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sponsorlar

katkılarıyla

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KATKILARIYLA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne aittir.
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Sevgili Sinema Profesyonelleri,

58. Antalya Film Festivali kapsamında sekizincisi düzenlenen Antalya Film Forum, bu yıl da online 
olarak yapılıyor. Her ne kadar fiziksel olarak bir arada olamasak da, seçilen projeler, masterclass, 
atölye ve diğer online etkinliklerimiz sayesinde aramızdaki mesafeyi bir nebze azaltmayı umuyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda Antalya Film Forum’a katılan projelerin yolculuğuna baktığımızda Forum’un 
Türkiye film sektörüne yaptığı katkıları görmemek imkânsız. Forum’dan ödül almış projelerin 
fonlanma, satışı ve festival yolculuğu konusunda katettiği her adım, bu platformun Türkiye’den çıkan 
yeni projeler ile uluslararası sektör paydaşlarını buluşturmada ne kadar önemli bir rol oynadığının 
altını çiziyor.

Bu yıl da beş farklı platforma ev sahipliği yapan Forum, birbirinden çeşitli, yaratıcı ve yepyeni sesleri 
sektörle buluşturuyor. Özellikle, ilk yönetmen ve yapımcıların ağırlıkta olduğu Uzun Metraj Kurmaca 
Pitching Platformu seçkisinin, önümüzdeki yıllarda Türkiye’den çıkacak yeni sinemacıların ayak 
sesleri olduğu kanaatindeyiz. 

Yeni projeleri sizlerle buluştururken bir yandan da sinema sektöründeki gelişmeler, güncel sorular 
ve trendler ile ilgili sizlere yaratıcı bir program sunmak istedik. Bu sebeple Forum+ çatısı altında bir 
seri etkinlik düzenliyoruz. 

Tüm proje sahiplerine süreçte iyi şanslar diliyor ve platformlarımıza sponsor olan tüm kuruluşlara 
en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Danışmanlarımız Katriel Schory, Kristina Trapp ve Simone 
Baumann’a da destekleri ve kıymetli yönlendirmeleri için ne kadar teşekkür etsek az.

Sizlerle önümüzdeki yıl Antalya’da buluşmayı, sinemaya ve hayata dair yüz yüze sohbet etmeyi iple 
çekiyoruz.

Müge Özen
Pınar Evrenosoğlu
Antalya Film Forum Ortak Direktörleri
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DANIŞMANLAR

KATRIEL SCHORY
YAPIMCI / ULUSLARARASI ORTAK YAPIMLARDA KIDEMLİ DANIŞMAN

Katriel Schory, NYU Film Okulu’nda okudu. Ödüllü filmler 
ve belgeseller de dahil olmak üzere 150’den fazla filmin 
yapımcılığını üstlenen Belfilms adlı yapım şirketini kurdu.
1999’dan beri ve 20 yılı aşkın bir süredir İsrail Film Fonu’nun 
İcra Direktörü. İsrail’de ve dünya çapında 300’den fazla uzun 
metrajlı filmin desteklenmesine ve tanıtımına yetki verdi.
Onayladığı filmler 4 Oscar adaylığı dahil olmak üzere birçok 

prestijli ödül kazandı; Venedik’ten Altın ve Gümüş ‘Aslan’lar 
ve Berlin’den de ‘Ayı’lar...
Fransa’da ‘Sanat ve Edebiyat Nişanı’, film endüstrisine üstün 
katkılarından dolayı Berlinale Kamera, üstün başarılarından 
ötürü Telluride Film Festivali’nden Özel Madalyon ve yaratıcı 
etkilerinden ötürü de VARIETY Ödülü kazanmıştır.

KRISTINA TRAPP
CEO, EUROPEAN AUDIOVISUAL ENTREPRENEURS (EAVE)

Kristina Trapp, 20 yıl boyunca uluslararası film endüstrisinde, 
ARTE için Alman bölgesel film fonu MFG Baden 
Württemberg’de, Film Komisyonu Strasbourg’da ve Avrupa 
eğitim programı ‘Atelier Ludwigsburg Paris’te çalıştı. EAVE’ye 
2004 yılında program yöneticisi olarak katıldı. 2007’de CEO 
Yardımcısı oldu ve 2009’da da EAVE’ye CEO olarak atandı.
Fransız bölgesel fonu Provence-Alpes-Côte d’Azur’un 

belgesel komisyonununda yer aldı. Avrupa Film Akademisi 
üyesi olan Trapp, Güney Asya Film Finansman Forumu’nun 
seçim komitesinde de yer almaktadır. Ayrıca EWA’nın 
(European Women’s Audiovisual) yönetim kurulu üyesi ve 
CEE Animasyon Atölyesi’nin de danışma kurulu üyesidir.

SIMONE BAUMANN
DİREKTÖR (GERMAN FILMS)

Simone Baumann, 25 yılı aşkın bir süredir film yapımında 
çalışmış, birçok belgesel ve uzun metrajlı filmde yapımcılık 
yapmıştır. Mart 2019’a kadar Saxonia Entertainment 
GmbH’nin belgesel bölümünün başkanıydı. 1997-2010 
yılları arasında bağımsız yapım şirketi Le Vision’ın genel 
direktörlüğünü yaptı. Deneyimli bir ortak yapımcı ve 
Rusya, eski Doğu Bloku ve buraların görsel-işitsel pazarları 

konusunda Avrupa’nın önde gelen uzmanlarından biridir.
Nisan 2019’da Simone Baumann, Alman film tanıtım oluşumu 
olan German Films’in genel direktörü olarak atandı. 2005’ten 
beri German Films Doğu Avrupa temsilcisi olarak çalışmakta.  
Ayrıca eski Sovyetler Birliği’nde çok sayıda uzun metrajlı 
film prodüksiyonunda yöneticilik, yapımcılık ve danışmanlık 
yapmıştır. 
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ÖN JÜRİLER

RAMİN MATİN

Loyola Marymount Üniversitesi Sinema Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümü yüksek 
lisansını bitirdi. 2005’te kurulan Giyotin Film’in kurucu 
ortaklarındandır. İlk uzun metraj filmi “Canavarlar Sofrası” 
(2011) Antalya Altın Portakal, Montpellier Cinemed ve 
Ankara Film Festivallerinden ödüller aldı. Birçok uluslararası 
festivalde gösterilen ikinci filmi “Kusursuzlar” (2013) Altın 

Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ 
ödüllerini kazanmıştır. AB desteğiyle gerçekleştirilen insan 
hakları filmi “Kıyıdakiler”in (2016) beş yönetmeninden biri 
olan Matin, Discovery Europe kanalı için kısa belgeseller de 
yönetmiştir. Üçüncü uzun metrajlı filmi “Son Çıkış” (2018) 
dünya prömiyerini Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde 
yapmıştır.

FREDDY OLSSON

ILARIA GOMARASCA

1952’de doğdu. Gençlik yıllarından beri kültürel hayatın içinde. 
16 yaşında pop menajeriydi. Kitap yayıncılık kariyerden sonra, 
1985’ten itibaren sinema ana işi haline geldi. Stockholm’de çok 
sayıda düşük bütçeli film yaptı. Aynı zamanda Göteborg Film 
Festivali’nde yıllarca festivalin başkanlık koltuğunda oturdu. 
Şimdilerde kıdemli programcı olarak dünyayı dolaşıyor, aynı 

zamanda film prodüktörlüğü de yapıyor. Yapımcılığını yaptığı 
birkaç film BIFF’de gösterildi. Hatırlanması gerekenlerden biri 
Lech Majewski’nin sıra dışı filmi “Değirmen ve Haç”tır. Ayrıca 
İsveç’te ülke çapında 20’den fazla sinemaya sahip bağımsız 
bir dağıtımcı olan Folkets Bio’nun Satın Alma Danışmanı’dır.

EFA ödüllü Patricio Guzman’ın üçlemesi, Altın Küre ödüllü 
Andrey Zvyagintsev’in “Leviathan” filmi ve üç adet Altın 
Kamera ödüllü filmin uluslararası festivaller turnesindeki 
lansmanını gerçekleştiren eski Pyramide International 
Festivaller Sorumlusu Ilaria Gomarasca, 10 yılı aşkın deneyime 
sahip bir bağımsız film profesyoneli. 2017’den beri De Rome 

à Paris (Fransa), Cinemania (Québec), FIFF Festival du Film 
Francophone de Namur (Belçika) gibi birçok film festivalinde 
danışman ve seçici kurul üyesidir. Bağımsız yapımcılara ve 
uluslararası atölye çalışmalarına; festival stratejisi ve izleyici 
geliştirme danışmanlığı yapmaktadır (Cannes Kısa Köşe, 
IFeature UK, First Cut+, Eurodoc).

UZUN METRAJ KURMACA PITCHING PLATFORMU
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CEYLAN ÖZGÜN ÖZÇELİK

KEIKO FUNATO

Kariyerine 90’lı yıllarda Tokyo’da bağımsız bir dağıtım 
şirketi olan Uplink Co.’da başladı ve dünyanın her yerinden 
‘cüretkar’ arthouse filmlerde uzmanlaştı. Daha sonra 
Fransa’ya taşınıp Celluloid Dreams’de çalışarak uluslararası 
satışlar konusunda küresel deneyimler edindi. Bundan sonra, 
Japon yapımcılar için uluslararası ortak yapımların geliştirme 
projesi olan UniJapan’da görev aldı ve Producer’s Network, 

Cinemart, EAVE vb. gibi çeşitli uluslararası girişimlerle işbirliği 
yaptı. Ardından Umedia’ya (Urban Distribution International) 
katıldı, hukuk ve satış departmanlarında görev aldı. Ekim 
2011’de, iş ortağı Virginie Devesa ile birlikte, bağımsız ruhu ve 
sinema sevgisini koruyarak, Paris’te küresel bir ‘high concept’ 
film pazarlama şirketi Alpha Violet’i kurdu.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ceylan 
Özgün Çelik, 2002’de Best Medya’da çalışmaya başladı. 
Yaklaşık on dört yıl televizyon programcılığı ve sinema yazarlığı 
yaptı. Müzikalden gerilime farklı türlerde kısa filmler yazıp 
yönetti. İlk uzun metrajlı filmi “Kaygı”, dünya prömiyerini 67. 
Berlin Film Festivali’nde Panorama Special seçkisinde yaptı. 

SXSW’dan Gamechanger Ödülü ile dönen “Kaygı”, kırktan 
fazla festivalde seyirciyle buluştu. Yeni projesiyle Berlin 
Medienboard konuk sanatçı programına ve San Francisco 
SFFILM programına seçildi. “Cadı Üçlemesi” adını taşıyan 
yeni projesi; bir kısa kurmaca, bir uzun belgesel ve bir uzun 
kurmaca filmden oluşuyor.

DIMITRIS KERKINOS

Dimitris Kerkinos, Kanada Manitoba Üniversitesi’nde Film 
Araştırmaları okudu ve doktora tezini Yunanistan’daki 
Aegean Üniversitesi’nde Sosyal Antropoloji Bölümü’nde 
yaptı. 1999’da Selanik IFF’ye katıldı. 2002’den beri Balkan 
Araştırmaları Bölümü’nün programcısı ve TIFF tarafından her 
yıl düzenlenen hem kurmaca hem de belgesel festivallerinde 
Onur Ödülleri Başkanı’dır.

Yönetmenlere yönelik çok sayıda retrospektifin, tematik 
onur ödüllerinin yanı sıra TIFF için ulusal sinemalara ve 
yurtdışındaki festivallere özel programlar hazırladı. Sinema 
üzerine yazılar yayınladı; antropoloji, belgesel ve kurmaca 
film üzerine birçok monografın editörlüğünü yaptı. Atina’daki 
Panteion Üniversitesi’nde Görsel Antropoloji ve Etnografik 
Belgesel dersleri verdi.

KURMACA WORK-IN-PROGRESS PLATFORMU

ZEYNEP GÜZEL

OLIVIER TOURNAUD

Zeynep Güzel, Türkiye’nin ilk özel belgesel fonu Yeni Film 
Fonu’nun başkanlığını ve 2015-2019 yılları arasında !f İstanbul 
Bağımsız Filmler Festivali kapsamında !f Doc Lab sektörel 
atölye serisinin ortak programcılığını ve ortak küratörlüğünü 
yaptı. İlk belgeseli “Yaz Kış Demeden”in prömiyeri 2019’da 
38. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması’nda 
gerçekleşti. Berlinale EFM, DOK Leipzig Industry ve Köprüde 

Buluşmalar gibi çeşitli platformlarda hikâye anlatımı, 
uluslararası fon başvuruları ve finansman stratejileri üzerine 
atölye çalışmaları, danışmanlık ve eğitimler yürütmektedir. 
Documentary Association of Europe’un kuruluşundan bu 
yana kıdemli danışmanıdır. “Güneş” adlı ilk uzun metrajlı filmi 
üzerinde çalışmaktadır.

Tournaud, yapımcılar ve yönetmenler adına dünyanın her 
yerinden belgeseller için uluslararası dağıtım anlaşmaları 
ve finansman sağlama konusunda önemli bir üne sahip 
olan uluslararası satış ve danışmanlık firması Cinephil’de 
Satış ve Satın Alma sorumlusudur. Lyon Üniversitesi’nden 
ikinci hukuk derecesini aldıktan sonra Olivier, Avrupa’nın en 
büyük arthouse filmleri ağı olan Europa Cinemas’ın Paris’teki 

genel merkezine katıldı. Daha sonra Fransa Büyükelçiliği 
Görsel İşitsel Ataşesi olarak Tel-Aviv’e taşındı ve İsrail-Fransız 
televizyon dizisi “Forum” gibi yeni projeler başlattı. Cinephil’in 
son filmleri arasında Jonas Poher Rasmussen’den “Flee”, 
Victor Kossakovsky’den “Gunda”, Alexander Nanau’dan 
“Collective”, Camilla Nielsson’dan “President” yer alıyor.

MARTICHKA BOZHILOVA

Bulgaristan’daki yapım şirketi Agitrop’un yapımcılarından 
biri. National Geographic ve HBO için çekilen başarılı ve 
gerçekçi TV dizilerinin yapımcılığını yaptı. Bulgaristan Ulusal 
Televizyonu için “Babalar Günü” adlı televizyon dizisinin 
Yapımcısı. “Babyland” adlı televizyon dizisinin ortak Yaratıcısı, 
ortak yazarı ve yapımcısı. Avrupa Görsel-İşitsel Kadın İletişim 
Ağı (EWA) mentoru. Re-Act Co-Development ve Malik 

Bendjelloul Memorial Foundation Fonu’nda komisyon 
üyesi. Saraybosna Film Festivali ile ortaklaşa düzenlenen 
BDC Discoveries ve Docu Rough Cut Boutique adlı iki ünlü 
eğitim girişiminin arkasındaki kurum olan Balkan Belgesel 
Merkezi’nin direktörü. Sofya Belgesel Film Festivali direktörü. 
European Producers’ Club üyesi.

BELGESEL WORK-IN-PROGRESS PLATFORMU
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UYGAR ŞİRİN

GÜLENGÜL ALTINTAŞ

Senarist/yazar Uygar Şirin’in filme çekilen ilk senaryosu 
1998 yapımı “Karışık Pizza”dır. Daha sonra “Ses” ve “Annemin 
Yarası” filmleri ile “Poyraz Karayel”, “Anne” ve “Vatanım 
Sensin” dizilerinin senaryolarına imza attı. “Doğum” ve “Ölüm” 
adlı, Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli ödüller alan iki kısa filmin 

ortak senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi.
Yayımlanmış üç romanı (“Anne Tut Elimi”, “Büyük Deniz 
Yükseliyor”, “Karışık Kaset”) bulunmaktadır. “Karışık Kaset” 
ayrıca sinemaya da uyarlandı. Sinema hakkında yazıları 
Sinema, Antrakt ve Filmartı dergilerinde yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra, eğitimine UCLA Extention, Content 
Creation for Entertainment Media programında devam 
etti. Kısa film ve video çalışmaları çeşitli festivallerde 
gösterildi, ödüller aldı. UCLA ve NYU Tisch School of Arts 
hocalarından senaryo dersleri aldı, Türkiye sinemasının usta 
yönetmenleriyle senaryo çalışmalarına katıldı. İstanbul Bilgi 

Üniversitesi, Film Televizyon Yüksek Lisans Programında 
yüksek lisans eğitimini burslu olarak tamamladı. Şu anda Off-
University çatısı altında, Bard Collage NY, Ludwig Maximilian 
Münih ve Kadir Has Üniversitesi’nde senaryo, belgesel 
ve Türkiye Sineması dersleri veriyor, senaryo danışmanlığı 
yapıyor ve doktora çalışmalarını sürdürüyor.

NURDAN SEVER

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro 
bölümü mezunu olan Nurdan Sever, meslek hayatına 1989 
yılında TRT’de Dış Kaynaklar Müdürlüğü’nde raportör olarak 
başladı. 1992-1996 yılları arasında Show TV’de Türk Filmleri 
sorumlusu olarak çalışmış, 1996-2005 yılları arasında Kanal 

D’de İç Kaynaklar Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2006 
yılında Digiturk’te Türk filmlerinin alınması ve planlamasıyla 
ilgili yönetici olarak çalışmaya başlayan Sever, halen beIN 
Media Group - Digiturk’te  görevine devam etmekte ve 
Çeşitli ulusal festivallerde sıkça jüri olarak görev almaktadır.

SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU PITCHING PLATFORMU

CİHAN ASLI FİLİZ

Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
okudu ve Internationale Filmschule Köln’de Dizi Hikâyeciliği 
Anlatımı üzerine yüksek lisans yaptı. EAVE mezunudur.
2005 yılında Bir Film’de film dağıtım departmanında 
çalışmaya başladı. 2006 yılında Venedik’te CICAE tarafından 
düzenlenen bir arthouse film ağı atölyesine katıldı. Yapım 
alanındaki çalışmalarına sırasıyla Cannes ve Venedik Film 

Festivallerinde galaları yapılan Semih Kaplanoğlu’nun 
“Yumurta” ve “Süt” filmlerinin ortak yapımcısı olarak başladı. 
Bağımsız yapımcı olarak birçok ödüllü filmin yapımcılığını 
üstlendikten sonra Bir Film’de prodüksiyon şefi oldu. 2017 
yılında BluTV için “7Yüz” adlı dizinin yapımcılığını yaptı. 2020 
ve 2021 yılları için Berlinale Ortak Yapım Marketi’nin seçim 
komitesinde yer aldı.

ŞEHNAZ UĞUR

Şehnaz Uğur, Galatasaray Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi 
okudu ve öğrenimi sırasında çeşitli film festivallerinde 
çalıştı. Lisans tezi için araştırmalarını “80’lerde Neoliberal 
Politikaların Türk Film Endüstrisine Etkileri” üzerine yaptı.

