Sanat, düşüncesiyle var olan insanın duygusal
yönünün ve hayal gücünün dışa yansımasını ve diğer
insanlarla paylaşılmasını sağlayan bir uğraştır.
Aydın BARUŞ
Malatya Valisi
Fesitval Onursal Başkanı
TR Sanata, sanatçıya layık oldukları değerin verilmesi ve gençlerimizin sanat

eğitimlerine özen gösterilmesi toplumsal geleceğimizin sağlıklı olarak
kurulması bakımından son derece önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözü
bu önemi veciz bir şekilde ifade etmektedir.
Diğer sanat dallarından farklı olarak, neredeyse sanatın bütün alanlarından
istifade eden sinema, işlenen olguyu izleyicilere birebir hissettirebilen
yönüyle sanatın sayısız rengi arasında kendisine istisnai bir yer bulmaktadır.
Sinema, düşüncesi, inancı, rengi, dili ne olursa olsun insanları aynı temelde
birleştirebilmekte, bu yönüyle de insanlık için ortak bir dilin oluşmasına katkı
sağlamaktadır.
Sinema vasıtasıyla insanın bizzat kendisi ve hayatı anlamlandırabilme çabası
beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Dolayısıyla beyaz perde, insan yaşamını
bütün netliğiyle gözler önüne seren bir ayna görevi görmektedir. Bu nedenle,
sosyal hayat sürecinde ciddiyeti yeterince algılanamayan ya da dikkatlerden
kaçabilen pek çok problemin tespiti ve bu problemlerin çözümüne yönelik
ortak düşünce oluşturulması noktasında sinemanın hayati bir görev
üstlendiğini söylemek yerinde olacaktır.
Malatya Uluslararası Film Festivali Ülkemizde düzenlenen en önemli
festivaller arasında yer almaktadır. Festival, sinemaya olan ilginin artırılması,
sinema sanatçılarının özgün eserlerinin kamuoyu gündemine tanıtılması,
Malatya insanının sinema sanatıyla yakından tanışması ve özellikle gençlerin
bu sanata olan merakının uyandırılması ve bu konuda yeni yeteneklerin
ortaya çıkarılması bakımından çok önemli işlevleri yerine getirmektedir.
Festival süresince,
beyaz perdenin sihirli atmosferinde kendi
yaşantısından kesitler görme imkânı bulacak olan izleyicilerimizin, hayatı
daha iyi anlamlandırabileceği ne, geleceğe yönelik daha güveni adımlar
atabileceğine ve böylece müstakbel yaşantısına çok daha isabetli bir şekilde
yön verebileceğine inanıyorum.
9.Malatya Uluslararası Film Festivalinin Malatya’mıza, Ülkemize, sanat
camiasına ve tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diliyorum.
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Haydar Işık
Malatya Uluslararası Film Festivali
Festival Yönetmeni
Bu yıl, benim için çok önemli. Öncelikle
bu
önemin,
sebeplerini
saymak
istiyorum. Malatya Uluslararası Film
Festivali’nin yönetmeni olmak için bayrağı
devraldığımda, bambaşka hisler benliğimi
sardı. Bu şehrin topraklarında, sokaklarında
büyüdüm ben. Tam ‘şu’ köşe diyorum, ‘tam
şurada ayakkabı boyamış lığın var Haydar!’.
Sonra başka bir köşeye dönüyorum, ‘İşte
tam şurada da seyyar satıcılık yapmıştın.
Sahi yıl kaçtı? Nereden nerelere?’ diyorum.
O yıllar bu şehrin sokakları, insanları,
havası yaşama tutunmamı sağlıyordu.
Ben kazanırken, kazanmayanlar da vardı.
Açlığına, suskunluğuna tanık olduklarım
ama elimden hiçbir şey gelmeyişinin
olduğu o yıllar işte. Bu festival bu
sebeplerle önemli benim için. Benim o
sokaklara, insanlara bir borcum var.
Bir festival düşünün işte, o insanlara ayna
tutan. O şehrin sokaklarına insanlarına
dönen. Her yıl düzenlenen festival
kapsamının ve kalıplarının biraz daha
dışına çıkmamın sebebi, işte bu. O
zamanlar ödeyemediğim borcu, şimdi
sanatla, filmle ödeme zamanı. Sanat,
duymayan kulaklara duyurur çünkü…
Sanat, bastırılmış tüm sesleri yüzeye çıkarır
ve o çığlık kulaklarımızda istemesek bile
yankılanır. Filmler, bu çığlık için önemli bir
sanat dalı. Kısaca 9. Uluslararası Malatya
Film Festivali ile kocaman bir çığlık atmaya
geliyoruz.
Bu sebeple, her biri benim için müthiş ve
her birinin emeği benim için büyük bir

