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Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Chairman of the Board of Trustees, Sabancı Foundation

Sabancı Vakfı olarak, 45 yıl önce “Türkiye’de eğitime, kültürel ve 
toplumsal gelişmeye katkıda bulunma ve bireylerin hayatında 
fark yaratma” misyonuyla yola çıktık. Kuruluşumuzdan bu yana 
da eğitim, kültür-sanat ve sosyal değişim alanlarında hayata 
geçirdiğimiz projelerle bu misyon doğrultusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Geleneksel hayırseverlikten hibe programları ve 
kültür-sanata tüm faaliyetlerimizin etkisini ölçmeye, toplumsal 
gelişme için kalıcı etki yaratmaya önem veriyoruz.  

Toplumsal gelişmenin sağlanması için öncelikle sorunların farkına 
varmak gerekiyor. Ancak maalesef bazı toplumsal sorunları öznesi 
ya da mağduru olmadan anlamak çok kolay olmuyor. Sanatın 
anlatım ve etki gücü ise bu noktada önemli bir rol üstleniyor; 
sorunların görünür kılınmasını ve herkes tarafından anlaşılmasını 
sağlıyor. Biz de Sabancı Vakfı olarak Kısa Film Yarışması’nı bu 
etkiden yararlanma ve toplumsal sorunları sanat aracılığıyla ele 
alarak çözümüne katkıda bulunma hedefiyle gerçekleştiriyoruz. 

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, 
güçlenerek ve büyüyerek devam ediyor. Başvurular her yıl 
artmayı sürdürürken, yarışmanın ilk iki yılında konu edindiği “Mülteci 
Kadınlar” ve “Çocuk İşçiler” gibi küresel sorunlar da finalistlerimiz 
aracılığıyla dünyanın farklı yerlerindeki festivallerde gündeme 
taşınıyor. Yarışmamızın etki alanının genişlemesinden mutluluk 
duyuyor; Kısa Film Yarışması’nı üçüncü yılında dünyanın her yerinde 
hala çok boyutlu bir sorun olarak varlığını sürdüren “Ayrımcılık” 
temasıyla düzenliyoruz. 

Ayrımcılık, mücadele etmek için öncelikle farkına varılması gereken 
ve farklı toplumsal alanları kapsayan bir sorun. Sinemacıların bu 
alana odaklanmasının hem ayrımcılığı görünür kılmak hem de bu 
sorunla mücadele etmek için bir başlangıç olmasını diliyorum. 

“Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla düzenlediğimiz yarışmamızın 
toplumsal etkisi kadar sinemacılar üzerindeki etkisini de 
önemsiyoruz. Sinemaya ilgi duyan ve yarışmaya başvuran herkesin 
kazanması ve bu alanda devam etmek üzere desteklenmesi 
hedefiyle, Kısa Film Platformu Buluşmaları’nı düzenliyoruz. Ayrıca 
yarışmacıları kariyerlerinin devamında da yakından izliyor; yurtiçi 
ve yurtdışındaki festivallerde elde ettikleri başarıları gururla 
takip ediyoruz. Genç sinemacıların bundan sonra da bizleri 
heyecanlandıracak başarılara imza atacaklarına eminim. 

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın etkilerini gördükçe, her 
yıl heyecanımız biraz daha artıyor. Yarışmada emeği geçen 
Sabancı Vakfı çalışanlarına, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcımız 
Zerrin Koyunsağan’a, Genel Müdürümüz Nevgül Bilsel Safkan’a, 
yarışmanın bu yılki kanaat önderi Joshua Oppenheimer’a ve 
sanat yönetmenliğini üstlenen Zeynep Atakan’a teşekkürlerimi 
sunuyorum. Sanata gönül veren ve toplumsal sorunların çözümü 
için sanatın gücünden yararlanan tüm genç sinemacıları tebrik 
ediyorum.

The Sabancı Foundation began its journey 45 years ago, with a 
mission to “contribute to education, cultural and social development 
in Turkey and make a difference in the lives of individuals”. Since our 
inception, we have been working towards this mission with projects 
we have realized in the fields of education, culture, arts and social 
change. We strive to measure the impact of all our activities, from 
traditional philanthropy to our grant programs and culture and the 
arts, to create permanent impact for social development. 

To ensure social development, one must first be aware of the 
problems. But unfortunately, it is not very easy to understand certain 
social problems without being their subject or victim. Here, the 
power of expression and the effect of art takes on an important 
role, making problems visible and understood by everyone. As the 
Sabancı Foundation, we are organizing the Short Film Competition 
with the aim of putting this effect to work and contributing to the 
solution of social problems by approaching them through art.

Held for the third time this year, the Sabancı Foundation Short Film 
Competition continues even stronger and with a broader scope. We 
have received a greater number of applications for every edition of 
the competition, and our finalists have been highlighting such global 
issues as “Refugee Women” and “Child Labour” at international film 
festivals around the world. Delighted by the expansion of the impact 
of our competition, we have decided to organize the third edition 
of the Short Film Competition around the theme of “Discrimination”, 
which continues to be a multi-dimensional problem all over the 
world.

Discrimination is a problem that requires awareness to fight against, 
which encompasses various domains of society. I would like to 
express my hope that filmmakers focusing on this issue will constitute 
a beginning, both for making discrimination visible and for fighting 
against this problem.

Our competition is organized under the slogan “Short Film, Long 
Impact”, and for us, its effect on filmmakers is another important 
aspect along with its social impact. We organize the Short Film 
Platform Meetings to ensure that every participant in the competition 
wins, and receives support to continue their work in this field. We 
also closely follow up with our competitors along their continued 
careers, and proudly witness their success in film festivals in Turkey 
and around the world. I have no doubt that young filmmakers will 
continue to attain accomplishments that will excite us.

Our enthusiasm for the Sabancı Foundation Short Film Competition 
grows every year as we witness its impact. I would like to extend my 
thanks to Sabancı Foundation personnel who have contributed their 
efforts for the competition, Vice Chairman of the Board of Trustees 
Zerrin Koyunsağan, our General Manager Nevgül Bilsel Safkan, this 
year’s opinion leader Joshua Oppenheimer and our Art Director 
Zeynep Atakan, and congratulate all young filmmakers who use the 
power of art to help solve social problems.

GÜLER
SABANCI 
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Sabancı Vakfı Genel Müdürü
Sabancı Foundation General Manager

NEVGÜL 
BİLSEL SAFKAN

Sabancı Vakfı olarak, kuruluşumuzdan bu yana insan sevgisiyle 
çalışıyor; bireylerin eğitime, kültür-sanat faaliyetlerine eşit haklarla 
erişmesini ve toplumsal meselelerin çözümüne katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımızda bireyi merkeze alıyor; 
toplumsal gelişmenin ancak bireylerin güçlenmesiyle mümkün 
olabileceğine inanıyoruz. Sanat da bireylerin hem kendileriyle 
hem de toplumla kurduğu ilişkiyi dönüştürmesi açısından öncelikli 
alanlarımız arasında yer alıyor. 