4 yıl boyunca OGM’da içerik alımı ve programlama 
departmanında çalıştı. 2019’dan beri de BluTV’de içerik satın 
alma sorumlusu olarak çalışmakta.

MEINOLF ZURHOST

Sinema ve tiyatro bilimi, sanat tarihi, etnoloji ve felsefe eğitimi 
aldıktan sonra film eleştirmenliği yapmıştır. Aktörler ve sinema 
hakkında çeşitli kitaplar yazmıştır. Alman televizyonları için 
çeşitli belgesellerin yapımcısı, yazarı ve yönetmeni olmuştur. 
1992’den itibaren ARTE G.E.I.E.’de sinema editörü olarak 
görev yapmıştır, 1994’te sinema bölümünün direktörü 
olmuştur. 2000 yılında ZDF/arte’de sinema bölümü 

direktörü olmuş, 2016-2019’da ZDF/arte’de kurgu bölümü 
direktörü olarak atanmıştır. ZDF/arte için 100’den fazla filmin 
ortak ya da yürütücü yapımcısı olmuştur. 2019 yılından bu 
yana eğitmen, danışman ve yapımcı olarak çalışmaktadır. 
Çeşitli festivallerde jüri üyesi, Luxembourg Film Fund’da da 
seçici kurulu üyesidir.

DİZİ / KISA DİZİ PITCHING PLATFORMU
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ROSHANAK BEHESHT NEDJAD

MAHMUT FAZIL COŞKUN

Aralarında Golden Lola ve Prix Europe Iris’in de bulunduğu 
30’dan fazla ödülle sahip Roshanak, 20 yılı aşkın bir süredir 
yapımcı olarak çalışıyor. In Good Company ile uluslararası 
ortak yapımlara odaklanıyor ve yaptığı filmlerin zekice ve 
eğlenceli olmasını amaçlıyor. Son filmi “Mission Ulja Funk”, 

Berlinale 2021’de gösterildi ve aralarında ‘Der Goldene 
Spatz’dan alınan ‘En İyi Çocuk Filmi’ de dahil olmak üzere 
şimdiden 7 ödül kazandı. Roshanak, EAVE mezunu ve grup 
lideridir. Ayrıca Alman ve Avrupa Film Akademi’lerine üyedir.

2009 yılında çektiği ilk uzun metraj filmi “Uzak İhtimal” 38. 
Rotterdam Film Festivali’nde büyük ödüle layık görüldü, 
İstanbul FF ve Adana Altın Koza FF’den ‘En İyi Yönetmen’ 
ödülleri de dahil olmak üzere çok sayıda ödül aldı. İkinci filmi 
“Yozgat Blues” (2013) dünya prömiyerini 61. San Sebastian 
FF’nde yaptı, 29. Varşova Uluslararası Film Festivali’nde 
FIPRESCI Ödülü, 20. Adana Altın Koza Film Festivali ve 4. 

Malatya Uluslararası FF’de ‘En İyi Film’ ve 18. Sofya FF’de ‘En 
İyi Balkan Filmi’ ödüllerini aldı. Dünya prömiyerini 71. Venedik 
Uluslararası FF’de yapan yönetmenin üçüncü filmi “Anons”, 
festivalin Orizzonti bölümünde yarıştı, ‘Jüri Özel Ödülü’ne 
layık görüldü ve bugüne kadar birçok festivalden on beşin 
üzerinde ödül aldı.

OLIVIER BARBIER

EDHEC Business School’da yüksek lisansını tamamladıktan 
sonra, SND’de film endüstrisinde çalışmaya başladı. 2012 
yılında Wild Bunch’ın uluslararası satış departmanına katıldı 
ve burada “Göçmen” (James Gray), “Ben, Daniel Blake” 
(Ken Loach), “Mavi En Sıcak Renktir” (Abdellatif Kechiche), 
“Arakçılar” (Hirokazu Koreeda) gibi uluslararası filmlerde 

çalıştı. Olivier, hâlâ Satın Alma ve Geliştirme Sorumlusu 
görevini sürdürmekte olduğu MK2 Films için 2018’den 
itibaren çalışmaya başladı. MK2 Films ile “Soğuk Savaş” 
(Pawel Pawlikowski), “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi” 
(Céline Sciamma), “Dünyanın En Kötü İnsanı” (Joachim Trier) 
filmlerinde çalıştı.

UZUN METRAJ KURMACA PITCHING PLATFORMU

ANA JÜRİLER
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JUSTINE BARDA 

JEAN-BENOIT HENRY 

NİSAN DAĞ

Justine Barda, uluslararası filmleri Amerikalı izleyicilere 
tanıtan telescopefilm.com’un kurucusu ve CEO’sudur. Aynı 
zamanda Seattle Uluslararası Film Festivali’nde kıdemli 

programcıdır ve daha önce Sundance, Dubai Uluslararası 
Film Festivali ve Toronto Uluslararası Film Festivali’ne 
danışmanlık yapmıştır.

Unifrance’dan Festival des Arcs’a kadar çeşitli deneyimlerin 
ardından Jean-Benoît, 2017’de Films du Losange satış 
ekibine katıldı. O zamandan beri, ünlü yönetmenlerin son 
filmlerinde (Mia Hansen-Løve’dan “One Fine Morning”, 

Alain Guiraudie’den “Önemsiz Biri”...) ve Losange’ın prestijli 
kataloğu için çalışmaktadır. (Eric Rohmer, Barbet Schroeder, 
Jacques Rivette ve Michael Haneke…)

Nisan Dağ, Fulbright bursu ile Columbia Üniversitesi’nde 
yönetmenlik üzerine yüksek lisansını 2013 yılında tamamladı. 
İlk uzun metrajlı filmi “Deniz Seviyesi”, dünyada ve Türkiye’de 
prestijli festivallerden ödüller aldı. 2015’te MTV’ye “Rebel 
Music: Turkey” belgeselini çekti. İkinci uzun metrajı “Bir Nefes 
Daha”, Tallinn’den ‘En İyi Yönetmen’, Santa Barbara’dan ‘En 
İyi Film’ ödüllerini aldı, filmin dağıtımını da Magnolia Pictures 

üstlendi. Projeleri, Eurimages, Berlinale, Hamburg Fonu, 
Visions SudEst, Masion Des Scenaristes, CineQuaNon Lab 
gibi platform ve fonlar tarafından desteklenmiştir. 2022’de 
Netflix’te izleyiciyle buluşacak olan “Pera Palas’ta Geceyarısı” 
adlı dizide de yönetmenlik yapmıştır.

KURMACA WORK-IN-PROGRESS PLATFORMU

HANS ROBERT EISENHAUER 

BRIGID O’SHEA

SERDAR KÖKÇEOĞLU

ZDF-ARTE için İşletmeye film alımcısı, ARTE için Program 
Direktör Yardımcısı ve Tema Akşamları sorumlusu olan Hans 
Robert, TV ve Sinema için 60’tan fazla filmi ortak yapım için 
almıştır. Bunlar arasında “Buena Vista Social Club” (Wim 
Wenders), “Super8Story” (Emir Kusturica), Oscar ödüllü 
“Taxi to the Dark Side” (Alex Gibney), Eugene Jarecki’nin 
Sundance ödüllü iki belgeseli “Why We Fight” ve “The House 

I Live in” ve Mika Kaurismäki’nin “Mama Africa” filmleri yer 
alıyor. Yapımcılık yaptığı filmler arasında Sundance Film 
Festivali’nde ‘En İyi Uluslararası Belgesel’ dalında ‘Jüri Büyük 
Ödülü’ne layık görülen Alman-Suriye ortak yapımı “Humus’a 
Dönüş” ve yine Sundance’te 2018’de ‘Jüri Büyük Ödülü’ne 
layık görülen Oscar adayı “Babalar ve Oğulları” yer alıyor.

Kariyerine Berlin Uluslararası Film Festivali’nde başladı ve 
burada çeşitli bölümlerde çalıştı. 2010 yılından itibaren DOK 
Industry’de program koordinatörlüğü yaptı ve 2014 yılının 
sonlarında DOK Industry yöneticiliğine atandı. Avrupa’daki 
yeni nesil profesyonellere öncülük etmek adına Documetary 
Association of Europe’u kurmak için 2021 yılında bu 

görevinden ayrıldı. Daha önce Avrupa’daki birçok belgesel 
kurumunda ve yapım şirketlerinde ‘bağımsız’ olarak çalıştı. 
Dünya çapında uluslararası ortak finansman ve pazarlamanın 
yanı sıra festival stratejileri ve kültürel yönetim konularında 
ders vermektedir. Halen B2B Doc ve DMZ Docs’un danışma 
kurullarında görev yapmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema-TV mezunu olan Serdar 
Kökçeoğlu, uzun yıllar sinema platformlarında görev aldı, 
sinema yazarlığı yaptı. Sinemada ses tasarımı ve film müziği 
üzerine üniversitelerde ders verdi. 2015 tarihli “İstanbul’u 
Dinlemek” belgeselinin ardından ilk uzun metrajlı belgeseli 
“Mimaroğlu”nu çekti. Visions du Réel’de dünya prömiyerini 

gerçekleştirilen belgesel, 2020 yılında Antalya Film 
Festivali’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ aldı. Kökçeoğlu, ‘Kar Leoparı’ 
ünvanı sahibi profesyonel dağcı Esin Handal’ın arşivinden 
yola çıktığı “Zor” belgeseli ile “Atonal” ismini taşıyan görsel 
sözlük projesi üzerinde çalışmakta.

BELGESEL WORK-IN-PROGRESS PLATFORMU
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EMİNE YILDIRIM

BURAK GÖRAL

ERSAN ÇONGAR

Emine Yıldırım ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümü’nde 
lisansüstü çalışmalarını tamamladı. “Son Çıkış” (2018 Tokyo 
FF Ana Yarışma) “Kusursuzlar” (2013 Busan FF, Antalya FF, 
Romanya FF), “Canavarlar Sofrası” (2011 Montpellier FF, 
Antalya FF, Ankara FF), “Ziazan” (2104, Cannes Diversity), 

“Gri Bölge” (2015 Berlinale FF Generation) gibi ödüllü 
filmlerin yapımcılığını gerçekleştirdi. “Kusursuzlar” filminin 
senaryosuyla Ankara FF ‘En İyi Senaryo’ ve Uçan Süpürge 
Bilge Olgaç Başarı ödüllerini kazandı. Yönettiği ve yazdığı 
deneysel belgesel “Androktones” (2018) Pera Müzesi ve 
Kore CICA Müzesinde gösterildi.

2004 yılından itibaren aktif olarak senaryo yazmaya 
başlayan film eleştirmeni, gazeteci ve yazar Burak Göral, 
eleştirmenliğin yanında sinema filmleri ve TV dizilerinde 
danışmanlık ve senaryo doktorluğu da yapmakta. Göral’ın 
bugüne dek yayınlanmış dört sinema kitabı, çekilmiş üç 
sinema filmi senaryosu bulunmaktadır. Çeşitli eğitim 
kurumlarında senaryo eğitmenliği ve proje bazında senaryo 

danışmanlığı/doktorluğu yaparken kendi adına açtığı Senaryo 
Atölyesi’nde de senaryo yazımı konusunda ‘workshop’lar 
düzenlemektedir. Kuruculuğunu yaptığı ‘Çocukla Sinema’ 
girişimiyle ebeveynler ve çocuklarla filmler üzerinden iletişim 
kurmak konusunda çalışmalar yürütmekte; eğitmenliğe ve 
senaryolarına devam etmektedir. 

Mimarlık okuduktan sonra Antrakt Sinema Dergisi ve Antrakt 
Sinema Gazetesi’nde çevirmen, sinema yazarı ve editör olarak 
görev aldı. SİYAD üyeliği yaptı. 2002’de Bir Film’in, 2013’te de 
Başka Sinema’nın kurucu ortakları arasında yer aldı. 1000’in 
üzerinde filmin alım, dağıtım ve pazarlamasında etkin rol 
aldı. Halen Bir Film ve Başka Sinema’nın yönetimlerinde yer 

almaktadır. 2007’den itibaren uzun ve kısa metraj film ve 
diziler için yapımcılık yapmaya başladı. Ümit Ünal’ın yönettiği 
“Ses” (2010), Tunç Şahin’in yönettiği “Karışık Kaset” (2014) 
ve “İnsanlar İkiye Ayrılır”(2020) adlı filmlerde ve “7Yüz”(2017)  
adlı dizide yapımcı; “Saklı Yüzler” (2007) ve “Fakat Müzeyyen 
Bu Derin Bir Tutku”da (2014) ortak yapımcı olarak görev aldı.

SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU PITCHING PLATFORMU

SERGE BIERSET

DENİZ ŞAŞMAZ OFLAZ

Dramadama TV & Film’in (2020) kurucusu olarak Serge 
Bierset, otuz yılı aşkın süredir sektörde aktiftir ve öncelikle 
Sultan Sushi’de (RedArrow grubunun bir parçası), daha sonra 
Zodiak Belçika’da (Banijay grubunun bir parçası) ‘Drama Şefi’ 
konumundadır. Dramadama ile Serge, her türden televizyon 

ve film projelerinde ön hazırlık aşamalarında yer almakta 
ve geniş bir izleyici kitlesine güçlü bir şekilde hitap edecek 
içerikler yaratmaktadır. Dramadama, kendi yerel yetenek, 
finansör ve dağıtım ağının yanı sıra uluslararası üreticilerle de 
ortak yapımlar gerçekleştirmektedir.

Pierre Loti Fransız Lisesi’nde eğitim gördükten sonra Paris 
Nanterre Üniversitesi’nde Gösteri sanatları ve Sinema Eğitimi 
aldı. Eğitim hayatına devam ederken Rfilm adlı bağımsız 
dağıtım şirketini temsilen birçok uluslararası film festivaline 
katılıp film dağıtımı ve prodüksiyonu ile ilgili tecrübe kazandı. 
Mezun olduktan sonra Canal+ şirketinde içerik alımı yapmış, 

sonrasında Türkiye’de Rfilm’de Alım ve Satış Müdürlüğü, 
Medyavizyon şirketinde Satış Müdürü ve MB şirketinde 20th 
Century Fox filmlerinin televizyona lisanslanması ve bağımsız 
filmlerin sinema dağıtımıyla ilgili çalışmalar yürütmüştür. 
2016’da BluTV’de İçerik Alım Danışmanı olarak göreve 
başlayan Oflaz, BluTV Ticari direktörlüğü görevindedir.  

OLAF GRUNERT

80’lerin ortalarında ZDF için çalışmaya başladı. 1990’da 
ZDF’nin kültür ve bilim bölümünün programlama birimi olan 
Zentralredaktion Kultur’un başkan yardımcısı oldu. Alman-
Fransız kültür kanalı ARTE hayata geçtiğinde, ZDF’nin 
ARTE için ürettiği belgeseller için kıdemli film alımcısı oldu. 
2005’ten 2012’ye kadar, Unité THEMA’nın direktörü ve aylık 

program konferansının bir üyesi olarak Tema Akşamları için 
çalışmaya devam ettiği Strasbourg, ARTE Genel Merkezi’nde 
çalıştı. 2013’ten beri ZDF/ARTE drama bölümünün direktörü 
ve ZDF bünyesindeki ARTE bölümünün Direktör Yardımcısı 
olarak ZDF’ye geri döndü.

DİZİ / KISA DİZİ PITCHING PLATFORMU
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UZUN METRAJ KURMACA UZUN METRAJ KURMACA

GÜLÜŞÜN ÖMRE BEDEL

Yönetmen
Sefa Öztürk
sefaozturk80@gmail.com
+90 537 811 63 96

Yapımcı
Ekin Çalışır
ekin@purplepigeonp.com
+90 533 715 81 48

Yapım Şirketi
Purple Pigeon Productions Ltd
info@purplepigeonp.com 
+90 533 837 98 13

Bütçe
€1.310.000

Acemi bir avukat olan Zeynep, arkadaşlarıyla eğlenmek 
için dışarı çıktığı gecenin sonunda kendisini karakolda bir 
grup eylemciyi savunurken bulur. İfade sırasında oluşan 
absürt bir anda dayanamayıp attığı kahkaha Zeynep’in 
hayatını altüst edecektir. Zeynep’in istemsiz kahkahası sosyal 
medyaya düşüp viral olunca, memleket onu linç edenlerle, 

sahip çıkanlar arasında ikiye bölünür. Aylarca ‘trend topic’ 
olmaktan kurtulamayan Zeynep mülteci botuna atlayıp 
Fransa’nın yolunu tutar. Zeynep Fransa’da bir demokrasi 
havarisi gibi karşılanır ama kısa sürede avukatlık cübbesinin 
yerine bulaşıkçı önlüğünü sırtına geçirir. Ne de olsa herkesin 
demokrasisi kendine yetecek kadardır.

Çıkış noktası yapımcım Ekin’in yaşadığı gerçek bir olay ve 
hikâye örgüsü de gerçek olaylardan besleniyor. Bir filmde 
görsek ‘yok artık’ diyeceğimiz gerçekliğimize ben ancak 
gülebiliyorum. Onun için sırtımı köklü hiciv geleneğimize 
dayayıp, sektördeki komedi tecrübeme güvenerek filmi 
‘mockumentary’ türünde yapmaya karar verdim. Gerçeklik 
evrenini yaratmak için filmde yer yer sosyal medya ve haber 

estetiğini kullanacak ve Slavoj Žižek gibi isimleri filme konuk 
edeceğim. Diyalogları minimumda tutarak, doğaçlama 
becerileri güçlü oyuncularla çalışacağım. Oyuncuları 
gerçek eylemlere koyarak, doğal tepkileri gözlemci tarzda 
çekeceğim. Bürokrasi sahnelerinde grotesk unsurlarla 
absürtlüğün altını çizeceğim.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Sefa Öztürk, senaryo yazarı ve ikinci kez yönetmen koltuğuna 
oturmaya hazırlanıyor. Odak noktası, kadın hikâyeleri. 
Kariyerine televizyon dizileri ve sinema filmlerinde yönetmen 
yardımcısı ve senarist olarak başladı. Uluslararası ve ulusal 

festivallerde yarışan ilk uzun metrajı “Güven”i (2018) yazıp 
yönetti. Kameralı Kadınlar (WMC) platformunun kurucu 
üyesi. Şu anda uluslararası bir aksiyon-gerilim dizisinde yazar 
olarak çalışıyor. 

