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GÜLER
SABANCI

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

Sabancı Vakfı olarak 46 yıldır ülkemizde eğitime, kültürel
ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için ilk günkü
heyecanımızla çalışıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana eğitim,
kültür-sanat ve sosyal değişim alanlarında birçok farklı proje
gerçekleştiriyoruz.

For 46 years, the Sabancı Foundation has been working
enthusiastically to contribute to education and cultural and social
development in our country. Since our inception, we have realized
many different projects in the fields of education, art and culture, as
well as social change.

İnsandan başlayarak toplumu değiştirme ve dönüştürme gücü
olan sanat, çoğu zaman estetik ve etkileyici anlatımıyla toplumsal
sorunları çok daha net biçimde görmemizi sağlıyor. Sinema;
sanatın diğer dallarını da içinde barındıran, bu yönüyle diğer
sanat dallarından daha çarpıcı olabilen ve daha geniş kitlelere
ulaşabilen bir sanat dalı. Biz de sinemanın etkileyici diliyle
toplumsal sorunları ortaya koymak ve bu sorunların çözümüne
katkıda bulunmak amacıyla dört yıl önce Sabancı Vakfı Kısa Film
Yarışması’nı başlattık. İlk üç yılında “Mülteci Kadınlar”, “Çocuk İşçiler”
ve “Ayrımcılık” konularına ışık tutan yarışmanın dördüncü yılında
temamız, her geçen gün arttığına inandığımız “Dijital Yalnızlık”.

Possessing the power to start from the individual and change and
transform society, art often enables us to see social problems much
more clearly with its aesthetic and dramatic power of expression.
As a branch of art that embodies other arts, cinema can be more
striking and reach larger audiences. We launched the Sabancı
Foundation Short Film Competition four years ago to reveal social
problems with the expressive language of cinema and contribute
to their solution. In its first three years, the competition helped
shed light on the themes of “Refugee Women”, “Child Labour”
and “Discrimination”, and in the fourth year, our theme is “Digital
Loneliness”, which we believe to be an issue of growing concern.

Teknolojiyi “amaç” olarak görüp hayatımızın çok fazla merkezine
aldığımızda dijital bağımlılık riski doğuyor. Araştırmalar; teknolojiye
aşırı bağımlı olmanın ve sosyal medyayı aşırı ve amacı dışında
kullanmanın kişilerin beden, akıl ve ruh sağlığına özgüven kaybı,
depresyon, stres ve endişe artışı gibi birçok olumsuz etkisi
olabileceğini gösteriyor. Dijital bağımlılığın ve buna bağlı yalnızlığın
ülkemizde de giderek yaygınlaştığını gözlemliyoruz. Bu yıl “Dijital
Yalnızlık” temalı filmlerle bu konuya dikkat çekmek istedik ve
gençleri teknolojinin etkin kullanımı üzerine düşünmeye teşvik ettik.

When we regard technology as an end in itself rather than a means
to an end, and place it in the heart of our lives, the risk of digital
addiction arises. Research indicates that excessive dependence on
technology and unmoderated and improper use of social media
can have many negative effects on the bodily and mental health of
individuals, including loss of self-confidence, depression, stress and
anxiety. We also observe that digital addiction and the loneliness it
causes have been becoming increasingly widespread in our country.
With films on the theme of “Digital Loneliness”, we aim to draw
attention to this issue and encourage young people to reflect on the
effective use of technology.

Yarışmamızın bir amacı da genç sinemacıların gelişimini
desteklemek. Yarışmaya başvuran sinemacıları, Kısa Film
Platformu Buluşmaları’nda sinema dünyasının önemli isimleriyle
bir araya getirerek bu alandaki yolculuklarında destekliyoruz.
Yarışmacılarımızla yakın temasımızı yarışma sonrasında da
sürdürüyor, yurtiçi ve yurtdışındaki festivallerde elde ettikleri
başarıları gururla takip ediyoruz.
Kısa Film Yarışması’nın güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam
etmesi, geleceğe umutlu bakmamızı sağlıyor. Yarışmamıza
sundukları katkılardan ötürü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül
Bilsel Safkan’a, bu yılki kanaat önderimiz Ludovic Bource’a, Sanat
Yönetmenimiz Zeynep Atakan’a ve Sabancı Vakfı çalışanlarına
teşekkürlerimi sunuyorum.
Büyük Rus ressamı Brullof, zamanında bir öğrencisinin eserinde
yaptığı küçük bir düzeltmeyle o eserde büyük bir değişim
yaratmış. Öğrencisi şaşkınlıkla “Siz bir tek noktaya dokundunuz,
fakat eser ne kadar değişti” dediğinde, Brullof’un yanıtı “Sanat
o küçük noktanın başladığı yerde başlar” olmuş. Ben de genç
sinemacılarımızın kısa filmlerini, büyük değişimlere yol açacak
o küçük noktalar olarak görüyor, yarışmamıza katılan genç
sinemacılarımızı tebrik ediyorum.

Another aim of our competition is to support the growth of young
filmmakers. With the “Short Film Platform Meetings”, we bring the
filmmakers applying for the competition together with prominent
professionals from the world of cinema, and support them along
their journey. Our contact with the participants continues after the
competition, as we proudly follow their success in film festivals in
Turkey and around the world.
The Short Film Competition has been growing stronger along its
journey, and this gives us a hopeful outlook on the future. I would like
to present my thanks to our General Manager Nevgül Bilsel Safkan,
this year’s opinion leader Ludovic Bource, our Art Director Zeynep
Atakan, and all Sabancı Foundation personnel.
The great Russian painter Bryullov once created a great change
in a sketch made by one of his students with a small touch. When
the student remarked, “You only touched it a tiny bit, but the work
changed so much”, Bryullov commented: “Art begins where that tiny
bit begins.” Similarly, I regard the short films of our young filmmakers
as such tiny sparks that can trigger great changes, and congratulate
all filmmakers who have joined our competition.
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Sabancı Vakfı olarak, kurulduğumuz günden beri ülkemizde
toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak, bireylerin eğitim
ve kültür-sanat faaliyetlerine erişmesini sağlamak için çalışıyoruz.
Toplumsal gelişmenin ancak bireylerin güçlenmesiyle mümkün
olabileceğine inanıyor, bu nedenle çalışmalarımızda bireyi
merkeze alıyoruz.
Değerli bilim insanı İbn-i Sina’nın “Bilim ve sanat, takdir edilmediği
yerden göç eder” sözünden hareketle, sanatı ve sanatçıyı
desteklemeyi, takdir etmeyi çok önemsiyoruz. Birçok sanat dalını
destekliyor; ülkemizin her bölgesine müzeler, tiyatro salonları
ve kültür merkezleri kazandırıyoruz. 22 yıldır Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’ne, 17 yıldır Metropolis
Antik Kenti kazılarına, 13 yıldır da Türkiye Gençlik Filarmoni
Orkestrası’na destek veriyoruz. Sanatın çok önemli bir dalı olan
sinemayı “olmazsa olmaz” görerek dört yıl önce de Kısa Film
Yarışması’nı hayata geçirdik.
Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile sanat aracılığıyla toplumsal
sorunlara dikkat çekmeyi, bu sorunların çözümü için kamuoyunda
bilinç ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. “Kısa Film Uzun
Etki” sloganı ile yola çıktığımız yarışmanın ilk üç yılında sırasıyla
“Mülteci Kadınlar”, “Çocuk İşçiler” ve “Ayrımcılık” temalarıyla önemli
toplumsal sorunlara dikkat çektik.
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NEVGÜL
BILSEL SAFKAN
Sabancı Vakfı Genel Müdürü
Sabancı Foundation General Manager

