our path towards 
creating awareness in the public regarding social problems.

Another factor that makes the Short Film Competition 
meaningful and precious for us is that it enables young 
filmmakers to make a mark in their artistic journeys, and allows 
us to show them what they are capable of.

The Short Film Competition is organized under a different 
theme every year, under the slogan “Short Film, Long Impact.” 
Many jobs have been severely impacted by the pandemic 
process, and with reference to this fact, this year’s edition is 
themed “New Jobs in the New World”. As statistics show, jobs 
have been the area that the pandemic will be affecting the most 
in the medium and long term. Many professions are witnessing 
a great transformation, with the effect of digitalization. Research 
reports indicate that 14 percent of the existing professions 
today will be completely automated in the future, and 32 
percent will be substantially transformed. Another prediction 
is that the labor force in manufacturing will go down by 20 
percent, while the number of workers in the service industry will 
increase by 27 percent. For this reason, this year, we wanted to 
guide filmmakers towards saying new things in this changing 
and rejuvenating world order in the light of the change and 
transformation that is being experienced, and they created their 
own stories with this inspiration.



Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’na önemli katkılarından dolayı 
Sanat Yönetmenimiz Zeynep Atakan’a ve gençlere monotonluğa 
karşı çıkarak var olanı değiştirmek için çaba gösteren 
çalışmalarıyla ilham veren kanaat önderimiz Agnieszka Holland’a 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl bize meslekler konusundaki 
videolarıyla destek olan kıymetli isimlere de ayrıca teşekkürlerimi 
iletmek isterim. Gençlerin meslekler konusundaki değişen 
beklentilerini, hangi mesleklerde dönüşüm yaşanacağını, hatta 
hangi mesleklerin makinelerin eline geçebileceğini bizlere 
aktaran bu videolardan da çok şey öğrendik. Bir taraftan 
insan - robot etkileşimini inceleyen robopsikoloji gibi bir dal 
olduğunu görüp bir taraftan da Dünya Ekonomik Forumu 
tarafından yayınlanan rapora göre 2025 yılına kadar makineler ve 
algoritmalar arasındaki yeni iş bölümüne daha iyi uyum sağlayan 
97 milyon yeni görevin ortaya çıkabileceğini öğrendik.

Yine tüm bu isimlerin yanında projelerimize birlikte can 
verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. 
Ve yarışmamıza katılan tüm sinemacıları, sundukları katkı için 
gönülden kutluyorum.

I would like to present my thanks to our Art Director Zeynep 
Atakan for her contributions to the Sabancı Foundation Short 
Film Competition, to our Opinion Leader Agnieszka Holland, 
who has inspired young people with her work that challenges 
monotony and strives to change the existing conditions. I 
would also like to thank the esteemed creators who have 
supported us with their videos on new jobs. We have learned 
a lot from these videos, which have shown us young people’s 
changing expectations regarding jobs, which jobs will undergo 
transformation, and even which ones may be taken over by 
machines. We learned about the field of robopsychology, which 
studies human-robot interaction, while being informed that 
according to a World Economic Forum report, 97 million new 
jobs that better adapt to the new division of labor between 
machines and algorithms may emerge until 2025.

I would also like to extend my thanks to all my colleagues 
with whom we worked together to realize our projects, and I 
sincerely congratulate all filmmakers who have participated in 
our competition.



Sanat Yönetmeni
Art Director

ZEYNEP 
ATAKAN



Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, başladığı günden bu yana, 
toplumsal olaylar konusunda farkındalık yaratmaya ve sinema 
yoluyla hayatlara dokunmaya devam ediyor. Bu yıl altıncısı 
gerçekleşen yarışmanın teması “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” 
oldu. Başvuru yapan filmler sayesinde de gördük ki artık bir dolu 
yeni mesleğin oluşmasının yanı sıra, var olan pek çok meslek 
değişip dönüşüyor. Fiziksel sınırlar ve ön şartlar olmadan iş 
yapabilmenin yolları açılıyor.

Geçtiğimiz yıl başladığımız ‘market seçkisi’ ise, finalist filmlerde 
de olduğu gibi, yine Türkiye’nin ve dünyanın önemli sinema 
profesyonelleri ile buluşacak. Ayrıca bu yıl, bir ödül daha 
eklendi: Sosyal Etki Ödülü. Bu ödül, finalist filmlerden birine 
verilecek ve sivil toplum alanında uzman kişiler tarafından 
oluşturulan farklı bir jüri tarafından değerlendirilecek.

6. yarışmanın Kanaat Önderi, Agnieszka Holland, üretimlerine 
aktif devam eden yaşsız ve zamansız bir film yönetmeni. Çağının 
değişim dönüşümü ile barışık üretmeye devam ediyor. Toplumsal 
farkındalıklar konusunda da çok hassas ve hayal gücü olan 
herkesin, insanı ve doğayı koruyan bir bakış açısıyla mesleğinde 
üretimler yapması gerektiğini belirtiyor. Biz de 6 yıldır aynı 
bakış açısıyla üretilen filmleri art arda izlediğimizde ‘toplumsal 
farkındalığı’ yüksek filmleri ve bunu üreten yeni yetenekleri 
keşfetmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu projede öncelikli teşekkürüm Sayın Güler Sabancı’ya olacak. 
Çünkü onun vizyoner bakışı ve desteği olmasa, bu kadar etki 
yaratamazdık. Ayrıca, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel 
Safkan’a, Sabancı Vakfı çalışanlarına ve ZeynoFilm ekibine çok 
teşekkür ederim. 

Herkese farkındalıklar ve filmlerle dolu geçen günler dilerim.

Since its inception, the Sabancı Foundation Short Film
Competition has been raising awareness about social issues and
touching lives through cinema. The theme of the sixth edition
this year is “New Jobs in the New World”. The films that have
applied have shown us that in addition to the many new jobs
taking shape today, many existing ones are changing and
transforming. New ways of working without physical constraints
and preconditions are being discovered.

In addition to the finalists, the “market selection,” which we
started last year, will also be meeting prominent film
professionals from Turkey and around the world. We have also
added a new award this year: the Social Impact Award, which
will be given to one of the finalist films by a separate jury
of experts on civil society.

Agnieszka Holland, the Opinion Leader of the sixth edition of
our competition, is an ageless and timeless director who is
actively continuing to create her art, at peace with the
changes and transformations of her time. She is very sensitive
with regard to social awareness, and states that everyone
should employ their imagination to work with a perspective
that protects humanity and nature. Similarly, when we watch
the films that have been produced with such an outlook
throughout the 6 years of our competition in sequence, we are
delighted to have discovered films with a sense of “social
awareness” and the new talents that have produced them.

I would like to present my special thanks to Ms. Güler Sabancı
for this project. Because had it not been for her visionary
outlook and support, we could not have created the impact we
have. I would also like to thank Sabancı Foundation General
Manager Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Foundation personnel 
and the ZeynoFilm team.

I wish everyone days full of awareness and cinema.
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1989’da Avusturya Lisesinden, 1993’te İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme 
Bölümü’nden mezun oldu. 2003’te Boğaziçi 
Üniversitesi’nden 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. Nevgül 
Bilsel Safkan, aynı zamanda Türkiye Üçüncü Sektör 
Vakfı (TÜSEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 
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 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.