Ülkemizin her bölgesine müzeler, tiyatro salonları ve kültür 
merkezleri kazandırmanın yanı sıra, tiyatrodan müziğe, sinemadan 
arkeolojik kazılara sanatın pek çok dalını destekliyoruz. Devlet 
Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’ne 20, 
Metropolis Antik Kenti kazılarına 15 yıldır ve Türkiye Gençlik 
Filarmoni Orkestrası’na 10 yıldır destek veriyoruz. 
Üç yıl önce bu projelere Kısa Film Yarışması’nı ekleyerek sinemaya 
da destek vermenin ve yarattığımız etkiyi daha da genişletmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Nobel ödüllü yazar Albert Camus, “Dünya aydınlık olsaydı, 
sanat olmazdı” diyor. Biz de Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile 
toplumdaki sorunların çözümü için bir ışık yakarak öncelikle bu 
sorunları görünür kılmayı hedefliyor; bu anlamda sinemanın çok 
güçlü bir etkiye sahip olduğuna inanıyoruz. İlk iki yılında “Mülteci 
Kadınlar” ve “Çocuk İşçiler” temalarıyla düzenlediğimiz yarışma ile 
bu etkiyi daha yakından görme fırsatı elde ettik. 

Kısa Film Yarışmamızı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
kabulünün 70’inci yılı olan 2018’de “Ayrımcılık” temasıyla 
düzenledik. Eşitlik, pek çok ulusal ve uluslararası sözleşme ile 
garanti altına alınmasına rağmen, ayrımcılık önemli bir toplumsal 
sorun olmayı sürdürüyor. İş hayatı, eğitime erişim, toplumsal 
hayata katılım gibi pek çok alanda cinsiyet, ırk, siyasi görüş, dil, 
din gibi farklı unsurlara dayalı ayrımcılık yaşanabiliyor. Üstelik 
ayrımcılık ölçümlenmesi zor bir alan olduğundan fark edilmesi 
ve çözüm üretilmesi de zorlaşabiliyor. Bu nedenle kameraların 
bu yıl toplumun farklı kesimlerindeki ayrımcılığa odaklanmasını ve 
filmlerin bu sorunu görünür kılmasını istedik. Tanıklık edeceğimiz her 
bir hikayenin bizleri çözüme daha da yaklaştıracağına inanıyoruz. 
Biz de onlardan aldığımız ilhamla çalışmalarımıza aralıksız devam 
edeceğiz. 

Kültür-sanata verdiği önemle her zaman bu alanda 
yürüttüğümüz faaliyetleri destekleyen ve Kısa Film Yarışmamızın 
fikir sahibi Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Güler Sabancı’ya, 
yarışmamıza önemli katkılarda bulunan Mütevelli Heyeti Başkan 
Yardımcımız Sayın Zerrin Koyunsağan’a ve vakıftaki tüm çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarışmamızın kanaat önderliğini 
üstlenerek sinemacılara ilham veren Joshua Oppenheimer ve 
Sanat Yönetmenimiz Zeynep Atakan’a desteklerinden dolayı 
teşekkürlerimi sunuyor; yarışmamıza katılan tüm sinemacıları 
başarılı çalışmaları için tebrik ediyorum.  

As the Sabancı Foundation, we have been working with “love for 
humanity” since our inception, aiming to ensure that individuals have 
equal access to education and cultural activities, and to contribute 
to the solution of social problems. Our work is centered on the 
individual, as we believe that social development is only possible 
through the empowerment of individuals. We regard the arts as a 
high-priority area of activity, as art transforms the relationship of 
individuals with themselves, as well as with society.

As well as building new museums, theaters and cultural centers 
in every region of our country, we have been supporting many 
branches of the arts from theater to music, cinema, folk dances 
and archaeological excavations. We have been supporting the 
State Theaters - Sabancı International Adana Theater Festival for 
20 years, the Metropolis Archaeological Excavations for 15 years 
and the Turkish National Youth Philharmonic Orchestra for 10 years. 
Having added the Short Film Competition to these projects three 
years ago, we are delighted to support cinema and further expand 
the social impact we create.

In the words of Nobel Prize winning author Albert Camus, “If the 
world was clear and bright, art could not exist.” With the Sabancı 
Foundation Short Film Competition, we aim to light a candle to help 
solve the problems in our society by making these problems visible 
first, and believe that cinema can create great impact in this regard. 
In the first two editions of our competition organized under the 
themes of “Refugee Women” and “Child Labour”, we have found the 
opportunity to witness this impact closely.

In 2018, which marks the 70th anniversary of the adoption of 
the Universal Declaration of Human Rights, we are organizing 
our Short Film Competition around the theme of “Discrimination”. 
Even though equality is guaranteed under many national and 
international agreements today, discrimination continues to be an 
important social problem. Various forms of discrimination ranging 
from gender, racial, political, linguistic and religious discrimination 
are still witnessed in the business world, in access to education 
and in participation in social life. Furthermore, as discrimination 
is a difficult notion to measure, it can be hard to recognize and 
produce solutions for. This is why we are asking filmmakers to focus 
their cameras on discrimination in various parts of society this year 
and help make this problem visible with their films. We believe that 
every story we witness will bring us closer to solutions, and we will 
continue our work with the inspiration they give us.

I would like to thank the Chairman of Board of Trustees Mrs. Güler 
Sabancı, the originator of the Short Film Competition, for her 
continued support and regard for our activities in culture and the 
arts, Vice Chairman of our Board of Trustees Zerrin Koyunsağan, 
who has made important contributions to the competition, and all 
my co-workers at the foundation. I would also like to extend my 
thanks to Joshua Oppenheimer for becoming the opinion leader 
of this year’s competition and inspiring young filmmakers and our 
Art Director Zeynep Atakan for their support, and congratulate all 
filmmakers participating in the competition for their successful work.
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Sabancı Vakfı’nın toplumsal konularda farkındalık 
yaratmak için gücünü sinemanın gücüyle birleştirmeye 
karar vermesiyle başlayan yolculuğumuz üçüncü yılında. 