SEFA ÖZTÜRK  YÖNETMEN

Filmografi
2018 Güven (Kurmaca Film) – Yönetmen 
2016 Adını Sen Koy (TV Dizisi) – Senarist
2011 Arka Bahçe (Kısa Film) – Yönetmen

Bağımsız yapımcı ve belgesel yönetmeni. Uluslararası 15 
ödül kazanmış, Ayşe Toprak’ın yönettiği Türkiye-Fransa-
Almanya ortak yapımı uzun metrajlı belgeseli “Mr Gay 
Suriye”nin Sundance ve Tribeca enstitülerinden destek 

kazanmış yapımcısıdır. 2018’de Purple Pigeon Productions’ı 
kurarak Türkiye’den kadın yazar ve yönetmenlerin projelerini 
uluslararası alana taşımayı öncelik haline getirmiştir.

EKİN ÇALIŞIR  YAPIMCI

Filmografi
2019 The Last Divided Capital Of Europe (Belgesel) – Ortak Yönetmen, Ortak Yapımcı
2017 Mr Gay Suriye (Belgesel) – Yapımcı
2016 Sarışın Taksi (Kısa Film) – Yönetmen 
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UZUN METRAJ KURMACA UZUN METRAJ KURMACA

LODOS’UN ÇOCUKLARI

Yönetmen
Murat Eroğlu
xmurateroglu@gmail.com
+90 553 060 62 11

Yapımcı
Meral Balık
meralhozatli@hotmail.com
+90 537 048 02 98

Yapım Şirketi
Vengo Film
vengofilm@gmail.com
+90 537 048 02 98

Bütçe
€325.000

13 yaşındaki Miko, bir grup çocukla birlikte deniz kenarında 
dalgaların getirdiği eşyaları toplayıp satarak lodosçuluk 
yapmakta, annesi Fatma ise bir tekstil atölyesinde 
çalışmaktadır. Miko annesiyle birlikte, yıllar önce Fransa’ya 
gitmiş olan babasının yanına gitme hayalleri kurar. Ama 
kocasının orada evlendiğini öğrenen Fatma, kurtuluşu başka 

bir adamla evlenmekte bulur. Bu evliliği kabullenmeyen Miko, 
lodosculuk yaparken babasının yanına gitme planları yapar. 
Miko, İstanbul’un arka sokaklarında şeytanlarla amansız 
bir mücadeleye girer. Vardığı her durakta yeni insanlarla 
karşılaşır... Hırsızlar, karanlık adamlar, insan kaçakçıları, sokak 
insanları, kimsesizler ve mülteciler tanır.

Bu hikâyeyi yazmaya bir gazetede, sinema oyuncusu Mürüvvet 
Sim’in son yıllarında hayatta kalmak için lodosçuluk yaptığını 
anlatan bir haber okuyunca başladım. İstanbul’da lodos 
sonrasında sahile vuran değerli eşyaları toplayıp satanlara 
‘lodosçu’ dendiğini öğrendim. Çıkışı olmasa da direnen insanın 

hikâyesi bana her zaman daha çarpıcı ve sahici gelmiştir. 
“Lodos’un Çocukları”, ışığı kirli ve sıvası dökülmüş köhne 
mekânlarda geçecektir. Filmin renkleri ise gri tonların ağırlıkta 
olduğu bir sinematografiyle resmedilecektir. Kamera çoğunlukla 
omuzda aktüel olarak konumlanacaktır.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

İlk uzun metraj filmi “Şafakla Dönenler”, ilk gösterimini 33. 
Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde; Dünya prömiyerini 
ise 33. Farj Uluslararası Film Festivali’nde Tahran’da yaptı. 
3. Uluslararası Van Gölü Film Festivali’nde ‘Umut Vadeden 
Yönetmen’ ödülü alan film, 64. Mannheim-Heidelberg Film 
Festivali’nde finalist olmanın yanı sıra birçok uluslararası 

festivale de katıldı. “Beyaz Ekmek” adlı senaryosu da 54. 
Antalya Film Festivali’nde ‘Film Yapım Danışmanlığı Ödülü’,  
2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü 
tarafından da ‘Senaryo ve Diyalog Yazım Projeleri’ 
kapsamında desteklenmiş, Malatya Uluslararası Film Festivali 
Film Platform Finalisti olmuştur.

MURAT EROĞLU  YÖNETMEN

Filmografi
2015 Şafakla Dönenler (Kurmaca Film) – Yönetmen 

Sosyoloji mezunudur. Sinema kariyerine, sektörde aktif 
olan bazı önemli sinemacıların atölyelerinden eğitim alarak 
başlamıştır. Kısa, belgesel ve kurmaca filmlerde senaryo 
çalışmaları, prodüksiyon asistanlığı ile başladığı sinema 
yolculuğuna belgesel ve kurmaca filmlerde önce yapım 

asistanlığı sonra yönetici yapımcılık ile devam etmiştir. Film 
prodüksiyonlarının yanı sıra çeşitli illerde gerçekleştirilen 
festival etkinliklerinin organizasyonlarında da yürütücü 
görevler almıştır.

MERAL BALIK  YAPIMCI

Filmografi
2017 Zer (Kurmaca Film) - Yapımcı
2014 Bir Varmış Bir Yokmuş (Belgesel) - Uygulayıcı Yapımcı  
2009 Son Mevsim Şavaklar (Belgesel) - Uygulayıcı Yapımcı 
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UZUN METRAJ KURMACA UZUN METRAJ KURMACA

PERŞEMBE GECESİ ÇOK KARANLIK

Yönetmen
Onur Sefer
onursefer@hotmail.com
+90 538 967 54 60

Yapımcı
Tilbe Cana İnan
tilbecanainan@gmail.com
+90 505 485 75 88

Yapım Şirketi
Moby Dick Film Production 
tilbecanainan@gmail.com
+90 505 485 75 88

Bütçe
€163.900

Polis memuru Fatih, gece devriyesindeyken üniversiteden 
hoşlandığı arkadaşı Merve’ye mesaj atmak ister ancak 
telefonunun şarjı biter. Madde kullanan bir çocuğu bulmaları 
gerektiğine dair bir ihbar alan Fatih ve ortağı Sercan bir 

yandan şarj aleti ararlarken diğer yandan da kayıp cocuğu 
aramaya başlarlar. Bu arayış Fatih’in hayatını ve kendisini 
sorgulamasına vesile olacaktır.

“Perşembe Gecesi Çok Karanlık”, kara film türüne estetik 
ve biçim olarak öykünerek; onun yapısıyla da oynama 
iddiasıyla türler arası bir film üretme heyecanıyla ortaya çıktı. 
Alkol sorunu olan, trençkotlu, karanlık dedektifler yerine 
devriye arabasında sevmedikleri bir işi yapan sıradan iki polis 
memuru belirdi hikâyemde. Baş karakterim Fatih, öğretmen 
olarak atanamadığı için polis olmak zorunda kalmış ve filmin 

geçtiği gece karşılaştığı olaylar sonucu duygusal bir kırılma 
yaşıyor. Sıradan bir gece hikâyesini kara film türünün estetik 
özelliklerini kullanarak anlatmayı hedefliyorum. Daha önce 
kısa filmlerimde gündelik anlar ve diyaloglar üzerinden 
yakalamaya çalıştığım absürt tonu kara film öğelerinin içine 
yedirmeyi hedefliyorum.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

1990, İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi 
Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. Bilgi Üniversitesi Sinema 
Bölümü’nün yüksek lisans programına kabul almıştır. 

‘Romanya Yeni Dalga Sineması’nda mizahın işlevi’ üzerine 
tez çalışmasını yürütmektedir. İlk uzun metraj projesi üzerine 
çalışmaktadır. 

ONUR SEFER  YÖNETMEN

Filmografi
2019 Bugün Ölmek İstemiyorum (Kısa Film) – Yönetmen  
2018 Dedemin Mezarını Kazıyorum (Kısa Flm) – Yönetmen 

1989, İstanbul doğumlu. Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi 
Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Bir müddet Zeynep Atakan’ın 
asistanlığını üstlendi ve Yapımlab Yapımcılık Atölyesi’nde 

asistan olarak çalıştı. Şu an film ve dizi projelerine yapımcı ve 
yazar olarak çalışmaktadır. 

TİLBE CANA İNAN  YAPIMCI

Filmografi
2019 Çukur (Kısa Film) – Yönetmen  
2017 Bıyıkland (Kısa Film) – Yapımcı 
2015 Dingin (Kısa Film) – Yapımcı   
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TOHUM

Yönetmen, Yapımcı 
Ali Cabbar
taylanalicabbar@gmail.com
+90 544 213 02 12

Yapım Şirketi
Pangea Films and Production
taylanalicabbar@gmail.com
+90 544 213 02 12

Bütçe
€301.164

Kadim ve Gülseren küçük oğullarının hastalığı sırasında 
girdikleri borçları kapatmak için ellerindeki üzüm bağlarını 
satmak zorunda kalır. Geriye yalnızca beş dönümlük boş 
bir arazi kalmıştır. Burada fide yetiştirip satarak hayatlarını 
sürdürmek isterler, ancak bir süre önce çıkan tohum 
yasasından dolayı, tescilli olmayan fidelerin pazarda satışı 
yasaklanmıştır. Yasaklar başlayınca bir kısım köylü fide 

yetiştirmeyi bırakıp şehre taşınır. 
Kadim ise ne olursa olsun yerinde kalmak, yasaklara 
aldırmadan geleneksel yöntemlerle fide yetiştirip ailesini 
geçindirmek niyetindedir. Ancak bu ısrarı ailesinin alt üst 
olmasına, geçmişle ve şimdiyle yüzleştikleri bir döneme ve 
sonu belirsiz bir yolculuğa çıkmalarına neden olacaktır.

“Tohum” benim babamın hikâyesi. 7 Kasım 2006 yılında 
çıkan tohum yasasından sonra  babam da pek çok fide 
üreticisi gibi atalık tohumla yapılan fide yetiştiriciliğini 
bırakıp şehre göç etti. Küresel ekolojik felaketin sonuçlarını 
birebir yaşamış bir ailenin çocuğu olarak, bu hikâyeyle 
tarımda yaşanan sosyolojik dönüşümü anlatmak istiyorum. 
Doğanın çıplaklığını, boşalmış köyleri, içinde yaşayan 

olmayan evleri, terk edilmiş arazileri arka fona alıp, 
insana içkin açmazlar üzerinden bir kontrast yaratmayı 
planlıyorum. Böylece karakterlerin karmaşıklığını, birbirine 
zıt, bazen de çelişkili yapısını, diğerlerinin canını yakmaya, 
sevmeye ve kendisiyle yüz yüze gelme mecburiyetlerini 
ortaya çıkaran bir dünya yaratmayı planlıyorum.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

1988 yılında Manisa’da doğdu.  2013 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nü bitirdi. 2019 yılında 
ilk romanı “Şüphe” Storytel Original’da yayınlandı. 2021 
yılında ‘Avrupa Birliği Sivil Düşün’ programının desteğiyle son 

kısa filmi “Bahçeler Put Kesildi”yi çekti. Şimdi ilk uzun metraj 
filmi olan “Tohum”un çekim öncesi hazırlık çalışmalarını 
sürdürüyor.

ALİ CABBAR  YÖNETMEN, YAPIMCI

Filmografi
2021 Bahçeler Put Kesildi (Kısa Film) - Yönetmen
2020 Madun (Kısa Film) - Yönetmen
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TUSSIFED 

Yönetmen 
Doğu Yaşar Akal 
doguakal@gmail.com
+90 538 561 21 06

Yapımcı
Ali Kaan Ege
kaan.ege@birfilm.com
+90 533 694 61 51

Yapım Şirketi
Harakiri Film Ltd. Şti.
kaan.ege@birfilm.com
+90 216 339 20 49

Bütçe
€300.000

Büyümenin bitmek bilmeyen sancılarını çeken Kuzey ve iki 
yakın arkadaşı; Ankara’nın hem fiziksel hem de ruhsal olarak 
soğuk ve ıssız kışında, Kafe Feraye’nin kapısından adeta 
kendileri için büyülü bir dünyanın içine girerler. Burada 
kurdukları yeni ilişkiler hayatlarının en sarsıcı üç gününü 
yaşamalarını ve büyümek denen trajikomik yolculuğa 

çıkmalarını sağlar. Yaklaşmakta olan 1 Mart 2003 Irak savaşı 
tezkeresine karşı gerçekleşen protestonun ayak sesleri 
altında; sıkışıp kaldıkları hayat ile yaşadıkları yaratıcı, sınırsız 
ama toplumun gerçeklerinden uzak ütopik dünya arasında 
bir seçim yapmak zorunda kalacaklardır.

Filmin kahramanı Kuzey’le kendi yaşamım arasında kurduğum 
paralellikler; o dönem (2003) Ankara’sının yeraltı yaşamını, 
mekanlarını, insan ilişkilerini, toplumsal ve siyasal dönüşümlerini 
de hikâyeye yansıtıyor. Bugünden geriye baktığımda, 
benim gençliğimin Ankara’sı entelektüel birikimini henüz 
kaybetmemiş, oldukça potansiyelli bir şehirdi. Barındırdığı 

önemli eğitim kurumlarıyla ülke gençlerinin buluşma noktasıydı 
ve dolayısıyla sanatsal ve siyasal açıdan çok hareketliydi. 
Gençlerin alternatif yaşantıları muhalif bir tavrı da içinde 
barındırıyordu. Bu hikâye özlem duyduğum ve kaybettiğimizi 
düşündüğüm bir dönemi anlatırken, onun ruhunu da 
yansıtmayı amaçlıyor.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

2009 yılından bugüne devlet tiyatroları, şehir tiyatroları, 
özel tiyatrolar ve konservatuarlarda yirmiye yakın tiyatro 
oyunu yönetti. 2015 yılında Hakan Günday ve Onur Saylak’la 
beraber “Orman” adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve Onur 

Saylak’la birlikte yönetti. 2017 yılında yine Hakan Günday 
ve Onur Saylak’la birlikte “Daha” adlı uzun metraj filmin 
senaryosunu yazdı.

DOĞU YAŞAR AKAL  YÖNETMEN

Filmografi
2017 Daha (Kurmaca Film) - Senarist
2015 Orman (Kısa Film) - Senarist

2002’den beri Bir Film’de yapımcı olarak çalışmaktadır. 
Ümit Ünal’ın yönetmenliğini yaptığı “Ses”, Tunç Şahin’in 
yönettiği “Karışık Kaset”in yapımcılığını üstlendi. Son 
olarak yine Tunç Şahin’in yönettiği, 57. Antalya Altın 

Portakal film festivalinde Ulusal Yarışma’da yarışan ve ‘En 
İyi Senaryo’ ödülünü kazanan “İnsanlar İkiye Ayrılır”ın ortak 
yapımcılarından biri oldu.

ALİ KAAN EGE  YAPIMCI

Filmografi
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır (Kurmaca Film) – Ortak Yapımcı
2014 Karışık Kaset (Kurmaca Film) – Yapımcı 
2010 Ölüm (Kısa Film) – Uygulayıcı Yapımcı 
2010 Hamam (Kısa Film) – Uygulayıcı Yapımcı
2010 Ses (Kurmaca Film) - Uygulayıcı Yapımcı 
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ÜÇ METRE

Yönetmen, Yapımcı 
Merve Kuş Mataracı
mervekusmataraci@gmail.com
+90 0530 602 10 32

Yapımcı
Koray Kefal
koray.kefal@gmail.com
+90 532 692 16 16

Yapım Şirketi
Mkm Film Yapım ve Produksiyon 
mkmfilmprod@gmail.com
+90 0530 602 10 32

Bütçe
€400.000

Fikret, uzun zamandır yaşadığı köyden toprak alarak, 
zengin olmayı ve bu sayede itibar görmeyi amaçlamaktadır. 
1920 yılının sonbaharında, savaşın getirdiği kargaşadan 
faydalanarak, içinde define olduğuna inandığı krokiyi 
arkadaşından çalmıştır. Bilmediği bir vadiye gelir ve bir 
hayvanın saldırısına uğrar. Yaşlı bir adam, şehirde büyük bir 
toprak sahibi iken, en yakın arkadaşının onu kandırması 

ile tüm mal varlığını kaybetmiştir. Aynı vadide kendi yaptığı 
kulübesinde ‘mülkiyetsizlik’ ütopyası ile 20 yıldır yalnız 
yaşamaktadır. Yaralanan Fikret’le karşılaşır, isteksizce ona 
yardım eder. Aynı kulübede yaşamaya mecbur kalan ikili, 
birbirleri ile mücadele ederken, dışarıdaki asıl savaşa karşı 
hayatta kalma yollarını beraber bulmak zorundadırlar.

“Üç Metre”; itibar, toprak ve mülkiyet kavramını odağına 
almakta. Sade ancak basit olmayan ve kendi içinde katmanları 
olan bu hikâye; ülkeler ve siyasi fikirler üzerine gerçekleşen 
savaşların, bireysel olarak insanın insana tahakkümünden ve 
açgözlülüğünden bağımsız olmadığının ifadesidir. 

Sonunda Fikret, insana lazım olacak toprağın yalnızca ‘üç metre’ 
olduğunun farkına varırken, Yaşlı Adam da ‘mülkiyetsiz yaşam’ın 
bir ütopyadan ibaret olduğunu anlar. Hikâye, seyirciye ‘itibar 
tutkusunun ve mülkiyet edinmenin sınırı nedir?’ sorusunun 
yanıtını aratacaktır.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

2011’de Niğde Üniversitesi Radyo-TV Teknolojileri 
Bölümü’nden mezun oldu. Üniversiteden itibaren 
“Kaybetmek”, “Boşluk”, “Anne Sütü”, “Olasılık”, “Filistin’de 
Bir Gece”, “Engelsiz”, “Mühürlü Taş”, “Tohum” ve son olarak 

“Kirpilerin Portresi” adlı kısa filmler çekti. Kendi yazdığı ve 
yönettiği bu filmler, çeşitli festivallerde gösterildi ve ödüller 
aldı. Çalışmalarına ilk günkü heyecan ve istekle devam 
etmektedir.

MERVE KUŞ MATARACI  YÖNETMEN, YAPIMCI

Filmografi
2021 Kirpilerin Portresi (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı
2020 Tohum (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı

Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Televizyon 
Sinema ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nde tamamladı. 2009’dan itibaren girdiği sektörde 

70’den fazla reklam, 11 sinema filmi 2 dizi ve 2 müzik klibi 
projesinin yapımında yer aldı.