önem arz eden ekibimle bir dizi festival
hazırlıklarına başladık. Biraz kalıpları kıralım
diyerek, alışıla gelmişin dışına çıkarak
festivalimizi biraz daha halka sunmaya ve
ondan beslenmeye karar verdik. Malatya’nın
gençlerine ve çocuklarına yönelik ciddi
projeler
hazırladık.
Çünkü,
yarınlar
gençliktedir. Bugünün genç damarlarından
akan kan, yarına hayat verecektir ve onu
canlı tutacaktır. Ve bu sebeple onlara
yapılan yatırımlar, emekler, eğitimler asla
boşa değildir. Yarınları ayakta tutarak, bu
borcu da o gençler ödeyecektir. Sinema,
bu eğitim içinde önemli bir yer kapsıyor.
Sinemayı insanlara, özellikle Malatya halkına
sevdirmek, kültür sanatla yan yana getirmek
hedeflerimiz arasında.
Son zamanların küresel sorunu haline
gelmiş ‘göçe uyum’ olgusunun da üzerinde
durmaya karar verdik. Bunu için önemli
yönetmenlerin önemli filmlerinden güzel
bir “film seçkisi” hazırladık. Göçten sonraki
uyum… İnsanlar bir şekilde, doğdukları
büyüdükleri toprakları terk ederek, başka
topraklara artık kitleler halinde göç etmeye
başladılar. Göç gerçekleştikten sonra gidilen
yerde nasıl uyum sağlanabilir? Bununla ilgili
çalışmalara yer verdik ve bunu konu alan
filmlerden seçmeler yaptık.
Sayın
Malatya
Büyükşehir
Belediye
Başkanımız
Selahattin
GÜRKAN’a
teşekkürlerimi sunarım. Sanatı ve sanatçıyı
destekleyen kişiliği, şehre bu bağlamda
verdiği önem ve çalışmaları için. Sayın valimiz
Aydın BARUŞ’a da aynı şekilde teşekkür
borçluyuz. Festival hakkında defalarca
kez oturup, bunları benle konuştuğu için…
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve
Malatya Valisinin fikirlerini de önemseyerek
bu yola çıkmış olduk.
Sinema benim için başta kitleseldir. Eğitimöğretim için vazgeçilemeyecek bir araçtır.
Bir ülkenin kodlarını, renklerini, şehirlerinin
kokusunu bize veren önemli bir araçtır.
Kitlesel olduğu için de kitle ile yani halkla,
sıklıkla yan yana gelmelidir ve buluşmalıdır.
Halkla buluşmasının yanında sanat ve
sporun estetik bağlamda ilişkisinden
dolayı spor yapmaya teşvik eden çok
önemli etkinlikler düşündük, bunları da
paylaşacağız. Kadınlara bir tık önem verip,
kadınlara yönelik film izleme etkinliklerini

de festival kapsamına katacağız. Hem
Malatya’dan hem de Malatya dışından
gelen konuklarımıza Malatya’nın eşsiz
güzelliğini ve değerleri sunacağız.
Röportajlarla, söyleşilerle, filmlerle…
Kısaca hem görsel hem de yazılı
mecralarla.
Festivale destek veren, sponsor olan,
yanımızda bulunan sanat ve sanatçı
dostu arkadaşlarımıza sonsuz sevgi ve
saygılarımı iletiyorum. Ülkemizde hiçbir
zaman festivallerin eksik olmamasını
temenni ediyorum. Çünkü sinemayı
anlarsak, Dünya’nın değerini anlamış
oluruz. Sinema etkileşim için kitlesel
anlamda en güçlü mecra olduğunu
unutmayalım ve unutturmayalım.