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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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 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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Asya-Pasifik sineması alanında 
uzmanlaşan Maxine Williamson, 
kuruluşunda aktif rol oynadığı Asya 
Pasifik Sinema Ödülleri’nin 10. yılına 
kadar direktörlüğünü yürüttü. 2014-
2016 yılları arasında Brisbane Asya 
Pasifik Film Festivali’nin direktörlüğünü 
üstlendi. Dört yıl boyunca CNN’de 
yayınlanan belgesel dizisi Scene by 
Scene’de yardımcı yapımcı olarak, beş 
yıl boyunca Antalya Film Forum’da Asya 
Pasifik Danışmanı görev aldı. Uluslararası 
Suç Ve Ceza Film Festivali’nin danışma 
kurulu üyesi ve Moğolistan Sinema 
Akademisi Elçisidir. Arthouse gösterim ve 
dağıtım sektöründe on yıllık deneyiminin 
ardından uluslararası ortak yapımlar 
üzerinde çalışmaya başlayan Williamson, 
beş projenin yapımını sürdürüyor.

A specialist in AP cinema, 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 (2014-2016), an 
associate producer on the documentary 
series Scene by Scene on CNN 
International for four years, and Asia 
Pacific Consultant for Turkey’s Antalya 
Film Forum for five years. She is also 
an Advisory Board Member of Crime 
and Punishment International Film 
Festival and Ambassador of Mongolian 
Film Academy. After working in the 
arthouse exhibition/distribution sector 
for 10-years, she is now producing 
international co-productions with a five-
feature slate. 

Galatasaray Üniversitesi İletişim 
Fakütesi’nden mezun oldu. D 
Productions ve Mars Entertainment 
Group’ta film alım departmanlarında 
çalıştı. 2012’de AC Film bünyesine 
katıldı, halen şirkette yapımcılık görevini 
yürütmektedir. 2015’te Solis Film’i kurdu 
ve 2017’de EAVE Producers Workshop 
programını tamamladı. 2020’den beri 
Solis Cinema Sessions adı altında 
proje geliştirme eğitimleri vermektedir. 
2021 Antalya Film Forum’un ortak 
direktörlüğünü üstlenmiştir. Şu günlerde 
Orçun Behram’ın “Cenaze” filmi ve 
“Ayak İşleri” dizisinin ikinci sezonunun 
ön hazırlığı ile Liman Film ortaklığıyla 
gerçekleşecek Burcu Aykar’ın ilk uzun 
metraj projesinin finansman sürecini 
yürütmektedir.

A graduate of the Galatasaray University 
Department of Communication, she 
worked in the acquisition departments of 
D Productions and Mars Entertainment 
Group. In 2012, she started working for 
AC Film, where she works as a producer. 
She started Solis Film in 2015. In 2017, 
she completed the EAVE Producers 
Workshop. She has been holding project 
development workshops under Solis 
Cinema Sessions since 2020. A co-
director of the 2021 Antalya Film Forum, 
she is working on the pre-production of 
Orçun Behram’s Cenaze and the second 
season of the series Ayak İşleri, and the 
financing of Burcu Aykar’s debut feature 
film.
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Meksika sinemasını dünyanın gündemine taşıyan 
Michel Franco, Chronic, Las Hijas de Abril 
ve Después de Lucía filmleriyle Cannes Film 
Festivali’nde ödüller aldı. 600 Millas ve 2015’te 
Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan kazanan 
From Afar’ın yapımcılığını üstlendi. 2017’de 
Venedik Film Festivali jürisinde yer aldı. 2020’de 
distopik bir dram olan New Order’la Venedik Film 
Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü’ne layık görüldü. 
Bir yıl sonra, festivale Acapulco’da çektiği, 
başrollerinde Tim Roth ve Charlotte Gainsbourg’un 
yer aldığı son filmi Sundown’la döndü.

Born in Mexico City and has put Mexican cinema 
in the global spotlight. The films he has made 
include Chronic, Las Hijas de Abril, Después de 
Lucía all awarded prizes at Cannes Film Festival. 
He produced 600 Millas and From Afar, winner of 
the Golden Lion at the 2015 Venice Film Festival. 
Also, he was member of the jury at La Biennale 
Cinema 2017. In 2020, his film New Order, a 
dystopian drama, was awarded with the Silver Lion 
Grand Jury Prize at Venice Film Festival 2020. Only 
one year later, Michel came back to the festival to 
premier his latest film, Sundown, a drama filmed in 
Acapulco, Mexico, starring Tim Roth and Charlotte 
Gainsbourg.

2007’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Tiyatro Bölümü’ne girdi. Televizyonda çeşitli 
ses getiren yapımlarda rol aldıktan sonra Zeki 
Demirkubuz’un Bulantı filmiyle sinemaya adım 
attı. Çekimleri Türkiye’de başlayıp Afganistan’da 
devam eden Toz ve Pelin Esmer imzalı İşe Yarar 
Bir Şey’deki performansıyla dikkatleri bir kez daha 
üzerine çekti. Netflix Türkiye yapımı Berkun Oya 
imzalı Bir Başkadır’daki performansıyla dizinin 
gösterildiği pek çok ülkeden övgü dolu yorumlar 
aldı. Son olarak 58. Antalya Altın Portakal Film 
Festivali Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürileri 
arasında yer aldı.

Having started her studies at the İstanbul 
University State Conservatory Theater Department, 
Öykü Karayel acted in various popular television 
productions, and made her start in cinema with 
Zeki Demirkubuz’s Nausea. She received acclaim 
with her parts in Toz, which was filmed in Turkey 
and Afghanistan, and Pelin Esmer’s Something 
Useful. Her performance in Berkun Oya’s Ethos, 
a Netflix Turkey production, was praised in many 
countries where the show was screened. She was a 
jury member for the 58th Antalya Golden Orange 
Film Festival National Short Film Competition.
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İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde 
eğitim gördüğü sıralarda başladığı Bant 
Mag. dergisindeki sinema yazarlığı ve 
editörlük işini yaklaşık 15 yıl boyunca 
sürdürdü. 2012 yılında ilk uzun metrajlı 
sinema filmi Görünmeyenler’in 
yönetmenliğini üstlendi. İki yıl boyunca 
Uluslararası Antalya Film Festivali’nin 
yönetim kadrosunda yer aldıktan sonra, 
2019 yılında Biz Böyleyiz filminin ortak 
yazarlığını üstlendi. Bartu Küçükçağlayan 
ile yaptığı Instagram canlı yayın serisi 
Mücbir Sebepler ile yüzbinlerce seyirciye 
ulaşan yayınlar gerçekleştirdi. Halen 
çeşitli yapımlarda danışmanlık, yazar 
ve yapımcılık görevleri almakta ve yeni 
projelerinin hazırlıklarını yürütmekte.