KORAY KEFAL  YAPIMCI

Filmografi
2021 Bağlılık Hasan (Kurmaca Film) – Uygulayıcı Yapımcı
2019 Bağlılık Aslı (Kurmaca Film) – Yapım Koordinatörü
2017 Daha (Kurmaca Film) – Yapım Amiri 
2017 Buğday (Kurmaca Film) – Yapım Asistanı 
2014 Kış Uykusu (Kurmaca Film) – Yapım Asistanı 
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YAĞMUR’DAN SONRA

Yönetmen
Kenan Korkmaz 
korkmazk69@gmail.com
+90 535 302 44 42

Yapımcı
Neval Uysal 
lavenlasyu@gmail.com
+32 485 59 44 43

Yapım Şirketi
Londonist Film Production Ltd.
www.kenankorkmaz.co.uk
info@londonistfilm.co.uk
+44 7818 796732

Bütçe
€421.229

Hasan, Adana’nın varoşlarında yoksul yaşamını 13 yaşındaki 
oğlu Mustafa ve horozu Rocky ile paylaşan, mahallesinde 
sevilip sayılan bir berberdir. Mahallesi yeryüzünde kendini 
kabul ettirebildiği tek yerdir. Mahallenin dünya gerçeklerinden 
kopuk rutini devam ederken bir gün dükkanın neredeyse 
hiç çalmayan telefonu çalar. Büyük oğlu ölmüştür. Oğlunun 
cenazesini almak için küçük oğluyla birlikte yola çıkar. Hasan 

dönüş yolundayken, ölen oğlunun travesti bedeninde 
olduğunu farkeder. Bu gerçek karşısında oğlu ve mahallesi 
arasında sıkışan Hasan yaşadığı gelgitlerin ardından bir 
karar alır. Mustafa’nın uyumasını fırsat bilerek, cenazeyi yol 
kenarında yakar. Ancak bu olaya tanık olan küçük oğlunun da 
avuçlarının içinden kayıp gitmesine engel olamayacaktır.

Hasan, bütün dünyası olan mahallesinin ona öğrettiği kurallarla 
yaşayan bir berberdir. Onun için elalemin ne diyeceği her 
şeyden daha önemlidir. Oğlunun cenazesi ile birlikte çıktığı eve 
dönüş yolculuğu hiç hesapta olmayan olaylara gebedir. Yola 
çıkanların hiçbirinin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Küçük 

oğul ve baba ekseninde gelişen bu hikâye; erkek olma, güçlü 
olma, toplumda yer edinme ve kendi olma arasında gidip gelen 
bireylerin, erkeksi dürtüler ile kadınsal yanılsamalarının arkasına 
gizlenen bir yol hikâyesidir.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

1969 Diyarbakır doğumlu Korkmaz, Çukurova 
Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve aynı üniversitede 
sinema ve fotoğraf dersleri de vermiştir. İlk uzun metrajlı 
filmi “Lüks Otel”, 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nde 2011 yılında ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’ ödülü 
ve ‘En İyi Film’ ile ‘En İyi Müzik’ jüri özel ödülleri kazandı. 

Evren Erdem’in yönettiği “Yola Çıkmak” filminde görüntü 
yönetmeni olarak çalıştı. 2014 yapımı “Gittiler Sair ve Meçhul” 
filminin senaryosunu yazıp yönetmesinin yanı sıra görüntü 
yönetmenliği ve kurgusunu da yaptı. Film, Malatya Film 
Festivali’nde ‘Kemal Sunal Halk ödülü’nü kazandı. Pek çok 
festivalin seçkisine girdi.

KENAN KORKMAZ  YÖNETMEN

Filmografi
2015 Gittiler ‘Sair Ve Meçhul’ (Kurmaca Film) – Yönetmen 
2011 Lüks Otel (Kurmaca Film) – Yönetmen
2010 Lüks Otel (Kısa Film) – Yönetmen
2009 Duri Çavan (Belgesel) – Yönetmen
2008 Beyaz Anadol (Belgesel) – Yönetmen

1980 Şırnak doğumlu Neval Uysal, yüksek öğrenimini 
Brüksel’de yaptı. Bir süre Belçika’da internet gazeteciliği 
yapan Uysal, eğitimine Amerika’da devam etti. Yönetmen 

arkadaşının teşvik etmesiyle sinema sektörüne yapımcı 
olarak girmeye hazırlanıyor. 

NEVAL UYSAL  YAPIMCI
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YERYÜZÜNDEN

Yönetmen 
Sertaç Koyuncu
sertac.koyuncu@yasar.edu.tr
+90 533 724 95 74

Yapımcı
Diler Ercan
diler.ercan@opalsu.com.tr
+90 532 451 56 85 

Yapım Şirketi
Garabet Film
garabetfilm@gmail.com
+90 553 380 73 36

Bütçe
€547.000

Üniversitede astronom olan Barış, iş güvenliği uzmanı 
kardeşini beş yıl önceki maden patlamasında kaybettiğinden 
beri gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenleyerek, yoksullaşan 
maden kasabasına destek olmaktadır. Bu yıl, maden 
patlamasının dünya dışı varlıklarla ilişkisi olduğunu iddia 

eden bir grup UFO meraklısı da etkinliğe dahil olur. Bazı 
katılımcıların esrarengiz biçimde ortadan kaybolmasıyla, 
kasabalıların onların organlarını gizli bir şebekeye satmakta 
olduğu ortaya çıkar.

‘Elevated Horror’ olarak adlandırılan yeni nesil korku filmlerinden 
biri olarak tasarladığımız projede, Türkiye’nin toplumsal 
travmalarından biri olan maden kazalarından yola çıkıyoruz. 
Projede uzaylı istilası filmlerinin korku türü kodları kullanılarak, 
izleyici maden kasabasının dünya dışı varlıklar tarafından 
istila edilmiş olabileceğine inandırılmakta. Tekinsiz olayların 

izleyicide uzaydan gelen ziyaretçilere ilişkin fantastik bir beklenti 
yaratmasını istiyoruz. Ancak hikâyenin sonunda bu beklentiler 
boşa düşecek. Yaşananların sebebi aslında yeryüzündeki etten 
kemikten bir bela. Finalde bir ‘ters köşe’ yaparak, ‘body-horror’ 
türüne direksiyon kırıp izleyiciyi şaşırtmayı amaçlıyoruz. 

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Ankara Devlet Konservatuvarı ve İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümlerinden 
mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Medya 
Araştırmaları Bölümü’nde doktorasını yapmakta ve Yaşar 

Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi 
olarak çalışmaktadır. Sinema filmlerinde yardımcı yönetmen 
olarak görev almıştır. “Boğulmanın Adabı” adlı kısa filmi 20 
ülkede gösterilmiş ve 4 ödül kazanmıştır

SERTAÇ KOYUNCU  YÖNETMEN

Filmografi
2019 Boğulmanın Adabı (Kısa Film) – Yönetmen 
2017 Solo (Kısa Film) – Yönetmen 

1990 yılı ODTÜ Gıda Mühendisliği mezunudur. 2017 yılından 
itibaren sinema alanında yönetmenlik, senaryo ve yapımcılık 
eğitimleri almaya başladı. Sinema dışında meslek sahibi olan 
ve arthouse sinemasına ilgi duyan sinemaseverleri, bu alanda 

çalışan genç profesyonellerle bir araya getirerek projelerinin 
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Beş kısa filmde uygulayıcı 
yapımcılık ve yapımcılık yapmıştır.

DİLER ERCAN  YAPIMCI

Filmografi
2019 Ki̇b* (Kısa Film) – Yapımcı 
2019 Kapan (Kısa Film) - Uygulayıcı Yapımcı
2018 Şaziye (Kısa Film) - Uygulayıcı Yapımcı 
2018 Küçük Prens (Kısa Film) - Uygulayıcı Yapımcı
2018 Eşek Şansı (Kısa Film) – Yapımcı
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KURMACA
WORK-IN-PROGRESS

PLATFORMU

BARS
BİR TUTAM KARANFİL

KLONDIKE
KÖPEKLE KURT ARASINDA

SUNA



|   44   | |   45   |

KURMACA WIP KURMACA WIP

BARS

Yönetmen 
Orçun Köksal
orcunkoxal@hotmail.com
+90 537 584 70 18

Yapım Şirketi 
Vi̇go Filṁ
vigofilm.com
info@vigofilm.com
+90 537 795 16 64 
+49 176 43420896

Bütçe
€324.215

İki zoolog, soyu tükenmiş olan Anadolu parsına dair bir 
iz bulabilmek için Anadolu’da bir yolculuğa çıkar. Veysel, 
halk arasında büyük bir mite dönüşmüş olan bu efsanevi 
varlığın vahşi bir hayvandan öte Anadolu’nun ve insanlarının 
kaybettiği ve halen aradıkları bir tarafı olduğuna inanır. Emre 
ise parsın kırk yıldır çekilememiş fotoğrafını çekebilmenin 
peşindedir. Gece, yerleştirdikleri foto-kapanlar bir görüntü 

yakalar. Ama çektikleri karanlık fotoğrafın parsa ait olduğunu 
ispat edemezler. Görüştükleri yetkililerin makam odalarında 
karşılarına çıkan pars tahnitleri ise iki arkadaşı şaşırtır, tedirgin 
eder… Veysel’in Hacıbektaş bozkırında Emre ile paylaştığı 
sırrı her ikisini de değiştirir. Olmayan bir şeyi aramak onları da 
mı yok edecektir?

“Bars” parsı aramak üzere başlayıp onun tezahürleri 
üzerinden tinsel bir arayışa dönüşen bir yol filmi. Genel 
olarak sabit, nesnel bir göz ile o ana dâhil olan, anın içinde 
parantez açan bir estetiği var... Zoolog olarak seçtiğim, 
birbirleriyle tezat iki karakterim, gelenekle modernitenin 
yüzleşmesini simgeliyor. Aradıkları pars, neslinin tükenmesi 
üzerine Anadolu’da efsaneleşmiş bir varlık. Bu sebeple, 

parsın ve onun tahnitlerinin bir metafor olarak kullanıldığı 
bir hikâye yapısı kurdum. Nesli tükenmiş bir varlık üzerinden 
günden güne yok olan Anadolu karakterini arıyorum aslında. 
Ve bu arayış beni kadim Alevi, Bektaşi kültürünün, Abdal 
geleneğinin yaşatıldığı topraklara sürükledi. Bu sahneleri 
gerçek mekânlarda yöre insanlarıyla çektik.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Yapımcılar 
Alara Hamamcıoğlu
alara@vigofilm.com
+90 538 351 33 45

Arda Çiltepe
arda@vigofilm.com
+90 537 795 16 64

Sinan Kesova
sinan@vigofilm.com
+90 537 795 16 64

1978’de, İzmir’de doğdu. 2005-2010 yılları arasında, Semih 
Kaplanoğlu’nun “Bal”, “Süt” ve “Yumurta” filmlerinde senarist 
olarak yer aldı. 2007’de, “Yumurta” filmiyle “En İyi Senaryo” 
dalında Altın Portakal ödülünü aldı. Yine “Yumurta” filmi ile 

40. Siyad Ödülleri’nde ‘Mahmut Tali Öngören En İyi Senaryo’ 
ödülünü kazandı. 2021 yılında, “Bars” adlı ilk uzun metraj 
sinema filmini çekti.

Yönetmen Gürcan Keltek’in filmleri “Meteorlar” ve 
“Gulyabani”nin ortak yapımcısı olan, Burak Çevik’in 
“Tuzdan Kaide” filminin de yapımcılığını yapan Çiltepe, 

yönetmenliğini yaptığı ilk kısa filmi “Siyah Güneş” ile de 
Locarno Film Festivali’nde ‘En İyi Kısa Film’ ödülüne layık 
görüldü.

Alara Hamamcıoğlu Orçun Köksal’ın “Bars”ının yanı sıra iki 
uzun metraj filmin daha yapımcılığını yapmaktadır: Melisa 

Önel’in “Aniden”, Ozan Yoleri’nin “Güzel Bir Gece”.

Birçok uzun metraj projesi hazırlık aşamasında olan İstanbul 
merkezli Vigo Film’in kurucularından biri olan Kesova, 

yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metraj filmi “Berna”nın da 
hazırlıklarını sürdürmekte.

ORÇUN KÖKSAL  YÖNETMEN

ARDA ÇİLTEPE  YAPIMCI

ALARA HAMAMCIOĞLU  YAPIMCI

SİNAN KESOVA  YAPIMCI

Filmografi
2010 Bal (Kurmaca Film) – Ortak Senarist 
2008 Süt (Kurmaca Film) – Ortak Senarist 
2007 Yumurta (Kurmaca Film) – Ortak Senarist 

Filmografi
2019 Siyah Güneş (Kısa Film) – Yönetmen 
2018 Tuzdan Kaide (Kurmaca Film) – Yapımcı
2018 Gulyabani (Belgesel) – Yapımcı
2017 Meteorlar (Kurmaca - Belgesel) – Yapımcı

Filmografi
2020 Akıntı (Kısa Film) – Yapımcı 
2019 Aylin (Kısa Film) – Yapımcı
2019 Siyah Güneş (Kısa Film) – Yapımcı 
2019 Scream Of Still Water (Kısa Film) – Yapımcı

Filmografi
2020 Akıntı (Kısa Film) – Yapımcı 
2018 Tapınak Şövalyeleri (Kısa Film) – Yapımcı
2017 Hinterlant (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı 
2015 Gelecek (Kısa Film) – Yönetmen 
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BİR TUTAM KARANFİL

Yönetmen  
Bekir Bülbül
mayisfilm@gmail.com
+90 543 918 22 29

Yapımcı 
Halil Kardaş
halil@filmcode.com.tr
+90 532 235 98 06

Yapım Şirketi
Film Code Yapım Ltd. Şti.
halil@filmcode.com.tr
+90 532 235 98 06

Bütçe
€350.000

Yaşlı bir mülteci olan Musa, karısının cenazesini ülkesine 
götürüp defnetmek ister. Bırakacak kimsesi olmadığı için 
küçük torunu Halime’yi de yanına almak zorunda kalır. 
Otobüsler ve kamyonlar tabutla gezen bu iki mülteciyi 
araçlarına almak istemez. Yola mecburen yaya devam ederler. 
Fakat tabut sürüklenmelere ve yol koşullarına daha fazla 
dayanamaz, çatlamaya ve kırılmaya başlar. 

Savaşın halen hüküm sürdüğü topraklara geri dönmek 
istemeyen Halime ve özlemini çektiği ülkesine bir an önce 
kavuşmak isteyen Musa… Ve her ikisinin de ortak sevgi 
bağı olan cenaze… Yolculukları boyunca hayata tutunma 
çabaları ve bu cenazeyi taşıma gayretleri, aralarındaki buzun 
zamanla erimesine neden olacak ve birbirlerine daha sıkı 
bağlanacaklardır.

Tolstoy yıllar önce bize şu soruyu sormuştu; “İnsan ne ile 
yaşar?” Hâlâ cevabını bulamıyoruz. Görünen o ki; hepimiz bu 
dünyada birer mülteciyiz. Bir şekilde geldik ve yakın zaman 
içerisinde geri döneceğiz. Biz de tıpkı bir mülteci gibi 
cesedimizi ve içimizdeki çocuğu beraberimizde taşıyoruz… 
Hikâyemizde de; yaşlı bir mülteci, karısının cenazesini 
ülkesine götürüp defnetmek ister. Yanına küçük torunu 

Halime’yi de alarak zorlu bir yolculuğa çıkar. 
Biz bu hikâyeyi Halime’nin gözünden izliyoruz. Savaşın 
travmasını hâlâ üzerinde taşıyan küçük bir kızın büyümek 
zorunda kalışına şahit oluyoruz. Kendisi için kelimelerin 
anlamını yitirdiği bu dünyada, hayal dünyasındaki resimleriyle 
nefes alıyoruz. 

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdu. Lisansını Sakarya 
Üniversitesi Bilgisayar Bölümü’nde, yüksek lisansını İstanbul 
Haliç Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.  2016 
yılında “Bulgur Değirmeni” belgesel filmini çekti. Başta 53. 
Antalya Film Festivali olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası 

film festivallerinde yarıştı. İlk uzun metraj deneyimi olan 
“Benim Küçük Sözlerim” ise dünya prömiyerini 37. Uluslararası 
İstanbul Film Festivali’nde yaparak, otuzdan fazla ülkede film 
festivallerine davet edildi ve ödüller kazandı. 

BEKİR BÜLBÜL  YÖNETMEN

Filmografi
2018 Benim Küçük Sözlerim (Kurmaca Film) – Yönetmen 
2016 Bulgur Değirmeni (Belgesel) – Yönetmen

1974 yılında İzmit’te doğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi’ni 
tamamladı. Yapımcılığını üstlendiği kurmaca filmlerle 
ülkemizi ulusal ve uluslararası festivallerde temsil etti. 
Yapımcısı olduğu son filmi “Anons” 2018 yılında Venedik 

Film Festivali’nde Orizzonti Jüri Özel Ödülü’nü aldı. Kurmuş 
olduğu Film Code şirketi ile 2010 yılından beri yapımcılığa 
devam etmektedir.

HALİL KARDAŞ  YAPIMCI

Filmografi
2018 Anons (kurmaca film) – Yapımcı 
2018 Güvercin Hırsızları (kurmaca film)  - Yürütücü Yapımcı 
2013 Yozgat Blues (kurmaca film) – Yapımcı  
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KLONDIKE

Yönetmen, Yapımcı 
Maryna Er Gorbach
marynaergorbach@gmail.com 
+90 534 364 03 69

Yapımcılar
Mehmet Bahadır Er
mehmetbahadire@gmail.com
+90 532 394 65 92

Sviatoslav Bulakovskyi 
Kedr Film, Ukrayna
sbulakovskyi@gmail.com
+389 31931379

Yapım Şirketi
Protim V.P.
mehmetbahadire@gmail.com
+90 532 394 65 92

Bütçe
€1.000.000 

Ira, hamiledir ve doğuma az kalmıştır. 17 Temmuz 2014 
günü Hollanda’dan Malezya’ya sefer yapmakta olan MH-
17 yolcu uçağı vurulur. Uçak Ira’nın yaşadığı köyün yakınına 
çakılır, kendilerine ‘kurtarıcı’ diyen ayrılıkçı gruplar köye akın 
ederlerken giriş çıkışlar kapatılır. Ira, kocası Tolik ve kardeşi 
Yaroslav, birden uluslararası bir felaketin ortasında abluka 

altında kalmışlardır. Artık ailenin geleceği birlikte hareket 
etmelerine bağlıdır. 
Hamile kadın tek başına doğum yapmayı göze alarak 
mücadele etmek zorundadır. Köyünden ayrılmayı reddeden 
Ira’nın, eşi ve kardeşinden tek isteği evinin duvarına isabet 
eden roketin açmış olduğu deliği onarmalarıdır.