Ümit Acar
Oyuncu

ONUR ÖDÜLÜ/ ONUR ÖDÜLÜ
1956 yılında İstanbul Kabataş’da doğdu. 1980 yılında
Türkiye Sinema Kralı seçilerek başladığı sanat hayatına;
Sinema-Tv dizi filmleriyle 39 yılı aşkın bir süreden beri
devam etmektedir.350’den fazla sette bulunan Acar, dizi ve
sinema filmi ile 100’ün üzerinde reklam filminde rol almıştır.
21 Yaşında Doğa ACAR adında bir kızı vardır. 25 Yıldan
beri Kuşadasında yaşamına devam eden Sanatçı,Müzik
çalışmalarının yanı sıra hediyelik eşya satan bir mağazanın
da işletmeciliğini yapmaktadır. Son dönemde 9 adet
sinema filminde yer alan Ümit Acar sinemamızın tecrübeli
isimlerindendir.
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ile 100’ün üzerinde reklam
filminde rol almıştır.kendisi
Selçuk
ilçesinde
Altın
Artemis Musiki Cemiyeti ve
Kuşadası Musiki Cemiyeti
şefliği yapmaktadır.
Ümit Acar
Oyuncu
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AİDİYET
BELONGING
2019, Türkiye-Kanada-Fransa, 73’

Burak Çevik
Yönetmen

Yönetmen (Director) : Burak Çevik
Senarist (Screenplay) : Burak Çevik
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Barış Aygen
Kurgu (Editing) : Burak Çevik, Ali Aga
Müzik (Music) : Mine Pakel
Oyuncular (Cast) : Eylül Su Sapan, Çağlar Yalçınkaya
Yapımcı
(Producer) : Burak Çevik, Selman Nacar, Mustafa
Uzuner, Kerem Ayan
Yapım Şirketi (Production Company) : Kuyu Film
E-posta (E-mail) : cevikburak@gmail.com

Burak Çevik (1993, İstanbul) İstanbul
Bilgi
Üniversitesi’nde
SinemaTelevizyon öğrenimi gördü.
2018
yılında
yönetmenliğini
gerçekleştirdiği ilk uzun metrajı
‘Tuzdan Kaide’, 68. Berlin Film
Festivali’nin
Forum
Bölümü’nde
dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
2019 yılında yönettiği ikinci filmi
‘Aidiyet’ 69. Berlin Film Festivali’nin
Forum Bölümü’nde dünya prömiyerini
gerçekleştirdi.
Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
Sinema-Televizyon Bölümü’nde yarı
zamanlı
öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

2003’ün Aralık ayında, İstanbul’un banliyö
mahallerinin birinde yaşayan 55 yaşındaki bir
kadın,
evine giren bir yabancı tarafından bıçaklanarak
öldürülür. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma
sonucu, maktulün kızı ve kızının sevgilisi
gözaltına alınır. Dava 2007 yılında sonlandığında,
mahkeme ikisini de müebbet hapis cezasına
çarptırıyor. Aidiyet, 15 yıl sonra bu kriminal
vakanın
mekânlarını takip ederek cinayeti işleyen zanlının
polis karakolunda verdiği ifade eşliğinde
topografik bir gözlem yapıyor ve ardından çiftin
ilk tanıştığı geceye odaklanıyor.

Burak Çevik (1993, Istanbul) studied
Film and Television at Istanbul Bilgi
University. İn 2018, he directed his first
feature ‘Tuzdan Kaide’ and it held the
world premiere at the Forum Section
at the 68th Berlin Movie festival. İn
2019, he directed his second movie
‘Aidiyet(belonging)’ and it held again
the world premiere at the Forum
Section at the 69th Berlin Movie
festival. Currently he is a part- time
lecturer at the department of Cinema
and Television at Istanbul Bilgi
University.