Bu projeyi hayata geçiren kişiler olarak, Sabancı Vakfı 
Kısa Film Yarışması’nı sadece film üretilen bir festival 
olarak değil, toplum hafızasında yer eden konulara 
ışık tuttuğumuz ve gelecek nesilleri etik değerler 
doğrultusunda şekillendirmek için çaba sarf ettiğimiz bir 
platform olarak görüyoruz.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca finalist olan filmler sadece 
Türkiye’de değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde de birçok 
festivalde yer aldı. Bu filmler, sadece ödüller kazanmakla 
kalmayıp, farkındalık yaratmayı da başardılar. Ortaya 
çıkarttığımız bu güzel projenin başarılarına tanık olmak, 
Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için gece gündüz çalışan 
bizlere, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Daha önce “Mülteci Kadınlar” ve “Çocuk İşçiler” gibi önemli 
toplumsal konuları işledik ve bu alanlarda farkındalık 
yaratmayı başardık. Şimdi sadece ülkemizin değil, tüm 
dünyanın en önemli toplumsal meselelerinden biri olan 
“Ayrımcılık” konusunu ele alıyoruz. İnanıyoruz ki, dünyadaki 
hiçbir birey seçimleri, yönelimleri ve doğuştan sahip 
olduğu özellikleri yüzünden ayrımcılığa uğramamalıdır.

Toplumda farkındalık yaratmaya çalıştığımız bu projeyi 
hayata geçirmemizi sağlayan Sabancı Vakfı’na ve 
tüm sinemacılara teşekkür ediyoruz. Üçüncü yılımızda 
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Sabancı Vakfı Kısa Film 
Yarışması için çekilecek kısa filmlerin gelecek kuşakları 
şekillendirecek kadar uzun etkileri olacaktır.

The journey we have embarked on with Sabancı 
Foundation deciding to utilize the power of cinema to 
help create social awareness has now reached its third 
year.

As the people behind this project, we regard the 
Sabancı Foundation Short Film Competition not only as a 
festival for which films are produced, but as a platform 
which allows us to shed light on issues that occupy the 
collective memory of our society and help shape future 
generations in line with ethical values. 

The finalist films of the last two years went on to 
participate in festivals in Turkey and various countries 
around the world. In addition to winning awards, these 
films also succeeded in creating awareness. Having 
worked around the clock to bring the Sabancı Foundation 
Short Film Competition to life, witnessing the success of 
this beautiful project we have created shows us that we 
are on the right track.

The first two editions of the Competition were themed 
around such important societal issues as “Refugee 
Women” and “Child Labour”, and managed to raise 
awareness with regard to these issues. This year, we are 
taking up the theme of “Discrimination”, which is among 
the most important social issues around the world. We 
believe that no individual in the world should be subject 
to discrimination for their choices, tendencies or innate 
characteristics.

I would like to thank the Sabancı Foundation and all the 
filmmakers who have helped us realize this project for 
creating greater social awareness. In our third year, we 
can confidently claim that the short films to be filmed 
for the Sabancı Foundation Short Film Competition will 
have a long-term impact that will help shape future 
generations.

Sanat Yönetmeni
Art Director

ZEYNEP
ATAKAN 
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1989’da Avusturya Lisesi’nden, 
1993’te İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme 
Bölümü’nden ve 2003’te Boğaziçi 
Üniversitesi’nden Executive MBA 
derecesi ile mezun oldu. 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.
Sabancı Vakfı’na Eylül 2018’de 
katılan Nevgül Bilsel Safkan, 
Sabancı Vakfı Genel Müdürlüğü 
görevini yürütmektedir.

Nevgül Bilsel Safkan graduated 
from the Austrian High School in 
1989, the İstanbul University School 
of Business Department of Business 
Administration in English Language 
in 1993, and the Boğaziçi University 
Executive MBA Program 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 has been 
working as General Manager 
for the Sabancı Foundation since 
September 2018.

Melisa Soran lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise 
aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Programı’nda 
tamamladı. Bir süre özel sektörde araştırma 
asistanı olarak çalıştıktan sonra, Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Eğitim Reformu 
Girişimi’nde (ERG) proje uzmanı olarak görev yaptı. 
2012 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nde (SEÇBİR) çalışıyor. 
Çalışmaları eleştirel düşünme, ayrımcılık, cinsiyet, 
engellilik, insan hakları eğitimi, ders kitapları ve 
kapsayıcı eğitim alanlarına yoğunlaşan Soran’ın 
katkı sunduğu yayımlar arasında Ayrımcılık: Örnek 
Ders Uygulamaları (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 
2012), “Biz” Kimiz? Ders Kitaplarında Kimlik, 
Yurttaşlık, Haklar (Tarih Vakfı, 2014), Engellilik ve 
Ayrımcılık: Eğitimciler için Temel Metinler ve Örnek 
Dersler (Karekök, 2015) yer alıyor. 

Melisa Soran completed her Bachelor of Arts 
studies in Sociology and her Master of Arts studies 
in Educational Sciences at Boğaziçi University. 
After working as a research assistant for a number 
of studies in the private sector, she became a 
project specialist for the Educational Volunteers 
Foundation of Turkey (TEGV) and Education Reform 
Initiative (ERI). Since 2012, she has been working at 
the İstanbul Bilgi University Center for Sociology 
and Education Studies (SEÇBİR). Her studies mainly 
focus on critical thinking, discrimination, gender, 
disability, human rights education, textbooks and 
inclusive education. Among the publications she 
has contributed to are Discrimination: Lesson 
Modules (İstanbul Bilgi University, 2012) Who 
Are “We”? Identity, Rights, Citizenship in Turkey’s 
Textbooks (History Foundation, 2014) and Disability 
and Discrimination: Basic Texts and Lesson Modules 
for Educators (Karekök, 2015).

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 
psikoloji eğitimi aldı. Aynı 
üniversitede sinema ve televizyon 
yüksek lisansına devam etti. 
Mars Cinema Group’da film 
alım yöneticiliği yaptı. NuLook 
Production’da birçok yerli filmin 
yapım ve pazarlama süreçlerini 
yönetti. Russell Crowe’un Son Umut 
filminin Türkiye ayağında görev 
aldı. !f İstanul Film Festivali’nin 
Sundance Institute ile birlikte 
yürüttüğü !f Senaryo Lab’da görev 
almaktadır.

Engin Palabıyık studied psychology 
at Istanbul Bilgi University where 
he continues his master’s degree 
in film and television. worked 
as the Head of Acquisitions at 
Mars Cinema Group, and was 
responsible from the development, 
production and marketing of 
several box-office friendly titles 
at NuLook Production. He worked 
in the Turkish production team 
of Russell Crowe’s The Water 
Diviner, and continues to work for 
the !f Senaryo Lab screenwriting 
workshop, organized by the !f 
İstanbul Film Festival in association 
with the Sundance Institute.