Rusya ve Ukrayna sınırında savaş başladığından beri oradaki 
kadınları ve çocukları düşünmeden edemiyorum. Elbette savaşı 
durduramam ama işgal altında yaşayan bir ailenin ne olursa 
olsun hayatta kalma mücadelesi hakkındaki hislerimi anlatmak 

istedim. “Klondike” insanlar tarafından yapay biçimde yaratılan 
savaş makinesine bir karşı duruştur...Ve ayrıca… savaşsız bir 
sabahın rüyasıdır.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Ukraynalı yönetmen;  Kyiv National I. K. Karpenko-Kary 
Tiyatro, Sinema ve Televizyon Üniversitesi eğitiminin 
sonrasında yüksek lisansını Polonya’da Oscarlı yönetmen 
Andrzej Wajda okulunda ve öğrencisi olarak yaptı. 2007’den 

beri İstanbul’da yaşıyor. 2017 yılı itibarıyla Avrupa Film 
Akademisi ve Ukrayna Film Akademisi tarafından ‘Akademi 
Üyeliği’ne kabul edildi…

MARYNA ER GORBACH  YÖNETMEN, YAPIMCI

Filmografi
2019 Omar ve Biz (kurmaca film) – Yönetmen, Yapımcı
2013 Sev Beni (kurmaca film) – Yönetmen, Yapımcı
2009 Kara Köpekler Havlarken (kurmaca film) – Yönetmen, Yapımcı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-Tv 
Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Filmleri yurt içinde ve dışında 
önemli başarılar sağladı. 2017’de Avrupa Film Akademisi 

üyeliğine kabul edildi. Uluslararası ortak yapımlar, dizi ve 
reklam projelerinde yapımcı ve yönetmen olarak çalışmalarını 
sürdürüyor.

Кyiv Devlet Üniversitesi’nde Sinema ve TV Görüntü Yönetimi 
mezunu. Üç tanesi Maryna Er Gorbach’la olmak üzere 30’un 

üzerinde film ve dizide görüntü yönetmenliği yaptıktan sonra 
bağımsız filmler yapmak için Kedr Film şirketini kurdu. 

MEHMET BAHADIR ER  YAPIMCI

SVIATOSLAV BULAKOVSKYI   YAPIMCI, GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Filmografi
2019 Omar Ve Biz (Kurmaca Film) – Yönetmen, Yapımcı
2013 Sev Beni (Kurmaca Film) – Yönetmen, Yapımcı
2009 Kara Köpekler Havlarken (Kurmaca Film) – Yönetmen, Yapımcı 

Filmografi
2020 Nezabytaya (mini dizi) – Görüntü Yönetmeni
2019 Piligrim (kurmaca film) – Görüntü Yönetmeni
2015 Klinch (kurmaca film) – Görüntü Yönetmeni
2015 Vladyka vremeni (kurmaca film) – Görüntü Yönetmeni
2013 Sev Beni (kurmaca film) – Görüntü Yönetmeni



|   50   | |   51   |

KURMACA WIP KURMACA WIP

KÖPEKLE KURT ARASINDA

Yönetmen, Yapımcı 
Murat Düzgünoğlu 
murat.duzgunoglu@gmail.com
+90 532 413 85 80

Yapımcı
Evren Yıldırım 
evrenyil@gmail.com
+90 532 355 43 56

Yapım Şirketi
Fikirtepe Film 
murat.duzgunoglu@gmail.com
+90 532 413 85 80

Bütçe
150.000 EUR

Orhan hayvanlara kötü davrandığına dair çıkan söylentiler 
yüzünden hayvanat bahçesindeki işinden kovulur. Bir akşam 
ziyaretine gittiği tek yakın dostu İzzet, ona artık emekli olup 
köyüne döneceğini söyler. Hayal kırıklığına uğrayan Orhan, 
evine dönmek üzere yola çıkar fakat ani bir kararla geri döner 
ve İzzet’i öldürür. 
Orhan, İzzet’in ölümüyle ilgili sorgulanır, şüphe altındadır 

ancak suçunu itiraf etmez. Bu esnada eski nişanlısı Aslı ile 
tekrar yakınlaşır. Aslı yatalak annesinin bakımını üstlenmiştir, 
Orhan’la evlenip köyde yaşayan ablalarının yanına 
taşınmaktan kurtulmayı planlıyordur.  Ancak işlediği cinayetin 
yarattığı suçluluk duygusu derinleşen Orhan, gittikçe 
hayata yabancılaşır. Sık sık gördüğü hayallerle gerçek hayat 
arasındaki çizgi giderek yok olmaktadır.

Filmin anlatısı hayattan beklentisi olmadan yaşayan bir 
adamın işlediği cinayet üzerine kurulu. Bu karakterin yaşantısı 
iyilik kötülük nedir, neden yaşıyoruz gibi insanoğlunun aklını 
kurcalayan temel soruları tartışmaya zemin oluşturuyor. 
Filmde, hayatın anlamsızlaştığını hissettikçe insanın ne 
derece savrulabileceğini göstermek istedim. Aynı zamanda 

insanın ölüm ve öldürmeyle ilişkisini de masaya yatırdım. 
İnsan ölümden bu kadar korkarken aslında öldürme eylemine 
düşündüğünden daha yakındır. Olay örgüsünde izlemeyi 
kolaylaştıran polisiye bir merak ögesi akarken, derinde 
karakterlerin varoluş krizlerini görüyoruz. Özellikle baş 
karakterin ruhsal gelgitleri filmin görsel yapısına da taşınıyor. 

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

2007 yılında Fikirtepe Film’i kuran Düzgünoğlu, ilk uzun 
metrajlı filmi “Hayatın Tuzu”nun ardından senaryosunu 
yazdığı “Neden Tarkovski Olamıyorum...”u çekti. 2018 
yapımı, üçüncü uzun metrajlı filmi “Halef” dünya prömiyerini 

Moskova Film Festivali’nde yaptı, Uluslararası Boğaziçi Film 
Festivali’nden ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Senaryo’ ödüllerinin yanı 
sıra farklı festivallerden de çeşitli ödüller aldı.

MURAT DÜZGÜNOĞLU  YÖNETMEN, YAPIMCI

Filmografi 
2018 Halef (Kurmaca Film) – Yönetmen, Yapımcı
2014 Neden Tarkovski Olamıyorum... (Kurmaca Film) – Yönetmen, Yapımcı
2008 Hayatın Tuzu (Kurmaca Film) – Yönetmen, Yapımcı

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 
mezun oldu, Sabancı Üniversitesi’nde MBA yaptı. 10 yılı 
aşkın Vodafone, Turkcell ve Bankalararası Kart Merkezi’nde 
pazarlama ve müşteri ilişkileri bölümünde yönetici 

pozisyonlarında çalıştı. “Gömü” adlı kısa filmin senaryosunu 
yazdı ve yapımcılığını üstlendi. 2017 yılından itibaren Fikirtepe 
Film Yapım Şirketi’nde yapım ve satış koordinatörü olarak 
çalışmaktadır.

EVREN YILDIRIM  YAPIMCI

Filmografi 
2018 Halef (kurmaca film) - Yapım Koordinatörü
2010 Gömü (kısa film) – Yönetmen, Yapımcı 
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SUNA

Yönetmen, Yapımcı 
Çiğdem Sezgin
sezgincigdem@gmail.com
+90 533 640 06 89

Yapım Şirketi 
Kule Film 
sezgincigdem@gmail.com
+90 216 420 96 11

Bütçe
€420.000

Suna elli yaşlarında, hiçbir geliri olmayan yalnız ve yoksul bir 
kadındır. Yaşlı dul Veysel’le evlenerek kendine kalacak bir 
yer bulur. Veysel yetmişlerinde, eşini yıllar önce kaybetmiş 
bir tersane işçisidir. Karadeniz kıyısında sakin bir köyde tek 
başına yaşamaktadır. Suna Veysel’le seks yapmaktan nefret 

eder. Huzursuzdur, hiçbir yerde hiç kimseyle mutlu olmaz. 
Veysel’den gizli alkol almaya başlar. Gittiği barda tecavüze 
uğrar. Tesadüfen tanıştığı bir gazeteciyle arkadaşlık etmeye 
başlar, ona karşı umutsuz bir aşka düşer. Suna’nın aşkı da 
evliliği de ancak bir kış mevsimi kadar sürecektir.  

Film, Suna’dan dinlediğimiz, anlaşmayla başlayan, sıkı bir 
yatak odası problemi olan ve ancak bir kış mevsimi kadar 
süren mutsuz bir evliliğin hikâyesidir. İzleyiciye bunun bir film 
olduğunu unutturmak ilk hedefimdi. Suna’ya ve kocasına 
yakından bakmayı onları sanki ailemizden biriymişler gibi 
kabullendirmeyi hedefledim. Başta senaryo yazımı olmak 

üzere çekim ve kurgu aşamasında kadın kimliğimi masaya 
koymadan, kadın ve erkek karakterlere eşit davrandım. Bu 
filmde her ikisi de haklıdır. Kadınlar için aşk yoksa seks de 
yoktur. Ama yine de; ‘Hepimizde başkalarına katlanacak güç 
vardır.’ - François de La Rochefoucauld

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Yapımcılar
Betül Sezgin
sezginbetul3@gmail.com
+90 533 362 66 65

Taranna Films 
Giovanna Ribes (Spain) 
mail@tarannafilms.com  
+34 626 046 677

BAKY Films ltd.                    
Christo Bakalov (Bulgaria) 
bakyusa@gmail.com
+359 87 9868029

Marmara Ünv. GSF Film Tasarımı Bölümü mezunudur. 
Otuz yıldır sinema ve TV sektöründedir. İlk uzun metrajlı 
filmi “Kasap Havası” prömiyerini Tallinn Black Nights Film 

Festivali’nde yapmıştır. Türkiye - İspanya – Bulgaristan ortak 
yapımı olan “Suna” Mannheim Meeting Place, Transilvanya 
Pitching ve Antalya Film Forum’da yer almıştır.  

Giovanna Ribes, İspanya’nın Valencia kentinde yaşayan, 
görsel sanatlar alanında çalışan bir yapımcı ve sanatçı. Ulusal 
Görsel-İşitsel Kadınlar Birliği, SGAE, EWA, Avrupa Belgesel 

Ağı (EDN) Üyesi ve uluslararası film festivali “Dona i Cinema - 
Woman & Film” yöneticisi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 25 yıllık 
bankacılık tecrübesiyle 2018 yılında Kule Film’i kurmuştur. 

Orta Doğu’lu kadınların sorunlarına odaklanan filmler 
yapmayı ve kadın yönetmenlerle çalışmayı tercih etmektedir.

İncelikli ve şiirsel anlatımlarıyla öne çıkan eserlerde imzası 
bulunan ödüllü bir görüntü yönetmenidir. Dünya çapında 
pek çok farklı projede, çoğunlukla da uzun metrajlı kurmaca 

filmlerde görüntü yönetmenliği yapmıştır. 1998’den beri 
ABD’de yaşamakta ve çalışmaktadır. 

ÇİĞDEM SEZGİN  YÖNETMEN, YAPIMCI

GIOVANNA RIBES  YAPIMCI

BETÜL SEZGİN  YAPIMCI

CHRISTO BAKALOV  YAPIMCI

Filmografi
2015 Kasap Havası (Kurmaca Film) – Yönetmen, Yapımcı 

Filmografi
2017 Los Sueños De Idomeni (Belgesel) - Yapımcı
2017 El Paseante (Belgesel) - Yönetmen 
2016 La Familia: Dementia (Kurmaca Film) – Yönetmen, Yapımcı
2016 Desde El Recuerdo Con Amor (Kısa Film) - Yapımcı

Filmografi
2015 Kasap Havası (Kurmaca Film) – Yapımcı

Filmografi
2004 Incineration (Kurmaca Film) – Görüntü Yönetmeni 
2003 Voices (Belgesel) – Görüntü Yönetmeni
2001 The Devil’s Tail (Kurmaca Film) – Görüntü Yönetmeni
1999 A Circassian Chronicle (Belgesel) – Görüntü Yönetmeni
1999 A Confused World (Belgesel) – Görüntü Yönetmeni
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A DAY, 365 HOURS

İstanbul’un içe kapalı bir mahallesinden hayatı boyunca 
çıkmayan Reyhan (19), kaderini değiştirmeye karar vererek 
bir sığınma evine sığınır. Hayatının bu zor döneminde 
Asya’yla (20) orada tanışır. Arkadaşlıkları giderek sağlam 
bir dostluğa dönüşür ve bir süre sonra aynı evde yaşamaya 
başlarlar. Reyhan, ona inanan bir avukat sayesinde çektiği 
acılara sebep olan kişiyi mahkemeye verir. Hukuk öğrencisi 

olan Asya onun en büyük destekçisidir. Bir süre sonra 
İstanbul’da tutunmaya çalışan bu iki genç kadına, üçüncü 
bir arkadaş daha eklenir. Hayatı sorularla anlamaya çalışan 
Leyla (19), tam umudunu kaybetmeye başladığında Asya 
ile tanışır. Reyhan’ın dava süreci, Leyla’yı umutlandırır ve o 
da adaleti aramaya karar verir.

Çocuk istismarı meselesi bugün ne yazık ki tüm dünyada 
hâlâ çok yaygın. Hikâyeye dahil oldukça ben de karakterlerim 
kadar kendimi yaşanılanlar karşısında çaresiz, öfkeli ama 
umutlu hissettim. Üç genç kızın, yıllardır utançla sustukları 
bu konuda konuştukça şifalandıklarına, güçlendiklerine ve 
dönüştüklerine şahit olmak beni mutlu etti. Umarım izleyici 
de kızların hayatlarını açma cesaretlerini ve samimiyetlerini 

takdir eder ve onlara benim hissettiğim empatiyle yaklaşır.
Filmimiz istismara uğramış bireylerin taşıdıkları utançtan 
kurtulmalarına; özgürlükleri ve onurları için harekete 
geçmelerine ilham verir umarım. Filmimizin, belgesel ve 
kurmaca arasındaki keskin ve indirgemeci yaklaşımları da 
sorgulayan ve belgeselciliğe yenilikçi, deneysel, yaratıcı bir 
yaklaşım getirdiğine inanıyorum.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Yönetmen, Yapımcı  
Eylem Kaftan
eylemkaftan21@gmail.com
+90 533 416 50 79

Yapımcılar 
Lynette Fortune
fortuneucar11@gmail.com
+64 7 296 2064

Zeynep Koray
zkfilmworks@gmail.com
+90 537 691 91 80

Yapım Şirketleri
Kaftan Productions 
eylemkaftan21@gmail.com
+90 533 416 50 79     

ZK Films
zeynepkorayomer@gmail.com
+90 537 691 91 80

Bütçe
€163.000

TeleQuebec, NFB gibi çeşitli Kanada TV kanallarına 
belgeseller yaptı. “Vendetta Song”, Hot Docs gibi pek 
çok festivalden ödüller aldı. Al Jazeera ve TRT kanallarına 
belgeseller yaptıktan sonra “Kovan” adlı ilk uzun metrajlı 

kurmaca filmi ile En İyi Film, En İyi Yönetmen dahil uluslararası 
festivallerden ödüllerle dönmüştür. “Kovan” Netflix’te 200 
ülkede yayındadır.

Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden mezun oldu. 2009’da Kulefilm’in ortak 
kurucusu oldu. Televizyon programları ve belgesellerde 

yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2019’da belgesel ve 
kurmaca bağımsız filmlere odaklanan ZKF’yi kurdu.

EYLEM KAFTAN  YÖNETMEN, YAPIMCI

ZEYNEP KORAY  YAPIMCI

Filmografi
2019 Kovan (Kurmaca Film) - Yönetmen
2016 Massacre In Rabia (Belgesel) - Yönetmen
2015 Ruhumdaki Boşluk (Belgesel) - Yönetmen
2013 Sarajevo, My Love (Belgesel) - Yapımcı
2005 Vendetta Song (Belgesel) – Yapımcı, Yönetmen

Filmografi
2021 Türkiye’de Arabesk Müziğin Tarihi; Al Jazeera Doc. Channel (Belgesel) - Yapımcı
2021 Koridor (Kurmaca Film) - Yapımcı
2018 Güvercin (Kurmaca Film) - Yapımcı
2012 Zerre (Kurmaca Film) - Yapımcı

Kanada cezaevlerindeki tecrit koşulları ile ilgili yaptığı iki filmle 
Kanada’nın önemli ödüllerinden Governor General Ödülü 
kazanmıştır. İnsan kaçakçılığı, yerli topluluklardaki intiharlar 
ve G20 protestocuları üzerine yaptığı filmler Gemini Kanada 

Ekran Ödüllerine layık görüşmüştür. “The Good Father” ve 
“Bishop of Bountiful” filmleri ile de araştırmacı gazetecilikte 
üstün başarı ödülü olan Gracie Ödüllerini kazanmıştır.

LYNETTE FORTUNE  YAPIMCI

Filmografi
2019 Targeted; Is Murder In Your Dna (Belgesel) - Yapımcı
2019 The Soldier & The Survivor; Murder On Cortes Island (Belgesel) - Yapımcı
2019 Justice For Jassi; The Children Of Sainte-Justine (Belgesel) - Yapımcı
2019 The Horrors Of St. Annie’s; The Defectors (Belgesel) - Yapımcı
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BİR PARÇA MEMLEKET

Yönetmen, Yapımcı
Mümin Barış
cecesinegi@gmail.com
+90 532 793 70 21

Yapım Şirketi
Layla Film 
www.laylafilm.com
cecesinegi@gmail.com
+90 532 793 70 21

Bütçe
€119.000

Her şeyini kaybettiğinde, bir oyun hayallerini kurtarabilir 
mi? Film, Türkiye’deki turistik işlevi nedeniyle ‘ayrıcalıklı’ tek 
mültecisiz şehri Antalya’da geçiyor ve üç Afgan göçmen; Sir
(21), Nabi (22) ve Ahmedhan’ı (17) takip ediyor. Tüm 
gün boyunca çöpleri toplayarak hayatlarını kazanan bu 
göçmenler çekçekleriyle şehri ‘görünmez’ bir şekilde 

dolaşıyorlar. Üçünün de farklı hayatları ve beklentileri olsa da, 
ortak bir noktaları var: kriket. Türkiye’de hiç bilinmeyen kriket 
oyunu, göçmenlerin kendilerini evlerinde hissettikleri ve tüm 
dertlerini unuttukları en büyük tutkuları. Film, Türkiye’deki 
Afgan mültecilerin gözünden kriketin nasıl bir direniş aracına, 
kriket sahasının ise nasıl bir yuvaya dönüştüğünü gözlemliyor.