İnternet ve sosyal medya artık yaşamımızda çok önemli bir
yere sahip. Ancak teknolojiyi ihtiyaçlarımız için bir araç olarak
kullanmak yerine amaca dönüştürdüğümüzde, özellikle gençleri
tehdit eden ‘dijital bağımlılık’ riski ortaya çıkıyor. ‘Dijital bağımlılık’,
bireyleri sosyal ve psikolojik yalnızlığa itiyor, önemli sorunlara yol
açıyor.
Ülkemizde de gençlerde dijital bağımlılık ve buna bağlı yalnızlık
giderek yaygınlaşıyor. Dijital bağımlılığın getireceği riskleri ortadan
kaldırmanın yolu teknoloji kullanımını yasaklamaktan ya da
kısıtlamaktan değil, gençleri teknolojinin doğru kullanımı konusunda
bilinçlendirmekten geçiyor. Bu nedenle dördüncü yılında kısa film
yarışmamızın temasını “Dijital Yalnızlık” olarak belirledik. Genç
sinemacılarımızın birbirinden yaratıcı bakış açılarıyla bu konuda
ortaya koyacakları çarpıcı eserler aracılığıyla, gençleri teknoloji ve
sosyal medyayı etkin, verimli ve sağlıklı kullanmaya teşvik etmek;
teknoloji kullanımında aşırılıktan uzak durarak yaşamlarını mutlu ve
sağlıklı sürdürmelerine destek olmak istiyoruz.
Kısa Film Yarışmamızın fikir sahibi Sayın Güler Sabancı’ya,
yarışmamıza önemli katkılarından dolayı Sanat Yönetmenimiz
Zeynep Atakan’a ve gençlere ilham veren kanaat önderimiz
Ludovic Bource’a teşekkürlerimi sunuyorum. Projelerimize birlikte
can verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyor,
yarışmamıza katılan tüm sinemacıları başarılı çalışmaları için
gönülden kutluyorum.

As the Sabancı Foundation, we have been working to contribute
to the solution of social problems in our country and ensure that
individuals have access to educational and cultural activities.
We believe that social development is only possible through the
empowerment of individuals, and therefore, our work is centered on
the individual.
Inspired by the words of the renowned scientist Ibn Sina, who
remarked that “Science and art abandon the place where they are
not appreciated”, we place great emphasis on recognizing and
supporting art and artists. We support many branches of the arts,
and build new museums, theaters and cultural centers in every
part of our country. We have been supporting the State Theaters
- Sabancı International Adana Theater Festival for 22 years, the
Metropolis Archaeological Excavations for 17 years, and the Turkish
National Youth Philharmonic Orchestra for 13 years. Four years ago,
we added cinema, an important branch of art, to our areas of
activity by launching our Short Film Competition.
With the Sabancı Foundation Short Film Competition, we aim
to draw attention to social problems through art and create
public awareness for their solution. In the first three years of the
competition, which we launched under the slogan “Short Film, Long
Impact”, we drew attention to the pressing social problems with the
themes of “Refugee Women”, “Child Labour” and “Discrimination”
respectively.
The internet and social media have a very important place in our
lives today. But when we treat technology as an end in itself rather
than a means for meeting our needs, the risk of “digital addiction”
arises, which threatens young people in particular. “Digital addiction”
pushes individuals towards social and psychological isolation and
causes important problems.
Digital addiction and the loneliness it creates have been getting
widespread in our country, as in the rest of the world. The way to
fight the risks brought about by digital addiction is not to forbid
or limit the use of technology, but to raise awareness in young
people about its appropriate use. This is why we have chosen
“Digital Loneliness” as the theme of the fourth year of our short film
competition. Through the striking works to be created by our young
filmmakers with their creative points of view, we aim to encourage
young people to use technology and social media effectively,
efficiently and healthily; to help them refrain from excessive use of
technology and enable them to lead happy and healthy lives.
I would like thank Ms. Güler Sabancı, the originator of our Short Film
Competition, our Art Director Zeynep Atakan for her important
contributions to the competition, and our opinion leader Ludovic
Bource who inspires young filmmakers this year, as well as all my
colleagues with whom I have been working to bring our projects
to life. I present my heartfelt congratulations to all filmmakers
participating in our competition for their successful work.
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Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, 2020 yılında dördüncü
kez ödüllerini veriyor. Bu süreçte çok önemli yollar
aldık. Öncelikle, ilk yarışmamızdan itibaren, finalistlerle
hep iletişim halinde olduk. Geçtiğimiz üç yılın kazanan
filmlerinden oluşturduğumuz seçkiyi, yurtiçi ve yurtdışında
seçkin festivaller, özel gösterimler yoluyla izleyiciyle
kesintisiz buluşturduk. İlk yıldan itibaren, finale kalan
yönetmenler film üretmeye devam ettiler ve ediyorlar.
Onların kariyer yolculuğunda hep yanlarında olduğumuzu
hissettirdik ve başarıları ile gurur duyduk.
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ZEYNEP
ATAKAN

Sanat Yönetmeni
Art Director

Bu yılın teması “Dijital Yalnızlık”, çağımızın önemli bir
konusu... Bu konunun ele alınmasını çok önemsiyorum.
Zira, bu filmlerin hepsini, bu çağdan önümüzdeki
yıllara yazılmış, önemli bilgiler içeren bir mektup olarak
görüyorum. Dolayısıyla, bu yıl başvuran tüm filmleri
‘biricik’ olarak görüyor ve başvuran herkese çok teşekkür
ediyorum. Çünkü sanatçının önemli bir görevi de çağına
ayna tutarak yorumlayabilmektir. Son dört yılın rekor
başvuru sayısına ulaşmış olmak, çok özel ve umut verici
bir duygu.
Sabancı Vakfı, yarışmada finale kalanlarla yaptığı üç
günlük kamp çalışmasının yanı sıra, her yıl olduğu gibi bu
yıl da Sabancı Vakfı Kısa Film Buluşmaları için kapılarını
tüm sinemacılara açıyor. Bu buluşmalar; önemli konukların
deneyimlerini paylaştıkları konuşmalar, ustalık sınıfları,
paneller ve iletişim ortamı ile ödül töreni öncesi yoğun ilgi
gören bir etkinlik olmaya devam ediyor.
Sabancı Vakfı’nın çağımıza ayna tutan ve gelecek
nesillere hem artistik hem de tarihsel önemli katkılar
sağlayacak bu eserler için ilham vermesini, desteklemesini
çok kıymetli buluyor ve uzun yıllar devam etmesini
diliyorum.