Getting started at the Bant Mag. 
magazine while studying philosophy at 
İstanbul University, he worked as a film 
critic and editor for the magazine for 
about 15 years. In 2012, he directed his 
first feature film Görünmeyenler. After 
working as part of the administrative 
team for the Antalya International Film 
Festival for two years, in 2019, he co-
wrote the feature film Biz Böyleyiz. His 
Instagram live series Mücbir Sebepler 
with Bartu Küçükçağlayan reached 
hundreds of thousands of viewers. He 
continues to work as an advisor, writer 
and producer for various productions, 
as well as working on his upcoming 
projects.
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1990’da İzlanda Sanat Üniversitesi’nden 
mezun oldu. Tiyatroda hem klasik hem 
de modern yapımlarda önemli roller 
oynadı. Angels of the Universe filmindeki 
performansı ile Avrupa Film Akademisi, 
İzleyicinin Seçimi dalında En İyi Erkek 
Oyuncu ödülüne layık görüldü. Kendi 
ülkesinin en büyük film ödülleri olan 
Edda Ödülleri’nde sekiz kere En İyi Erkek 
Oyuncu ödülü aldı. A White, White Day 
filmindeki performansı ile Cannes Film 
Festivali, Eleştirmenler Haftası’nda En İyi 
Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Everest, 
Justice League, Fantastic Beasts: The 
Crimes of Grindelwald rol aldığı diğer 
uluslararası filmlerdir. Son olarak 94. 
Oscar Ödülleri’nde En İyi Uluslararası 
Film Dalı’nda kısa listeye kalan Lamb 
filminde oynadı.

Graduated from the Icelandic Academy 
of the Arts in 1990. He has extensive 
experience in theatre and has played 
various roles in both classical and 
contemporary plays. He won the People’s 
Choice Award for Best European Actor 
in the 2000 European Film Awards for 
his leading role in the film “Angels of 
the Universe”. He has received eight 
Edda Awards for the Best Actor and he 
won the Best Actor award for his lead 
performance in A White White Day, at 
the Cannes Film Festival’s Critics’ Week. 
Everest, Justice League and Fantastic 
Beasts: The Crimes of Grindelwald are 
among the international films he has 
performed in. He has most recently 
played a part in the film Lamb, which was 
shortlisted for the 94th Academy Awards.
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Özgün gerçekçi görsel tarzıyla tanınan 
Kosovalı yazar ve yönetmen Blerta 
Basholli, hikayelerinde toplumsal cinsiyet 
meselelerine odaklanıyor. 2008’de 
NYU Sinema Lisansüstü Programı’nda 
Dekanlık Ödülü aldı. Kısa filmi Lena 
& Me aralarında Tirana Uluslararası 
Film Festivali’nin de yer aldığı prestijli 
festivallerde gösterildi ve ödüller kazandı. 
Bir diğer kısa filmi olan Gjakova 726, 
Rotterdam Film Festivali ve Doku Fest’te 
gösterildi. 2020’de ilk uzun metraj filmi 
olan Hive’ı tamamladı. Hive, Sundance 
Film Festivali’nin Dünya Sineması 
Dramatik Yarışma bölümünde gösterildi, 
Büyük Jüri Ödülü de dahil olmak 
üzere üç ödül kazandı ve 94. Akademi 
Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film 
Dalı’nda kısa listeye kaldı.

A writer/director from Kosova with a 
unique realistic visual style. Her stories 
touch upon social and gender issues. In 
2008, she was awarded Dean’s Fellowship 
at the Film Graduate Program at NYU. 
Her short film Lena & Me screened and 
awarded at prestigious festivals around 
the world including Tirana International 
Film Festival. Another short film of hers 
Gjakova 726 took part in Rotterdam 
Film Festival and Doku Fest. In 2020 she 
finished her first feature film “HIVE”. 
Hive screened at Sundance Film Festival 
as part of the World Cinema Dramatic 
Competition, won three awards including 
Grand Jury Prize and was shortlisted 
for the 94th Academy Awards on the 
International Feature Film category.
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TESEV, Willows Foundation, TÜSİAD, 
Toplum Gönüllüleri Vakfı ve İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları 
Merkezi’nde çalıştı; AÇEV, Anadolu Kültür 
ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nda Yönetim 
Kurulu üyeliği yaptı. Bugüne kadar sivil 
toplum, gençlik politikaları, sivil toplum 
teorisi ve video oyunları tarihi üzerine 
lisans ve yüksek lisans dersleri verdi, 
gençlik politikalarıyla ilgili araştırmaları 
ve kitapları yayınlandı. STK’lara hibe 
desteği sağlamak ve Türkiye’de bağışçılık 
kültürünün gelişmesine katkı sağlamak 
için kurulan Sivil Toplum için Destek 
Vakfı’nın ve Londra’daki Turkey Mozaik 
Foundation’ın kurucularındandır.

Having worked at TESEV, the Willows 
Foundation, TÜSİAD, Community 
Volunteers Foundation and the İstanbul 
Bilgi University Center for Civil Society 
Studies, Yörük Kurtaran sat on the 
boards of AÇEV, Anadolu Kültür and 
the Ali İsmail Korkmaz Foundation. He 
taught undergraduate and graduate 
lectures on civil society, youth policy, 
civil society theory and the history of 
video games, and published research 
and books on youth policy. He is among 
the founders of the Support Foundation 
for Civil Society, established to help 
provide grants to NGOs and contribute 
to the development of donation culture 
in Turkey, and the Turkey Mozaik 
Foundation in London.
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1982 yılında İstanbul’da doğdu. Bir 
buçuk yaşında geçirdiği ateşli bir hastalık 
sebebiyle engelli kaldı. Tekerlekli 
sandalyede, erkekler takımında kadın 
sporcu olarak maçlara çıktığı dönemde 
tiyatro tutkusunu keşfetti. Oyuncu 
Kazım Eryüksel’den eğitim aldı, 
oyunculuktan yazarlığa ve yönetmenliğe 
kadar, tiyatronun her alanında yer aldı; 
kendi yazdığı tiyatro oyunlarını Devlet 
Tiyatroları’nda oynama fırsatı buldu. 
2002 yılında Türkiye Engelsizler Kültür, 
Sanat ve Eğitim Merkezi’ni (TEKSEM) 
kurdu. Şimdilerde halen TEKSEM’in sanat 
yönetmenliğini yapmakta, fikirleri her 
geçen gün daha fazla engelli çocuğa ve 
ebeveynlerine ulaşmaktadır. 

Born in İstanbul in 1982, Gamze Elibol 
was disabled due to complications from 
fever at the age of one. During the time 
she played sports in men’s teams on a 
wheelchair, she discovered her passion 
for theater. Training with actor Kazım 
Eryüksel, she worked in every capacity 
in theater, from acting to writing and 
directing, and found the opportunity 
to act in her original plays at the State 
Theaters. In 2002, she founded the Art, 
Culture and Education Center for People 
with Disabilities (TEKSEM.) She currently 
works as artistic director for TEKSEM, 
and her ideas reach more disabled 
children and their parents every day.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Sabancı Üniversitesi Executive 
MBA mezunudur. Harvard Business 
School’dan “Yönetimde Mükemmellik” 
sertifikasına sahiptir. Ulusal ve global 
markaların işveren markası danışmanlığını 
yürütmekte, Universum’un Türkiye 
liderliğini sürdürmektedir. Kuran, YetGen 
Koop Kurucu Üyesi, PERYÖN Gençlik 
Kurulları, Sabancı Üniversitesi Yönetim 
Bilimleri Fakültesi ve Yanındayız Derneği 
Danışma Kurulu üyesidir. Ayrıca MEF 
Üniversitesi’nde Çeşitlilik, Hakkaniyet ve 
Kapsayıcılık dersi vermekte ve üç kitabı 
bulunmaktadır.

