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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması
National  Feature Film Competition

ANADOLU LEOPARI / ANATOLIAN LEOPARD Emre Kayiş
Türkiye, Polonya, Almanya, Danimarka / Turkey, Poland, Germany, Denmark
2021, DCP, Renkli / Colour, 113’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub. 
Oyuncular / Cast: Uğur Polat, İpek Türktan, Tansu Biçer, Ege Aydan, Seyithan Özdemir,  Osman Alkaş, 
Nuri Gökaşan

5 Ekim Salı 21.45 - Yıldızların Altında 1 / October 5, Tuesday 21.45 - Under the Stars 1 

Yirmi iki yıldır Ankara Hayvanat Bahçesi’nin müdürü Fikret’ in en büyük derdi Türkiye 
şehirlerindeki yenileşme ve özelleştirme dalgasıdır. Çalıştığı hayvanat bahçesinin kapanmasını 
şimdilik engelleyen ise, soyu tükenmenin eşiğinde olduğu için koruma altına alınan ihtiyar bir 
Anadolu leoparıdır.  

Fikret, director of the Ankara Zoo for twenty-two years, is concerned about the wave of urban renewal 
and privatization sweeping through the cities of Turkey. The prospect of his zoo being shut down has 
been on the agenda for a long time. While opposed by Fikret, the only thing that prevents this from 
happening is an old Anatolian leopard, under protection due to being on the brink of extinction, still 
present at the zoo.

BAĞLILIK HASAN / COMMITMENT HASAN Semih Kaplanoğlu
Türkiye / Turkey 2021, DCP, Renkli / Colour, 148’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub. 
Oyuncular / Cast: Umut Karadağ, Filiz Bozok, Ayşe Günyüz Demirci, Gökhan Azlağ, Mahir Günşıray

4 Ekim Pazartesi 21.45 - Yıldızların Altında 1 / October 4, Monday 21.45 - Under the Stars 1 

Kaplanoğlu, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan’ın 
hikâyesini anlatıyor. Hasan ile eşi Filiz’ i tanıdıkça, yıllar boyu verdikleri zorlu hayat mücadeleleri 
içinde, sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar 
üzerindeki etkilerini pek düşünmediklerini görüyoruz. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac 
için Mekke’ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan 
muhasebesi yaşamaya başlıyor.   

Kaplanoğlu tells the story of Hasan, who makes his living from his father’s orchard and tomato field. As 
we get to know Hasan and his wife, Filiz, we see that they only act in accordance with their own goals 
and do not think much about the effects of their behavior on other people in their difficult life struggle 
over the years. When they get the good news they’ve been waiting for years and prepare to go to Mecca 
for Hajj, Hasan begins to experience a scrutiny with his past. 



BEMBEYAZ / PURE WHITE Necip Çağhan Özdemir
Türkiye / Turkey 2021, DCP, Renkli / Colour, 98’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub. 
Oyuncular / Cast: Mert Fırat, Ece Çeşmioğlu, İnanç Konukçu, Rıza Akın, Kubilay Tunçer, Esra Ergün, Sarp 
Tanış

6 Ekim Çarşamba 19.15 - Yıldızların Altında 1 / October 6, Wednesday 19.15 - Under the Stars 1 

Dindar bir babanın oğlu olan Vural, sıradan bir hayat sürmektedir. İyi bir baba ve iyi bir kocadır. 
Ancak herkesten gizlediği bir sırrı vardır. Mahalledeki evlere temizliğe giden Sonay’la ilişki 
kurmuştur. Sonay ise Amerika’ya gidip yeni bir hayat kurmayı hayal etmektedir.

The son of a religious father, Vural leads an ordinary life. He is a good son, a good father and a good 
husband. However, he has a secret that he hides from everyone. He has a relationship with Sonay, the 
cleaning lady. Sonay dreams of going to America and starting a new life.

DİYALOG / DIALOGUE Ali Tansu Turhan
Türkiye / Turkey 2021, DCP, Renkli / Colour, 92’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub. 
Oyuncular / Cast: Hare Sürel, Ushan Çakır, Funda Eryiğit

7 Ekim Perşembe 19.15 - Yıldızların Altında 1 / October 7, Thursday 19.15 - Under the Stars 1 

Bir filmin oyuncu seçmeleriyle başlar film. Ushan Çakır ve Hare Sürel’ in oynayacakları Ushan ve 
Hare’yi tanırız yönetmenle birlikte. İlişkilerinin sonuna yaklaşmış bir çift i canlandıracakları filmin 
hikâyesini dinleriz. Çekimlerle birlikte Ushan ve Hare arasında bir yakınlaşma başlar.

The film starts at the auditions of an upcoming film. We are introduced to Ushan and Hare, played 
by their counterparts Ushan Çakır and Hare Sürel, as well as the director. The film within the film is 
about a couple approaching the end of their relationship. As the shooting begins, Ushan and Hale find 
themselves drawn to each other.

BİRLİKTE ÖLECEĞİZ / TOGETHER, WE SHALL DIE Hakkı Kurtuluş,  Melik Saraçoğlu
Türkiye, Almanya / Turkey, Germany 2021, DCP, Renkli / Colour, 161’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub. 
Oyuncular / Cast: Su Kutlu, Özgür Emre Yıldırım, Nazlı Bulum, Tülay Günal, Süleyman Turan, Vedat 
Erincin, Deniz Gürzumar, Aytaç Uşun, Pınar Gök, Baran Şükrü Babacan, Ayşenil Şamlıoğlu, Cengiz 
Bozkurt, Aras Cem Güler

6 Ekim Çarşamba 21.45 - Yıldızların Altında 1 / October 6, Wednesday 21.45 - Under the Stars 1 

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden yola çıkıp, Galata Kulesi’ne uzanan kamera, bizi filmin kahramanı 
Mazhar’ın ıstırap dolu suretiyle tanıştırır.  Mazhar bize unutamadığı aşkın acısını anlatmaya 
başlar… Hikâyenin başına dönüp Mazhar’ın, en yakın arkadaşlarından birinin sevgilisi olan 
Ece’yle, herkese ve her şeye rağmen aşka düşmesini izleriz. 

Setting off from the Istanbul Archeological Museum and reaching the Galata Tower, the camera 
introduces us to the anguish of the film’s protagonist, Mazhar. Mazhar begins to tell us his story. The 
pain of the love he lived and still cannot forget... We go back to the beginning of the story and witness 
Mazhar’s meeting with Ece, the lover of one of his closest friends.



İKİ  ŞAFAK ARASINDA / BETWEEN TWO DAWNS Selman Nacar
Türkiye, Fransa, Romanya, İspanya / Turkey, France, Romania, Spain 2021, DCP, Renkli / Colour, 91’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub. 
Oyuncular / Cast: Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar, Bedir Bedir, Ünal Silver, Erdem 
Şenocak

3 Ekim Pazar 19.15 - Yıldızların Altında 1 / October 3, Sunday 19.15 - Under the Stars 1 

Akşam sevdiği kızın ailesiyle tanışma planları yapan Kadir’ in günü, sabah babasının tekstil 
fabrikasında gerçekleşen iş kazasının ardından hiç beklemediği şekilde gelişir. Kazayı işçinin 
ailesine haber verme görevini o üstlenir. Çözümün bir parçası olmak isteyen Kadir, işçinin ailesi 
için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır. Ama saatler ilerledikçe o güne kadar hayatını üstüne 
kurduğu tüm değerlerin sarsıldığını hisseder. 

Kadir plans to meet the family of the girl he loves in the evening, but day develops in a way he would  
never expect, following a work accident in his father’s textile factory. He undertakes the duty of 
informing the worker’s family of the accident. Kadir, who wants to be a part of the solution, is ready to 
do everything he can for the worker’s family. But as the hours pass, he feels that all the values that he 
has built his life on until that day have been shaken.