The Sabancı Foundation Short Film Competition is
presenting its awards for the fourth time in 2020. In
these four years, we have made considerable progress.
Since the first year, we have always been in touch with
our finalists. Selections of the finalist films of the last
three years have been continuously meeting audiences
in prestigious film festivals and special screenings in
Turkey and around the world. All finalist directors have
continued to make films, and we have been supporting
them in their career journeys and feeling pride for their
success.
“Digital Loneliness”, the theme of this year’s competition,
is an important issue of our time... I feel the highlighting of
this issue is very timely, as I regard all the participating
films as letters written from our time to the years
ahead. This is why every film that has applied for the
competition this year is unique, and I would like to thank
all the participants, as I believe it is an important task of
artists to become a mirror of and reflect on their time. It
is particularly heartening that this year, we have received
the highest number of applications since the launch of
the competition.
As every year, in addition to the special three-day camp
that it organizes for the finalists, the Sabancı Foundation is
also opening its doors to all filmmakers with the Sabancı
Foundation Short Film Meetings. With talks, master classes,
panels and an open venue of communication in which
renowned guests share their experiences with young
filmmakers, these meetings continue to be an event that
sees keen participation before the award ceremony.
I regard it extremely important that the Sabancı
Foundation inspires and supports these works of cinema
which reflect our time and will provide artistic as well as
historical guidance for future generations, and hope that
it continues for years to come.
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1989’da Avusturya Lisesi’nden, 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. Sabancı Vakfı’na 2018’de katılan
Safkan, Sabancı Vakfı Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.
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Nevgül Bilsel Safkan graduated from the Austrian High
School in 1989, and the İstanbul University School of
Business Department of Business Administration in English
Language in 1993. She received her Executive MBA degree
from Boğaziçi University in 2003. Starting her career as an
auditor at Arthur Andersen, she went on to work as a CFO
for Karma International, Superonline, Paxar, MarSA and
TeknoSA, and as a General Manager for KlikSA, HotelsPro,
and Dyson/Hakman Elektronik. Safkan joined the Sabancı
Foundation in 2018, and currently works as General
Manager of the Foundation.

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. Avrupa
Film Akademisi ve Asya Film Akademisi üyesi
olan Atakan, Antalya Film Festivali kapsamında
düzenlenen Antalya Film Forum’un direktörlüğünü
yaptı. Sinema alanında gençlere deneyim ve
bilgi aktarmayı hedefleyen Yapımlab atölyelerini
oluşturdu. 2014 yılında Uçan Süpürge Bilge Olgaç
Mesleki Başarı Ödülü’ne değer görülen Atakan’ın
yapımcılığını üstlendiği Kış Uykusu, 67. Cannes Film
Festivali’nde Altın Palmiye’yi aldı.
Zeynep Atakan graduated from the Department of
Cinema and Television at the Marmara University
Faculty of Fine Arts. After working in the television
advertising industry from between 1986-1999, she
established Zeynofilm in 2007 to focus on producing
film projects. She was awarded the Prix Eurimages
Best European Co-Producer Award by the European
Film Academy in 2010, and is currently Vice
President of the European Women’s Audiovisual
Network. A member of the European Film
Academy and the Asian Film Academy, Atakan
has worked as Director for the Antalya Film Forum,
organized as part of the Antalya Film Festival.
She established Yapımlab, where she shares her
experience and knowledge with young filmmakers
through workshops. In 2014, Atakan was awarded
the Uçan Süpürge Bilge Olgaç Achievement Award,
and her production Winter Sleep won the Palme
d’Or at the 67th Cannes Film Festival.

2007’de Asya Pasifik Sinema
Ödülleri’nin (APSA) kuruluşunda
yardımcı yapımcı olarak etkin bir
rol oynadı, 2017’ye kadar ödüllerin
direktörlüğünü üstlendi. APSA
Uluslararası Adaylık Konseyi’nin
dönüşümlü üyesi ve APSA Academy
üyesi olarak görev yapan Williamson,
2018’de 12. APSA Uzun Metraj Gençlik
Filmleri kategorisinde aday seçicisi
olarak görev aldı. CNN’de yayınlanan
belgesel dizisi Scene by Scene’in
yaratıcı içerik yapımcılığını, Brisbane
Asya Pasifik Film Festivali’nin (BAPFF)
film direktörlüğünü, 23. Brisbane
Uluslararası Film Festivali’nin ortak
direktörlüğünü ve Antalya Film
Forum’un Asya Pasifik danışmanlığını
yürüttü.

Marmara Üniversitesi Sinema
Televizyon Bölümü mezunu. 1998’de
Necropolis adlı kısa filmiyle İFSAK
Kısa Film Yarışması’nda ve ulusal
festivallerde En İyi Film ödülünü
kazandı. Bir İstanbul Masalı, Güldünya,
Kapalıçarşı gibi dizi filmlerin yanı sıra
reklam filmleri de yöneten Ömür Atay;
2006’da Anlat İstanbul filminin Kırmızı
Başlıklı Kız bölümünün yönetmenliğini
üstlendi. Film, İstanbul Film Festivali ve
Adana Altın Koza Film Festivali’nde
en iyi film ödülleri dahil olmak üzere
çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül
kazandı. 2018’de 53. Karlovy Vary
Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma
bölümünde dünya prömiyeri yapan
filmi Kardeşler, birçok festivalde
gösterildi ve ödüller aldı.