Yönetmen ve yapımcısı olduğum “Bir Parça Memleket”, 
yaşadığım şehir olan Antalya’da bir parkta kriket oynarken 
tanıştığım ve üç yıldır yakın arkadaşlık kurduğum üç Afgan 
ve onların ev arkadaşlarını konu alıyor. Hâlâ da zaman zaman 
birlikte kriket oynadığım bu arkadaşlarımı bir kriket maçı 
üzerinden anlatmak istiyorum. Dolayısıyla filmin dramaturjisi 
aslında maçın kendisi olacak. Maça hazırlık, maç, devre arası 

ve maç sonu şeklinde ilerleyecek olan film, Afganistan’da 
televizyonda yayınlanan bir maçtan esinleniyor. Ancak 
karakterler maçtan ziyade kendi hikâyelerini anlatıyor 
olacaklar. Afganistan’da olduğu gibi Peştu ve Farsça iki spiker 
tarafından anlatılacak olan maç; drone ve dinamik el kamerası 
kullanılarak çekilecek.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Kırcaali, Bulgaristan doğumlu. İTÜ Çevre Mühendisliği’ni 
daha bitirir bitirmez FAMU’da film yönetmenliği okumaya 
hak kazandı. Sonrasında da King’s College London’da 
Film Çalışmaları yüksek lisansını tamamladı. Şu anda 

Filmuniversität Babelsberg’de belgesel sinema üzerine 
doktorasına devam ediyor. Aynı zamanda da Akdeniz 
Üniversitesi GSF’de öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve 
Layla Film’de yönetmen-yapımcılık yapmaktadır.

MÜMİN BARIŞ YÖNETMEN, YAPIMCI

Filmografi
2020 Bereketli Bir Gün (kısa film) - Yönetmen
2019 Kosmonovski (belgesel) – Yönetmen, Yapımcı
2018 Hızlı Tren (belgesel) - Yönetmen
2016 Rafet’in Çocukları (belgesel) – Yönetmen, Yapımcı
2012 Mavi Kimlik (belgesel) - Yönetmen



|   60   | |   61   |

BELGESEL WIP BELGESEL WIP

FİLMİN ADI NE?

Yönetmen, Yapımcı
Pınar Fontini 
pinar.fontini@gmail.com
+90 536 325 26 86

Yapım Şirketi
Fabien Medya
 akozek@fabienmedya.net
+90 536 325 26 86

Bütçe
€33.000

Türkiye’de 90’lı yıllarda ilk filmlerini üreten 68 kuşağı kadın 
yönetmenler nasıl film yapmış olabilirler? Belgesel, kayıp 
filmleriyle birlikte yönetmenlerini de tek tek bulup onları 
Türkiye sinema tarihinde görünür kılarken dönemin film 
yapım süreçlerini, sanatçıların eserleriyle ilişkilerini, hayatları 
ve hayallerini, filmlerini ülkenin tarihsel arka planı üzerinden 

aktarmakta. Film, yönetmenlerin kişisel deneyimlerini, 
fotoğraflar, belgeler, dokümanlar, kamera arkası görüntüler 
ve gazete kupürleriyle zenginleştirmekte. Türkiye’de ‘kadın 
sineması’nın temellerini atan bu öncü kadın yönetmenlerin 
deneyimlerini aktarırken filmin kendisi de bir film yapım 
deneyimini yansıtmakta.

Türkiye’nin 90’ları, darbe etkilerinin ve dönemin baskıcı 
havasının dağıldığı yıllardır. Bu yıllarda sanatın ve sinemanın 
takınmaya başladığı eleştirel üslup, feminist ve politik bilincin 
yeşermesine olanak sağlamıştır. 90’lar Türkiye’de on dört 
kadın yönetmenin ilk filmini çektiği yıllar olarak da bir dönüm 
noktasıdır. Ancak bu kadın yönetmenler tarihe eksik, yanlış 
ve yetersiz kaydedilmiş, kaynaklarda başarıları göz ardı 

edilmiştir. Az sayıdaki film kopyalarına erişim olanağı ise 
neredeyse bulunmamaktadır. Bu yönetmenlerin yedisinin 
deneyimlerini içeren “Filmin Adı Ne?”, araştırma sürecinin 
kadın yönetmenlerin deneyimlerine karışmasıyla kendi 
varoluşunu hazırlamış bir projedir. Bir kadın yönetmen olarak 
kişisel yaratım sürecim ve yaşadığım zorluklar projeyi aynı 
zamanda bir meta-belgesel çalışmaya dönüştürmüştür.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Pınar Fontini feminist akademisyen ve yönetmen. 
Akademik eserlerinde ve film projelerinde kadın ve sinema 
konularına odaklanır. Melbourne Üniversitesi’nde devam 
ettiği doktora projesi, çağdaş dönem Türkiye’sinin kadın 

sinemasını kuramsallaştıran, alanında ilk çalışmadır. Belgesel 
üçlemesinin ilki “Filmin Adı Ne?” gösterime çıkmak için 
destek beklemekte, ikincisi “Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi 
Beklediğin Bir Düş Var” da gösterim aşamasındadır.

PINAR FONTİNİ  YÖNETMEN, YAPIMCI

Filmografi
2021 Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi Beklediğin Bir Düş Var (belgesel) – Yönetmen, Yapımcı
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HORDE

Yönetmen, Yapımcı
Gürcan Keltek
gurcankeltek@gmail.com
+90 533 148 50 12

Yapımcılar
Marc van Goethem
mbj.vangoethem@gmail.com
+90 533 148 50 12

Arda Çiltepe
arda@vigofilm.com
+90 537 795 16 64

Yapım Şirketi
29P Films (İstanbul-Amsterdam)
gurcankeltek@gmail.com
+90 533 148 50 12

Bütçe
€110.381

İzmir’in Kadifekale semtinde, surların içinde çocukların ve 
gençlerin kaybolduğu bir yeraltı dehlizi olduğu söylentisi 
hızla yayılmaya başlar. Semtin eski köklü mahallelerinden 
yayılan eski bir İzmir efsanesine göre kalenin ruhları hava 
karardıktan sonra surlarda dolaşanları hipnotize ederek 
etkisi altına almakta, onları dehlizlerin bulunduğu deliklere 

çekmektedir. Kaleyi çevreleyen semtlerde o gün sabah, öğle 
ve ikindi namazında üç cenaze kalkar. Merhumların çocukları 
olan bir genç kız ile iki genç adamın yolları, Kadifekale’nin 
karanlık surlarında ve lanetli olduğu söylenen yeraltı 
dehlizlerinde kesişir. 

İzmirli eski müneccimlere göre ‘yas’ yeraltında uyuyan 
karanlık bir ışık, eski, ruhsal ve güçlü bir varlıktır. O bir gece 
hayvanıdır; günbatımından sonra belirir, şafaktan önce 
kaybolur. Şehir almanaklarında kale surlarındaki deliklere 
girerek kaybolanlar için ‘melankolya hastalığı’ terimi 
kullanılmıştır. Mevsimler değiştikçe hikâyedeki üç karakterin 

benliği, kendi kendilerinin versiyonuna, fragmanına dönüşür. 
“Horde”, şehrin en yüksek tepesinde binlerce yıldır oturan, 
mahalleleri ve bir semti surlarıyla çevirerek içine alan 
Kadifekale’ye odaklanan, manzaraların ve yerlerin hafızası/
aklı üzerine bir film.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

İzmir’de doğdu. DEÜ GSF’de sinema eğitimi gördü. İlk uzun 
metraj filmi “Meteorlar” (2017) Locarno Film Festivali’nde ‘En 
İyi İlk Film’ ödülünü kazandı. Bir sonraki uzun metrajı “Yeni 

Şafak” 2019‘da Cannes Film Festivali’nin Cinefondation 
bölümüne seçildi ve Sorfond ödülünü kazandı.

GÜRCAN KELTEK  YÖNETMEN, YAPIMCI

Filmografi
2018 Gulyabani (Belgesel) – Yönetmen, Yapımcı
2017 Meteorlar (Kurmaca - Belgesel) – Yönetmen, Yapımcı
2015 Koloni (Belgesel) – Yönetmen, Yapımcı
2012 Fazlamesai (Belgesel) – Yönetmen

1968 yılında Amsterdam’da doğdu. Amsterdam 
Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okuduktan sonra 
2014’te Gürcan Keltek ile 29P Films şirketini kurdu. “Koloni” 
ve “Fazlamesai” gibi orta ve kısa metraj filmin yapımcılığını 
yaptıktan sonra açılışını Locarno Film Festivali’nde yapan 

uzun metraj film “Meteorlar” (2017) filminin yapımcısı oldu. 
Film İngiltere’de ICA ve Amerika’da Grasshopper Films’in 
dağıtımcılığında gösterime girdi, pek çok uluslararası 
festivalde ‘En İyi Film’ ödülü kazandı.

Gürcan Keltek’in filmleri “Meteorlar” ve “Gulyabani”nin ortak 
yapımcılığını, Burak Çevik’in yönettiği “Tuzdan Kaide”nin 
yapımcılığını yapan Çiltepe, yönetmenliğini yaptığı ilk kısa 

filmi “Siyah Güneş” ile de Locarno Film Festivali’nde ‘En İyi 
Kısa Film’ ödülüne layık görüldü. 

MARC VAN GOETHEM  YAPIMCI

ARDA ÇİLTEPE  YAPIMCI

Filmografi
2018 Gulyabani (Belgesel) - Yapımcı
2017 Meteorlar (Kurmaca - Belgesel) - Yapımcı
2015 Koloni (Belgesel) - Yapımcı
2012 Fazlamesai (Belgesel) - Yapımcı

Filmografi
2019 Siyah Güneş (Kısa Film) - Yönetmen
2018 Tuzdan Kaide (Kurmaca Film) – Yapımcı 
2018 Gulyabani (Belgesel) – Yapımcı
2017 Meteorlar (Kurmaca - Belgesel) – Yapımcı
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ROAD TO TOKYO

Yönetmenler
Efe Öztezdoğan
efeoztez@yahoo.com 
+90 532 450 48 73

İpek Kent
ipekent@gmail.com 
+90 533 624 52 27

Yapımcılar
Aslıhan Altuğ
aslihan@seagullcrow.partners 
+90 532 475 29 26

Haluk Koçak
haluk.kocak@seagullcrow.partners 
+90 533 281 49 29

Yapım Şirketi
Rings in Color 
www.ringsincolor.com
ringsincolor@seagullcrow.partners
+90 532 475 29 26

Bütçe
€211.000

Türkiye’den beş artistik jimnastikçi tarihi bir başarıyla 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na gitmeye hak kazandı 
ve tarihte ilk kez, dünyayı saran Koronavirüs pandemisi 
nedeniyle Olimpiyat Oyunları bir yıl süreyle ertelendi. Yıllar 
boyunca süren yoğun antrenmanların sonunda Olimpiyat 
Oyunları’na gitme hakkı elde eden sporcular, şimdi 

tekrardan motive olmak ve bir sene daha gezegenin en 
büyük spor organizasyonuna hazırlanmak durumundalar. 
“Road to Tokyo” bu belirsizliğin içinde kendi başlarına 
antrenman yapmaya devam eden bu beş sporcunun 
hikâyesini şiirsel ve gözlemci bir dille ele almaktadır.

“Road to Tokyo”, modern tarihin en büyük küresel 
krizi esnasında beş sporcunun tarih yazma yolundaki 
mücadelesine tanıklık ediyor. Olimpiyat Oyunları’na giden 
ilk Türk jimnastikçi Göksu Üçtaş’ın hikâyesini anlatan 
“Road To London” ile başlayan ve on yıldır takip ettiğimiz
bu hikâye, pandemi sürecinde Olimpiyat Oyunları’nın 
ertelenmesi ile yeni bir boyut kazandı. Günlerini bir 
insanın yenmesi en zor rakibi olan ‘kendisi’ ile mücadele 

ederek geçiren sporcuların ikilemi filmin görsel dilini 
oluştururken de ilham kaynağımız oldu. Filmin bir yüzü  
tamamen tasarlanmış, zorlu antrenmanların ve görsel 
zarafetin harmanlanmasıyla; diğer yüzü ise tamamen 
içeriden bir bakış açısıyla sporcuların kendi dünyalarını 
yansıtan ve destekleyen aktüel bir kamera kullanımı ile 
çekildi.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Belgesel, kurmaca, deneysel 
gibi farklı sinema türlerinde çalışıyor ve daha çok bunlar 
aracılığıyla hibrit projeler yaratmakla ve klasik anlatıya yeni 

tanımlar aramakla ilgileniyor. Filmleri Arte, ZDF ve Canal+ 
gibi prestijli kanallar tarafından satın alındı. Rings in Color’ın 
kurucu ortağı ve kreatif direktörüdür.

EFE ÖZTEZDOĞAN  YÖNETMEN

Filmografi
2021 Oglago (Belgesel) – Yönetmen, Yapımcı
2012 Road To London (Belgesel) – Yönetmen, Yapımcı
2012 Sabah – Öğle – Akşam (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı
2007 Altyazı (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı

Bilgi Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon yüksek lisansını 
yaptı. İki kısa film yönetti. “Veda Makamı” 49. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’ne seçildi. “Ruhsat”, 22. Uluslararası 
Adana Film Festivali’nde gösterildi. Kent, 20. Saraybosna Film 

Festivali kapsamında düzenlenen Cinelink Co-Production 
Market’te ‘EAVE European Audiovisual Entrepreneurs 
Bursu’ ile ödüllendirildi ve 2015 EAVE mezunu.

Saint Joseph Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İtalyan 
Dili ve Edebiyatı mezunudur. Köprüde Buluşmalar ortak 
yapım marketinde 3 yıl çalıştı. 2019 yılında ilk uzun metraj 
belgeseli “Amina” ve “Kuyruk” adlı kısa filmin yapımcılığını 

gerçekleştirdi. “Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı” adlı uzun 
metraj belgesel projesi ile Film Independent’ın Global Media 
Makers programına seçilen yapımcılardan biri oldu. 

20 yılı aşkın bilişim sektöründe çalışmasının yanında, Oracle’ın 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi İş Geliştirme Direktörü 
olarak görev yapmakta. İş hayatının yanı sıra sporu ve sinemayı 

bir tutku olarak benimseyerek Efe Öztezdoğan’ın yönettiği 
“Road to London” ve “Oğlago” belgesellerinde de yapımcı 
olarak yer aldı. Rings in Color’ın ortak kurucusu  ve CEO’sudur.

İPEK KENT  YÖNETMEN

ASLIHAN ALTUĞ  YAPIMCI

HALUK KOLÇAK   YAPIMCI

Filmografi
2012 Veda Makamı (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı
2014 Ruhsat (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı

Filmografi
2021 Bonkis (Tv Dizisi) – Yapımcı 
2019 Kuyruk (Kısa Film) – Yapımcı
2019 Amina (Belgesel) – Yapımcı

Filmografi
2021 Oglago (Belgesel) – Yapımcı
2012 Road To London (Belgesel) – Yapımcı



SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU
PITCHING PLATFORMU

DÜNYAMIN SONU
SUYUN YÜZÜ

TUFAN TAŞI “ÖZGÜRLÜĞE UYANIŞ”
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DÜNYAMIN SONU

Senarist, Yönetmen, Yapımcı
Halit Eke
haliteke@gmail.com
+90 535 030 74 80

Yapım Şirketi
Ga Toplum ve Kültür Merkezi
info@gakultur.com
+90 533 405 37 87

Bütçe
€239.279

Şehrin banliyösünde kız kardeşi ve annesiyle birlikte yaşayan 
Ferdi, bir onur meselesi için suç işleyen ve mahkûm 
olan babası yüzünden, İmam Hatip Lisesi’ni terk edip 
ailesinin geçimini sağlamak zorunda kalır. Çevresinde 
dürüst, entelektüel ve dindar olarak bilinen Ferdi yaşanan 
salgın dolayısıyla da işten atılır ve kendisini devlet memuru 
yapacağı vaadiyle rüşvet alıp onu yüzüstü bırakan üst düzey 

bir devlet görevlisi yüzünden iyice çıkmaza girer. Köşeye 
sıkışan Ferdi’nin karşısına kurtarıcısı olarak gördüğü erotik 
shop işletmecisi amatör tiyatrocu Cemil, insan hakları 
aktivisti/dans hocası İrem ve hayatını değiştirecek olan 
Japon yönetmen Yasujirō Ozu çıkar. Salgın giderek şiddetini 
arttırırken Ferdi de hayatını sorgulamaya başlar.

Hikâyenin protagonisti, ilk gençlik yıllarımda yaşadığım 
banliyöde karşılaştığım insanlardan esinlendiğim hibrit bir 
kahramandır. İç göçler sonucu çeşitli nedenlerle metropole 
yerleşip hızlı bir şekilde orada banliyöler oluşturmuş birbirinden 
farklı ve parya hayatı yaşayan insanların inançları, prensipleri 
ve mücadelelerini farklı bir formda incelemek istedim. 
Mikro alana yayılan bireylerin gündelik yaşamları ve kişisel 

alanları çelişkilerle doludur. Bu çelişkilerin kendi içerisindeki 
matematiğini incelemek istedim. Biçim olarak Kuzey Avrupa 
sinemasını takip edeceğimi söyleyebilirim. Sabit çerçeve 
ve sabit kompozisyonlar oluşturarak soğuk bir renk paleti 
kullanmaya çalışacağım. Prensipte anlaştığımız Finlandiyalı bir 
yapım firmasıyla; Türkiye-Finlandiya ortak yapımı olacak şekilde 
çalışmalar sürdürülmektedir.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Halit Eke, Marmara Üniversitesi’nde lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra kısa filmler yazıp yöneterek sinema 
pratiğini geliştirdi. 2017’de Paris’te Aldabra Films yapım 
şirketinde çalıştı. 2018’de Helsinki’de sinema çalışmaları 

gerçekleştirdi. 2020’de de Gaziantep’te Goethe Enstitüsü 
desteğiyle eski bir tarihi konağı ‘GA Toplum ve Kültür 
Merkezi’ne dönüştürdü. Şimdilerde uzun metraj kurmaca 
filmi için çalışmalar yapmaktadır. 

HALİT EKE  SENARİST, YÖNETMEN, YAPIMCI

Filmografi
2018 The Possible Impossibilities (Kısa Film) – Ortak Senarist 
2016 Almodovar Teorisi (Kısa Film) – Senarist, Yönetmen
2012 Radio Belgrano (Kısa Film) – Senarist, Yönetmen 
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SUYUN YÜZÜ

Senarist, Yönetmen 
Zeynep Köprülü
zeynep@periferifilm.com
+90 535 345 03 90

Senarist
Selin Sevinç
selinsevinc@gmail.com
+1 415 770 2998

Yapımcı
Utku Zeka
utkuzeka@gmail.com
+90 532 397 20 35

Yapım Şirketi
Periferi Film
www.periferifilm.com
info@periferifilm.com
+90 535 345 03 90

Bütçe
€319.277

Babasını erken yaşta kaybeden Deniz, büyüdüğü kasabayı 
terk ederek fotoğrafçı olmak için Paris’e taşınmıştır. Ancak 
yaşı ilerledikçe hayali kendisinden uzaklaşmakta; istediği 
başarıya ulaşamamaktadır. Yetersizlik hissiyle boğuştuğu 
bir dönemde, annesinin evleneceğini öğrenir ve kasabayı 
tekrar ziyaret etmek zorunda kalır. Deniz’in geride bıraktığını 

düşündüğü öfkesi, korkuları ve suçluluk duygusu bu 
ziyaretle birlikte su yüzüne çıkar. Annesinin baba yadigârı 
evi ona bıraktığını öğrenmesiyle o zamana kadarki hayatını 
sorgulamaya başlayan Deniz, geciktirdiği hesaplaşmayı 
yapmadan bir gelecek kuramayacağını anlar. 