KAFES / THE CAGE Cemil Ağacıkoğlu
Türkiye / Turkey, 2021, DCP, Renkli / Colour, 90’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub. 
Oyuncular / Cast: Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Özay Fecht, Görkem Yeltan, Mehmet Esen

4 Ekim Pazartesi 19.15 - Yıldızların Altında 1 / October 4, Monday 19.15 - Under the Stars 1 

Tarihi Yarımada’nın arka sokaklarında kimsesizlerin ve göçmen kadınların kaldığı ucuz bir otelde 
çalışır eski polis memuru Hasan… Yegâne amacı, mahkemede adını temize çıkarmak, kaybettiği 
işine geri dönmektir ama oteli çekip çevirirken kazandığı para, avukat tutmak için yetersizdir. 
Otelde kalan 50’li yaşlarındaki İlona’dan başka dostu yoktur. Birlikte her şeyin daha iyiye 
gideceğini hayal ederler. Ne var ki, hayat ikisi için her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

Hasan, a former police officer, works in a cheap hotel in the back streets of the Historic Peninsula where 
the homeless and immigrant women stay… His sole purpose is to clear his name in court, to return to 
his lost job, but the money he earns is not enough to hire a lawyer. He has no friends other than Iliona, 
a hotel resident in her 50s. Together they dream that everything will get better. However, life is getting 
harder for them every day.



OKUL TIRAŞI / BROTHER’S KEEPER Ferit Karahan
Türkiye, Romanya / Turkey, Romania, 2021, DCP, Renkli / Colour, 85’
Türkçe, Kürtçe; İngilizce altyazılı / Turkish, Kurdish; English sub. 
Oyuncular / Cast: Ekin Koç, Samet Yıldız, Melih Selçuk, Cansu Fırıncı, Mahir İpek, Nurullah Alaca
5 Ekim Salı 19.15 - Yıldızların Altında 1 / October 5, Tuesday 19.15 - Under the Stars 1 

Şehirden uzak, baskı ve disiplinle yönetilen yatılı bir erkek okulunda okuyan Yusuf, esrarengiz 
bir şekilde hastalanan arkadaşı Memo’nun hastaneye kaldırılması için çaba harcar, ancak okul 
idaresini ve öğretmenlerini bir türlü ikna edemez. Memo’nun durumu ağırlaştıkça, acımasız 
hesaplaşmalar ve saklanan sırlar da gün yüzüne çıkar.

Far from his home and the city, Yusuf attends a boarding school known for its rigorous academic and 
disciplinary codes. As his friend Memo starts to fall into the clutches of a mysterious illness, Yusuf 
tries to convince the teachers and the school administration that Memo should be taken care of in a 
hospital, but to no avail. Memo’s condition gets worse with each passing hour while brutal reckonings 
and secrets come to light.

ZUHAL Nazlı Elif Durlu
Türkiye, Almanya / Turkey, Germany, 2021, DCP, Renkli / Colour, 88’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub. 
Oyuncular / Cast: Nihal Yalçın, Sadi Celil Cengiz, Nur Sürer, Serpil Gül, Aysan Sümercan, Gizem Taştan
3 Ekim Pazar 21.45 - Yıldızların Altında 1 / October 3, Sunday 21.45 - Under the Stars 1 

Zuhal, İstanbul’da güzel bir işi,  hoş bir evi, uzun süreli bir ilişkisi olan, üst orta sınıftan bir kadındır. 
Olağan hayatı, bir gece duyduğu kedi miyavlamasıyla değişir. Apartmanın içinden geldiğine 
inandığı bu kedi miyavlaması nedeniyle, o güne kadar uzak durduğu komşularıyla iletişime 
geçmek zorunda kalır. Ancak bu sesin varlığına kimseyi inandıramaz. 

Zuhal is an upper middle class woman with a nice job, a nice house, and a long-term relationship in 
Istanbul. Her ordinary life changes when she hears a cat meowing one night. Because of this cat meow, 
which she believes comes from inside the apartment, she is forced to communicate with her neighbours, 
whom she deliberately avoids. However, she cannot convince anyone of the existence of this voice. 

KERR Tayfun Pirselimoğlu
Türkiye, Yunanistan, Fransa / Turkey, Greece, France, 2021, DCP, Renkli / Colour, 101’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub. 
Oyuncular / Cast: Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın, Gafur Uzuner, Ali Seçkiner, Melih Düzenli, 
Sinan Bengier
7 Ekim Perşembe 21.45 - Yıldızların Altında 1 / October 7, Thursday 21.45 - Under the Stars 1 

Can, babasının cenazesi için geldiği kasabada cinayete tanık olur. Can’ın varlığını umursamayan 
katil,  sakince olay yerinden ayrılır.  Başvurduğu polis, ifadesinin alınmasının ardından Can’ın 
kasabadan ayrılmasına izin vermez. Olağandışı şeyler yaşanmaya başlayan kasabada yeniden 
katille karşılaşan Can kaçmaya karar verir. Ancak ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. 

Can witnesses a murder in the town where he arrives at for his father’s funeral. The murderer does not care 
about Can’s presence at all and calmly leaves the crime scene. After taking his statement, the police forbids 
Can from leaving the town. Unusual things begin to happen and when Can encounters the murderer again, 
he decides to flee the town. However, a curfew has now been declared across the country.



Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması
International  Feature Film Competition

4.  SOKAKTAKİ PANSİYON / BRIGHTON 4th Levan Koguashvili
Gürcistan, Rusya, Bulgaristan, Monako, ABD / Georgia, Russia, Bulgaria, Monaco, USA, 2021, DCP, 
Renkli / Colour, 95’
Gürcüce, İngilizce, Rusça; Türkçe, İngilizce a.y.  / Georgian, English, Russian; Turkish & English sub. 
Oyuncular / Cast: Levan Tediashvili, Kakhi Kavsadze, Nadezhda Mikhalkova, Giorgi Tabidze 

7 Ekim Perşembe 19.15 - Yıldızların Altında 2 / October 7, Thursday 19.15 - Under the Stars 2 

Bir zamanların güreş şampiyonu Kakhi, Gürcistan’dan yola çıkıp Brooklyn’in kenar mahallelerine, 
oğlu Soso’nun yanına geldiğinde, genç adamın başının Gürcü bir çete ile dertte olduğunu görür. 
Kakhi’nin yorgun bakışları, yıllar boyu ringin dışında da güçlü rakiplerle güreşerek hayatta 
kaldığını ele verir ama bu yaşta onu son bir karşılaşma beklemektedir. 

When one-time wrestling champion Kakhi moves from Georgia to live with his son Soso in the slums of 
Brooklyn, he finds the young man in trouble with a gang from Georgia. Kakhi’s tired gaze is a sign that 
he has survived years of wrestling strong opponents outside the ring, but at this age where he hopes to 
rest, one last encounter awaits him.

AİLE / THE FAM Fred Baillif
İsviçre / Switzerland, 2021, DCP, Renkli / Colour, 110’
Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı / French; Turkish & English sub.
Oyuncular / Cast: Claudia Grab, Anaïs Uldry, Kassia Da Costa, Joyce Esther Ndayisenga

6 Ekim Çarşamba 21.45 - Yıldızların Altında 2 / October 6, Wednesday 21.45 - Under the Stars 2

Her biri sorunlu bir aile geçmişine sahip bir grup genç kız, bir yetiştirme yurdunun çatısı altında 
zorunlu olarak bir araya gelmiştir. Sosyal hizmet uzmanlarının gözetimindeki bu yeni ‘ailede’, 
dayanışmayla birlikte gerilimler de eksik olmaz. Nitekim, yurtta meydana gelen bir olay 
kutuplaşmaların artmasına neden olur.