Sinema endüstrisinde yirmi yılı aşkın deneyime sahip olan Maxine Williamson, 2007’de 
Asya Pasifik Sinema Ödülleri’nin (APSA) kuruluşunda yardımcı yapımcı olarak etkin bir 
rol oynadı. Ödüllerin markasını, yarışmasını ve sinema akademisini kuran Williamson, 
Mart 2017’ye kadar altı yıl boyunca ödüllerin direktörlüğünü üstlendi. APSA Uluslararası 
Adaylık Konseyi’nin dönüşümlü üyesi ve APSA Academy üyesi olarak görev yapan 
Williamson, 2018’de 12. APSA Uzun Metraj Gençlik Filmleri kategorisinde aday seçicisi 
olarak görev aldı. Williamson, aynı zamanda CNN International’da dört yıl boyunca 
yayınlanan belgesel dizisi Scene by Scene’in yaratıcı içerik yapımcılığını, 2014-2016 
arasında Brisbane Asya Pasifik Film Festivali’nin (BAPFF) film direktörlüğünü, 23. 
Brisbane Uluslararası Film Festivali’nin ortak direktörlüğünü ve beş yıl boyunca Antalya 
Film Forum’un Asya Pasifik danışmanlığını yürüttü. Sinema ve Televizyon alanında 
lisans derecesine sahip, NETPAC üyesi Williamson, pek çok uluslararası jüride görev 
aldı. Şu anda üç uzun metraj filmin yapımcılığını yürütüyor. Williamson, önümüzdeki 
Kasım ayında prömiyerini yapacak olan FRAME: How Asia Pacific Feminist Filmmakers 
and Artists are Confronting Inequality adlı fotoğraf sergisinin sanat yönetmenliğini 
üstlenecek.

With over two decades in the industry, Maxine Williamson was instrumental in the 
commencement of the Asia Pacific Screen Awards (APSA) in 2007, its inaugural 
year, as Associate Producer to deliver the event. Establishing the brand, awards 
competition and filmmaker academy, she was Director for six years, finishing in 
March 2017. A rotating member of the APSA International Nominations Council, an 
APSA Academy member herself, she was a nominee selector for the 12th APSA 
Youth Feature Film category in 2018. Williamson also worked as creative content 
producer for the documentary series Scene by Scene, broadcast for four years on 
CNN International, Film Director of the Brisbane Asia Pacific Film Festival (BAPFF) 
between 2014-2016, Co-Director of the 23rd Brisbane International Film Festival and 
Asia Pacific Consultant for the Antalya Film Forum for 5 years. A member of NETPAC, 
Williamson has served on many international juries, has a Bachelor’s degree in Film 
and TV Production, and is currently producing three feature films. She is Artistic 
Advisor for the photographic exhibition FRAME: How Asia Pacific Feminist Filmmakers 
and Artists are Confronting Inequality premiering this November.

DANIŞMA KURULU
ADVISORY BOARD

Asia Pacific Consultant for the Antalya Film Forum for 5 years. A member of NETPAC, 
Williamson has served on many international juries, has a Bachelor’s degree in Film 
and TV Production, and is currently producing three feature films. She is Artistic 
Advisor for the photographic exhibition FRAME: How Asia Pacific Feminist Filmmakers 
and Artists are Confronting Inequality premiering this November.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-
TV Bölümü’nden mezun oldu. 1986-1999 yılları arasında 
reklam filmi sektöründe çalıştı. 2007 yılında sadece 
sinema projeleri üretmek için Zeynofilm’i kurdu. 2010 
yılında Avrupa Film Akademisi tarafından “Eurimages 
Yılın Yapımcısı” ödülünü kazanan Atakan, aynı zamanda 
Avrupa Görsel İşitsel Kadın Ağı’nın Başkan Yardımcısı’dır. 
Avrupa Film Akademisi ve Asya Film Akademisi üyesi 
olan Atakan, 2014 yılından beri Uluslararası Antalya Film 
Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum’un 
direktörlüğüne devam etmektedir. 2014 yılında Uçan 
Süpürge “Bilge Olgaç Mesleki Başarı Ödülü”ne layık 
görülen Atakan’ın yapımcılığını üstlendiği Kış Uykusu 67. 
Cannes Film Festivali’nde en prestijli ödül olan Altın 
Palmiye (Palme d’Or) sahibi olmuştur. Atakan’ın yapımcısı 
olduğu son filmi Ahlat Ağacı, 2018 yılında Cannes Film 
Festival’inde açılışını yapmıştır.

Producer Zeynep Atakan graduated from the 
Department of Film and TV at the Marmara 
University Faculty of Fine Arts. Atakan worked in the 
TV advertisement industry from 1986 to 1999, and 
established Zeynofilm in 2007 to focus on producing 
film projects. Producing Nuri Bilge Ceylan’s films since 
2006, Atakan won the European Film Academy’s Prix 
Eurimages Best European Co-Producer Award in 2010. 
Zeynep Atakan is still the Vice President of EWA, the 
European Women’s Audiovisual Network. A member of 
the European Film Academy and the Asia Pacific Screen 
Academy, Atakan has been directing the Antalya Film 
Forum, organized as part of the International Antalya 
Film Festival, since 2014. In 2014, Atakan was awarded 
Uçan Süpürge Bilge Olgaç Achievement Award. She 
produced Palme d’Or awarded film Winter Sleep at 
67th Cannes Film Festival. Atakan’s latest film The Wild 
Pear Tree, premiered in 71st Cannes Film Festival’s official 
competition selection.
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1977 yılında Bursa’da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk 
üzerine yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi’nde yaptı. Yaratıcı 
drama üzerine eğitim vermektedir. Oyunculuğa 1995 yılında 
senaryosunu Kandemir Konduk’un yazdığı Palavra Aşklar dizisiyle 
başladı. Bugüne kadar Böyle Mi Olacaktı, Binbir Gece ve Umutsuz 
Ev Kadınları gibi başarılı televizyon yapımların yanı sıra; Her Şey 
Çok Güzel Olacak ve Ejder Kapanı sinema filmlerinde de yer aldı. 
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra başarılı bir sunuculuk geçmişi de 
bulunan Düvenci, TV8’de Günaydın Doktor programını sunuyor. Meli 
Melek ajandasının da tasarımcısıdır.

Born in 1977 in Bursa, Ceyda Düvenci graduated from Kadıköy 
Anatolian High School and the Marmara University Faculty of 
Economics. She completed her Master’s degree on Acting at Kadir 
Has University, and continues to teach creative drama. She started 
acting with the TV series Palavra Aşklar, written by Kandemir 
Konduk, and went on to act in such successful TV productions as 
Böyle Mi Olacaktı, Binbir Gece and Umutsuz Ev Kadınları, as well 
as the feature films Everything’s Gonna Be Great and Dragon 
Trap. Düvenci also has a successful career as a TV presenter, and 
continues to present the program Günaydın Doktor on TV8. Düvenci 
is the designer of the Meli Melek datebook.