“Suyun Yüzü”, kendimi yakın hissettiğim ve kısa filmlerimde 
de ele aldığım büyümek temasına odaklanıyor. Uzun bir süre 
içimde taşıdığım bir mesafe duygusu, bir yabancılık hissi vardı. 
Sanki bir türlü ilerleyemiyor, büyüyemiyordum. Ne kendime 
ne de bir mekâna aitlik hissedebiliyordum. “Suyun Yüzü”nde 
bu durumun getirdiği duyguları irdelemek istiyorum. Filmimiz 

yetersizlik hissiyle doğduğu yere dönen Deniz’in, babasını 
kaybettiğinde yarım kalan büyüme sürecini tamamlamasını 
konu alıyor. Deniz kasabaya döndüğünde, içindeki mesafeyi 
kırmaya ve bağ kurmaya çalışarak büyümeye adım atıyor. 
“Suyun Yüzü”nü klasik çatışma anlayışından uzak, hislere dayalı 
bir film olarak tasarlıyorum. 

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Zeynep Köprülü gitmek, yer değiştirmek ve büyümek 
temalarına yoğunlaşan filmler üretmektedir. “Dans Eden 
Kızlar” ve “Orada” isimli kısaları, Palm Springs Shortfest, 
!f İstanbul, Antalya Altın Portakal gibi pek çok festivalde 

gösterildi. 2021 Talents Sarajevo programından mezun oldu 
ve şu an ilk uzun metraj film projesi olan “Suyun Yüzü” üzerine 
çalışmaktadır.

ZEYNEP KÖPRÜLÜ  SENARİST, YÖNETMEN

Filmografi
2019 Orada (Kısa Film) – Yönetmen 
2018 Dans Eden Kızlar (Kısa Film) – Yönetmen
2016 1650 Km (Belgesel) – Yönetmen, Yapımcı  

Selin Sevinç İngiltere’de Sinema-Televizyon okudu. Senarist 
olarak 2009 yılında Berlinale Talents’a  katıldı. SİYAD üyesi 
olarak da Cannes ve Berlin gibi festivallerde bulundu ve 

senaryo danışmanı olarak uluslararası senaryolarda çalıştı. Şu 
anda ABD’de BendFilm Festivali’nde programcılık yapmakta 
ve sinema-televizyon senaryoları yazmaya devam etmektedir.

Periferi Film’in kurucularından Utku Zeka, film kariyerine 
“Missing TV Series”, “Taken 2” ve “Inferno” gibi uluslararası 
yapımlarda çalışarak başladı. “Mustang” (2015), “Albüm” 
(2016) ve “Birlikte Öleceğiz” (2021) filmlerinde yapım 

sorumlusu olarak görev aldı ve Zeynep Köprülü’nün kısa 
filmlerinin yapımcılığını gerçekleştirdi. Son olarak da Emre 
Kayiş’ın yönettiği “Anadolu Leoparı” filminin uygulayıcı 
yapımcılığını üstlenmiştir.

SELİN SEVİNÇ  SENARİST 

UTKU ZEKA  YAPIMCI

 

Filmografi
2021 Birlikte Öleceğiz (Kurmaca Film) - Yapım Sorumlusu 
2021 Anadolu Leoparı (Kurmaca Film) – Uygulayıcı Yapımcı 
2019 Orada (Kısa Film) – Yapımcı 
2019 Sans Cheval (Kısa Film) – Uygulayıcı Yapımcı 
2018 1650 Km (Belgesel) – Yapımcı  
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TUFAN TAŞI “ÖZGÜRLÜĞE UYANIŞ”

Yönetmen
Ege Şirin
egesirinn@gmail.com
+90 530 722 95 19

Senarist
Emel Dam
beyazmelekedd@hotmail.com
+90 505 750 60 47

Yapımcı
Bahadır Alptekin
bahadir.alptekin34@gmail.com
+90 535 830 55 56

Bütçe
€83.850

Yapım Şirketi
Alpha Film Production
alphafilmpro@gmail.com
+90 535 830 55 56

Zehra (20), At Kayası köyünün saygın kızıdır. İhtiyar heyetinin 
dayattığı zorlama bir hayat yaşamaktadır. Gelenek öğreticiliği 
yaptığı bir gün, bağ bozumunda düzenlenecek olan büyük 
merasimde kendini köylülere adayacağına dair yemin 
edeceğini öğrenir. Terk edilmiş bir evde, bakması yasak 
olan ayna karşısında kader ve cesaret konusunda kendisini 
sorgular ve bir uyanış yaşar. Evlilik yasağına başkaldırarak 

kendi kararlarını kendisinin alabileceğini, bir birey olarak 
toplumda var olduğunu heyete ve köylülere kanıtlamaya 
çalışır. İhtiyar heyeti yeni bir gelenek uydurarak Zehra’nın 
önüne koyar. Bu uydurma geleneğe göre; Zehra’nın yılkı atı 
yakalaması, ona binmeyi öğrenmesi, saygın At Kayası’nın 
oradan köyü dörtnala terk etmesi gerekmektedir.

Film, dayatma bir hayatı yaşamaya zorlanan karakterin iç 
çatışmalarıyla başlar, yaşadıklarını sorgulamasıyla devam eder. 
Zehra üzerine yapılan baskılar artarak sürerken kendini bulma 
yolunda ilerler. Finalde ise hiç beklemediği bir şekilde kendi 
gerçeklerine ulaşır. Gençlik draması türündeki film; bireylerin 

gelişimlerinde doğrudan ya da dolaylı etkileri olan toplumsal 
unsurların, bireysel bilinç kazanma sürecindeki çocuklar ve 
gençler üzerindeki etkileri hakkında farkındalık yaratma, 
dolayısıyla da toplumsal bilincin gelişmesine katkıda bulunma 
amacı taşımakta.

SİNOPSİS

YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon 
ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında görev 
aldığı ilk uzun metrajlı proje olan “Kaçış” filminde sanat 
yönetmenliği yaptı. Ardından sinema alanında ulusal ve 

uluslararası birçok projede sanat yönetmeni ve yardımcı 
yönetmen olarak çalışmalarını sürdürdü. Reklam ve müzik 
videosu alanlarında da sanat yönetmenliği ve prodüksiyon 
amirliği yapmaktadır.

EGE ŞİRİN  YÖNETMEN

Filmografi
2020 Tülütabaklar “Ölümsüz Kahramanlar” (Belgesel) - Sanat Yönetmeni 
2019 Finding Mother 2 (Kurmaca Film) - Sanat Yönetmeni
2019 Bu İşte Bir Umut Var (Belgesel) – Yardımcı Yönetmen
2018 Sarıcakiz (Belgesel) - Yönetmen
2016 Spes (Kısa Film) – Yönetmen

Öğretmenlik görevini icra ederken yetişkin ve çocuk 
dalında da roman ve şiirler yazmaktadır. Antalya Film 
Ekibi atölye çalışmalarına senarist olarak katıldı. “Anadolu 
Üniversitesi, Ustasından Öğren Sinema Atölyesi e-Sertifika 

Programı”ndan ‘Senaryo Yazarlığı Sertifikası’ aldı. Antalya 
Film Ekibi atölyesinde bir uzun metraj film projesi 
hazırladı. Dijital platformlara yönelik bir dizi film hazırlığı da 
sürdürmekte. 

Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılından itibaren sektör 
içerisinde çok sayıda kısa film ve belgesel çalışmasında görev 
aldı. Sinema alanında katılmış olduğu ulusal ve uluslararası 

festivallerden ödüller kazandı. Mart 2021 tarihinde kurulan 
Alpha Film Production şirketinin kurucu ortağı olarak 
çalışmalarına devam etmektedir. 

EMEL DAM  SENARİST

BAHADIR ALPTEKİN  YAPIMCI

 

Filmografi
2020 Parmenides “Saklı Oda” (Kısa Film) - Yürütücü Yapımcı
2020 Tülütabaklar “Ölümsüz Kahramanlar” (Belgesel) - Yürütücü Yapımcı
2019 Finding Mother 2 (Kurmaca Film) - Yürütücü Yapımcı Yardımcısı
2019 Bu İşte Bir Umut Var (Belgesel) - Yapım Şefi 
2013 Güneşin Çığlığı (Kısa Film) - Yardımcı Yönetmen 



/ dairecreative
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BARBAR

Yaratıcı, Yönetmen 
Salih Toprak
salihtoprak@khalkedonfilm.com
+90 531 656 32 01

Yapımcı
Sedat Tanrıkolu 
info@khalkedonfilm.com
+90 216 265 10 30

Yapım Şirketi
Khalkedon Film
www.khalkedonfilm.com 
info@khalkedonfilm.com
+90 216 265 10 30 

Bütçe
€681.020
Bölüm Sayısı
10

Barbaros (60), nam-ı diğer Barbar, “Barbarians of Istanbul” 
adlı bir motor çetesinin kurucusu ve başkanıdır. Profesyonel 
bir ‘loser’ olan Barbar, otuz yılın ardından kendi kurduğu 
kulüpten kovulur. Tüm hayatı motor kulübüyle şekillendiği 
için yaşam motivasyonunu ve anlamını kaybetmiştir.  
Başarısız bir intihar girişiminden sonra, Barbar’ın yolu yıllardır 

görüşmediği oğlu Cahit ile kesişir. Atanamayan bir öğretmen 
olan Cahit, İstanbul’un hipster ve elitizm yuvası olan Moda 
semtinde geleneksel bir restoran işletmektedir. Oğlu ile yeni 
bir başlangıç yapmak isteyen Barbar, ilişkilerini düzeltmeye 
çalışırken, bir yandan da birlikte batan restoranı ayağa 
kaldırmaya çalışırlar. 

“Barbar”, hayatın gerçekliği içerisinde kendi gerçekliğine 
sığınanların acı-tatlı ve birbirinden absürt hikâyelerine 
odaklanıyor. Hikâyedeki tüm komedi-dram unsurları ve 
karakterler bu odak etrafında şekilleniyor. Bunu yaparken 
de hayatın içindeki saçma anlardan besleniyor. “Barbar”da 
büyük olaylar yerine küçük olaylar etrafında dönen bir hikâye 

akışı amaçladım. Dizinin senaristi ve yönetmeni olarak, günlük 
yaşamın sıradanlığı içinde oldukça sahici ve büyük anların 
olduğuna inanıyorum. Abartıdan uzak modern bir komedi için 
de, bu sıradanlığın büyük bir hazine olduğunu düşünüyorum. 
Dizinin çekimlerinde de dinamik bir kamera kullanımı 
amaçlıyorum. 

SİNOPSİS

YARATICI GÖRÜŞÜ

2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema 
ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Kısa filmleriyle 

birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandı. İstanbul’da çizgi 
dizi ve animasyon çalışmalarına devam etmektedir.

SALİH TOPRAK  YARATICI, YÖNETMEN

Filmografi
2017 Dünden Kalan (Kısa Film) – Yönetmen 
2017 Vadi (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı 
2016 Hayatı Beş Geçe (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı
2015 Guguk Kuşu (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı
2015 Lal (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü mezunu 
olan Sedat Tanrıkolu, mezuniyetinden sonra bir çok kısa 

filmin yapımcılığını üstlenmiştir ve çalışmalarını 2018 yılında 
kurduğu kendi film yapım şirketinde sürdürmektedir. 

SEDAT TANRIKOLU  YAPIMCI

Filmografi
2017 Dünden Kalan (Kısa Film) – Yapımcı
2017 Vadi (Kısa Film) – Yapımcı
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BAR İŞLERİ

Yaratıcı, Yönetmen
İsmail Özgür Balamir 
ozgurbalamir0@gmail.com
+90 507 556 52 35

Yapımcı 
Can Aygör
aygorcan@gmail.com
+90 507 760 57 19

Yapım Şirketi
Caf Film Yapım
aygorcan@gmail.com
+90 507 760 57 19

Bütçe
€406,000  
Bölüm Sayısı
10

Şehrin kuş uçmaz kervan geçmez bir sokağında, eski 
bir barda çalışan iki avanak, Burçin ve Murat; külyutmaz 
patronlarının cansız bedeniyle karşılaştıklarında doğal 
sebeplerle gerçekleşmiş olan bu ölümü gizleyerek barı 
işletmeye karar verirler. Böylece ne zamandır hayalini 
kurdukları kendi barlarına kavuşmuş olurlar. Ancak dünya 
çapında beceriksizlikleri sonucu bar işlerini birbirine katar, 

batmamak için ne yapacaklarını şaşırırlar. Patronun donmuş 
bedenini şehir dışına çıkarıp gömene kadar kırk takla atar, 
sonunda cesetten kurtulduklarında ise kimliği belirsiz 
birisinin kendilerini bu işin başından beri takip ettiğini 
anlarlar. Bu karmaşayı toparlayalım derken başka bir kazaya 
neden olur, sezonu bir yerine iki cesetle kapatırlar. 

“Bar İşleri”ni geliştirmemde, yirmili yaşlarımın ilk yarısını 
çalışarak geçirdiğim bar atmosferinin etkisi olmasının yanı 
sıra, yoldan çıkma hikâyeleri de oldum olası ilgimi çekmiştir. 
Senaryo dilinde ‘timsah sırtı’ adı da verilen bu tür gerilimlerin 
seyircinin ilgisini daima canlı tuttuğuna, izleyicinin ister 
istemez durumla özdeşleşme yaşayarak, ana karakter 

için tezahürat yaptığına inanıyorum. “‘Bar İşleri”, bir kaza 
sonucu alınan tuhaf kararların yol açtığı bir dizi talihsiz 
olayı anlatmakla beraber; ana karakterlerimizin durumu ele 
alış biçimleri, işi şapşallığa vardıran rahatlıkları ve başlarına 
bela açmakta sahip oldukları doğal becerileriyle bir durum 
komedisi olarak tasarlanmıştır. 

SİNOPSİS

YARATICI GÖRÜŞÜ

2011’de Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden 
mezun oldu. Sonrasında Los Angeles’a taşınarak UCLA 
Extension Directing and Cinematography programını bitirdi. 

Burada tez filmi “The Loop”u çekti. 2014’te İstanbul’a taşındı. 
Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümü’nde yüksek lisansa yazıldı. 
Çizgi filmler için senaristlik yapmakta.

İSMAİL ÖZGÜR BALAMİR  YARATICI, YÖNETMEN

Filmografi
2018 Olamayan (Kısa Film) – Yönetmen 
2015 Apati (Kısa Film) – Yönetmen 
2013 The Loop (Kısa Film) – Yönetmen, Yapımcı

Can Aygör 1991 Antalya doğumlu. Marmara Güzel Sanatlar 
Sinema Bölümü’nü bitirdi, Bilgi Üniversitesi Film Televizyon 
Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Reklam, dizi, film, belgesel 

mecralarında çalıştı. 2020’de Caf Film Yapım’ı kurdu. “A 
Year of Cold” projesiyle TRT 12 Punto Senaryo Günleri’nde 
‘Ulusarası Ortak Yapım’ ödülü aldı.

CAN AYGÖR  YAPIMCI 

Filmografi
2021 Tavşan İmparatorluğu (Kurmaca Film) - Yardımcı Yapımcı  
2020 Türkiye’de Arabesk Müziğin Hikâyesi (Belgesel) - Yardımcı Yapımcı 
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DÜNYALILAR

Yaratıcılar, Yapımcılar
Aslıhan Altuğ
altugaslihan@gmail.com
+90 532 475 29 26

Büke Akşehirli
buke.aksehirli@gmail.com
+90 535 817 54 48

Yapım Şirketi
Mavra Film
mavrafilm@gmail.com
+90 532 475 29 26

Yaratıcı, Yönetmen
Yiğit Hepsev
yhepsev@gmail.com
+90 536 324 90 98

Bütçe
€240.000
Bölüm Sayısı
12

Dünyalılar mahallesi… Olayların, mahallelilerin uğrak mekanı 
olan Luna Bar ekseninde geliştiği, bir mahalle kadar küçük 
ama içinde dünya kadar hikâye barındıran bir yer. “Dünyalılar”, 
güneş burçlarının kendi karakteriyle vücut bulmuş hallerini 
hem klişelere hem de sürprizlere yer vererek ele alıyor. Her 
bölüm farklı bir karaktere odaklandığımız dizide, olaylar 

astrolojide yer alan ‘ev’lerin temsil ettiği temalara göre 
şekilleniyor. Yeniliklere açık, özgürlüğüne düşkün, sorgulayıcı 
ve zaman zaman aklı karışık Y kuşağına ait olan karakterlerin; 
aşk, ilişkiler, kariyer hedefleri, arkadaşlıklar, değişen dünya 
gibi konulara nasıl baktıklarını gözlemlerken bir taraftan da 
her bir karakterin gelişimine ve dönüşümüne tanık olacağız.

Uluslararası bir kitleye ulaşmayı hedefleyen “Dünyalılar”, 
astrolojiden ilham alan, her karakterin bir burcu temsil ettiği 
bir animasyon projesidir. Animasyona ve kısa içeriklere artan 
ilgiyi göz önünde bulundurduğumuzda, bu proje için doğru 

bir zaman olduğuna inanıyoruz. Proje, burçların evrensel bir 
tema olması ve hikâyelerin gündelik hayatın içinden gelmesi 
sebebiyle birçok sezon devam edebilecek, farklı dillere 
rahatlıkla uyarlanabilecek bir yapıdadır.

SİNOPSİS

YARATICI GÖRÜŞÜ

İletişim Tasarımı okuduktan sonra Sinema - Televizyon yüksek 
lisansı yaptı. Uzun süre animasyon, görsel efekt tasarımı 
alanlarında tecrübe kazandıktan sonra yönetmenliğe geçti. 

İlk filmi “Kuyruk” ile uluslararası başarı elde etti. Kariyerine 
Anima İstanbul ve Mavra Film’de yönetmen olarak devam 
etmekte.

Saint Joseph Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İtalyan 
Dili ve Edebiyatı mezunudur. Köprüde Buluşmalar ortak 
yapım marketinde 3 yıl çalıştı. 2019 yılında ilk uzun metraj 
belgeseli “Amina” ve “Kuyruk” adlı kısa filmin yapımcılığını 

gerçekleştirdi. “Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı” adlı uzun 
metraj belgesel projesi ile Film Independent’ın Global Media 
Makers programına seçilen yapımcılardan biri oldu.