A group of young girls, each with a troubled family background, are forced together under the roof of 
an orphanage. In this new ‘family’ under the supervision of social workers, solidarity and tensions are 
not missing. As a matter of fact, an incident that takes place in the dormitory causes an increase in 
polarization.



AURORA  Paz Fábrega
Kosta Rika, Meksika / Costa Rica, Mexico, 2021, DCP, Renkli / Colour, 92’
İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish & English sub. 
Oyuncular / Cast: Rebeca Woodbridge, Raquel Villalobos

5 Ekim Salı 19.15 - Yıldızların Altında 2 / October 5, Tuesday 19.15 - Under the Stars 2 

Aurora,  beklemediği bir gebelikle karşı karşıya kalan 17 yaşındaki Yuli ile ona bu zorlu süreçte kol 
kanat germeye karar veren 40 yaşındaki mimar Luisa’nın duygusal hikâyesini anlatıyor. Luisa bu 
zorlu süreçte kürtajın yasak olduğu Kosta Rika’da genç kadın için bir koruyucu olmaya çalışırken, 
Yuli de öteden beri ihtiyaç duyduğu akıl hocasını Luisa’nın sakin tabiatında arıyor.

Aurora tells the emotional story of 17-year-old Yuli, who faced an unexpected pregnancy and Luisa, a 
40-year-old architect who decided to take her under her wing during this difficult process. While Luisa 
is trying to be a protector to the young woman, as abortion is prohibited in Costa Rica, Yuli is looking for 
the mentor she has needed for a long time, in Luisa’s calm nature.

GELECEK / FUTURA Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, Francesco Munzi
İtalya / Italy, 2021, DCP, Renkli / Colour, 110’
İtalyanca; Türkçe, İngilizce altyazılı / Italian; Turkish & English sub.

3 Ekim Pazar 21.45 - Yıldızların Altında 2 / October 3, Sunday 21.45 - Under the Stars 2

İtalyalı üç yönetmen, Pietro Marcello, Francesco Munzi ve Alice Rohrwacher’ in Şubat 2020’de 
çıktıkları yolculuk ülkenin dört bir yanında yaşayan 15-20 yaş arası gençlerin gözünden geleceğe 
bakmayı hedefliyordu. Çekimlerin birinci ayında patlayan pandemi, duydukları endişe gelecek 
beklentilerinin önüne geçen bu gençlerin hiç haksız olmadığını gösteriyordu.

The journey of three Italian directors, Pietro Marcello, Francesco Munzi and Alice Rohrwacher, in February 
2020, aimed to look at the future through the eyes of young people between the ages of 15-20 living all over 
the country. The pandemic, which broke out in the first month of the shooting, showed that these young 
people, whose anxiety exceeded their expectations for the future, were not wrong at all.

ALİ VE AVA / ALI & AVA Clio Barnard
Birleşik Krallık / UK, 2021, DCP, Renkli / Colour, 95’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish sub. 
Oyuncular / Cast: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook

6 Ekim Çarşamba 19.15 - Yıldızların Altında 2 / October 6, Wednesday 19.15 - Under the Stars 2

Farklı geçmişlere ve kökenlere sahip iki İngiliz vatandaşı, Pakistan asıllı Ali ile İrlanda asıllı Ava 
tanışırlar. Uyumsuz müzik zevklerine ve hayatlarındaki bütün karmaşaya rağmen bu ikiliyi 
birbirine çeken bir şeyler olduğunu hemen anlarız. Ne var ki, ilişkileri o kadar kolay olmayacaktır. 

Two Britons from different backgrounds and origins, Pakistani-born Ali and Irish-born Ava, meet. 
Despite their mismatched musical tastes and all the turmoil in their lives, we quickly realize that there 
is something pulling them together -and that nothing will be easy.



İŞÇİ  VE PATRON / THE EMPLOYER AND THE EMPLOYEE Manuel Nieto Zas
Uruguay, Arjantin, Brezilya, Fransa / Uruguay, Argentina, Brazil, France, 2021, DCP, Renkli / Colour, 107’
İspanyolca, Portekizce, Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı / Spanish, Portuguese, French; Turkish & English sub.
Oyuncular / Cast: Cristian Borges, Fátima Quintanilla, Justina Bustos, Nahuel Pérez Biscayart

7 Ekim Perşembe 21.45 - Yıldızların Altında 2 / October 7, Thursday 21.45 - Under the Stars 2 

Aile çift liğinin kontrolünü eline almaya hazırlanan genç patron Rodrigo, tarladaki hasadı acilen 
toplamak için deneyimli bir işçiye ihtiyaç duymaktadır. Uzun yıllar yanlarında çalışan bir işçi, 
oğlu Carlos’u önerir. Eşini ve yeni doğan bebeğini geride bırakarak çalışmaya koyulan Carlos, bir 
yandan da katılmayı planladığı at yarışına hazırlanmaktadır. 

As young boss Rodrigo prepares to take control of the family farm, he urgently needs an experienced 
worker to collect the harvest in the field. A worker who has worked with them for many years proposes 
his son Carlos. Carlos, leaving behind his wife and newborn baby Carlos starts to work, while preparing 
for the horse race that he plans to participate in.

TEL ÖRGÜDEKİ DELİK / THE HOLE IN THE FENCE Joaquín del Paso
Meksika, Polonya / Mexico, Poland, 2021, DCP, Renkli / Colour, 100’
İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı / Spanish; Turkish & English sub.
Oyuncular / Cast: Valeria Lamm, Yubah Ortega, Lucciano Kurti, Erick Walker

4 Ekim Pazartesi 19.15 - Yıldızların Altında 2 / October 4, Monday 19.15 - Under the Stars 2 

Meksika’da uygarlıktan uzak bir yerleşim biriminde düzenlenen yaz kampı, her yıl özel okullardan 
gelen öğrencilere dini eğitim vermektedir. Katı bir disiplin altında verilen eğitim, bu elit gençler 
için yarının yöneticileri ve liderleri olma yolunda önemli bir adımdır. Bu özel kampın etrafı 
çevrede yaşayan yerli halktan gelecek ‘tehlikelere’  karşı tel örgülerle çevrilmiştir. Yaşanan bir dizi 
olay, gerçek tehlikenin nereden geldiğini bizlere sorgulatacaktır.

The summer camp, which is held in a settlement far from civilization in Mexico, provides religious 
education to students coming from private schools every year. Education given under strict discipline 
is an important step towards becoming tomorrow’s managers and leaders for these elite youth. This 
special camp is surrounded by wire fences against the ‘dangers’ from the local people living in the area. 
A series of events will make us question where the real danger comes from.

LIBERTAD Clara Roquet
İspanya, Belçika / Spain, Belgium, 2021, DCP, Renkli / Colour, 104’
İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı / Spanish; Turkish & English sub.
Oyuncular / Cast: Maria Morera, Nicole García, Carol Hurtado, Nora Navas, Vicky Peña

4 Ekim Pazartesi 21.45 - Yıldızların Altında 2 / October 4, Monday 21.45 - Under the Stars 2 

15 yaşındaki Nora’nın aile yazlığında geçirdiği tatil sıradan ve sıkıcıdır. Yazlıkta çalışan Rosana’nın 
kızı Libertad’ın gelişiyle Nora’nın hayatı birdenbire canlanır. İki genç kız, birlikte bir dizi maceraya 
girerken aynı zamanda yetişkinliğe doğru yol alırlar. 

15-year-old Nora’s vacation at the family cottage is ordinary and boring. Nora’s life suddenly comes 
alive with the arrival of Libertad, the daughter Rosana, who works at the cottage. The two teenage girls 
embark on a series of adventures together, while also making their way into adulthood.