In December 2003, a 55- years old woman living
in one of Istanbul’s suburban neighborhoods,
stabbed to death by a stranger entering her
home. As a result of the investigation into the
murder, the victim’s daughter and her lover
are taken into custody. When the case ended
in 2007, court sentences them both to life
imprisonment. Belonging to this criminal case
after 15 years accompanied by a statement made
by the suspect at the police station following the
murder makes a topographic observation and
then focuses on the night the couple first met.
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BİR RÜYA GÖRDÜM
ANLATSAM DA
ANLAMAZSINIZ
I HAD A DREAM YOU
WON’T UNDERSTAND EVEN
IF I TOLD YOU
2019, Türkiye, 66’

Burcu Esenç
Yönetmen
Meslek hayatına gazetecilikle başladı
ardından özel kanallarda ve TRT’de
birçok kültür sanat programında
yönetmenlik yaptı. 2013 yılında ilk
bağımsız belgeseli” Sadık” ile yurt
içinde ve yurt dışında çeşitli ödüller
kazandı. Bir belgesel çekmek için
ihtiyacı olan tek şeyin, sinemaya
duyulan büyük tutku olduğuna
ve Esenç” Bir rüya gördüm anlatsam
da anlamasınız adlı son filminde
kişisel tarihi ile ilgili birçok sırla
yüzleşti.
Having begun her career as a
journalist, she has worked as a
director on private TV channels
and TRT directing culture and art
related programs. She shot her first
independent documentary film titled
“Sadik” in 2013 which won her many
national and international awards.
Believing, as always, that one and
only thing needed for shooting a good
documentary is that great affection
for cinema, Mrs. Esenç has had a
chance to become better informed
about the history of her family as well
as harsh historic facts.

Yönetmen (Director) : Burcu Esenç, Cantekin Cantez
Senarist (Screenplay) : Burcu Esenç, Cantekin Cantez
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Levent Ahi
Kurgu (Editing) : Burcu Esenç, Cantekin Cantez
Müzik (Music) : Ferhat Özgür Kale
Oyuncular (Cast) : Burcu Esenç, Burak Esenç, Rahmi Esenç
Yapımcı
(Producer) : Burcu Esenç, Cantekin Cantez
Yapım Şirketi (Production Company) : Burcu Esenç, Cantekin
Cantez
E-posta (E-mail) : ccantez@gmail.com

Bir rüya gördüm, anlatsam da anlamazsınız,
çünkü Ubıhçaydı” demişti dünya üzerinde Ubıh
dilini konuşan son insan Tevfik Esenç. . Ubıhça’nın
kurtarılma öyküsü Hacıosman köyünde Esenç’
in evinde başladı. Paris’te Sorbonne Üniversitesi
ve College De France’ta, Oslo’da Oslo
Üniversitesinde ve İstanbul’da dünyanın dört
bir yanından gelen dilbilimcilerle devam etti. .
Belgeselin yönetmenlerinden biri olan Tevfik
Esenç’ in torunu Burcu Esenç, dedesinin izinden
bir yolculuğa çıkıyor. Paris, Oslo ve Kafkasya da
kaybolan bir dilin izlerini sürüyor. Bu yolculukta
anadilini kaybetmenin ne demek olduğunu,
Ubıh halkının geçmişini, sürgün acılarını, kimlik
arayışını, anadilinin neden yok olduğunu ve
asimilasyon olgusunu sorguluyor.
“I’ve had a dream you won’t understand if I told,
because it was in Ubykh” said Tevfik Esenç the
last man on this earth who spoke in Ubykh.
Esenç’s home in Haciosman village was the very
place where works to save Ubykh language
from extinction had begun and carried on at
Sorbonne University and College de France in
Paris, Oslo University in Oslo and in Istanbul with
the participation of linguists from all around the
world .Burcu Esenç, the granddaughter of Mr.
Esenç and co-director of the film, sets out on
a journey in the footsteps of her granddad to
Paris, Oslo and Caucasus to dig more about the
language that was lost, and the meaning of exile,
losing of a language and assimilation of ethnic
minorities.
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Dilsiz
The Mute
2019, Türkiye, 94’