Saraybosna doğumlu yönetmen Aida Begić’in mezuniyet filmi Prvo 
smrtno iskustvo, Cannes Film Festivali’nde Cinéfondation seçkisinde 
gösterildi. Begić’in ilk uzun metraj filmi Kar, prömiyerini 2008 Cannes 
Film Festivali’nin Semaine de la Critique bölümünde yaptı. Burada 
Büyük Ödül’ü kazanan film aynı zamanda Avrupa Film Ödülleri’nde 
Avrupa’da Yılın Keşfi Ödülü’ne aday oldu. Begić, 2009’da bağımsız 
yapım şirketi Film House’u kurdu. İkinci uzun metraj filmi Çocuklar, 
prömiyerini 2012 Cannes Film Festivali’nin Un Certain Regard 
seçkisinde yaptı ve burada Jüri Özel Ödülü’nü aldı. Begić, dünya 
prömiyerini Cannes Film Festivali’nin Özel Gösterim bölümünde 
yapan ve on üç kısa filmden oluşan Bridges to Sarajevo adlı film için 
Album adlı kısa filmi yazdı ve yönetti. Saraybosna Sahne Sanatları 
Akademisi’nde profesör olarak görev yapan Aida Begić, AMPAS, 
EFA, SACD ve UFRBiH üyesidir. Begić’in Suriyeli yetim çocukları konu 
alan üçüncü uzun metraj filmi Beni Asla Bırakma pek çok uluslararası 
film festivalinde gösterildi ve çok sayıda ödül kazandı.

Aida Begić was born in Sarajevo. Her graduation film Prvo smrtno 
iskustvo was screened at the Cinéfondation Official Selection of 
the Cannes Film Festival. Her debut feature film Snow premiered 
in 2008 at the Cannes Film Festival’s Semaine de la Critique, 
where it won the Grand Prix, and was nominated for a European 
Film Award for European Discovery of the Year. In 2009, Begić 
established the independent production company Film House. Her 
second feature film Djeca premiered in Un Certain Regard, Official 
Selection of the 2012 Cannes Film Festival where it won Special 
Distinction of the Jury. She wrote and directed the short film Album, 
part of the anthology film Bridges of Sarajevo, which had its world 
premiere as part of the Official Selection of the Cannes Film 
Festival in the Special Screening section. Aida Begić is a professor 
at the Academy of Performing Arts in Sarajevo and is a member of 
AMPAS, EFA, SACD and UFRBiH. Her third feature film about Syrian 
orphans Never Leave Me was screened and won awards at many 
festivals around the world. 

Otuz yıldır bağımsız film yapımcılığı yapan 
Rebecca O’Brien, Ken Loach ve yazar Paul 
Laverty ile birlikte yapım şirketi Sixteen 
Films’i yönetiyor. Ken Loach’un aralarında 
Land and Freedom, My Name is Joe ve 
Looking for Eric’in de yer aldığı on altı 
filminin yapımcılığını üstlenen O’Brien’ın 
yapımlarından The Wind that Shakes the 
Barley (2006) ve I, Daniel Blake (2016) 
Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye 
Ödülü’nü kazandı. Loach ve O’Brien’ın 
son ortak çalışması Sorry We Missed You, 
2019’da izleyicilerle buluşacak. O’Brien, 
Bean (1996), Princesa (2001) ve City of Tiny 
Lights’ın (2016) gibi filmlerin de yapımcılığını 
üstlendi. How To Make A Ken Loach Film 
adlı interaktif projeyi geçtiğimiz günlerde 
tamamlayan O’Brien, British Screen 
Advisory Council’in yönetim kurulu üyesi.

Working as an independent film producer 
for 30 years, Rebecca O’Brien runs the UK 
production company Sixteen Films with 
Ken Loach and writer Paul Laverty. She has 
produced sixteen feature films directed 
by Loach, including Land and Freedom, 
My Name is Joe and Looking for Eric. Both 
The Wind that Shakes the Barley (2006) 
and I, Daniel Blake (2016) won the Palme 
d’Or in Cannes. Loach and O’Brien’s latest 
collaboration Sorry We Missed You will be 
released in 2019. O’Brien has made several 
other films including Bean (1996), Princesa 
(2001) and City of Tiny Lights (2016).  She 
recently released the interactive project 
How To Make A Ken Loach Film. She is 
currently on the board of the British Screen 
Advisory Council.
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Derviş Zaim Boğaziçi ve Warwick 
Üniversitelerinde; sırasıyla İşletme ve 
Kültürel Çalışmalar (MA) eğitimi gördü. 
Yunus Nadi Roman ödülünü kazanan Ares 
Harikalar Diyarında (1994) adlı kitabı yazdı. 
Yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül kazanan 
ilk filmi Tabutta Rövaşata’yı (1997) çekti. 
Ulusal ve uluslararası festivallerden 
başarıyla dönen Filler ve Çimen (2000), 
Çamur (2003), Cenneti Beklerken (2006), 
Nokta (2008), Gölgeler ve Suretler 
(2011) ve Devir (2012) adlı uzun metrajlı 
filmleri çekti. Paralel Yolculuklar (2003) 
adlı belgeseli yaptı. Derviş Zaim, halen 
üniversitelerde sinema konusunda ders 
vermektedir.

Derviş Zaim studied Business 
Administration and Cultural Studies (MA) 
at the Boğaziçi and Warwick Universities 
respectively. His novel Ares Harikalar 
Diyarında (1994) won the Yunus Nadi 
Novel Prize. In 1997, he made his debut 
film Somersault In A Coffin, which won 
many awards in Turkey and around 
the world. His following feature films 
Elephants and Grass (2000), Mud (2003), 
Waiting for Heaven (2006), Dot (2008), 
Shadows and Faces (2011) and Cycle 
(2012) attained success at many national 
and international film festivals. He filmed 
the documentary Parallel Trips in 2003. 
Derviş Zaim continues to lecture on film 
at universities.

1962’de Kazakistan’da doğdu. Ukrayna 
Havacılık Koleji ve Novosibirsk Radyoloji 
Enstitüsü’nden mezun oldu. 1993’te 
Moskova’da film yönetmenliği ve senaryo 
yazarlığı eğitimi aldı. Bu tarihten
beri bağımsız yönetmen olarak çalışan 
Dvortsevoy’un filmleri elliden fazla 
uluslararası festivalden ödül aldı. İlk uzun 
metrajlı filmi Tulpan, 2008 yılında Cannes 
Film Festivali’nin Un Certain Regard
kısmında gösterildi. 2018 yılında Ayka 
filmi ile Cannes Film Festivali’nin yarışma 
bölümünde yer aldı. Film, 2019 yılının 
Yabancı Dilde Oscar aday adayı 
olarak seçildi.