A graduate of the Hacettepe University 
Department of English Language and 
Literature and the Sabancı University 
Executive MBA Program, Evrim Kuran 
holds a Certificate of Management 
Excellence from Harvard Business 
School. Working as an employer 
branding consultant for local and global 
brands, she is the country leader for 
Turkey of Universum. Kuran is a founding 
member of YetGen Koop, and an 
Advisory Board member for the PERYÖN 
Youth Council, the Sabancı University 
Faculty of Administrative Sciences, and 
Yanındayız Foundation. She lectures on 
Diversity, Equity, and Inclusion at MEF 
University, and is the author of three 
books.
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The pandemic taught 
us that we need a 
different approach 
to our work, that the 
different things are 
important, that it’s 
less important to have 
and produce and 
more important to 
care, for the people, 
for the planet, for 
the animals, for 
everybody.

Pandemi bize 
işlerimizde farklı bir 
yaklaşıma ihtiyacımız 
olduğunu, farklı 
şeylerin daha önemli 
olduğunu öğretti. 
Sahip olmanın 
ve üretimin daha 
önemsiz olduğunu, 
asıl önemsememiz 
gerekenlerin: insanlar, 
gezegenimiz ve 
hayvanlar olduğunu 
herkese öğretti.
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Prag’daki ünlü film okulu FAMU’dan mezun olduktan sonra film 
kariyerine başlayan Agnieszka Holland, 1978 yılında çektiği ilk 
uzun metrajlı filmi “Provincial Actors” ile 1980 senesinde Cannes 
Film Festivali’nde Uluslararası Eleştirmenler Ödülü’nü kazandı. 

Genellikle politik ve/veya Polonya ile ilgili temalarda filmler 
yapan Polonyalı yönetmen, 1985 senesinde “Angry Harvest” ile 
“Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Akademi Ödülleri adaylığı 
kazandı. 1990’da yönettiği “Europa Europa” filmi ile Altın 
Küre ödülünün sahibi oldu ve bu filmle Akademi Ödüllerine 
ikinci adaylığını “En İyi Senaryo” dalında kazanmış oldu. 
Akademi ödüllerine üçüncü adaylığını ise 2011 senesinde “In 
Darkness” filmiyle kazandı. “Spoor”/“Pokot” isimli filmi Nobel 
ödüllü Olga Tokarczuk’un “Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri 
Üzerinde” isimli romanından uyarlandı ve 2017’de Berlinale’de 
Gümüş Ayı ödülünün sahibi oldu. Mr. Jones (2017 - 2018) ve 
“Charlatan” (2018 - 2019) filmleri prömiyerlerini Berlinale’de 
yaptı.

Senarist olarak, yakın arkadaşı Krzysztof Kieslowski ile onun 
beğenilen üçlemesi “Üç Renk”in (1993) senaryosunda iş birliği 
yaptı ve uzun zamandır arkadaşı ve akıl hocası olan Andrzej 
Wajda için birkaç senaryo yazdı. Seçildiği Aralık 2020’den bu 
yana Avrupa Film Akademisi’nin Başkanlığını yürütmekte olan 
Holland, ayrıca Televizyon ve dijital platformlar için yapılan 
birçok projede yapımcı ve/veya yönetmen olarak yer aldı.

Agnieszka Holland’ın film çalışmaları, inanç ve tasavvuf 
meseleleriyle ilgilenen Yahudi ve Katolik köklerini yansıtır. Sık 
sık; bir çıkış yolu arayan, kendini gerçekleştirmeye çalışan, 
mutluluğun peşinden koşan ve başarısız olan veya şüpheli 
bir uzlaşmaya razı olmaya zorlanan insanları tasvir eder ve 
çalışmaları, insanların kritik durumlarla “ahlaki” olarak nasıl başa 
çıktığı sorusunu ortaya koyar.

Agnieszka Holland started her film career after graduating 
from FAMU, Prague and won the International Critics Prize at 
the Cannes Film Festival in 1980 with her directorial debut 
“Provincial Actors”. 

Holland, whose films often has political and/or Polish themes, 
received an Academy Award nomination for best foreign 
language film, for “Angry Harvest” (1985) and won a Golden 
Globe and received her second Academy Award nomination 
for best screenplay with “Europa Europa” (1990). With 
her film “In Darkness” (2011), she received her third Oscar 
nomination. Her recent films include “Spoor aka Pokot” 
(awarded The Silver Bear in The 2017 Berlinale, based on the 
novel Drive Your Plow over the Bones of the Dead by Nobel 
Prize winner Olga Tokarczuk), “Mr. Jones” (2017-2018) and 
”Charlatan” (2018-2019) both of which also premiered at the 
Berlinale. 

As a screenwriter she collaborated with her close friend, 
Krzysztof Kieslowski, on the screenplay of his acclaimed trilogy, 
“Three Colours” (1993) and wrote several scripts for her 
longtime friend and mentor, Andrzej Wajda. Holland, who has 
been the President of the European Film Academy since 2020, 
has also produced and/or directed numerous episodes of series 
for television and content platforms. 

Her body of work often reflects her Jewish and Catholic roots, 
dealing with issues of faith and mysticism. She often portrays 
people looking for a way out, striving for self-fulfillment, 
pursuing happiness and failing or being forced to settle for a 
dubious compromise and her work poses the question of how 
human beings morally deal with critical situations.
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Bağımsız bir ekip, üzerine 
çalıştıkları içeriği ilk kez test eder.

An independent team tests the 
content they have been working 

on for the first time.

Yönetmen / Director: Deniz Altun

Yapımcı / Producer: Deniz Altun

Tür / Genre: Dram / Drama 

Süre / Duration: 5:00

1995’te Ankara’da do!du. Anadolu Üniversitesi Basın 
ve Yayın ile Sinema ve Televizyon bölümlerinde çift 
ana dal yaptı. Birçok tanıtım filminde, belgeselde 
ve kısa filmde yönetmenlik ve görüntü yönetmenli!i 
görevlerini üstlendi. Foto!rafçılık, video prodüksiyon ve 
grafik tasarım alanlarında profesyonel olarak çalı"maya 
devam ediyor.

Born in 1995 in Ankara, Altun completed his double 
major in Journalism and Cinema and Television 
at Anadolu University. He worked as a director of 
photography and director for numerous commercials, 
documentaries and short films. He continues to work 
as a professional in the fields of photography, video 
production and graphic design.

DENİZ ALTUN
Yönetmen / Director
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Tüm meslekler kaybolurken; 
yalnızca sanat kendini 

kaybetmeden mekân değiştirir.

As professions vanish one by one, 
only art manages to survive on a 

different medium.