Maxine Williamson played an active
role in the establishment of the Asia
Pacific Screen Awards (APSA) as
an associate producer in 2007, and
worked as Director for the Awards
until 2017. She sits on the APSA
International Nominations Council,
is an APSA Academy member, and
has worked in the nominee selection
panel in the Feature Youth Films
category for the 12th edition of the
Awards. Williamson worked as a
creative content producer for the
documentary series Scene by Scene,
which was broadcast on CNN, as Film
Director of the Brisbane Asia Pacific
Film Festival (BAPFF), as Co-Director
of the 23rd Brisbane International
Film Festival, and as a Asia-Pacific
consultant for the Antalya Film Forum.

A graduate of the Marmara University
Department of Film Directing, Ömür
Atay won the Best Film Award at
the İFSAK Short Film Competition, as
well as various national film festivals,
with his short film Necropolis in 1998.
Directing such television series as An
İstanbul Tale, Güldünya and Kapalıçarşı,
as well as commercials, Atay directed
the Little Red Riding Hood segment of
the feature film İstanbul Tales in 2006.
The film went on to win many national
and international awards, including the
Best Film Awards at the İstanbul and
the Adana Golden Boll Film Festivals.
Atay’s feature film Brothers made its
premiere at the 53rd Karlovy Vary
Film Festival in 2018. The film was
screened at many film festivals and
won awards.

MELIKŞAH
ALTUNTAŞ

ÖMÜR
ATAY

MAXINE
WILLIAMSON

ZEYNEP
ATAKAN

NEVGÜL BILSEL
SAFKAN

DANIŞMA KURULU
ADVISORY BOARD

2006’da İstanbul Üniversitesi Felsefe
bölümünde eğitim gördüğü sıralarda
başladığı Bant Mag. dergisindeki
sinema yazarlığı ve editörlük işini
halen sürdürüyor. 2010’dan bu
yana çeşitli televizyon dizileri, web
serileri ve televizyon programlarında
yazar ve editör olarak yer aldı.
2012’de ilk uzun metraj sinema filmi
Görünmeyenler’in yönetmenliğini
üstlendi. Antalya Film Festivali’nin
yönetim kadrosunda yer aldı. Çeşitli
uzun metraj sinema filmlerinde
danışmanlık, yazar ve yapımcılık
görevleri almaya devam ediyor.
Berrak Tüzünataç ile birlikte hikâyesini
yazdığı “Biz Böyleyiz” adlı film,
2020’nin ilk günlerinde vizyona girdi.
Melikşah Altuntaş has been working
as a film critic and editor for the Bant
Mag. magazine since 2006, when he
was studying at the İstanbul University
Department of Philosophy. Since 2010,
he has been working as a writer and
editor for various television series,
web series and television programs.
In 2012, he directed his first feature
film Görünmeyenler. He worked as
part of the administrative team for
the Antalya Film Festival. Altuntaş
continues to work as a consultant,
writer and producer for feature films.
Biz Böyleyiz, which he co-wrote with
Berrak Tüzünataç, has been released
in early 2020.
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Kariyerine 1993 yılında Milcho Mancevski’nin Altın Aslan
ödüllü filmi Yağmurdan Önce’de oynayarak başladı.
Yönetmen Michael Winterbottom’un Saraybosna’ya
Hoşgeldiniz ve Seni İstiyorum filmlerinde aldığı rollerle, 1998
Berlin Film Festivali’nde en iyi genç oyunculardan biri seçildi.
Oyunculuk kariyeri, Avrupa’nın birçok yerinde oynadığı 30’un
üzerinde rolle devam etti. 2001 yılında kardeşleriyle kurduğu
yapım şirketi, dünyanın önde gelen festivallerine katılan
filmlere imza attı. Avrupa Film Akademisi üyesi olan Mitevska,
2014 yılında Cannes Film Festivali’nde geleceğin önemli
yapımcılarından biri seçildi. 2018’de Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat
Ağacı filminin ortak yapımcıları arasında yer aldı. 2019’da ise
kardeşi Teona Strugar Mitevska’nın yönettiği Tanrı Var, Adı Da
Petrunija adlı filmde bir gazeteciyi canlandırdı.
Starting her career with Milcho Mancevski’s Golden Lion
award winning Before the Rain in 1993, Labina Mitevska was
as one of the Shooting Stars at the Berlinale in 1998 for her
work in Michael Winterbottom’s Welcome to Sarajevo and I
Want You. Mitevska continued her acting career with more
than 30 roles she played around Europe. The production
company she started with her siblings went on to produce
films that were screened in prominent festivals around the
world. A member of the European Film Academy, Mitevska
was named among the Cannes Film Festival’s Producers on
the Move in 2014. In 2018, she was among the co-producers
of Nuri Bilge Ceylan’s The Wild Pear Tree. In 2019, Mitevska
played a journalist in God Exists, Her Name Is Petrunya,
directed by her sister Teona Strugar Mitevska.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olduktan sonra Los Angeles’taki
Kaliforniya Üniversitesi’nde (UCLA) Sinema-TV-Dijital
Medya Bölümü’nü bitirdi. Burada çektiği üç kısa
filmden Deniz Feneri ile Knightly Hours ödülünü aldı.
Profesyonel kariyerine belgesellerle başladı; Aliya
İzzetbegoviç’i anlatan Aliya ve Roger Garaudy’nin
hayatına odaklanan Komünist’i, adını şairin
kitabından alan Cahit Zarifoğlu belgeseli Yaşamak
izledi. 2009 yapımı ilk uzun metraj filmi Uzak İhtimal
ona İstanbul Film Festivali ve Adana Altın Koza Film
Festivali’nden En İyi Yönetmen ödüllerini getirdi. 2013
tarihli Yozgat Blues filmiyle bir kez daha Altın Koza
En İyi Yönetmen Ödülü’nü aldı. Üçüncü filmi Anons,
ilk gösterimini yaptığı 75. Venedik Uluslararası Film
Festivali Orrizonti Bölümü’nde Jüri Özel Ödülü’nü
kazandı.

Deneyimli bir festival yöneticisi ve senaryo
analisti olan Cavina, 1989-1997 arasında
Venedik Film Festivali’nin programını
hazırladı, 2001-2005 arasında ise Locarno
Film Festivali’nin eş yöneticilerinden
biri oldu. 2006’da başlattığı Roma
Film Festivali’nin iki yıl süresince sanat
yönetmenliğini üstlendi. Burada genç
sinemacılara eğitim ve destek sağlayan
uluslararası ortak yapım platformu New
Cinema Network’ü kurdu. Cavina’nın
önemli katkılarından biri de 20092014 arasında program direktörlüğünü
yaptığı Abu Dhabi Film Festivali’nde
oluşturduğu Sanad Fonu oldu. Bu fon, Arap
sinemacılara ve Arap kültürüyle bağlantılı
filmlere destek sağladı.