Murat Pay
Yönetmen
Murat Pay, 2003 yılında Marmara
Üniversitesi
Radyo-TelevizyonSinema bölümünü bitirdi. 2012
yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları
Bölümü’nden ‘Gölge Oyunu Karagöz
ve Sinema’ adlı yüksek lisans teziyle
mezun oldu. Teorik ve pratik ilk film
çalışmalarını Bilim ve Sanat Vakfı’nda
gerçekleştirdi. 2005 yılından bu
yana aynı kurumda film atölyesi
eğitmenliği
yapmaktadır.
Hayal
Perdesi ve Anlayış dergileri için film
yazıları hazırladı. Film çalışmalarını
2012-2014 yılları arasında Kaplan Film
bünyesinde sürdüren Murat Pay, 2014
yılından beri çalışmalarını Rasathane
Film çatısı altında yürütmektedir.
Murat Pay graduated from the Radio,
Television & Cinema Department
of Marmara University in 2003. In
2012, he learned a postgraduate
degree from the Islamic History & Arts
Department of the Faculty of Theology
at Marmara University, writing his
thesis on ‘Karagöz Shadow Plays
and Cinema’. His first job combining
the theory and practice of film was
at the Science & Arts Foundation in
Istanbul, where he has been leading
workshops since 2005. He has
written on film for the magazines,
Hayal Perdesi and Anlayış. From
2012-2014, he continued his film
career at Semih Kaplanoğlu’s Kaplan
Film. And since 2014, he has been
working at Rasathane Film.

Yönetmen (Director) : Murat Pay
Senarist (Screenplay) : Selman Kılıçaslan, Murat Pay
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Andreas Sinanos
Kurgu (Editing) : Taner Sarf
Müzik (Music) : Ali Saran, Salih Demirtaş
Oyuncular (Cast) : Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan
Atasever, Emin Gürsoy
Yapımcı
(Producer) : İsmail Murat Erdağı
Yapım Şirketi (Production Company) : Rasathane Film
E-posta (E-mail) : murat.erdagi@rasathanefilm.com

Filmin Sinopsisi ( Synopsis of the movie )
Küçük bir çatı katında hayatını yalnız sürdüren Sami
maişetini duvar ressamlığı ile sağlamaktadır. Bir gün
onu çok seven babaannesinin vefatını ve kendisine
bir sandığı miras olarak bıraktığını öğrenir. Sandıkta
hat sanatıyla ilgili malzemeler vardır. Sami ilk başta
sandıktaki malzemeleri pek umursamaz; hatta bu
malzemelerden kurtulmayı bile düşünür. Fakat duvar
resmi için gittiği bir kütüphanede tanıştığı Selma, onun
için bir dönüm noktası olacaktır. Selma eskiden hat
sanatıyla ilgilenmiş, İstanbul hanımefendisi tavırlarıyla
dikkat çeken alımlı ve oturaklı bir kadındır. Sami,
Selma’nın yönlendirmesiyle hat meşkine adım atar.
Bir yandan da hat sanatının hâlihazırdaki durumundan
hazzetmeyen, bir süredir öğrenci kabul etmeyen, eski
kuşak, yetenekli ve zor bir hattat olan Eşref Efendi
tarafından aşka yönlendirilir. Selma ve Eşref Efendi
arasında sıkışan Sami için meşk, hafızasıyla yüzleştiği
zorlu bir serüvene dönüşecek ve esaslı bir soruyu
gündeme getirecektir: Aşk olmadan meşk olmaz mı?
Living on his own under a modest roof, Sami makes a
living as a mural painter. One day, he learns that his
doting grandmother has passed away and left him a
small chest full of calligraphy materials. At first, Sami
rather dismisses the contents of the chest, so much so
that he even considers getting rid of them. But then
he meets Selma at the library where he has been
commissioned to do a mural, and the introduction
marks a turning point for him. Selma, an attractive
and dignified woman with the impeccable manners
of an old Istanbul family, once took up calligraphy
herself. With her guidance and encouragement, Sami
embarks on learning the practice of calligraphy. He is
helped in his endeavours by Eşref Efendi, a gifted but
demanding oldgeneration calligrapher, whose distaste
for the present state of calligraphy has deterred him
from taking on students for some time. And the master
is quick to steer Sami towards love. For Sami, who finds
himself caught between Selma and Eşref, the practice
of calligraphy becomes a challenging journey in which
he is forced to confront his memory, but also to address
a fundamental question: Is practice impossible without
love?
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Kapan
Trap
2019, Türkiye, 83’