Yönetmen / Director: Simge Tunç

Yapımcı / Producer: Simge Tunç

Tür / Genre: Deneysel / Experimental 

Süre / Duration: 4:18

1997’de #stanbul’da do!du. Eski"ehir Osmangazi 
Üniversitesi Görsel #leti"im Tasarımı Bölümü’nü birincilik 
derecesiyle bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans e!itimini 
sürdürüyor. Metin yazarlı!ı ve sosyal medya yöneticili!i 
yapıyor, tez çalı"masını sürdürüyor. Daha önce 
çe"itli kısa filmlerin yapımında çalı"tı. “Çamur,” ikinci 
yönetmenlik deneyimi.

Born in 1997 in #stanbul, Simge Tunç graduated first 
in her class from the Eski"ehir Osmangazi University 
Department of Visual Communication Design, where 
she is currently studying for her Master’s degree. She 
is currently working on her dissertation, while working 
as a copywriter and social media manager. She has 
previously worked in the production of various short 
films, and Çamur is her second film.

SİMGE TUNÇ
Yönetmen / Director



KADRAJA GİRMEYEN PANDEMİ
PANDEMIC NOT INCLUDED IN THE FRAME



Emekli bir sinemacının pandemi 
sürecindeki yaşam mücadelesi ve 

bunalımı anlatılmaktadır.

The depression and struggle for 
life of a retired filmmaker.

Yönetmen / Director: Kenan Olpak

Yapımcı / Producer: Cabbar Yıldız

Tür / Genre: Dram / Drama 

Süre / Duration: 4:48

1963 Erzurum do!umlu. Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Kimya bölümü mezunu kimyager, emekli kimya 
ö!retmeni. Geleneksel Türk Tiyatrosu meddah sanatçısı. 
Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Ta"ıyıcısı. Bilkent 
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Tiyatro 
Bölümünden Reji ve Oyunculuk e!itimi aldı. Senarist ve 
yönetmen. Dizi ve sinema oyuncusu. Evli ve iki çocuk 
sahibi. Ankara’da oturuyor.

Born in 1963 in Erzurum, Olpak graduated from the 
Ankara University Faculty of Science Department 
of Chemistry. He is a chemist and retired chemistry 
teacher, a traditional Turkish theater meddah, and 
a UNESCO Intangible Cultural Heritage Bearer. He 
studied Directing and Acting at the Bilkent University 
Department of Theater. He works as a screenwriter, 
director and actor. Married and the father of two, he 
lives in Ankara.

KENAN OLPAK
Yönetmen / Director



KIRMIZI ELBİSE
THE RED DRESS



Kırmızı bir elbise değişen hayatları 
anlatabilir mi?

Can a red dress be a metaphor 
for changing lives?

Yönetmen / Director: Emre Sezgin

Yapımcı / Producer: Elif Tekin

Tür / Genre: Dram / Drama 

Süre / Duration: 4:57

#zmir’de do!du. #lk üretimlerine yedi ya"ında "iir yazarak 
ba"ladı. #lerleyen ya"larda hikâye anlatımının ba"ka 
biçimleriyle tanı"tı ve Ege Üniversitesi’nde Radyo, TV 
ve Sinema e!itimi aldı. E!itim aldı!ı süreçte markalar 
için içerikler üretmeye ba"ladı. 2016 yılında #stanbul’a 
ta"ındı ve ba"ta reklam filmleri olmak üzere birçok i"te 
yönetmen ve yapımcı olarak rol aldı.

Born in #zmir, he started writing poetry at the age of 
seven. Later introduced to other forms of storytelling, 
he studied Radio, Television and Cinema at Ege 
University, and started creating content for brands 
during his education. He moved to #stanbul in 2016, 
where he worked as director and producer for various 
projects, primarily commercials.

EMRE SEZGİN
Yönetmen / Director



KORKULUK
WINDOW RAILING



Evinde çalışmaktan sıkılan bir 
teknik servis görevlisinin yaptığı 

değişiklik büyük bir sorunla 
sonuçlanır.

A service technician bored 
of working at home makes a 
change, but runs into a big 

problem.

Yönetmen / Director: İbrahim Mutlu Erdemir

Yapımcı / Producer: Celil Gürbüzer

Tür / Genre: Kurmaca / Fiction 

Süre / Duration: 4:16

1995’te Ankara’da do!du. 2014 yılında Ankara 
Üniversitesi #leti"im Fakültesi’nde Radyo, TV ve Sinema 
bölümüne girdi. 2021 yılında çekti!i ‘’Be"ik’’ adlı kısa film, 
ulusal ve uluslararası birçok festivalde gösterildi. TV 
belgeselleri ve dizilere video editörlü!ü yapıyor, aktif 
olarak kısa filmler çekiyor. 

Born in 1995 in Ankara, Erdemir enrolled in the Ankara 
University Faculty of Communication Department of 
Radio, Television and Cinema in 2014. His short film 
Be"ik, which he filmed in 2021, was screened at various 
local and international film festivals. He currently works 
as a video editor for TV documentaries and series, and 
makes short films.

İBRAHİM MUTLU
ERDEMİR
Yönetmen / Director



KOVUK
CAVITY



Hayallerine dokunmasak da 
hayatlarına dokunalım.

We may not be able to touch 
their dreams, but we can touch 

their lives.

Yönetmen / Director: Mustafa Büyükbayram

Yapımcı / Producer: Mustafa Büyükbayram

Tür / Genre: Dram / Drama 

Süre / Duration: 5:00

1991’de #zmir’de do!du. 2011’de Polis Meslek 
Yüksekokulu’nu tamamlamasının ardından #stanbul’da 
polis memuru olarak göreve ba"ladı. Burada 8 yıl çe"itli 
"ubelerde görev aldı. Günümüzde Tunceli ilinde görev 
yapmaktadır. Meslek hayatına devam ederken Anadolu 
Üniversitesi Foto!rafçılık ve Kameramanlık bölümünü 
tamamladı. #stanbul Emniyet Müdürlü!ü kadrosunda 
çalı"ırken de birçok haber ve tanıtım kliplerinin 
hazırlanmasında görev aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Born in 1991 in #zmir, Büyükbayram graduated from the 
Police Vocational School in 2011 and worked as a police 
officer in #stanbul in various departments for 8 years. 
He currently works in Tunceli, and graduated from 
the Anadolu University Department of Photography 
and Camera Operation during active duty. He helped 
produce many news and publicity clips during his duty 
at the #stanbul Directorate of Security. He is married 
and the father of one.

MUSTAFA 
BÜYÜKBAYRAM
Yönetmen / Director



OLMAK YA DA OLMAMAK
TO BE OR NOT TO BE



Tiyatroların kapalı olduğu 
pandemi sürecinde, bunalımdaki 
bir oyuncu sahneye çıkma fırsatı 

bulur.

A depressed actor finds an 
opportunity to go on stage 
during the pandemic, when 
theaters have closed down.

Yönetmen / Director: Fatih Korgan

Yapımcı / Producer: Fatih Korgan

Tür / Genre: Dram / Drama 

Süre / Duration: 3:17

1980’de Bitlis’te do!du. 2004 yılında Ege Üniversitesi 
Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2007 
yılından bu yana Milli E!itime ba!lı okullarda Türk Dili 
ve Edebiyatı ö!retmenli!i yapıyor. 2013 yılından bu 
yana çe"itli kurslarda foto!rafçılık ve sinema üzerine 
e!itimler alıp foto!raflarıyla birçok sergiye katıldı. 
Çekmeköy Halk E!itim Merkezi’nde uygulamalı tiyatro ve 
senaryo yazarlı!ı alanlarında e!itimler vermektedir.