After graduating from the Yıldız Technical University
Department of Electrical Engineering, Mahmut Fazıl
Coşkun received his degree from the Department
of Cinema-TV-Digital Media at the University of
California at Los Angeles (UCLA). Lighthouse, one of
the three short films he completed during his studies
at UCLA, won the Knightly Hours Award. Coşkun
started his professional career with documentaries:
Aliya, which tells the story of Alija Izetbegović, and
The Communist, which focuses on the life story of
Roger Garaudy, were followed by Yaşamak, a
documentary on Cahit Zarifoğlu, named after a
book by the poet. His feature film debut Wrong
Rosary brought him the Best Director Awards at
the İstanbul and Adana Golden Boll Film Festivals
in 2009. In 2013, he was once again awarded the
Award for Best Director at the Adana Golden Boll
Film Festival with Yozgat Blues. His third feature
film The Announcement won the Venice Horizons
Award at the Orrizonti section of the 75th Venice
International Film Festival, where it had its premiere.

An experienced festival programmer
and script analyst, Teresa Cavina worked
as a programmer for the Venice Film
Festival between 1989-1997, and was a
co-director of the Locarno Film Festival
between 2001-2005. She launched the
Rome Film Festival in 2006, for which
she worked as artistic director for two
years. In Rome, Cavina founded the
New Cinema Network, an international
co-production platform which provided
training and support for young filmmakers.
Cavina worked as a programming
director for the Abu Dhabi Film Festival
between 2009-2014, where she cocreated the Sanad Fund, to support Arab
filmmakers and films relevant to Arab
heritage.

Suudi Arabistan’da büyüyen, eğitimini
ABD’de tamamlayan yazar ve yönetmen
Najjar, yaşamını Filistin’de sürdürüyor.
Kocasının hapse girmesinden sonra
özgürlük mücadelesi veren Filistinli bir
dansçıyı anlattığı filmi Nar ve Mür ile 2008
yılında Amiens Film Festivali’nde En İyi
Senaryo ödülünü kazandı ve Sundance’in
senaryo programına katıldı. Bir Hırsızın
Gözleri filmiyle Filistin’in En İyi Yabancı Film
dalında Oscar ve Altın Küre adayı oldu.
Üçüncü filmi Cennet İle Dünya Arasında
ile 2019’da Kahire Film Festivali’nden en
iyi senaryo ödülünü aldı. 2000 yılında
Hani Kort ile birlikte kurduğu Ustura Films
aracılığıyla klişeleri değiştiren, alternatif
anlatılar sunabilen filmler yapmak için
çalışıyor.
Writer and director Najwa Najjar was
raised in Saudi Arabia and completed her
education in the United States. Currently
living in Palestine, Najjar won the award
for Best Screenplay at the 2008 Amiens
Film Festival with Pomegranates and
Myrrh, which tells the story of a Palestinian
dancer fighting for her imprisoned
husband’s freedom. Her next feature film
Eyes of a Thief was Palestine’s candidate
for the Academy and Golden Globe
Awards for Best Foreign Language Film.
Her third feature film Between Heaven and
Earth won the award for Best Screenplay
at the 2019 Cairo Film Festival. Najjar
established Ustura Films with Hani Kort in
2000, with which she strives to produce
films that break clichés and present
alternative narratives.

HAZAR
ERGÜÇLÜ

NAJWA
NAJJAR

TERESA
CAVINA

MAHMUT FAZIL
COŞKUN

LABINA
MITEVSKA

JÜRİ
JURY

Oyunculuk eğitimini Haliç Üniversitesi’nde
alan Ergüçlü, kariyerine 2006 yılında Rüya
Gibi adlı televizyon dizisiyle başladı. İlk
sinema filmi ise Derviş Zaim’in yönettiği
2010 yapımı Gölgeler ve Suretler oldu.
Açlığa Doymak, Benim Dünyam, Dar
Elbise, Mahalle, Her Şey Seninle Güzel
filmlerinde rol aldı. Emre Erdoğdu’nun
yönettiği Kar filmiyle Adana Film
Festivali’nde Türkan Şoray Umut Veren
Genç Kadın Oyuncu Ödülü’nü; Nuri Bilge
Ceylan’ın yönettiği Ahlat Ağacı ile de
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ve Altın
Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini
kazandı. Sinema kariyerine paralel olarak
televizyon dizilerinde oynamaya devam
ediyor.
Ergüçlü studied acting at the Haliç
University. She started her career with the
TV series Rüya Gibi in 2006. She made
her feature film debut with Derviş Zaim’s
Shadows and Faces in 2010, and went
on to play roles in such films as Full of
Hunger, Benim Dünyam, Tight Dress, Inside
and Everything is Beautiful with You. She
won the Türkan Şoray Promising Young
Actress Award at the Adana Film Festival
with her role in Emre Erdoğdu’s Snow, and
the Turkish Film Critics Association (SİYAD)
and Antalya Film Festival Best Actress
Awards with Nuri Bilge Ceylan’s The Wild
Pear Tree. Ergüçlü continues to work as an
actress for films and television series.
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KANAAT ÖNDERİ
OPINION LEADER

LUDOVIC BOURCE
YALNIZLIĞIN EKRANLAR
ARACILIĞIYLA MANIPÜLASYONU
NE YAZIK KI INSANLIĞI BIR
SÜREDIR ETKILEMEKTE OLAN
YENI BIR PSIKOZ. Algoritmalar
küçük detaylardan ve birkaç
“beğenmeden” yola çıkarak
kullanıcıların psikolojik profilini
oluşturuyor.
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Büyüleyen ve büyülenen, dikkat
ve aldanma birbirine karışıyor.
İletişim ağları beynimizi hiç
çaba harcamasına gerek
kalmayacak şekilde destekliyor.
Sürekli birbirine bağlanan bilgi
parçaları beynimize rahatça
konsantre olduğu yanılsamasını
yaşatıyor.
Eski bir Google çalışanı olan
mühendis Tristan Harris, “dijital
devlerin dikkatimizi nasıl
gaspettiğini”, Silikon Vadisi
şirketlerinin bizi daha fazla boşa
zaman harcamak üzere nasıl
manipüle ettiğini anlatıyor. Tüm
bunlara nasıl çareler bulacağız?
Acaba bir “dikkat ekolojisi”
çağına mı gireceğiz?