Born in 1962 in Kazakhstan, Sergey 
Dvortsevoy graduated from the National 
Aviation University of Ukraine and the 
Novosibirsk Radiology Institute. In 1993, he 
studied film directing and screenwriting 
in Moscow and started working as an 
independent director. Dvortsevoy’s films 
won awards in more than 50 international 
film festivals. His debut feature film Tulpan 
was screened as part of the Cannes Film 
Festival’s Un Certain Regard selection in 
2008. In 2018, his second feature
film Ayka was screened in competition 
at the Cannes Film Festival, and was 
shortlisted for the Academy Award for 
Best Foreign Language Film in 2019.

JÜRİ
JURY

Best Foreign Language Film in 2019.

film Ayka was screened in competition 
at the Cannes Film Festival, and was 
shortlisted for the Academy Award for 
Best Foreign Language Film in 2019.

was screened as part of the Cannes Film 
Festival’s Un Certain Regard selection in 
2008. In 2018, his second feature
film Ayka was screened in competition 
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Joshua Oppenheimer’in ilk filmi The Act of 
Killing (2014 En İyi Belgesel Film Akademi Ödülü 
Adayı) Guardian ve Sight & Sound tarafından 
Yılın Filmi olarak gösterildi ve aralarında BAFTA, 
Avrupa Film Ödülü, Asya Pasifik Sinema Ödülü, 
Berlinale İzleyici Ödülü ve Guardian En İyi Film 
Ödülü’nün de yer aldığı yetmiş iki ödül kazandı. 
Oppenheimer’in ikinci uzun metraj filmi The Look 
of Silence, 2016’da En İyi Belgesel Film Akademi 
Ödülü adayı oldu ve prömiyerini yaptığı Venedik 
Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü’nü aldı. Film, 
aralarında Independent Spirit Ödülü, Gotham 
Ödülü ve Uluslararası Belgesel Derneği En İyi Film 
Ödülü’nün de yer aldığı yetmiş iki ödül kazandı. The 
Act of Killing ve The Look of Silence, Endonezya’nın 
yakın tarihindeki en önemli olay olan 1965-66 
soykırımına dair ülkedeki kavrayışı dönüştürmeye 
yardımcı oldu. Gerçek, uzlaşma ve adalet 
arayışına ilham verdi. Oppenheimer’in filmlerinin 
toplumda yarattığı tartışma, ABD hükümetinin 
ülkenin katliamlardaki suç ortaklığını belgeleyen 
30.000 gizli belgenin gizliliğini kaldırma yönünde 
harekete geçirdi. Cinema Eye Honors, Joshua 
Oppenheimer’i 2016’da, “2010’lu yılları tanımlayan 
sinemacı” ve her iki filmini “bu dönemi tanımlayan 
filmler” olarak gösterdi. Oppenheimer, 2017’de 
Telluride Film Festivali’nin konuk direktörlüğünü 
üstlendi. 2017’de Saraybosna Film Festivali’nin onur 
konuğu oldu. 2016 San Sebastian Film Festivali’nde 
The Act of Killing retrospektifi yapıldı. 2016 Köln 
Phoenix Ödülü’nü kazandı ve 2016 Venedik Film 
Festivali’nin jürisinde görev yaptı. Ayrıca Kopenhag 
merkezli Final Cut for Real yapım şirketinin 
ortağı, Londra’daki Westminster Üniversitesi’nde 
sinema profesörü ve aynı kurumda UK Arts and 
Humanities Research Council’in Documentary 
of the Imagination araştırma projesinin baş 
araştırmacısıdır. Joshua Oppenheimer, uzun metraj 
belgeselleriyle kurgusal olmayan sinemanın 
imkanlarını yeniden tanımlamaya devam ediyor.

AYRIMCILIK HER DURUMDA 
İNSANLIK DIŞIDIR. Ayrımcılık 
yaptığımızda aynı zamanda 
kendi insanlığımızı da yok 
ederiz. Daha zayıf olanlara 
kalbimizi kapatırız. Öteki ile 
ilgili her şeyi bildiğimizi, üstün 
olduğumuzu sanıp böbürleniriz. 
Bu, gururumuzu besler fakat bizi 
diğer insanlara karşı körleştirir, 
bizi kutsal kılan yegane şey 
olan empati kurma yetimizi yok 
eder. Ayrımcılık yaptığımızda, 
olduğumuzu sandığımız şeyin 
çirkin bir gölgesinden ibaret 
alaycı, aptal, acımasız varlıklar 
oluruz. Ayrımcılığa kendi 
düşüncelerimiz dahil olmak 
üzere ortaya çıktığı her yerde 
direnmeli ve karşı durmalıyız. 
Onun düşüncelerimizi 
ayartmasına izin vermemeli, 
bütün insanlığı kucaklayacak 
kadar şefkatli ve merhametli 
olmalıyız.

Discrimination is always dehumanization, when we 
discriminate, we also destroy our own humanity. 
We close our hearts to those more vulnerable. We flatter 
ourselves into thinking we know everything worth knowing 
about the other and that we are superior to them. This feeds 
our vanity but blinds us to our fellow human beings, starving 
the very thing that made us sacred: our capacity for empathy. 
When we discriminate, we become ugly shadows of who 
we might have been, cynical, stupid and cruel. We must resist 
and challenge discrimination wherever it appears, including in 
our own thoughts. We must refuse its temptation, and instead 
practice the widest possible compassion.

Joshua Oppenheimer’s debut film, The Act of Killing was nominated for the 
Academy Award for Best Documentary in 2014, named Film of the Year in 2013 
by the Guardian and the Sight & Sound Film Poll, and won 72 awards, including 
a BAFTA, the European Film Award, the Asia Pacific Screen Award, a Berlinale 
Audience Award and the Guardian Film Award for Best Film. His second feature 
film, The Look of Silence was a nominee for the Academy Award for Best 
Documentary in 2016, and won the Grand Jury Prize at the Venice Film Festival, 
where it made its premiere. Since then, the film has received 72 awards, including 
an Independent Spirit Award, a Gotham Award and the International Documentary 
Association Award for Best Film. The Act of Killing and The Look of Silence have 
helped transform Indonesia’s understanding of the most important event in its 
modern history the 1965-66 genocide inspiring a movement for truth, reconciliation 
and justice. Beyond Indonesia, public discussion around the films prompted the 
US government to declassify 30,000 previously secret files detailing America’s 
complicity in the massacres. Cinema Eye Honors named Joshua Oppenheimer a 
decade-defining filmmaker in 2016 and both his films as decade-defining films.
Joshua Oppenheimer was the 2017 Guest Director of the Telluride Film Festival, was 
presented with a Tribute at the 2017 Sarajevo Film Festival, was the centerpiece 
of The Act of Killing retrospective at 2016 San Sebastian Film Festival, won the 
City of Cologne’s 2016 Phoenix Prize, and served on the jury of the 2016 Venice 
Film Festival. Oppenheimer is partner at the Copenhagen-based production 
company Final Cut for Real, and Professor of Film at the University of Westminster in 
London, where he is Principal Investigator on the UK Arts and Humanities Research 
Council’s Documentary of the Imagination research project. Oppenheimer’s feature 
documentaries continue to redefine the possibilities of nonfiction cinema.