YOLCULUK / THE CROSSING Florence Miailhe
Fransa, Almanya, Çekya / France, Germany, Czechia, 2021, DCP, Renkli / Colour, 84’
Fransızca, İngilizce; Türkçe, İngilizce altyazılı / French, English; Turkish & English sub.

5 Ekim Salı 21.45 - Yıldızların Altında 2 / October 5, Tuesday 21.45 - Under the Stars 2 

Kyona ve kardeşi Adriel, savaşın ülkelerinde yarattığı yıkımdan kaçarken, anne babalarından 
ayrı düşerler. Çocukluktan yetişkinliğe giden bu trajik yolculukta, ailelerine yeniden kavuşma 
umuduyla sürekli sığınacakları yeni bir yer bulmak zorunda kalırlar. Ancak, bütün bir kıta 
savaşlarla çalkalanmaktadır ve göçmenler için hayat zorluklarla doludur.

Kyona and her sister Adriel are separated from their parents as they flee their country, destroyed by the 
war. On this tragic journey from childhood to adulthood, they are constantly forced to find a new place 
of refuge in hopes of finding their family again. However, an entire continent is plagued by wars and life 
is full of difficulties for immigrants.

TİTANİK’ İ  SEYRETMEK İSTEMEYEN KÖR ADAM / THE BLIND MAN WHO DID 
NOT WANT TO SEE TITANIC Teemu Nikki
Finlandiya / Finland, 2021, DCP, Renkli / Colour, 82’
Fince; Türkçe, İngilizce altyazılı / Finnish; Turkish & English sub.
Oyuncular / Cast: Petri Poikolainen, Marjaana Maijala, Samuli Jaskio, Rami Rusinen

3 Ekim Pazar 19.15 - Yıldızların Altında 2 / October 3, Sunday 19.15 - Under the Stars 2 

Jaakko ile Sirpa’nın aşkı alışkın olduğumuz uzun mesafe ilişkilerine hem benziyor  hem benzemiyor, 
çünkü her ikisi de görme engelli ve MS hastası olan Jaakko ayrıca tekerlekli sandalyeye bağlı 
yaşıyor. Bir gün, Sirpa’nın ona ihtiyaç duyduğunu anlayan Jaakko, ilk kez onun yakınında olmak 
için yola çıktığında yabancıların nezaketinden başka güvenecek bir şeyi olmadığını fark eder. 

The love of Jaakko and Sirpa is both similar and unlike the long distance relationships we are used 
to. Because they are both visually impaired. Jaakko, who has MS, is also wheelchair-bound. One day, 
realizing that Sirpa needs him, Jaakko realizes that he has nothing to rely on but the kindness of 
strangers when he sets off for the train to be near her for the first time.



BERGMAN ADASI / BERGMAN ISLAND Mia Hansen Løve
Fransa, Belçika, Almanya, İsveç / France, Belgium, Germany, Sweden
2021, DCP, Renkli / Colour, 112’
İngilizce; Türkçe altyazılı / English; Turkish sub.
Oyuncular / Cast: Tim Roth, Mia Wasikowska, Vicky Krieps, Anders Danielsen Lie, Melinda Kinnaman

8 Ekim Cuma 19.15 - Yıldızların Altında 2 / October 8, Friday 19.15 - Under the Stars 2 

Amerikalı bir yönetmen çift , senaryolarını yazmak için, Ingmar Bergman’ın yaşadığı ve ilham 
aldığı İsveç adası Fårö’ye gelirler. Bir yaz mevsimi boyunca senaryolarının yazımı ilerledikçe, 
hatıralar, kurgu ve gerçeklik arasındaki çizgi belirsizleşmeye başlar. Bergman Adası,  aşk ve 
sanatsal yaratı üzerine hüzünlü bir meditasyon.

An American filmmaking couple who retreat to Fårö island for the summer to each write screenplays for 
their upcoming films in an act of pilgrimage to the place that inspired Ingmar Bergman. As the summer 
and their screenplays advance, the lines between reality and fiction start to blur against the backdrop of 
the island’s wild landscape. Bergman’s Island is a melancholic meditation on love and artistic creation.

Özel Gösterimler
Special Screenings

DRIVE MY CAR Ryûsuke Hamaguchi
Japonya / Japan, 2021, DCP, Renkli / Colour, 179’
Japonca; Türkçe, İngilizce altyazılı / Japanese; Turkish & English sub.
Oyuncular / Cast: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, Park Yurim, Jin Daeyeon, Sonia 
Yuan

8 Ekim Cuma 21.45 - Yıldızların Altında 1 / October 8, Friday 21.45 - Under the Stars 1 

Oyun yazarı karısını iki yıl önce kaybetmiş olan bir tiyatro yönetmeni, Hiroşima’daki bir festivalde 
oyun yönetmek üzere davet alır. Kendisini gezdirmekle görevli şoför ilginç bir kadındır. İkisi 
kentte gezerken sırlarını paylaşır ve birbirlerini yakından tanırlar.

A theatre director, who lost his playwright wife two years ago, is invited to direct a play at a festival in 
Hiroshima. The director finds his chauffeur to be a stoic woman. The two share many rides, and as 
communication is initiated, secrets and confessions are gradually exchanged



KÜRTAJ / HAPPENING Audrey Diwan
Fransa / France, 2021, DCP, Renkli / Colour, 100’
Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı / French; Turkish & English sub.
Oyuncular / Cast: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro, 
Louise Chevillotte

8 Ekim Cuma 19.15 - Yıldızların Altında 1 / October 8, Friday 19.15 - Under the Stars 1 

1963, Fransa. Üniversitede parlak bir öğrenci olan Anne, beklenmedik bir hamilelikle karşı karşıya 
kalır. Bu, geleceğe dair tüm hayallerinin elinden kayıp gitmesi anlamına gelmektedir. Gebelik 
süreci ilerledikçe, Anne kürtaj olmanın getireceği utanç ve acılarla yüzleşmek zorunda kalacaktır. 
Ancak, kürtajın yasal olmadığı 60’lı yılların Fransa’sında bu karar ağır bedelleri de beraberinde 
getirir.  

1963, France. Anne, a bright young student, gets pregnant, seeing her opportunities to finish her studies 
and excel slipping from her. As her final exams approach and her social life begins to fade, Anne’s 
pregnancy progresses, forcing her to confront the shame and pain of an abortion. Because it was illegal 
in France during 1960s. 

KAHRAMAN / A HERO Asghar Farhadi
Fransa, İran / France, Iran, 2021, DCP, Renkli / Colour, 127’
Farsça; Türkçe, İngilizce altyazılı / Persian; Turkish & English sub.
Oyuncular / Cast: Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaiy, Sarina Farhadi

8 Ekim Cuma 21.45 - Yıldızların Altında 2 / October 8, Friday 21.45 - Under the Stars 2 

Rahim ödeyemediği bir borç nedeniyle hapistedir. İki günlük izni sırasında alacaklısını, 
borcunun bir kısmını ödemesi karşılığında şikâyetini geri çekmesi için ikna etmeye çalışır. 
Ancak işler planlandığı gibi gitmez.

Rahim is in prison because of a debt he was unable to repay. During a two-day leave, he tries to 
convince his creditor to withdraw his complaint against the payment of part of the sum. But things 
don’t go as planned.



ACI VE TATLI  / BITTER SWEET Didem Şahin
Türkiye / Turkey, 2021, DCP, Renkli / Colour, 70’
Türkçe, Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı / Turkish, German; Turkish, English sub.
Katılımcılar / Participants: Nermin Başak, Sevim Ünal, Sevtap Ünal

7 Ekim Perşembe 19.15 - Yıldızların Altında 3 / October 7, Thursday 19.15 - Under the Stars 3

Nermin 1963’te Türkiye’den Almanya’ya işçi olarak gider. Tekstil fabrikalarında çalışır, babalarına 
emanet ettiği üç kızını da bir süre sonra yanına alır, birlikte yaşarlar. Büyük kızı Sevim’den 
olan torunu Didem, Dortmund doğumlu bir belgesel yönetmenidir. Anneannesinin hafızasının 
kaybolmakta olduğunu öğrenince onun yanına gitmeye karar verir. 