Born in 1980 in Bitlis, Korgan graduated from the 
Ege University Department of Turkish Language and 
Literature in 2004. Since 2007, he has been teaching 
Turkish Language and Literature in schools. He has been 
studying photography and cinema in various courses 
and participating in exhibitions since 2013. He currently 
teaches theater and screenwriting at the Çekmeköy 
Public Education Center.

FATİH KORGAN
Yönetmen / Director



ÖĞRETMEN
TEACHER



Emekli bir öğretmenin, 100.000 
aboneli sanal bir öğretmene 

dönüşme hikayesi.

The story of a retired teacher 
transforming into a virtual teacher 

with 100,000 subscribers.

Yönetmen / Director: Arda Meriç Kırım

Yapımcı / Producer: Arda Meriç Kırım

Tür / Genre: Dram / Drama 

Süre / Duration: 4:12

2000’de Ankara’da do!du. Ortaokul ve liseyi de 
bu "ehirde okudu. 2018’de Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü 
kazandı. Birçok canlı yayın, reklam ve belgesel filminde 
kameramanlık ve asistanlık yaptı. $u an üniversite 
dördüncü sınıf ö!rencisi.

Completing his secondary and high school education 
in Ankara, where he was born in 2000, Kırım enrolled 
in the Ankara Hacı Bayram Veli University Department 
of Radio, Television and Cinema in 2018, where he 
is currently studying his fourth year. He worked as a 
cameraman and assistant for numerous live broadcasts, 
commercials and documentaries.

ARDA MERİÇ
KIRIM
Yönetmen / Director



REVİZE
REVISE



Bazı ses sanatçıları kapanmadan 
dolayı ses kayıtlarını ev ortamında 

alır.

A group of voice actors make 
their recordings at home due to 

the pandemic lockdown.

Yönetmen / Director: Mustafa Yaşar

Yapımcı / Producer: Ömer Dolgun

Tür / Genre: Dram / Drama 

Süre / Duration: 4:24

#stanbul do!umludur. $u an Galatasaray Üniversitesi 
Uluslararası #li"kiler bölümü son sınıf ö!rencisidir. Kısa 
film ve senaryo yarı"malarına katılmı", Galatasaray 
Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nde iki oyunda sahne 
almı"tır. Yapımcılı!ını üstlendi!i “Senfoni”, yönetmen ve 
senaristli!ini üstlendi!i “Palto” adlı filmleri vardır. Çe"itli 
projelerle çalı"malarını sürdürmektedir. 

Born in #stanbul, Ya"ar is currently studying in his final 
year at the Galatasaray University Department of 
International Relations. He participated in various short 
film and screenwriting competitions, and acted in two 
plays with the Galatasaray University Theater Club. He 
produced the film Senfoni, wrote and directed the film 
Palto, and continues to pursue a variety of projects.

MUSTAFA YAŞAR
Yönetmen / Director



SUFLE
SUFLE



Küfretme soğuk sabahın grisine, 
kartuşu bitmiş şehirden ne istersin?

Don’t swear at the cold gray 
morning. What do you want from 

a city that has run out of ink?

Yönetmen / Director: Efe Tuncay

Yapımcı / Producer: Yusuf Selçuk

Tür / Genre: Dram, Kurmaca / Drama, Fiction 

Süre / Duration: 5:00

1995’te do!du. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’nde 
okudu!u dört yıl boyunca plastik sanatların pek çok 
alanında üretim yapma fırsatı buldu. Sonrasında 
Hacettepe Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’ne girdi. 
Üniversite e!itimi sırasında, sinemaya olan ilgisini ke"fetti 
ve ilk kısa filmini çekti. Hobi olarak üstünde çalı"maya 
ba"ladı!ı video sanatlar zamanla ilgi oda!ı haline 
geldi. $u anda çe"itli reklam, film ve dizi projeleri 
üstünde çalı"ıyor.

Born in 1995, Tuncay worked in various branches of 
the plastic arts during his four years of study at the 
Ankara High School of Fine Arts. During his education 
in the Hacettepe University Department of Graphic 
Design, he discovered his interest in cinema, and made 
his first short film. Video art, which he first took on as 
a hobby, gradually became the focus of his interest. 
He currently works on various commercial, film and TV 
series projects.

EFE TUNCAY
Yönetmen / Director



YÂREN
CRONY



Uzak bir gelecekte, Devrim 
korkularını bastırabilecek bir 

arkadaş arar.

In the far future, Devrim seeks a 
friend who can quell his fears.

Yönetmen / Director: Said Sakıp Demir

Yapımcı / Producer: Said Sakıp Demir

Tür / Genre: Dram, Kurmaca / Drama, Fiction 

Süre / Duration: 5:00

2015 yılından beri kısa film, tanıtım filmi, müzik klibi, 
belgesel gibi projelerde kurgu, kamera ve senaryo 
gibi farklı alanlarda çalı"makta. Senaryo, kurgu, 
seslendirme, yönetmenlik gibi alanlarda hem ulusal hem 
de uluslararası festivallerde ödüller kazandı, gösterim 
seçkilerine girdi. 2018 yılında film yapımıyla tam zamanlı 
olarak u!ra"mak için Bilkent Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nden ayrıldı. Sonrasında bazen freelance, bazen 
de ajanslarda çalı"arak bir yandan kendi filmlerini 
yazmaya ve çekmeye devam etti.

He has been working as an editor, cameraman and 
writer for short films, commercials, music videos and 
documentaries since 2015. His work was screened 
at many film festivals, where he won awards in 
screenwriting, editing, voice acting and directing. 
In 2018, he left the Bilkent University Department of 
Economics to work on film production full time, and has 
since been working on his own films.

Yönetmen / Director

SAİD SAKIP
DEMİR



ZİYARETÇİ
VISITOR



Mezarlık ziyareti gerçekleştiren 
Sami, bu kez sıra dışı bir mezar taşı 

görür.

Visiting a cemetery, Sami 
encounters an extraordinary 

gravestone.

Yönetmen / Director: Zafer Geyikçi

Yapımcı / Producer: Zafer Geyikçi

Tür / Genre: Dram / Drama 

Süre / Duration: 3:15

1993’te Kayseri’de do!du. Erciyes Üniversitesi GSF Heykel 
Bölümü’nden mezun oldu. 2016, EgeArt Sanat Günleri 
ve Base 2017 Mezunlar Sergisi’nde çe"itli eserleri 
sergilenmeye hak kazandı. “Po"et” ve “Son Ak"am 
Yeme!i” kısa filmlerini çekti, çe"itli ödüller aldı. “Abis” 
kısa metrajlı film senaryosuyla 9. Okan Üniversitesi 
Uluslararası Kısa Film Festivali FilmYAP kapsamında 
“Yapım Ödülü” almaya hak kazandı. Çalı"malarını halen 
Kayseri’de sürdürüyor.