KANAAT ÖNDERLERİ
OPINION LEADER

JOSHUA OPPENHEIMER
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AFAF / GÜNAHSIZ
AFAF / SINLESS

1994’te Antalya’da doğdu. İlk ve ortaokulu Antalya’da, 
liseyi Isparta Senirkent’te okudu. Akdeniz Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde 
eğitimine devam ediyor.

Born in 1994 in Antalya, Ercan Akan completed his 
primary and secondary school education in Antalya, 
and graduated from high school in Senirkent, Isparta. He 
is currently studying at the Akdeniz University Faculty of 
Communication Department of Radio, Television and Film.

ERCAN AKAN
Yönetmen / Director

İnsan ölümü unutmaya çalışır; 
oysa bir gassal kendini her gün 
ölümün içinde bulur.

We all try to forget about death. 
But someone who bathes dead 
bodies faces death every day.

Yönetmen / Director: Ercan Akan
Yapımcı / Producer: Ercan Akan, Turan Kubulay 
Tür / Genre: Belgesel / Documentary
Süre / Duration: 4:59
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ARTI BİR
PLUS ONE

1987’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde 
Sinema ve Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini 
sürdürmektedir.

Born in 1987 in İstanbul, Abdullah Şahin is a graduate 
student at the Department of Cinema and Television at 
İstanbul Şehir University.

ABDULLAH ŞAHİN
Yönetmen / Director

Ayrı biri yok. Artı biri var. 

He is just like everyone else. 
He only has one extra 
chromosome.

Yönetmen / Director: Abdullah Şahin
Yapımcı / Producer: Abdullah Şahin 
Tür / Genre: Deneysel / Experimental
Süre / Duration: 1:52
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BEBEK EVİ
DOLLHOUSE

1996’da Bursa’da doğdu. Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nü 
kazanmasıyla birlikte İstanbul’a yerleşti. Üç kısa film çekti, 
çeşitli kısa filmlerde gönüllü olarak reji ekiplerinde yer 
aldı. 2017’den bu yana reklam sektöründe profesyonel 
olarak reji asistanlığı yapıyor ve kısa film çalışmalarına 
devam ediyor. 

Ezgi Temel was born in Bursa in 1996. Moving to İstanbul 
as she started her studies at the Mimar Sinan Fine Arts 
University Department of Cinema and Television, she 
made three short films and worked as a volunteer for 
various short films. She has been working as an assistant 
director in the advertising industry since 2017, and 
continues to work on her own short films.

EZGİ TEMEL
Yönetmen / Director

Bir çocuk ve oyuncakları. Toplumsal 
cinsiyet rolleriyle ilk tanışma. 

A child, his toys, and his first 
encounter with gender roles.

Yönetmen / Director: Ezgi Temel
Yapımcı / Producer: Ezgi Temel, İbrahim Temel 
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:26
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BİİLAÇ
INCURABLE

1999’da Anamur’da doğdu. 13 yaşında piyano çalarak 
sanatla ilgilenmeye başladı. 16 yaşında çektiği ilk kısa 
filmle Dudullu Liseler Arası Eser Yarışması’nda ikincilik 
ödülünü aldı. 17 yaşında Uluslararası DAWAP Kısa Film 
Festivali’nde Türkiye finalisti oldu. Hazırladığı filmlerde 
genellikle kendi piyano bestelerini kullanıyor. Piyano 
eğitim video serileriyle Udemy Eğitmeni’dir. 

Born in 1999 in Anamur, Furkan Han Mert got his start 
in the arts with the piano at the age of 13. He won the 
Second Prize at the Dudullu High School Art Contest 
with his first short film at the age of 16. He became the 
Turkish finalist for the DAWAP Short Film Festival at the 
age of 17. Scoring most of his short films with his original 
piano compositions, Mert is a Udemy Instructor with a 
series of piano instruction videos.

FURKAN HAN MERT
Yönetmen / Director

Ayrımcılık, insanların ürettiği bir 
hastalıktır. Oysa yeni doğmuş bir 
bebek tüm saflığıyla gelir dünyaya.

Discrimination is a disease 
produced by humans. But a 
newborn baby comes into the 
world pure and innocent.

Yönetmen / Director: Furkan Han Mert
Yapımcı / Producer: Furkan Han Mert 
Tür / Genre: Stop Motion 
Süre / Duration: 2:50
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ÇARK
THE WHEEL

1976’da Ankara’da doğdu. İlk, orta eğitimimi Ankara’da tamamladı. 
Muğla Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun oldu. 
Sinema eğitimine, Digital Film Akademi’de senaryo yazarlığı eğitimi 
alarak başladı. Ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde sinema ve 
televizyon eğitimi aldı. 2009 – 2018 yılları arasında, çeşitli sinema ve 
dizi filmlerde editör asistanlığı, reji asistanlığı, kamera arkası belgeseli 
yönetmenliği, kurgu asistanlığı, post prodüksiyon asistanlığı, sosyal 
medya editörlüğü yaptı. Dudak İzi isimli bir kısa film çekti. 2016 yılında İf 
İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali kapsamında düzenlenen 
Bir Yaratıcı Yapım Atölyesi ve Pitching Platformu’nda Balık Gözü isimli 
projesiyle finale kaldı. Bu projeyi 2018’in Mayıs ayında çekti. 

Born in Ankara in 1976, Salih Ortaçay completed his primary and 
secondary education in Ankara. He graduated from the Muğla 
University Department of Tourism and Hotel Management. He started 
his film education with the Digital Film Academy’s Screenwriting 
training program, followed by his Film and Television studies at the 
Sadri Alışık Cultural Center. Between 2009-2018, he worked as an 
assistant editor, assistant director, documentary director, assistant 
editor, post-production assistant and social media editor, and made 
the short film Lip Trace. In 2016, he was a finalist with a project titled 
Fish Eye at the Creative Production Workshop and Pitching Platform 
organized as part of the !f İstanbul International Independent Film 
Festival. Fish Eye was filmed in May 2018.

SALİH ORTAÇAY
Yönetmen / Director

Herkesin bir işe ihtiyacı vardır. Ama 
çark döner, birileri yitip gider.

Everyone needs a job. But as the 
wheel turns, some disappear.