İtalya’da Bologna Üniversitesi Sinema Bölümü’nde eğitimini 
tamamladı. Daha sonrasında reklam ve sinema filmlerinde 
yardımcı yönetmenlik görevini sürdürdü. Şu an reklam filmleri 
ve kısa/uzun metraj film yapımcılığı yapmakta olan Büke, 

yakın zamanda Emre Kayiş’in yönettiği, Olena Yershova’nın 
yapımcılığını üstlendiği “Anadolu Leoparı” adlı uzun metraj 
filminde yetkili yapımcı olarak görev aldı.

YİĞİT HEPSEV  YARATICI, YÖNETMEN

ASLIHAN ALTUĞ  YARATICI, YAPIMCI

BÜKE AKŞEHİRLİ   YARATICI, YAPIMCI

Filmografi
2019 Kuyruk (Kısa Film) – Yönetmen
2017 Nilipek - Hamur İşleri (Müzik Video) – Yönetmen
2016 Anadolu Masalları (Docu-Drama Uzun Metraj) – Yardımcı Yönetmen
2015 Nilipek – Kınalıada (Müzik Video) – Yönetmen 

Filmografi
2021 Bonkis (Kurmaca Dizi) - Uygulayıcı Yapımcı  
2019 Kuyruk (Kısa Film) – Yapımcı 
2019 Amina (Belgesel) - Yapımcı

Filmografi
2021 Anadolu Leoparı (Kurmaca Film) - Yetkili Yapımcı 
2020 Tapınak (Kısa Film) – Yapımcı 
2019 Kuyruk (Kısa Film) – Yapımcı
2012 Po Ovası’nda Bir Gezi (Belgesel) - Prodüksiyon Asistanı 
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EŞİK

Yaratıcı
Ali Ufuk
aliufukinfo@gmail.com
+90 506 664 03 70

Yönetmen 
Ceren Arslan
mceren.1408@gmail.com
+1 850 300 9277

Yapımcı
Rıfat Erkek
rifaterkek@gmail.com
+90 545 220 18 68

Yapım Şirketi
Bavul Film 
info@bavulfilm.com
+90 232 415 91 02

Bütçe
€407.000
Bölüm Sayısı
10

Tomris, erkek arkadaşı Berk’in aniden ortadan 
kaybolmasından dolayı kendisini suçlar ve onu ararken yolu 
“Balinanın Karnı” isimli gizemli bir oyuna çıkar. Oyuna 
katılarak bir taraftan mantığını çözmeye çalışırken bir 
taraftan da yöneticilerine ulaşmaya çalışır. Oyunun yaratıcısı 
olan Yekta ile karşılaştığında kirli gerçeği fark eder ve oyunu 

durdurmaya karar verir, ancak bunu gerçekleştiremeden 
oyundan atılır. Umutlarının tükendiği sırada gelen bir mesaj 
onu oyunun yönetildiği yere götürür. Mesajı gönderen 
Berk’tir ve yönetici ekibin bir parçası haline gelmiştir. Tomris 
ve ona yardım eden ekip arkadaşları sayesinde oyun ifşa 
olacaktır.

“Eşik”, Y ve Z Kuşağı olarak isimlendirilen yeni kuşakları 
konu alan dinamik ruhlu bir dizi projesidir. Gerilim, gizem ve 
‘teenage drama’ türlerinde olacak, ‘kayıp ve arayış’ temasını 
işleyecek, çağın kaygılarının ve umutlarının sınırları arasında 
gezinecektir. “Eşik”, günümüzün ‘geist’ini yakalamak adına 
oyun kültürü, oyun mantığı ve düşüncesinden beslenmekte. 

Projemizin odak noktasında oyun kavramı işlenirken, tarih, 
mitoloji ve felsefeden de yararlanılmıştır. Arka planda ise 
çağımızın en büyük sorunu olan iklim krizi yer almakta. 
Dizinin görsel dilinde, gençlerin yaşadığı çatışmaların ve 
oyun estetiğinin altını çizmek için neon ışıklar aracılığıyla 
karşıt renklerin oluşturduğu bir renk paleti kullanılacaktır.

SİNOPSİS

YARATICI GÖRÜŞÜ

Çeşitli tiyatro toplulukları ile çalıştı ve onlarla birlikte kısa 
filmler üretti. 2019 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Film Tasarım ve Yazarlık Ana Sanat Dalı 

Bölümü’nden mezun oldu. Şu anda aynı üniversitenin yüksek 
lisans programına devam etmekte; dizi ve uzun metraj film 
senaryoları üzerine çalışmaktadır.

ALİ UFUK  YARATICI

Filmografi
2019 Büyü Bozumu (Kısa Metraj) – Yönetmen
2018 Gardalya (Kısa Film) - Senarist
2015 Neşeli Günler Komünü (Kısa Film) – Yönetmen
2014 Kıssadan Hisse (Kısa Film) – Yönetmen

Şu anda Florida State University, The College of Motion 
Picture Arts, Master of Fine Arts in Production Bölümü 
yüksek lisans öğrencisi olan yazar/yönetmen, aynı 

zamanda farklı filmlerin senaryoları ve yapımları üzerinde 
de çalışmaktadır.

Pittsburgh Filmmakers School’da film yapımı ve 
yönetmenlik eğitimi aldı. Ardından Point Park University 
Communication Technology yüksek lisans bölümüne 
kabul edildi. Amerika’dan Türkiye’ye döndükten sonra 

sinema ve medya sektöründe çalıştı. Kurucusu olduğu 
sinema platformu ile yönetmenler, film yapımcıları, yurtiçi 
ve yurtdışı film festivalleriyle düzenli olarak görüşmekte ve 
iletişim sağlamaktadır.

CEREN ARSLAN  YÖNETMEN

RIFAT ERKEK  YAPIMCI

Filmografi
2020 Bizi Bekleyen Şeyler (Kısa Film) – Yönetmen
2018 Yeryüzünde Son Gün (Kısa Film) – Yönetmen

Filmografi
2017 Siren (Kısa Film) - Yapımcı
2014 Yağmurlu Bir Gece (Kısa Film) - Yapımcı
2008 Bir Sonraki Tren (Kısa Film) – Görüntü Yönetmeni
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YANLIŞ KARARLAR MERKEZİ

Yaratıcı 
Deniz Bayraktaroğlu 
bayraktarogludeniz@gmail.com
+90 537 520 27 87

Yaratıcı, Yönetmen
Ahmet İlker Coşkun
ukotema@gmail.com
+90 551 708 34 93

Yapım Şirketi
Fade to Credits
hozeren.Yapımcı@
gmail.com
+46 70 424 23 86

Yapımcı
Hazal Özeren
hhazalgunduz@gmail.com
+46 70 424 23 86

Bütçe
€350.000
Bölüm Sayısı
8

Elinde suç aletiyle bilmediği bir cinayet mahallinde uyanan 
Kiraz’ın hayatına “Yanlış Kararlar Merkezi” komitesi müdahale 
eder. Komite, Kiraz’ı geçmişteki kritik karar noktalarına geri 
gönderip bu sefer doğru karar vermesini ister. Kiraz, canla 
başla çalışıp bambaşka kararlar alsa da komite hâlâ yanlış 
kararlar verdiğinde ısrarcıdır. Cinayet günü hızla yakınlaşırken 

ve değiştirilebilecek kararlar azalırken Kiraz, o gün ‘öldüren’ 
değil, ‘öldürülen’ olduğunu anlar. Mutlu sandığı evliliği dahil 
birçok şeyin göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkar, ama çok 
geçtir - son karar noktası da geçilmiştir. Kiraz, bir kurula, 
kocasına ya da bir başkasına değil, sadece kendine güvenerek 
kendisini kurtarmak zorundadır.

Kadınlardan beklenen iyileştirici ve fedakar rol, bu rolü 
üstlenmezsek yaşayacağımız suçluluk duygusu ve görünmez 
toplum baskısı, biz kadınları tüm hayatımızı mahvedecek 
bir yola çok kolaylıkla sokabiliyor. Bu yüzden bugüne dek 
hep ondan beklenen ve ‘doğru’ görünen kararları aldığı 
halde farkına bile varmadan hayatı yerle bir olan, üstelik asıl 
kurbanın kendisi olduğunu bile anlayamayan bir kadının 

hikâyesini anlatmak istedik. Üstelik bu kadının kararları 
biraz absürt bir kurum tarafından sorgulanıyor, tıpkı her gün 
toplum tarafından sorgulandığımız gibi… Bu projede, psikoloji 
ve fizik alanında çalışan genç kadınlar olarak modern zaman 
kadınının hikâyesini biraz yapısökümcü ama oldukça gerçek 
ve derinlikli bir yerden anlatmayı hedefliyoruz.

SİNOPSİS

YARATICI GÖRÜŞÜ

MSM Konservatuarı’nda ‘Yazarlık ve Dramaturji’, ABD’de 
University of California Santa Barbara’da (UCSB) ‘Senaryo 
Yazımı’ okudu. Bilkent Üniversitesi’nde Endüstri 
Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA eğitimi 
aldı. Zeynep Atakan’ın düzenlediği Yapımlab’a ve Pitching 
Studio’ya, ABD’de ‘Televizyon Yazarlığı’, ‘Shakespeare 
Oyunları ve Film Uyarlamaları Analizi’ atölyelerine katıldı. 

Halen Bilkent Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında 
doktora yapmakta ve sosyal psikolojiye giriş dersleri 
vermektedir. Aynı zamanda iki yıldır Ivana Chubbuck Studio 
Los Angeles’tan Chubbuck tekniğiyle yazarlık ve oyunculuk 
dersleri almaktadır. Şu anda TIMS firmasının yeni sezonda 
başlayacak bir dizisinin senaryo ekibinde çalışmaktadır.

Hazal Özeren 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi 
Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu, 2020 yılında 
İsveç’e taşındı. “The Amiss” adlı bir kısa filmin yapımcılığını 

üstlendi.  “Melanie” ve  “To Be of Prominence” adlı kadın 
merkezli bilim kurgu öğeleri içeren filmleri de geliştirme 
aşamasında. 

DENİZ BAYRAKTAROĞLU  YARATICI

HAZAL ÖZEREN  YAPIMCI

Filmografi
2013 Liminal Space (Abd Tv Dizisi) - Yaratıcı

Filmografi
2021 The Amiss (Short Film) – Yapımcı
2021 Melanie (Short Film) – Yapımcı

MSM Konservatuvarı’nda ‘Yaratıcı Yazarlık ve Dramaturji’, 
Başkent Üniversitesi’nde İletişim Tasarımı, Sinematek’te 
Yönetmenlik eğitimi aldı. Yapımlab tarafından düzenlenen 
Pitching Studio’da pitching eğitimi aldı. Uzun yıllar aktüel 
kameraman ve belgesel kameramanı olarak çalıştı. Mia 
Yapım’da senaryo yazarı, MGA Film’de reji asistanı olarak 
çalıştı. 2018 yılında, “Masal ya da Kahraman” (Masalımın 

Kahramanı) isimli projeyle ve 2021 yılında “Mutsuzluk 
Odaları” isimli projeyle olmak üzere iki kez T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Senaryo ve Diyalog Yazım Desteği aldı. 
Yazarı ve yönetmeni olduğu “Bir Suçluyu Doğurmak” adlı 
dizi projesi Antalya Film Forum Dizi/Kısa Dizi Pitching 
Platformu’na finalist olarak seçildi. Türkiye’de yönetmen ve 
yazar olarak çalışmaya devam etmektedir.

AHMET İLKER COŞKUN  YARATICI, YÖNETMEN
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RENK DÜZENLEME ATÖLYESİ - LEVENT ÖZTÜRK  ED GUINEY İLE SORU-CEVAP: BAŞARILI BİR DİZİ NASIL YARATILIR?

PAZARLAMA VE İZLEYİCİ KİTLESİ OLUŞTURMA - ALVARO VEGA

OLIVIA HETREED İLE USTALIK SINIFI: EDEBİ ESERLERİ PERDEYE UYARLAMA

FİLM PAZARLAMASINDA AFİŞ TASARIMI – ARDA AKTAŞ  (DAIRE CREATIVE)

ORTAK YAPIM SÜRECİNDE POST-PRODÜKSİYON SÜRECİNİ YÖNETMEK- 

UZUN METRAJ FİLMLERDE KURGU SÜRECİ - KUDA (KURGUCULAR DAYANIŞMASI)

“SoftLight 1/ Renk Düzeltme ABC’si” ve “A’dan Z’ye Dijital Sinematografi ve Renk Düzenleme” 
kitaplarının yazarı Levent Öztürk, renk yönetimli iş akışları ve sette görünümü etkileyen faktörler  
ile teori ve uygulamada HDR konularında bilgiler paylaşacak.

Tarih: 4 Ekim  
Saat: 16:00 - 18:00 
Etkinlik Dili: Türkçe 
@Zoom 

BAFTA ödüllü ve Oscar adaylığı bulunan; “Kutsal Geyiğin Ölümü”, “The Lobster”, “Özgürlük 
Rüzgarı” gibi filmlerin ve son dönemin çok konuşulan dizilerinden “Normal People”ın yapımcısı 
Ed Guiney ile uzun soluklu ve başarılı bir dizi projesi yaratma sürecinde nelere dikkat edilmesi 
gerektiği, proje seçimi ve geliştirme süreçlerinin işleyişi konuşulacak.

Tarih: 6 Ekim  
Saat: 16:00 - 17:00 
Etkinlik Dili: İngilizce 
@Zoom 

Yapımcılara eğitim, proje geliştirme, ağ kurma olanağı sağlayan EAVE ve Kültür için Alan 
işbirliğiyle gerçekleşecek ve sinema endüstrisinin film tanıtım ve pazarlama alanındaki en 
tecrübeli uzmanlarından biri olan Álvaro Vega tarafından verilecek “Pazarlama ve İzleyici Kitlesi 
Oluşturma Atölyesi”nde, filmlerin çekim aşamasından vizyon sürecine uzanan tanıtım planı 
üzerine konuşulacak. Atölye katılımcılara, filmlerinden sadece birini tanıtmak için değil, her 
bir filmin doğru odağı üzerinden yaratıcı, erişilebilir ve dürüst bir pazarlama rehberi sunmayı 
amaçlamakta.

Tarih: 7 Ekim  
Saat: 11:30 - 13:30 
Etkinlik Dili: İngilizce (Türkçe simultane çeviri ile) 
@Zoom 

“İnci Küpeli Kız”, “Uğultulu Tepeler” gibi eserleri sinemaya uyarlayan ve BAFTA adaylığı 
bulunan senarist Olivia Hetreed kitap uyarlamaları üzerine bir ustalık sınıfı gerçekleştirecek. 
“Edebi Eserleri Perdeye Uyarlama” başlığı altında gerçekleşecek konuşmada edebi eserleri 
senaryolaştırma sürecindeki zorluklar ve sorular, uyarlanacak eserin seçiminde dikkat edilmesi 
gerekenler ile birlikte Türkiye edebiyatına da değinilecek. 

Tarih: 7 Ekim  
Saat: 14:30 - 16:00 
Etkinlik Dili: İngilizce (Türkçe simultane çeviri ile) 
@Zoom 

Film ve dizilerin tanıtım ve pazarlamasında afiş ve diğer görsel iletişim ürünlerinin amacının ve 
öneminin ne olduğu, üretim sürecinde nasıl ilerlendiği konusunda deneyimlerin paylaşılıp ve 
örnekler üzerine konuşulacağı bir atölye gerçekleştirilecektir.  

Tarih: 7 Ekim  
Saat: 16:00 - 17:00 
Etkinlik Dili: Türkçe 
@Zoom 

Film kurgu süreci yalnızca post prodüksiyon aşamasının bir parçası mıdır? Yoksa hikâye 
anlatıcılığının en önemli parçalarından biri mi? Kurgucular Dayanışması (KUDA)’yı temsilen Ayris 
Alptekin, Deniz Çizmeci ve Selda Taşkın panelde bulunacak. 

Tarih: 5 Ekim  
Saat: 14:00 - 15:30 
Etkinlik Dili: Türkçe 
@Zoom 

Eğitmenler Niko Remus ve  Neeltje van der Heijden ile Alman post-prodüksiyon şirketi Post 
Rebuplic’ten de bir profesyonelin katılımıyla gerçekleştirilecek atölye, 10:00-16:00 saatleri 
arasında online olarak verilecektir. 

Atölyede değinilecek konular şu şekildedir: 

• Ortak yapımlarda post-prodüksiyon sürecinin tasarlanması,  
• Çalışma takviminin oluşturulması, 
• Bütçeleme,
• Post-prodüksiyon şirketinin gözünden sürecin işleyişi, 
• Teslim materyalleri, 
• “Sanal yapım süreci”ne giriş. 

Tarih: 6 Ekim  
Saat: 10:00 - 16:00 
Etkinlik Dili: İngilizce 
@Zoom 

`
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Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu 

Uzun Metraj Kurmaca Work-In-Progress Platformu 

Belgesel Work-In-Progress Platformu 

Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu

- Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü (2 Proje) 30.000 TL

- TRT Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü 30.000 TL

- Film Standartları Post-Prodüksiyon Ödülü 

- Uzun Metraj Kurmaca Work-In-Progress Platformu Ödülü   80.000 TL

- Uzun Metraj Kurmaca Work-In-Progress Platformu Jüri Özel Ödülü 40.000 TL

- Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü   

- Creative Production Renk Düzenleme Ödülü  

- Belgesel Work-In-Progress Platformu Ödülü (2 Proje) 30.000TL

- Başka Sinema Dağıtım Ödülü     

- Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü   

- Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü 

- BluTv Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu Ödülü  35.000 TL 

- Color Up Renk Düzenleme Ödülü 

- Daire Creative Sunum Dosyası Tasarım Ödülü   

- Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü 150.000 TL

- Fono Film Post-Prodüksiyon Ödülü    
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Festival Başkanı 
Muhittin Böcek

Festival İdari Direktörü 
Cansel Tuncer

Festival Yönetmeni
Ahmet Boyacıoğlu

Festival Sanat Yönetmeni 
Başak Emre

Forum Ortak Direktörleri
Müge Özen, Pınar Evrenosoğlu

Uluslararası Danışman
Katriel Schory 

Danışmanlar 
Kristina Trapp, Simone Baumann

Forum Koordinatörü
Candan Dağ

Birebir Toplantılar Koordinatörü
Nur Çakır

Forum Katalog Editörü 
Burak Göral

Forum Asistanı
Güliz Atsız

Forum Kataloğu Grafik Uygulama
Emrah Sefa Seyitoğlu, M. Sinan Aşık 

FESTİVAL EKİBİ: 