Born in 1993 in Kayseri, Geyikçi graduated from the 
Erciyes University Faculty of Fine Arts Department of 
Sculpture. His work was exhibited in the EgeArt Sanat 
Günleri and Base 2017 Graduation Exhibitions. His short 
films Po"et and Son Ak"am Yeme!i won various awards. 
His short film screenplay Abis won the Production 
Award at the FilmYAP workshop at the 9th Okan 
University International Short Film Festival. He lives and 
works in Kayseri.

ZAFER GEYİKÇİ
Yönetmen / Director
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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.
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ATEŞ BÖCEĞİ TOHUMU
FIREFLY SEED



Karanlığa çare arayan bir genetik 
mühendisinin serüveni. 

The story of a genetic engineer 
looking for a cure for darkness.

Yönetmen / Director: Reyyan İpek Pekergin

Yapımcı / Producer: Reyyan İpek Pekergin, Sıla Merd, 

Sueda Ebrar Güzeldere

Tür / Genre: Deneysel / Experimental 

Süre / Duration: 4:58

2001’de Adana’da do!du. 2019 yılında Çukurova 
Üniversitesi #ktisat (#ngilizce) bölümünde üniversite 
hayatına ba"ladı. Dijital içerikler üretmek üzerine olan 
ilgisini ke"fedince bu yıl Radyo, Televizyon ve Sinema 
bölümü okumaya ba"ladı.

Born in Adana in 2001, Pekergin started her university 
education at the Department of Economics in English at 
Çukurova University. Discovering her interest in creating 
digital content, she started studying Radio, Television 
and Cinema this year.

Yönetmen / Director

REYYAN İPEK
PEKERGİN



DİAFON
DIAPHONE



Sosyal problemlerin çözümü, insan 
tabiatıyla bağdaşmayan distopik 

yöntemlerde mi yatar?

Do solutions to social problems 
lie in distopian methods that are 
out of touch with human nature?

Yönetmen / Director: Kazım Avşar

Yapımcı / Producer: Nur Duru Smith

Tür / Genre: Kurmaca / Fiction 

Süre / Duration: 5:00

1990’da Aksaray’da do!du. Ortaokul ö!reniminden 
sonra #stanbul’a gelerek bisikletle ba"ladı!ı 
profesyonel sporcu hayatına motocross ile devam 
etti. Müsabakalarda edindi!i ba"arıların yanı sıra 
motocross e!itimi de vermeye ba"ladı. Profesyonel 
sporcuların aksiyon videolarını çekerken film tasarımı 
alanındaki tutkusunu ke"fetti. Son yıllarda kısa filmler için 
çalı"malarını sürdürüyor.

Born in 1990 in Aksaray, Av"ar started his professional 
sports career with cycling in #stanbul, and continued 
with motocross. In addition to his competitive 
achievements, he also started giving motocross training. 
Having discovered his passion for film design while 
filming action videos for professional athletes, he has 
recently been working on short films.

KAZIM AVŞAR
Yönetmen / Director



DOSTLUK HİZMETİ
THE FRIENDSHIP SERVICE



Gelecekte dostluk para ile satın 
alınan bir hizmet haline gelebilir 

mi?

In the future, may friendship 
become a service to be bought 

with money?

Yönetmen / Director: Karis Deniz Kara

Yapımcı / Producer: Karis Deniz Kara

Tür / Genre: Deneysel, Dram / Experimental, Drama 

Süre / Duration: 2:58

1990 yılında #stanbul’da do!du. 2009’da Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV bölümüne girdi. 
Çekti!i 20 kısa filmle uluslararası festivallere katıldı 
ve Adana Film Festivali ba"ta olmak üzere çe"itli 
festivallerde ödüller aldı. Eserlerinde insanı daha iyi 
anlatmayı amaçladı!ından psikoloji, felsefe, sosyoloji 
gibi öznesi insan olan çe"itli alanlarda çalı"malar 
yapmayı sürdürüyor. 

Born in 1990 in #stanbul, Kara enrolled in the Mimar 
Sinan Fine Arts University Faculty of Cinema and TV 
in 2009. He participated in international festivals with 
20 short films, and won awards at various national 
festivals, including the Golden Boll Award at the Adana 
Film Festival. Aiming to better explain human nature 
in his works, he continues to work in such fields of the 
humanities as psychology, philosophy and sociology.

Yönetmen / Director

KARİS DENİZ
KARA



DÖNÜŞEMEYENLER
UNTRANSFORMABLES



Pandeminin getirdiği değişimler 
Türkü Hanım’ın hayatını 

değiştirecektir.

The changes brought about by 
the pandemic will change Türkü’s 

life.

Yönetmen / Director: Eren Cura

Yapımcı / Producer: Eren Cura

Tür / Genre: Kurmaca / Fiction 

Süre / Duration: 1:03

1995 yılında Afyon’da do!du. Eski"ehir’de ya"amaktadır. 
2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih bölümüne 
ba"ladı. #çindeki sinema tutkusunu ke"fettikten sonra 
bu bölümü bıraktı ve 2016 yılında Anadolu Üniversitesi 
Sinema ve Televizyon bölümüne ba"ladı. $u an üçüncü 
sınıf ö!rencisidir. Tarihi belgesel filmler yapmak en 
büyük ideallerinden biridir.

Born in 1995 in Afyon. Lives in Eski"ehir. Cura enrolled 
in the Dokuz Eylül University Department of History in 
2013. After discovering his passion for cinema, he quit 
the department and started the Anadolu University 
Department of Cinema and Television, where he is 
currently studying his third year. His ideal is to make 
historical documentaries.

EREN CURA
Yönetmen / Director



İŞÇİ 2066
EMPLOYEE 2066



İnsanlar tarafından dışlanan bir 
robot terapi görmeye başlar.

A robot cast out by humans 
begins therapy.

Yönetmen / Director: Pia Pekergin

Yapımcı / Producer: Pia Pekergin

Tür / Genre: Dram / Drama 

Süre / Duration: 2:40

2005’te Gümü"lük’te do!du. 9 ya"ındayken 
Zimbabwe’nin, Harare kentine ta"ındı, ortaokul ve lise 
e!itimini orada sürdürdü. Zimbabwe Milli Okçuluk 
takımıyla 2 yıl üst üste dünya okçuluk "ampiyonasına 
katılıp ikincilik kazandı, ayrıca ulusal resim yarı"masında 
birincilik ödülü aldı. $u anda Gümü"lük’te ya"ıyor, lise 
e!itimini Wolsey Hall, Oxford okulunda online olarak 
sürdürüyor. 

Born in Gümü"lük in 2005, Pekergin moved to Harare, 
Zimbabwe at the age of 9, where she completed her 
secondary education and started high-school. She 
entered the World Archery Championships with the 
Zimbabwe National Archery Team for two consecutive 
years, and won the second prize, as well as winning the 
country’s national painting competition. She currently 
lives in Gümü"lük, where she continues her online high 
school education at Wolsey Hall, Oxford.

PIA PEKERGİN
Yönetmen / Director



SALON
THE HALL



Pandemide sahnelerin tamamen 
kapanmasıyla bir balet evlere özel 

gösterime gider.

With stages shutting down 
completely due to the pandemic, 
a ballet dancer presents private 

performances at people’s homes.