AN KALIR / THE MOMENT REMAINS Ebru Şeremetli
Türkiye / Turkey, 2021, DCP, Renkli / Colour, 111’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.
Katılımcılar / Participants: Alper Marangoz, Bengi Sevim, Evrim Akyay, Gül Batırbaygil, Nil Batırbaygil, 
Pınar Güremek Saffari, Zeynep Tanbay

4 Ekim Pazartesi 21.45 - Yıldızların Altında 3 / October 4, Monday 21.45 - Under the Stars 3

Tedirginlik, endişe, belirsizlik ve bilinmezlikten yola çıkan bir modern dans koreografisinin 
sahneye konuş hikâyesi… Bu hikâye, göçün hafızası ile geleceğin bulanıklığı arasında sıkışmışlığa 
ve umuda dair bir hikâye… Ya da bir grup sanatçının “ karanlık”a rağmen bir arada üretme, ifade 
etme, alan yaratma mücadelesine ve “o an” ların hafızasına dair bir hikâye...

This is the story of a dance choreography based on feelings of “unease, anxiety, uncertainty, and 
obscurity”. It is about being stuck between the memory of migration and a misty view of the future; ...or, 
about the struggle of a group of dancers who collectively produce despite the prevailing “darkness”. 
This is a story about the memories of those “moments that remain”.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
National Documentary Film Competition

Nermin moves to Germany with her 
three daughters in 1963. A single 
mother, she works as a tailor in 
factories. Nermin is 83 now, diagnosed 
with Alzheimer disease, staying at 
a nursing home in Stuttgart. Her 
daughter looks for ways to rebuild 
the memories of Nermin. Didem is 
a documentarist who was born in 
Dortmund, now living in Istanbul. She 
has a special relationship with her 
grandmother whose footprints she 
decides to follow.



BEKLEYİŞ / EXPECTING A GRAIN OF SAND Aslı Akdağ
Türkiye, Gürcistan / Turkey, Georgia, 2021, DCP, Renkli / Colour, 67’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.
Katılımcılar / Participants: Aslı Akdağ, Kerime Akdağ, Aşkın Akdağ, Sinem Çelik, Damla Hasarlı

4 Ekim Pazartesi 19.15 - Yıldızların Altında 3 / October 4, Monday 19.15 - Under the Stars 3

Konservatif bir ülkenin ‘modern’ olduğu varsayılan bir yerinde, İstanbul’da bekâr bir kadın 
bebeğini babasız büyütmek zorunda kalırsa ne olur? Otobiyografik türdeki Bekleyiş bu soruya 
cevap ararken bir yandan da toplumdaki sosyal rolleri ve eşitsizliği irdelemekte.

What happens if a single woman is obliged to bring up a baby without a father in a ‘modern’ city of 
a conservative country? This autobiographical documentary thoroughly researches social roles of 
women and intellectualizes social inequality while searching for anwers to this question.

HER ŞEY DAHİL / ALL-IN Volkan Üce
Belçika, Fransa, Hollanda / Belgium, France, Netherlands, 2021, DCP, Renkli / Colour, 78’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.

6 Ekim Çarşamba 21.45 - Yıldızların Altında 3 / October 6, Wednesday 21.45 - Under the Stars 3 

Biri Türk, diğeri Kürt iki delikanlı, İsmail ve Hakan, Türkiye’de Nashira Resort adlı ‘her şey dahil’  
bir otelde çalışmaya başlarlar. 17’sindeki İsmail ailesini geçindirebilmek için okulu bırakmıştır. 25 
yaşındaki Hakan ise 12 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. İkisi de hem iş hayatında deneyim 
edinmek hem de İngilizce öğrenmek amacıyla otele gelmişlerdir.

Two innocent boys, a Turk and a Kurd, Ismail and Hakan start working in Nashira Resort, a gigantic 
all-inclusive hotel at the Turkish Riviera. Ismail is 17 and dropped out of school to earn money for his 
family. Hakan is 25 and the youngest of 12 children. Both have come to the hotel business to move 
ahead in life and to learn English.

“ EDE”  BİR  AYRILIK,  BİR  YOKSULLUK,  BİR  ÖLÜM
“EDE”  A FAREWELL, A POVERTY, A DEATH Ersen Çıra
Türkiye / Turkey, 2021, DCP, Renkli ve Siyah-Beyaz / Colour and B&W, 38’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.

3 Ekim Pazar 21.45 - Yıldızların Altında 3 / October 3, Sunday 21.45 - Under the Stars 3

Film, Anadolu genelinde Abdallar olarak anılan ve günümüzde Emirdağ bölgesinde yaşamlarını 
sürdüren Edelerin öyküsünü anlatıyor. Geçimlerini müzisyenlikten sağlayan ve günümüzde sayı 
olarak azalan Edeler, 1960’lı yıllarla başlayan dış göçe rağmen küçük bir mahallede yaşamlarını 
sürdürmektedirler.

The film tells the story of the Edes, who are known as Abdals throughout Anatolia and who live in the 
Emirdağ region today. Edes, who make their living from musicianship and whose numbers are very few 
today, continue their lives in a small neighbourhood despite the emigration that started in the 1960s.



KAPIYI  AÇIK BIRAK / LEAVE THE DOOR OPEN Ümran Safter
Türkiye, ABD / Turkey, USA, 2021, DCP, Renkli / Colour, 64’
Türkçe, İngilizce; Türkçe, İngilizce altyazılı / Turkish, English; Turkish, English sub.

3 Ekim Pazar 19.15 - Yıldızların Altında 3 / October 3, Sunday 19.15 - Under the Stars 3 

1930’lu yıllar… Amerika’da ırk ayrımcılığının en yoğun olduğu dönem… Bu zorlu dönemde 
Amerika’ya yeni gelen iki genç, cazın kaderini değiştirdi. İsimleri Ahmet ve Nesuhi Ertegün’dü. 
Kapıyı Açık Bırak  bu iki gencin, müziğin yardımıyla ırk ayrımcılığına karşı nasıl mücadele ettiklerini 
anlatıyor.

Two boys newly arrived in Washington DC in the 1930s are overjoyed at the prospect of being in the 
heartland of their jazz idols and the opportunity to regularly see them perform live. Their names were 
Ahmet and Nesuhi Ertegün. They are, however, dismayed at the rampant racial discrimination which 
could derail their dream.

MUHTAÇ / DEPENDENT Mehmet Emre Battal
Türkiye / Turkey, 2021, DCP, Renkli / Colour, 47’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub. 

3 Ekim Pazar 21.45 - Yıldızların Altında 3 / October 3, Sunday 21.45 - Under the Stars 3 

2021 Türkiye’sinde gıda enflasyonu konuşuluyor. Tezgahlara şaşırtıcı fiyatlarla gelen gıdaları 
kimler hangi koşullarda, nerede, nasıl üretiyor ya da üretemiyor? İnsan yaşamı üreticiye muhtaç. 
Üretici ise yalnızlık ve yok oluşa giden bir döngünün içinde. Muhtaç endüstriyel üretim ve hızlı 
tüketim dünyasında muhtaçlık ilişkisinin bağlamını yerelden, üreticinin dünyasından anlatıyor.

Food inflation is the current agenda in 2021’s Turkey, but who produces, or is unable to produce, the 
foods that hit the counters at shocking prices? Human life depends on the food supply chain. The 
supplier on the other hand, is stuck in a cycle heading to an inevitable solitude. Dependent examines 
the concept of dependence from the point of view of the food producers.