Fransız besteci Ludovic Bource, 1970 yılının 19
Ağustos’unda Pontivy’de dünyaya geldi. Brittany
Konservatuarı’nın ardından Paris’te Centre
d’Informations Musicales’te (CIM) caz müziği
eğitimi aldı.
Prokofiev, Ravel ve Debussy’den ilham alan
besteci, kariyerine reklam filmleri için müzik
yaparak başladı. Daha sonra En attendant (2000),
Spartacus (2003) ve Sirene Song (2005) gibi kısa
filmlerle devam etti. Fransız hip-hop üçlüsü Svinkels,
folk-pop şarkıcısı Little ve rock vokalisti Alain
Bashung için albümler yaptı. Çevre belgeseli Nous
Resterons Sur Terre’in müziklerini besteledi.
Michel Hazanavicius ile Mes Amis filmiyle başlayan
işbirliği uzun süre devam etti. Yönetmenin casus
parodisi filmleri Ajan 117 Kahire’de ve Ajan 117
Rio’da’nın ardından Bource’a Altın Küre, Oscar ve
Cesar ödüllerini kazandıran film geldi: The Artist.
20.yüzyılın sessiz filmlerine selam gönderen filmin
Brüksel Filarmoni Orkestrası ile kaydedilen müzikleri
ona bu ödüllerin yanı sıra uluslararası ün de getirdi.
Los Angeles’taki Sinema Sanatları ve Bilimleri
Akademisi’ne davet edildi, Fransa’dan Kültür ve
Sanat Nişanı aldı.
2013 yılında, Greg Mottola’nın yönettiği ve Larry
David’in rol aldığı HBO TV filmi Temiz Mazi ile
Emmy Ödülleri’ne aday oldu. 2013’ten bu yana
Berlin, Londra, Montreal, Paris, Rotterdam gibi
şehirlerde prestijli orkestralarla The Artist’in
müziklerini çalıyor.

UNFORTUNATELY, THE MANIPULATION OF LONELINESS BY
SCREEN IS A NEW PSYCHOSIS THAT HAS AFFECTED HUMAN
BEINGS FOR SEVERAL YEARS. The algorithms mark in the
smallest details and in a few “likes” the psychological profile
of a user.
“Are algorithms the bewitchers, magicians of attention
and illusion?” Networks boost our brain so that it makes no
effort. Information is linked continuously, giving the brain the
impression of concentrating effortlessly.
Tristan Harris, former engineer and Google employee
explained “how the digital giants hijack our attention” or the
companies in the Silicon Valley manipulate us to waste more
time.
What solutions to bring? Are we going to enter an era of
“attention ecology”?
French composer Ludovic Bource was born in August 19, 1970 in Pontivy. After his
studies at the Brittany Conservatory, he studied jazz at the Centre d’Informations
Musicales (CIM).
Inspired by Prokofiev, Ravel and Debussy, Bource started his career composing
music for commercials, later moving on to such short films as En attendant (2000),
Spartacus (2003) and Sirene Song (2005). He produced albums for the French hiphop trio Svinkels and the folk-pop singer Little and rock vocalist Alain Bashung, and
composed the music for the environmental documentary Nous Resterons Sur Terre.
Bource’s long-running collaboration with Michel Hazanavicius started with the
film Mes Amis. After the director’s spy film parodies OSS 117: Cairo, Nest of Spies
and OSS 117: Lost in Rio, the duo collaborated on The Artist, which brought Bource
the Golden Globe, Oscar and César awards. The soundtrack for the film, which
is a nod to the silent films of the 20th century, was recorded with the Brussels
Philharmonic Orchestra, and brought the composer international acclaim: Bource
was invited to join the Academy of Motion Picture Arts and Sciences at Los
Angeles, and was awarded a Medal of Arts and Culture in France.
In 2013, Bource was nominated for the Emmy Awards with the HBO television
film Clear History, directed by Greg Mottola and starring Larry David. Since 2013,
Bource has been performing the score for The Artist live in concert with prestigious
orchestras in such cities as Berlin, London, Montreal, Paris and Rotterdam.
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AKLINIZDAKİ CENNET
HEAVEN IN YOUR MIND
Aklınızdaki cennet...
Gerçekten var mı?
The heaven in your mind...
Does it really exist?
Yönetmen / Director: Sıla Ünlü
Yapımcı / Producer: Sıla Ünlü
Tür / Genre: Anlatı / Narrative
Süre / Duration: 5:00

20

SILA ÜNLÜ
Yönetmen / Director
1982’de İzmir’de doğdu. Sabancı Üniversitesi İletişim
Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Prag FAMU’da film
yönetmenliği eğitimini tamamladı. Burada ilk ödüllü kısa
filmi olan ŞahMat’ı çekti. 7. Berlinale Talent Campus’e
yönetmen olarak katıldı. Yapım Lab’de uzun dönem
yapımcılık; Gotham Writers New York’ta uzun metraj
senaryo yazımı kurslarını tamamladı. Halen 2014 yılında
kurduğu Kim Bu Video bünyesinde yönetmenliğe devam
ediyor.
Born in 1982 in İzmir, Sıla Ünlü graduated from the Sabancı
University Department of Communication Design. She
graduated in Film Directing from the FAMU in Prague,
where she made CheckMate, her first award-winning
short film. She attended the 7th Berlinale Talent Campus
as a director, and completed the long-term production
course at Yapım Lab and the feature film screenwriting
course at Gotham Writers New York. She continues to
work as a director at Kim Bu Video, which she established
in 2014.
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BUL BENİ
FIND ME
Yalnız, edilgen ve sahte
dünyandan çık; kalkıp
pencereden bir bak ve Bul Beni...
Leave your lonely, passive and
hollow world. Look out your
window and Find Me...
22

Yönetmen / Director: Elif Reis
Yapımcı / Producer: Ceyda Zengin
Tür / Genre: Deneysel / Experimental
Süre / Duration: 5:00

ELIF REIS
Yönetmen / Director
1990 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi
Sinema Televizyon Bölümü’nden proje birincisi olarak
mezun oldu. 2013 yılından bu yana sinema filmlerinde
yardımcı yönetmenlik yapıyor.
Born in 1990 in İstanbul, Elif Reis graduated from the
Marmara University Department of Cinema and
Television with a top-ranking finishing project. She has
been working as an assistant director for feature films
since 2013.
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DİJİTAL PİZZA
DIGITAL PIZZA
İnsanların kontrolünü ele geçirmiş
ve onları izole etmiş dijital bir
dünya.
A digital world which has
assumed control of people and
isolated them.
24

Yönetmen / Director: Veysel Aslan
Yapımcı / Producer: Veysel Aslan
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 5:00