Yönetmen / Director: Salih Ortaçay
Yapımcı / Producer: Salih Ortaçay 
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:59
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ÇENTİK
NOTCH

1988’de Bursa’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Sahne 
Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. Devlet Tiyatrosu 
ve çeşitli özel tiyatrolarda oyuncu olarak çalıştı. Kısa 
filmlerde hem oyuncu olarak hem de kamera arkasında 
görevler aldı. Öykü ve şiirlerin yanı sıra sinema üzerine 
yazılar yazdı. Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon 
yüksek lisans programında eğitimine devam ediyor. 

Born in 1988 in Bursa, Ahmet Kızıl graduated from the 
Uludağ University Department of Performing Arts. He 
worked as an actor in the State Theaters and various 
independent theaters. He worked in several short films, 
behind and in front of the camera, and wrote stories, 
poems and film critique. Kızıl is currently a graduate 
student at the Kadir Has University’s Master’s Program in 
Cinema and Television.

AHMET KIZIL
Yönetmen / Director

Ayrımcılık bir futbol maçındaki 
hayalleri bile öldürür. 

Discrimination can kill dreams 
of all kinds, even at a football 
game.

Yönetmen / Director: Ahmet Kızıl
Yapımcı / Producer: Ahmet Kızıl
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:50
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FENER
LANTERN

1996’da İstanbul’da doğdu. Kütahya’da Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Amatör 
olarak karakalem resim ve ebru sanatı yapıyor. 

Born in 1996 in İstanbul, Ahmet Volkan Ekşi is currently 
studying Electrical and Electronics Engineering in Kütahya. 
He makes charcoal drawings and paper marbling prints 
as an amateur.

AHMET VOLKAN EKŞİ
Yönetmen / Director

Geçmişin acısı kağıt kesiği gibi 
sızlar. Fadime Nine’nin yüreğindeki 
sızı da böyledir.

The pain of the past stings like 
a paper cut. Such is the pain 
Fadime feels in her heart.

Yönetmen / Director: Ahmet Volkan Ekşi
Yapımcı / Producer: Ahmet Volkan Ekşi 
Tür / Genre: Belgesel Dram / Documentary Drama
Süre / Duration: 5:00
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GÜLİZAR
GÜLİZAR

1997’de Bakırköy’de doğdu. Karacaköy Çok Programlı 
Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölümü’nde okuyor. Fotoğraf ile uğraşıyor.

Born in 1997 in Bakırköy, Yahya Ozan Çalışkan graduated 
at the top of his class from the Karacaköy Multi-Program 
High School. He is currently studying at the Akdeniz 
University Faculty of Communication Department of 
Radio, Television and Film, and is pursuing an interest in 
photography.

YAHYA OZAN ÇALIŞKAN
Yönetmen / Director

Doğuştan cüce olan Gülizar, 
ailesinin ve toplumun tepkileriyle 
karşı karşıyadır.

Born with dwarfism, Gülizar 
faces the reactions of her family 
and society.

Yönetmen / Director: Yahya Ozan Çalışkan
Yapımcı / Producer: Turan Kubulay 
Tür / Genre: Belgesel / Documentary
Süre / Duration: 5:00
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MESAİ
OVERTIME

1988’de Samsun’da doğdu. Koç Özel Lisesi’nde yatılı ve burslu 
okudu. 2011 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. 2012 
yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek 
lisans programına başladı. Lise yıllarında tiyatro ile tanışan 
Elif Parlak, 2011 yılında Craft Tiyatro bünyesinde oyunculuk 
eğitimine başladı. 2016 yılından beri de Şahika Tekand Stüdyo 
Oyuncuları’nda aktif tiyatro eğitimlerine devam ediyor. 
Sinema ile ilk tanışması 2015 yılında oldu. Aktif olarak içinde 
bulunduğu tiyatro faaliyetlerinde dramaturji, senaryo yazımı 
ve yönetmenlik yeteneklerini geliştirdi. İlk filmi olan Eşik’i, 2018 
yılında çekti. 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde Sınıf adlı 
kısa filmi Yaşar Kemal İkincilik Ödülü’nü aldı.

Born in Samsun in 1988 Elif Parlak studied as a boarding 
scholarship student at the Koç School. After graduating 
from the METU Department of Electrical and Electronics 
Engineering in 2011, she moved to İstanbul, where she started 
her Master’s degree in Industrial Engineering at Boğaziçi 
University in 2012. Parlak started her acting education in 2011 
at the Craft Theater. Since 2016, she has been continuing 
her education with the ensemble Şahika Tekand Studio 
Oyuncuları. Making her start in cinema in 2015, she is actively 
developing her dramaturgy, screenwriting and directing skills 
in her theater work. She directed her first film Eşik in 2018. Her 
short film Sınıf won the Yaşar Kemal Second Prize at the 25th 
International Adana Film Festival.

ELİF PARLAK
Yönetmen / Director

Ayrımcılık başarılı bir hayatın 
sınırlarının dışında mıdır? Bunun 
cevabı için Pınar’ın bir gününe 
bakmak yeterli.

Does discrimination lie beyond 
the boundaries of a successful 
life? We only need to witness 
a day in the life of Pınar to 
find out.

Yönetmen / Director: Elif Parlak
Yapımcı / Producer: Elif Parlak 
Tür / Genre: Deneysel / Experimental
Süre / Duration: 5:00
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SEN KADINSIN
YOU ARE A WOMAN

1974’te İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Ticaret Odası’nda 
dış ticaret uzmanlığı yaptı. Osmanlı Bankası ve Garanti 
Bankası’nda çalıştı. On dört yıldır özel bir firmada İhracat 
Müdürü olarak çalışıyor. Karikatür yapıyor, satranç 
oynuyor ve müzikle uğraşıyor. Klasik gitar, elektro gitar ve 
keman çalıyor. Son dört yıldır kendi olanaklarıyla kısa film 
ve müzik içerikli belgeseller çekiyor.

Born in 1974 in İstanbul, Fikret G. Fırat graduated 
from the Anadolu University Department of Business 
Administration. He worked as a foreign trade specialist 
at the İstanbul Chamber of Commerce, and continued 
his career at the Osmanlı and Garanti Banks. He has 
been working as an export manager at a private 
company for 14 years. Fırat draws cartoons, plays 
nylon string guitar, electric guitar and violin, and is a 
chess player. He has been making short films and music 
documentaries for the last four years.

FİKRET G. FIRAT
Yönetmen / Director

Bir obez, bir kadın ve bir vücut 
geliştirme şampiyonu aynı bedende 
birleşiyor.

An obese person, a woman and 
a body building champion come 
together in the same body.

Yönetmen / Director: Fikret G. Fırat
Yapımcı / Producer: Halil Bostancı 
Tür / Genre: Deneysel / Experimental
Süre / Duration: 5:00
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