UNKAPANI:  BİTMEYEN MASAL / UNKAPANI: THE ENDLESS TALE Tayfun Belet
Türkiye / Turkey, 2021, DCP, Renkli / Colour, 48’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.

7 Ekim Perşembe 21.45 - Yıldızların Altında 3 / October 7, Thursday 21.45 - Under the Stars 3 

Kaset ve CD piyasası çökmüş, yerini tamamen dijitalleşmeye bırakmıştır. Bir zamanlar tarlasını, 
bağını-bahçesini satanların büyük umutlarla şöhret olmak için geldikleri Unkapanı Plakçılar 
Çarşısı bu değişime ayak uyduramamış ve o güzel günler bir masal gibi geçip gitmiştir. 

The cassette tape and CD market has collapsed and been completely replaced by digitalization. 
Unkapanı Recorders’ Bazaar was once a place where those dreaming of fame arrived at in the city, after 
selling their fields, vineyards and gardens in their villages. 



VATANSIZ / STATELESS Esra Yıldız
Türkiye / Turkey, 2021, DCP, Renkli ve Siyah-Beyaz / Colour and  B&W, 61’
Türkçe, Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı / Turkish, French; Turkish, English sub.

6 Ekim Çarşamba 19.15 - Yıldızların Altında 3 / October 6, Wednesday 19.15 - Under the Stars 3

12 Mart 1971 askeri darbesi sonrası Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan ve 12 Eylül 
sonrasında Türkiye vatandaşlığından çıkarılan gazeteciler, Doğan Özgüden ve İnci Tuğsavul 
Özgüden’in hikâyesi. 

This is the story of two dissident journalists, Doğan Özgüden and İnci Tuğsavul Özgüden, who were 
forced to leave Turkey after 12th March, 1971 military coup and their citizenship were revoked in 
1982. 



AGNA Mazlum Demir
Türkiye, Almanya  / Turkey, Germany, 2021, DCP, Renkli / Colour, 16’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.
Oyuncu / Cast: Seda Güngör

5 Ekim Salı 19.15 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 19.15 - Under the Stars 3 

Birbirini tanımayan iki kadının yolları bir gece kesişir. Gece, her ikisinin de kendilerini bencilce 
ifade etme arzusuyla başlar. Zamanla sohbet, birbirlerinin gerçeklerini manipüle etmeye 
başlayacakları bir oyuna dönüşür. 

The first encounter of two women during a rainy night. They find themselves in a state of shared 
absence, approaching one another with their selfish expressions. Their conversation gradually shifts 
into a game in which they manipulate each other’s realities.

AİLE TABLOSU / TURKISH GOTHIC: PORTRAIT OF A FAMILY Burcu Uğuz
Türkiye / Turkey, 2021, DCP, Renkli / Colour, 13’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.
Oyuncular / Cast: İdil Gün, İştar Gökseven, Hakan Atalay, Aslan Alver

5 Ekim Salı 19.15 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 19.15 - Under the Stars 3 

Aile tablolarını yaptırmak isteyen varlıklı bir aile, ünlü ressam Hayri İrdallı’nın atölyesine gider. 
Ressam, süreç boyunca ailenin iç dinamiklerinin açığa çıkışına tanıklık eder ve yaptığı tabloyla 
onların kendi gerçekliğiyle yüzleşmesini sağlar.

An upper class family wishing to get their family portrait painted, visits famous painter Hayri İrdallı’s 
studio. Throughout the process, the painter witnesses the manifestation of the family’s inner dynamics 
and makes them face their own reality through his painting.

AJOTIN Muhammed Seyyid Yıldız
Türkiye, Birleşik Krallık / Turkey, UK, 2021, DCP, Renkli / Colour, 19’
Diyalogsuz / No dialogue
Oyuncular / Cast: İsmail Zagros

5 Ekim Salı 19.15 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 19.15 - Under the Stars 3

Londra’da kaçak bir hayat yaşayan Tajdin, hayallerinin arabasını kaçırıp kentte dolaşmaya başlar. 
Başına gelen talihsizlikler onu zor bir karar vermeye zorladığında, özgürlük bulanıklaşır.

Tajdin, an illegal refugee, borrows the car of his dreams for a joyride around London. Freedom starts to 
get blurry when a series of misfortunes come his way, leading him to make a fateful decision.

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI
National Short Film Competition



GECE KUŞAĞI / THE NIGHT GENERATION Yasemin Demirci
Türkiye  / Turkey, 2021, DCP, Renkli / Colour, 17’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.
Oyuncular / Cast: Cihat Süvarioğlu, Başak Kara, Erkan Uyanıksoy, Nezaket Erden

5 Ekim Salı 21.45 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 21.45 - Under the Stars 3 

İstanbul sokaklarında bir cumartesi gecesi, fırtına müziğin sesini bastırırken içkiyi fazla kaçıran 
Özge ve Tarık eve dönmeye karar verirler ve taksiye binerler. Fakat yolculuk bekledikleri şekilde 
ilerlemez.

It’s Saturday night in Istanbul and the storm suppresses the sound of music around the city. Özge and 
Tarık, who have had too much to drink, decide to end the night and they jump into a cab. However the 
journey back home doesn’t go on as they expected.

GÖL KENARI / LAKESHORE Aziz Alaca
Türkiye, İran  / Turkey, Iran, 2021, DCP, Renkli / Colour, 20’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.
Oyuncular / Cast: Rugül Serbest, Mahir Berkant Varol

5 Ekim Salı 21.45 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 21.45 - Under the Stars 3 

İKİNCİ GECE / THE SECOND NIGHT Ali Tansu Turhan
Türkiye  / Turkey, 2020, DCP, Renkli / Colour, 18’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.
Oyuncular / Cast: Ushan Çakır, Damla Sönmez, Onur Ünsal, Özgür Biber

5 Ekim Salı 19.15 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 19.15 - Under the Stars 3 

Veysel tüm doğum günü boyunca aklına takılan soruya cevap arar: “ Karşına bir cin çıksa ne 
dilerdin?”  Bu soruya cevap bulamayışı, kendisiyle ilgili daha derin sorgulamalara girmesine 
sebep olur. Yolda yürürken aklına geçmişten bir gece gelir. Leyla’nın ona geldiği gece...  

Veysel searches for an answer to the question that haunts him throughout his birthday: “What would 
you wish for if a genie appeared?” His inability to find an answer to this question leads him to go deeper 
in questioning himself. While walking on the road, he recalls a night from the past, the night Leyla 
visited him...

Leyla kasabanın önde gelen ailelerinden birinin 
kızıdır. Ortaokul öğretmeni sevgilisi Fatih, ilişkilerini 
kendi kariyerine zarar verebileceği korkusu ile gizli 
tutmak istemektedir. Hamile olduğunu öğrenen 
Leyla bunu Fatih’le hemen konuşmak ister. Onunla 
göl kenarında buluştuğunda, bir rüyadan uyanır.

Leyla who is the daughter of a prominent family in a 
small town learns that she is pregnant and decides to 
tell this to her secret lover Fatih, who is a teacher at 
the town school. When she meets him by the lake, she 
wakes up from a dream.



KAYA / BOULDER Okan Avcı
Türkiye  / Turkey, 2021, DCP, Renkli / Colour, 15’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.
Oyuncular / Cast: Muttalip Müjdeci, Beran Soysal, Mustafa Elikoğlu

5 Ekim Salı 21.45 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 21.45 - Under the Stars 3 

Kaya,  arazilerindeki sondajı bitirebilmek için devletin kurumlarından izin almaya çalışan bir çiftçi 
ailesinin hikâyesidir. Sondaj makinesi toprak altında ilerlerken bir kayaya çarparak durmuştur. 
Ailenin su kaynağına ulaşması için bu engelin aşılması gerekmektedir.