VEYSEL ASLAN
Yönetmen / Director
1984 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde doğdu. İlk,
orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara’ya
taşındı. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi’ni
bitirdi. Öğretmen, aynı zamanda fotoğraf ve kısa film
çekiyor. Dört kısa filmi var.
Born in 1984 in Boğazlıyan, Yozgat, Veysel Aslan moved
to Ankara after completing his high school education.
He graduated from the Gazi University Faculty of
Education in Kastamonu. Working as a teacher, he takes
photographs and makes short films. He has completed
four short films to date.
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EGEMEN OYUNDA
EGEMEN ONLINE
E, hani arkadaşlar?
Egemen is always online. But
where are his friends?
Yönetmen / Director: Ali Osman Taşlı
Yapımcı / Producer: Mehmet Erdem Gösterişli
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 5:00
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ALİ OSMAN TAŞLI
Yönetmen / Director
1997’de Bursa’da doğdu. 2014 yılında senaryosunu
yazdığı Maval adlı film, Teen International Short
Festival’de (TISFEST) finalist oldu. 20. Eskişehir Uluslararası
Film Festivali ekibinde görev aldı. Anadolu Üniversitesi
Tiyatro Kulübü ve Bursa Kültür Sanat Derneği’nde
yürütülen tiyatro çalışmalarında yer aldı. Anadolu
Üniversitesi’nde sinema ve televizyon eğitimi alıyor.
Born in 1997 in Bursa, Ali Osman Taşlı wrote the
screenplay for Maval, which was a finalist at the Teen
International Short Festival (TISFEST) in 2014. He worked
as part of the 20th Eskişehir International Film Festival
team, and participated in the theater activities of
the Anadolu University Theater Club and the Bursa
Association for Culture and Arts. He is currently studying
Cinema and Television at Anadolu University.
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ETİKET
TAG
Ormanda hafta sonu gezintisine
çıkan bir çift, dijital bir aksilikle
yalnızlaşıyor ama bu gerçek,
sosyal medyada hiç görünmüyor.
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A couple on a weekend trip in
the woods have a falling out
due to a digital mishap. What
happens between them will not
appear on social media.
Yönetmen / Director: Sinan Salaz
Yapımcı / Producer: Sinan Salaz
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:15

SINAN SALAZ
Yönetmen / Director
1987’de Van’da doğdu. Yerel radyo ve televizyonlarda
çalıştı. Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Anadolu Üniversitesi
Fotoğraf bölümlerini bitirdi. Ulusal ve uluslararası film
festivallerinde gösterilen birçok kısa film ve belgesel
çekti. Reklam sektöründe çeşitli görevlerde çalıştı.
Reklam ve tanıtım filmlerinde yönetmenlik ve görüntü
yönetmenliği, yirmiye yakın klipte yapım yönetmenliği ve
yönetmenlik yaptı. Film ve fotoğraf çalışmalarının yanı
sıra liselerde açtığı sinema atölyelerinde eğitim verdi.
Born in 1987 in Van, Sinan Salaz worked for local radio
and television channels. He graduated from the Balıkesir
University Department of Tourism and the Anadolu
University Department of Photography. He made many
short films and documentaries which were screened
in national and international film festivals. Working in
various roles in the advertising industry, he worked as
a director for commercials and promotional films, as
well as a production director and director for close
to 20 music videos. In addition to his work in film and
photography, Salaz has taught in film workshops he
started in high schools.
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GEYİK
THE DEER
Anonim bir internet fenomeni
olan Bilge’nin hayatı, bir mesajla
aniden değişir.
The life of Bilge, an anonymous
internet celebrity, suddenly
changes with a message.
30

Yönetmen / Director: Deniz Altun
Yapımcı / Producer: Deniz Altun
Tür / Genre: Deneysel / Experimental
Süre / Duration: 5:00

DENİZ ALTUN
Yönetmen / Director
1995 yılında Ankara’da doğdu, üniversite yıllarına kadar
bu şehirde yaşadı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi
Basın ve Yayın Bölümü’ne başladı. 2017 yılında ise aynı
üniversitede ikinci anadalına, Sinema ve Televizyon
Bölümü’ne başladı. İki bölümde de öğrenimini sürdürüyor.
Fotoğrafçılık, video prodüksiyon, grafik tasarım işlerinin
yanı sıra kısa filmlerde yönetmenlik yapıyor.
Born in 1995 in Ankara, Deniz Altun lived in Ankara until
his university years. In 2014, he started his studies at the
Anadolu University Department of Journalism. In 2017, he
enrolled in the Department of Film and Television as his
second major at the same university. Currently studying
at both departments, Altun directs short films, as well as
working as a photographer, video producer and graphic
designer.
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GİRDAP
VORTEX
Sanal dünyada kendini olmadığı
biri gibi gösterme çabasının,
kişinin kendi gerçeklik algısını
kaybetmesine yol açması.
The attempt to portray oneself
as a different person in the
virtual world leads to a loss of
the sense of reality.
32
Yönetmen / Director: Cüneyt Işık
Yapımcı / Producer: Banu Işık
Tür / Genre: Deneysel / Experimental
Süre / Duration: 5:00

CÜNEYT IŞIK
Yönetmen / Director
1990 Adana doğumlu. Işık Üniversitesi Sinema ve
Televizyon Bölümü’nde okudu. 11 yaşında gitarla tanıştı.
Üniversite eğitimi için İstanbul’a geldiği yıllarda kendi
gruplarıyla İstanbul’da birçok festival ve mekânda sahne
aldı. Şimdilerde ise tiyatro oyunlarının ve kısa filmlerin ses
tasarımını yapıyor. Oyuncu yönetimini daha iyi anlamak
için Craft Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitimi aldı.
Girdap, ilk kısa filmi.
Born in 1990 in Adana, Cüneyt Işık studied at the Işık
University Department of Film and Television. Introduced
to the guitar at the age of 11, he performed in various
festivals and venues with his bands in İstanbul, where he
moved for his university education. Currently doing sound
design for theatre plays and short films, Işık studied
acting at the Craft Acting Workshop to gain a better
understanding of directing actors. Vortex is his first short
film.
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KABUK
SHELL
Yabancı ve içine kapanık bir
adam, doğum gününde kendini
mutlu göstermeye çalışır.
An introverted foreigner tries to
look happy on his birthday.
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Yönetmen / Director: Behrouz Alami
Yapımcı / Producer: Mercan Aytuna
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 4:17