Yönetmen / Director: Dilan Onay

Yapımcı / Producer: Dilan Onay

Tür / Genre: Dram / Drama 

Süre / Duration: 4:36

ODTÜ Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Sonrasında 
MSGSÜ Ça!da" Dans bölümünde e!itim görmeye 
ba"ladı. “Ölü Seyirci için Canlı Performans” isimli video 
eseri Mamut Art Project 2021’de sergilendi. Konseptini 
olu"turup koreografisini yaptı!ı ve dansçı olarak 
performans sergiledi!i “Gece Yarısı I"ı!ı” Akbank Sanat 
çatısı altında online gösterime sunuldu. Beykoz Kundura, 
Nürnberg Devlet Tiyatrosu gibi çe"itli kurumlarda 
disiplinlerarası projelerde yer aldı.

A graduate of the METU Department of Philosophy, 
Onay later studied Contemporary Dance at Mimar 
Sinan Fine Arts University. Her video work Ölü Seyirci 
#çin Canlı Performans was screened at the Mamut Art 
Project 2021. Gece Yarısı I"ı!ı, which she choreographed 
and performed in, was screened online by Akbank 
Sanat. She participated in interdisciplinary projects in 
such institutions as Beykoz Kundura and the Nürnberg 
State Theater.

DİLAN ONAY
Yönetmen / Director



SON DEM
LAST MOMENT



Dijitalleşen dünyada saat 
tamirciliği mesleğini yaşatmaya 
çalışan Ökkeş Usta’nın hikayesi. 

The story of Ökkeş, who is 
trying to keep his profession of 

clockmaking alive in a digitalizing 
world.

Yönetmen / Director: Seçkin İldoğan

Yapımcı / Producer: Seçkin İldoğan

Tür / Genre: Belgesel / Documentary 

Süre / Duration: 4:12

2012 yılında Anestezi Teknikerli!i bölümünden mezun 
oldu. Mardin’de katıldı!ı bir sinema atölyesinden sonra 
sinema sektörüne girmeye karar verdi. #lk filmi olan “TA$” 
kısa filmini çektikten sonra Gaziantep Üniversitesi’nde 
Radyo, TV ve Sinema bölümünü kazandı. Üniversitenin 
düzenledi!i film yarı"masında yönetmenli!ini üstlendi!i 
“OKU” kısa filmi ikincilik ödülüne layık görüldü. 
Halihazırda anestezi teknikeri olarak çalı"makta ve 4. 
sınıfta okumaktadır.

Graduating in anaesthetic technical services in 2012, 
#ldo!an started a career in film after attending a film 
workshop in Mardin. After making his first short film 
Ta", he started the Gaziantep University Department 
of Radio, TV and Cinema. His short film Oku won the 
second place at the university’s film competition. He 
currently works as an anaesthesia technician, while 
studying in his fourth year at the university.

SEÇKİN İLDOĞAN
Yönetmen / Director



TERZİ AHMET
AHMET THE TAILOR



Herkes devam etmenin yolunu 
aradı; peki yolu olmayanlar, onlar 

ne yaptı?

Everyone looked for a way to go 
on. What about those who had 

nowhere to go?

Yönetmen / Director: Hilal Altıntaş

Yapımcı / Producer: Aycan Yakşi

Tür / Genre: Dram / Drama 

Süre / Duration: 4:56

2016’da Bilkent Üniversitesi #ktisat Fakültesi’nden 
mezun oldu. Üniversite yıllarında Bilkent Üniversitesi 
Drama Atölyesi ve ODTÜ Oyuncuları’nda oyunculuk 
yapmaya ba"ladı. #stanbul’da $ahika Tekand Studio 
Oyuncuları’nda iki senelik tiyatro e!itimi aldı. 23. #KSV 
Tiyatro Festivali kapsamında $ahika Tekand’ın yazıp 
yönetti!i IO oyununda yönetmen yardımcılı!ı yaptı. 
Burak Zafer’in “Masumların Katli” filminde oyunculuk ve 
yardımcı yönetmenlik yaptı.

Graduating from the Bilkent University Faculty of 
Economics in 2016. Started acting during her university 
years, at the Bilkent University Drama Workshop and 
ODTÜ Oyuncuları. She studied theater at $ahika Tekand 
Studio Players for two years, and worked as assistant 
director for the play IO by $ahika Tekand at the 23rd 
#KSV Theatre Festival. She acted in and worked as 
assistant director for the film Masumların Katli by Burak 
Zafer.

HİLAL ALTINTAŞ
Yönetmen / Director
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11 OCAK 2022  
SALI

10:30 - 12:00 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:
   Tayfun Pirselimoğlu (Yönetmen / Director)
  Blerta Basholli (Yönetmen / Director) 

12:00 - 13:00 ARA / BREAK

13:00 - 13:45 Hasan Oğuzhan Aytaç (Gençlik Örgütleri Forumu / 
  Youth Organisations Forum)
  Jülide Erdoğan (Yenibirlider Derneği / 
  Yenibirlider Association)

  PROGRAM           

          PROGRAM 



  PROGRAM

          PROGRAM 

13:45 - 14:30 USTALIK SINIFI / MASTER CLASS
 
  Konuşmacılar / Speakers:
  Alin Taşçıyan (Sinema Yazarı / Film Critic)
  Mehmet Açar (Sinema Yazarı / Film Critic) 

14:30 - 14:45 ARA / BREAK

14:45 - 15:50 FİNALİST FİLMLERİN GÖSTERİMİ / 
  SCREENING OF FINALIST FILMS
  (YOUTUBE)

JANUARY 11, 2022  
TUESDAY

sabancivakfi

https://www.youtube.com/c/Sabanc%C4%B1Vakf%C4%B1TV


PROGRAM           

PROGRAM 

PERSPEKTİF 
BULUŞMASI
Perspektif Buluşması 
etkinliğinde,  
sinema sektörünün farklı 
alanlarından profesyoneller 
deneyimlerini genç 
sinemacılar ile paylaşacaklar 
ve katılımcıların sorularını 
yanıtlayacaklar.
Sabancı Vakfı YouTube 
kanalından canlı 
yayınlanacaktır.

USTALIK SINIFI
Ustalık Sınıfı’nda 
uluslararası başarılar elde 
etmiş, deneyimli sektör 
profesyonelleri başarı 
hikayelerini katılımcılarla 
paylaşacak ve katılımcıların 
sorularını yanıtlayacak. 
Sabancı Vakfı YouTube 
kanalından canlı 
yayınlanacaktır.

FİNALİST FİLMLERİN 
GÖSTERİMİ
136 başvuru arasından 
finale kalmayı başaran 12 
finalist filmin gösterimi 
gercekleşecek.
Sabancı Vakfı YouTube 
kanalından yayınlanacaktır.

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. 
The event will be broadcast 
live on the Sabancı 
Foundation YouTube 
channel.

MASTER CLASS
At the Master 
Class, experienced 
industry professionals 
with international 
accomplishments will share 
their success stories with the 
participants and answer their 
questions.
The event will be broadcast 
live on the Sabancı 
Foundation YouTube 
channel.

SCREENING OF 
FINALIST FILMS 
Out of the 136 applications, 
12 finalist films who have 
made it to the finals will be 
screened.
The event will be broadcast 
on the Sabancı Foundation 
YouTube channel.
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