Boulder is the story of a farmer family, trying to get permission from the state institutions to finish the 
drilling on their land. A drilling machine they rent stops when it hits a rock underground. This obstacle 
must be overcome, for the family to reach the water source.

REWŞEN / REWSEN Musab Tekin
Türkiye  / Turkey, 2021, DCP, Renkli / Colour, 11’
Kürtçe, Türkçe; Türkçe, İngilizce altyazılı / Kurdish, Turkish; Turkish, English sub.
Oyuncular / Cast: Delil Sünbül

5 Ekim Salı 19.15 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 19.15 - Under the Stars 3 

Bir döngüye sıkışan B, zaman algısını yitirmiştir. Rewşen’e giderse bu döngüden kurtulabileceğine 
inanan B, garajda bineceği dolmuşu ararken aynı zamanda Rewşen’in “ ne olduğunu”  sorgulamaya 
başlar.

LARVA Volkan Güney Eker
Türkiye  / Turkey, 2021, DCP, Siyah-Beyaz / B&W, 9’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.
Oyuncular / Cast: Su Sema Memiş, Ebru Kaymakçı, Murat Akdağ, Kumsal Gizem Dinç

5 Ekim Salı 21.45 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 21.45 - Under the Stars 3 

8 yaşındaki Sibel, masalsı iç dünyasından yararlanarak, yaşadığı haksızlığı anlamlandırmaya 
çalışır.

8-year-old Sibel tries to make sense of the injustice she has experienced by making use of her fairy-tale 
inner world.

B, who has been 
stuck in a loop loses 
his perception of 
time. He believes 
that, if he travels to 
Rewsen, he would 
get out of this cycle. 
While looking for the 
minibus in the garage 
he starts questioning 
“what Rewsen is”.



SOĞUK / THE COLD Adar Baran Değer
Türkiye  / Turkey, 2021, DCP, Renkli / Colour, 16’
Kürtçe, Türkçe, Farsça; Türkçe, İngilizce altyazılı / Kurdish, Turkish, Persian; Turkish, English sub.
Oyuncular / Cast: Şilan Düzdaban, Selam Salar Çakay, Abdullah Tarhan, Emrullah Çakay, Ramin Değer 

5 Ekim Salı 21.45 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 21.45 - Under the Stars 3 

Göç her zaman biraz mecburi ve trajedilere gebe bir yolculuktur. Göçmenler bu mecburi yolculukta 
her zaman bir şeylerini yitirmişlerdir. Soğuk ,  göçün bu uğraklarını, soğuk bir coğrafyada sınırı 
aşmaya çalışan hamile bir kadın ve kocasının hikâyesinde bir araya getiriyor.

Migration is always forced upon those who go through it, and the road they take is highly likely to end 
up in a tragedy. Even if the immigrants complete this forced and risky journey, they have always lost 
something on the way. The Cold strikingly combines all these moments of immigration by the story of 
two nameless protagonists, a pregnant woman and her husband who are trying to cross the border in 
a frosty geography.

STILETTO Can Merdan Doğan
Türkiye, Almanya  / Turkey, Germany 2021, DCP, Renkli / Colour, 18’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.
Oyuncular / Cast: Murat Kılıç, Nihal Yalçın, Yıldız Güngör 

5 Ekim Salı 19.15 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 19.15 - Under the Stars 3 

Geceleri taksicilik yapan Hasan sabaha karşı evine dönerken, yolda stiletto giymiş genç bir kadın 
görür. Arzuları uyanmış halde bagajında sakladığı gizemli siyah poşeti alarak evine gider. Öyle bir 
şey yapar ki, karısı Aysel’ in eve dönmesiyle evliliği felaketin eşiğine gelir.

Hasan is a nightshift taxi driver in Istanbul. He sees a woman in stilettos passing by while he is on his 
way back home in the morning. In a world where the boundaries of being a man are already set, he 
does something that is to become a disaster for his wife Aysel.

SİZ BİRAZ UZAK KALDINIZ / I’LL LEAVE YOU TWO ALONE Elif Refiğ
Türkiye  / Turkey, 2021, DCP, Renkli / Colour, 22’
Türkçe; İngilizce altyazılı / Turkish; English sub.
Oyuncular / Cast: Nezaket Erden, Nazlı Bulum, Aykut Sezgi Mengi 

5 Ekim Salı 21.45 - Yıldızların Altında 3 / October 5, Tuesday 21.45 - Under the Stars 3

Bir öğrenci evi, iki kadın, bir adam, 
yakın dostluk, iki skor, bir akşam 
yemeği, aşk, kalabalık sokaklar, 
bitmeyen umutlar, şehrin kocaman 
sesi altında ezilen küçük çığlıklar…

A student apartment, two women, 
a man, two scores, a dinner, love, 
crowded streets, never ending 
hopes, silent screams crushed by the 
rumble of a colossal city. 



ÇİZELGE / SCHEDULE
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*  Yönetmenin katılımıyla. ** KISALAR I seansında gösterilecek filmler. *** KISALAR II seansında gösterilecek filmler.

3 
Ek
im
 P
az
ar

O
ct
ob
er
 3
, S
un
da
y

Yıldızlar ın Alt ında 1
(Cam Piramit yanı)
Under the Stars 1

(Next to Glass Pyramide)

İk i Şafak  Arasında
Between Two Dawns

91’

Titanik’ i Seyretmek 
İstemeyen Kör Adam

The Blind Man Who Did Not 
Want To See Titanic

82’

Kapıy ı Açık  Bırak
Leave the Door Open

64’

Bekley iş
Expecting a Grain of Sand

67’

An Kalır
The Moment Remains

111’

KISALAR  I**
SHORTS I

KISALAR  II***
SHORTS II

Muhtaç / Dependent
47’

“ EDE”  Bir Ayr ılık ,  Bir 
Yoksulluk ,  Bir Ölüm
“EDE” A Farewell,                     
A Poverty, A Death

38’

Gelecek
Futura
110’

Tel Örgüdeki Delik*
The Hole in the Fence

100’

Yolculuk
The Crossing

84’

Aurora
92’

Libertad
104’

Kafes
The Cage
90’

Bağlılık  Hasan
Commitment Hasan

148’

Okul Tıraşı
Brother’s Keeper

85’

Anadolu Leoparı
Anatolian Leopard

113’

Zuhal
88’

Yıldızlar ın Alt ında 2
(Doğan Hızlan         

Kütüphanesi arkası)
Under the Stars 2

(Behind Doğan Hızlan Library)

Yıldızlar ın Alt ında 3
(AKM, Amfi Tiyatro)
Under the Stars 3
(AKM, Amphitheatre)
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*  Yönetmenin katılımıyla. ** KISALAR I seansında gösterilecek filmler. *** KISALAR II seansında gösterilecek filmler.
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Vatansız
Stateless
61’

Her Şey Dahil
All-In
78’

Acı ve Tatlı
Bitter Sweet

70’

Unkapanı:                  
Bitmeyen Masal 

Unkapanı:                               
The Endless Tale

48’

Bembeyaz
Pure White

98’

Ali ve Ava
Ali & Ava
95’

Aile*
The Fam
110’

4.  Sokaktaki Pansiyon*
Brighton 4th

95’

İşçi ve Patron
The Employer and the 

Employee
107’

Bergman Adası
Bergman Island

112’

Kahraman
A Hero
127’

Birlikte Öleceğiz
Together, We Shall Die

161’

Diyalog
Dialogue
92’

Kerr
101’

Kürtaj
Happening
100’

Drive My Car
179’

Yıldızlar ın Alt ında 1
(Cam Piramit yanı)
Under the Stars 1

(Next to Glass Pyramide)

Yıldızlar ın Alt ında 2
(Doğan Hızlan         

Kütüphanesi arkası)
Under the Stars 2

(Behind Doğan Hızlan Library)