BEHROUZ ALAMI
Yönetmen / Director
1985 yılında İran’da doğdu. 2008’de Tahran Sanat
Üniversitesi Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Çektiği
belgesel filmler çeşitli festivallere katıldı, ödül aldı. Kısa
film, animasyon, reklam ve çeşitli medya projelerinde;
yönetmen, yazar, kameraman ve fotoğrafçı olarak görev
alıyor. Dört yıldır İstanbul’da yaşıyor.
Born in 1985 in Iran, Behrouz Alami graduated from the
Faculty of Cinema at the Tahran University of Art. His
documentary films were screened in and won awards at
various festivals. He works as a director, writer, camera
operator and photographer for short films, animations,
commercials and various other media projects, and has
been living in İstanbul for the last four years.
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NASIL BİLİRDİNİZ?
HOW DID YOU KNOW THE DECEASED?
Dijital çağda şekil değiştiren bir
köy cenazesi, sosyal medyada
canlı yayınlanır.
A village funeral, reconceived
for the digital age, is broadcast
live on social media
36

Yönetmen / Director: Ayşenur Erdoğan Gökçe
Yapımcı / Producer: Özge Öztürk
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 3:00

AYŞENUR ERDOĞAN GÖKÇE
Yönetmen / Director
1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2005-2010 yılları arasında
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon
Bölümü’nde okudu. İstanbul’da yapım şirketleri ve reklam
ajanslarında çalıştı. Yönetmenlik, senaristlik ve metin
yazarlığı yaptı. 2018 yılından bu yana The Lots markası
altında üretmeye devam ediyor.
Born in 1987 in İstanbul, Ayşenur Erdoğan Gökçe studied
at the Anadolu University Department of Cinema
and Television between 2005-2010. She worked for
production companies and advertising agencies in
İstanbul, as a director, screenwriter and copywriter. She
has been working under the “The Lots” brand since 2018.
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ORALET
ORALET
Televizyonların fişini takarken,
muhabbetin fişini çektik.
The adverse effects of
television on the tradition of
social conversation.
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Yönetmen / Director: Ali Çelik
Yapımcı / Producer: Ali Çelik
Tür / Genre: Anlatı / Narrative
Süre / Duration: 5:00

ALI ÇELIK
Yönetmen / Director
1990 yılında Mersin’in Mut ilçesinde doğdu. 2014 yılında
Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nü bitirdi.
2016 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu’nun Özel Harekat
branşından mezun oldu. İlk görev yeri İstanbul’du, 2019 yılında
Hakkari’ye tayin oldu.
Born in 1990 in Mut, Mersin, Ali Çelik graduated from the
Atatürk University Department of Social Services in 2014. He
graduated from the Special Operations branch of the Police
Vocational School of Higher Education in 2016. Following his
first deployment in İstanbul, he was assigned to Hakkari in
2019.
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PARTİ
PARTY
Herkesin parti için hazır
olması, partinin başlamasına
yetmeyecektir.
Everyone is ready, yet the party
cannot begin.
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Yönetmen / Director: Efe Can Yıldız
Yapımcı / Producer: Efe Can Yıldız
Tür / Genre: Anlatı / Narrative
Süre / Duration: 2:29

EFE CAN YILDIZ
Yönetmen / Director
1991 yılında Manisa’da doğdu. Anadolu Üniversitesi
Sinema ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi. 2013-2014 yılları
arasında Estonya Baltic Film and Media School’da
eğitim gördü. 2014 yılında çektiği ilk kısa filmi Re, çeşitli
festivallerde yarıştı ve gösterildi. 2015’te Vitrin ve
Eşref adında iki ayrı kısa film çekti. Sinema filmleri ve
reklamlarda yönetmen yardımcısı olarak çalışıyor.
Born in 1991 in Manisa, Efe Can Yıldız graduated from the
Anadolu University Department of Film and Television.
Between 2013-2014, he studied at the Baltic Film and
Media School in Estonia. His first short film Re, which he
filmed in 2014, was screened in and competed in various
film festivals. He made the short films Vitrin and Eşref
in 2015, and currently works as an assistant director for
feature films and commercials.
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WELTSCHMERZ...DÜNYA HÜZNÜ
WELTSCHMERZ...WORLD WEARINESS
Gerçek ve sanal dünya arasında
tutsaklaşmış “influencer” bir
kadının rutini.
The routine of an “influencer”, a
woman trapped between the
real and the virtual worlds.
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Yönetmen / Director: Can Özmen
Yapımcı / Producer: Meltem Gürlevik, Can Özmen
Tür / Genre: Deneysel / Experimental
Süre / Duration: 4:53

CAN ÖZMEN
Yönetmen / Director
1990 yılında Adana’da doğdu. 2007 yılında Ö. Ç. Bilfen
Fen Lisesi’ni bitirdikten sonra katıldığı AFS öğrenci değişim
programıyla Terre Haute South High School’da okudu.
2012 yılında Işık Üniversitesi Elektronik Mühendisliği
bölümünden mezun oldu. 2012-2016 yılları arasında
bankacı olarak çalışırken Şahika Tekand’ın Studio
Oyuncuları’nda iki yıllık oyunculuk eğitimini tamamladı.
2015-2017 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi FilmDrama Oyunculuk yüksek lisansını bitirdi. Profesyonel
oyunlarda ve sinema filmlerinde rol aldı.
Born in 1990 in Adana, Can Özmen studied at the Terre
Haute South High School as part of the AFS student
exchange program, which he joined after graduating
from the Ö. Ç. Bilfen Science High School in 2007.
He graduated from the Işık University Department of
Electronics Engineering in 2012. While working for a bank
between 2012-2016, he completed a two-year acting
program at Şahika Tekand’s Studio Actors. He graduated
from the Kadir Has University Master of Arts Program in
Film and Drama, and worked as a professional actor for
theatre plays and feature films.
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ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ
OLIVE PIT
60 yaşında bir anne, dijital
yalnızlığa sürüklenir.
A 60-year-old mother is driven
to digital loneliness.
Yönetmen / Director: Çetin Öncü
Yapımcı / Producer: Çetin Öncü
Tür / Genre: Dram / Drama
Süre / Duration: 5:00
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ÇETIN ÖNCÜ
Yönetmen / Director
1985 Diyarbakır doğumlu. Dicle Üniversitesi Ziraat
Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunu. Çocuk tiyatrosu yapımcılığı yapıyor; bahar
şenlikleri, bakanlık, belediye ve kaymakamlık projeleri
düzenliyor. Bunun yanı sıra profesyonel olarak oyunculuk
yapıyor; dizi ve sinema filmlerinde rol alıyor. Zeytin
Çekirdeği, yazıp yönettiği ilk filmi.
Born in 1985 in Diyarbakır, Çetin Öncü graduated from
the Dicle University Department of Organic Agriculture
and the Anadolu University Department of Business
Administration. He works as a producer of children’s
theater, as well as organizing spring festivals, and
projects for ministries, municipalities and district
governorates. He also works as a professional actor for
television series and feature films. Olive Pit is the first
film he has written and directed.
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