Yıldızlar ın Alt ında 3
(AKM, Amfi Tiyatro)
Under the Stars 3
(AKM, Amphitheatre)

19
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5

19
.1
5

19
.1
5

21
.4
5

21
.4
5

21
.4
5

Stiletto 18’
Agna 16’
Rewşen / Rewsen 11’
Ajotin 19’
Aile Tablosu / Turkish Gothic: 
Portrait of a Family  13’
İk inci Gece / The Second 
Night 18’

Larva 9’
Soğuk / The Cold 16’
Göl Kenarı / Lakeshore  20’
Gece Kuşağı /                                      
The Night Generation 17’
Kaya / Boulder 15’
Siz Biraz Uzak Kaldınız /                  
I’ll Leave You Two Alone 22’

**KISALAR 1 / SHORTS 1

***KISALAR 2 / SHORTS 2



FİLM EKİPLERİYLE SÖYLEŞİLER
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında 19.15 ve 21.45’te gösterimleri yapılacak filmlerin 
söyleşileri, ekiplerin katılımıyla, ertesi gün 11.00 ve 12.00’de AKM’nin yanında bulunan Balerin Cafe’de 
gerçekleştirilecektir. Belgesel ve Kısa Film Yarışması söyleşileri, gösterimlerin ardından Yıldızların Altında 
3 Açık Hava Sineması’nda yapılacaktır. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin 
yönetmenleriyle yapılacak söyleşiler, Yıldızların Altında 2 Açık Hava Sineması’nda gösterim sonrası 
gerçekleşecektir.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ AÇIK HAVA SİNEMALARI
• Yıldızların Altında 1 (Cam Piramit Yanı)
• Yıldızların Altında 2 (Doğan Hızlan Kütüphanesi Arkası)
• Yıldızların Altında 3 (Amfi Tiyatro)
Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı Atatürk Kültür Parkı içi AKM No: 7 Muratpaşa / ANTALYA

AÇILIŞ VE KAPANIŞ TÖRENLERİ
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Açılış ve Kapanış Törenleri pandemi kurallarına uygun olarak 
halka açık gerçekleşecektir. Tüm halkımız davetlidir. 

Açılış Töreni
2 Ekim Cumartesi 20.00 
Kapalı Spor Salonu (Antalya Stadyumu Yanı)

Kapanış ve Ödül Töreni 
9 Ekim Cumartesi 20.00 
Kapalı Spor Salonu (Antalya Stadyumu Yanı)

GÖSTERİM VE BİLET BİLGİLERİ
Tam: 5 TL - Öğrenci: 3 TL
Yıldızların Altında 3 (Amfi Tiyatro) Açık Hava Sineması’ndaki gösterimler ücretsizdir.
Tüm filmler için yaş sınırı 18’dir.

Biletlerinizi 28 Eylül’den itibaren biletix perakende satış noktalarından, biletix mobil uygulamaları ve 
biletix.com’dan satın alabilirsiniz. Biletler 30 Eylül’den itibaren AKM’de açılacak biletix gişesinden 
alınabilecektir. 
Açık hava sinemalarına girerken biletix’ten gelen SMS ya da PDF bilet çıktısını; uygulama üzerinden ise  
biletinizi göstermeniz gerekmektedir. Pandemi nedeniyle biletlerinizi dijital kanallardan satın almanızı 
tavsiye ederiz.
Detaylı bilgi için: www.biletix.com

• Gösterimler Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşecektir.
• Etkinlik alanına gelirken en az çift doz aşı olduğunuzu belgeleyen Aşı Kartı ve HES kodunuzu yanınızda 
bulundurmanız gerekmektedir. Uygun Aşı Kartı ve HES Kodu olmayan izleyicilerimiz etkinlik alanına 
kabul edilmeyeceklerdir.

• Etkinlik alanında sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması zorunludur.
• Salon girişlerinde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacaktır. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar; 
maske takmayanlar etkinlik alanına alınmayacaktır.

• Pandemi koşulları nedeniyle, film başlangıç saatinden 30 dakika önce mekânda hazır bulunmanız 
gerekmektedir. Seans başlangıç saatinden sonra gelenler gösterim alanına alınmayacaktır. Geç 
kalanlara bilet iadesi yapılmayacaktır. 

• Etkinlik girişinde bilet kontrolü yapılacaktır.
• Gösterim alanlarına girişlerde öğrenci kimlik kontrolü yapılacaktır.
• Gösterim alanına su hariç yiyecek ve içecek getirilmemesi gerekmektedir.
• Açık hava sinemalarında fiziksel mesafeli oturma düzenine uymak zorunludur.
• Ateş, kuru öksürük, tat/koku alma duyularında azalma, nefes darlığı belirtilerinden en az birini 
hissedenler ve/veya yakın zamanda Covid-19 teşhisi konmuş kişilerle temas etmiş olanlar gösterimlere 
katılmamalıdır.

T.C. 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.



Q&As WITH CAST AND CREW
Films in the National Feature Film Competition will be screened at 19.15 and 21.45. 
Q&A sessions with the cast and crew will take place on the following day at 11.00 and 12.00 in the Balerin 
Cafe next to the AKM. For films in the Documentary and Short Film Competitions, Q&A sessions will be 
held immediately after the screenings. Interviews with the directors of the films at the International 
Feature Film Competition will take place after the screening at Under The Stars 2 Outdoor Cinema.

ATATÜRK CULTURAL CENTER OUTDOOR CINEMAS
• Under The Stars 1 (Next to Glass Pyramid)
• Under The Stars 2 (Behind Doğan Hızlan Library)
• Under The Stars 3 (Amphitheater)
Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı Atatürk Kültür Parkı içi AKM No: 7 Muratpaşa / ANTALYA

OPENING AND CLOSING CEREMONIES
The 58th Antalya Golden Orange Film Festival Opening and Closing Ceremonies will be open to the 
public in accordance with the pandemic rules. Admission is free.

Opening Ceremony
Saturday, October 2, 20.00
Indoor Sports Hall
(Next to Antalya Stadium)

Closing and Award Ceremony
Saturday, October 9, 20.00
Indoor Sports Hall
(Next to Antalya Stadium)

SCREENING INFO &  TICKET SALES
Regular: TL 5 - Student: TL 3
Under The Stars 3 (Amphitheater) screenings are free of charge. All screenings are restricted to adults 
aged 18+.

Tickets will be available as of September 28 at the biletix retail outlets, biletix mobile applications and 
biletix.com Tickets can be purchased from the biletix box office, which will be opened at AKM as of 
September 30.

When entering the outdoor cinemas, you must show the SMS or PDF ticket printout from biletix or your 
ticket via the application. Due to the pandemic, we recommend purchasing tickets through digital sales 
channels.

For detailed information, visit www.biletix.com

• The screenings will take place as part of the Covid-19 measures.
• When you come to the event area, you must have your Immunization Card and HES code, which 
certifies that you have at least double dose vaccination. Audience without a suitable Vaccine Card and 
HES Code will not be accepted to the event area.

• It is mandatory to follow the social distance rules and wear a mask in the event area.
• Temperature measurement and mask control will be done at the entrance of the hall. Those with a 
temperature higher than 38 degrees; those who do not wear masks will not be admitted to the event 
area.

• Due to pandemic precautions, you must be at the venue at least 30 minutes prior to the screening. 
Latecomers will not be admitted or refunded.

• Ticket control will be done at the entrance of the event.
• Student ID checks will be made at the entrance to the screening areas.
• No food or drink other than water should be brought to the screening area.
• It is mandatory to comply with the physical distance seating arrangement in open-air cinemas.
• You should not attend screenings if you have been in contact with anyone recently diagnosed with 
COVID-19 and/or are experiencing at least one of the following symptoms: fever, dry cough, loss of 
taste/smell, shortness of breath.