Seyid Çolak
Yönetmen
İstanbul Şişli doğumlu. Beykent
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema-Televizyon mezunu. 2013
yılında Afrika (Nijer, Mali, Kamerun,
Çad, Togo, Benin) gezisi sırasında
çektiği fotoğraflarla ‘Benim Afrika’m’
sergisini açtı. Senaryosunu yazıp
yönetmenliğini yaptığı Oyun ve Kara
Kar filmleri ulusal ve uluslararası
festivallerden
ödüllerle
döndü.
2014 yılında kısa film Soğuk,
Kültür Bakanlığı ve TÜRSAK’ın
ortaklaşa düzenlediği ‘10. Geleceğin
Sinemacısı’ ödülünü alarak yapım
desteği kazandı.

He was born in, Sisli, Istanbul. He’s
graduated from Beykent University of
Cinema and Television Department.
In 2013, he held an exhibition named
‘’ My Africa’ with the photos which
he took during his Africa trip. ‘’The
Game’’ , ‘’Black Snow’’and “Serender”
short films, written and directed by
him, won a lot of rewards in national
and international short film fests. Also
in 2014, his short film ‘’Cold’’ won
‘’10. Cinematographer of the Future’’
coordinated in the partnership with
Ministiry of Culture and TURSAK. Trap,
first movie.

Yönetmen (Director) : Seyid Çolak
Senarist (Screenplay) : Güven Adıgüzel, Seyid Çolak
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : İlker Berke
Kurgu (Editing) : Naim Kanat
Müzik (Music) : Ali Saran
Oyuncular (Cast) : Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş,
Yasemin Girgin, Sami Aksu, Güliz Oktar, Yüksel Akça
Yapımcı
(Producer) : Seyid Çolak
Yapım Şirketi (Production Company) : Zürafa Film, TRT
E-posta (E-mail) : seyidcolak@gmail.com

Bir adada yaşam süren beş balıkçı arkadaşın tek
düze giden hayatları aralarından birisinin nedeni
bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmasıyla
değişime uğrar. Üstelik nereden geldiği
bilinmeyen vahşi kurdun adada yavrulayıp,
kendine yaşam alanı açmaya çabalaması
da arkadaşlar arasında gittikçe yükselen bir
gerilime neden olur.
Five fishermen live on an island. Their ordinary life
start to change with the unknown disappearance
of one of them. Also a wolf comes to the island.
The Wolf tries to open his own living space.
These happenings cause a growing tension
between friends.
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Kimsesizler Oteli
The Hotel Of Waifs
2018, Türkiye, 71’

Rıdvan Karaman
Yönetmen
1987’de Ankara’da doğdu. Ankara
Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi, Tiyatro Bölümü, Dramatik
Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun
oldu. Pek çok hikâye ve oyun yazdı;
belgesel, kısa film ve tiyatro oyunu
yönetmenliği yaptı.
He was born in Ankara in 1987. He
graduated from Ankara University,
Faculty of Languages History and
Geography, Department of TheatreDramatic Writing. He has written many
stories and plays and has directed
short films and plays.

Yönetmen (Director) : Rıdvan Karaman
Senarist (Screenplay) : Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Rıdvan Karaman
Kurgu (Editing) : Rıdvan Karaman
Müzik (Music) : Yunus Dişkaya
Oyuncular (Cast) : Yapımcı
(Producer) : Onur Başer
Yapım Şirketi (Production Company) : E-posta (E-mail) : ridvankaraman@gmail.com

Kimsesizler, evsizler, sahipsizler, düşkünler,
ötekiler, unutulanlar, dışlananlar, istenmeyenler…
Kimsesizler Oteli; evden çok uzakta geçici bir
dinlenme yeri, karanlık bir lunaparkta solgun bir
eğlence, ruhun dolambaçlı yollarında coşkulu bir
gezinti.
Waifs, homeless, derelicts, almsmen, others,
forgettens, outcasts, unwanteds… The Hotel of
Waifs; a temporary resting place far from home,
an amusement in a pale fun fair, an enthusiastic
trip on roundabout ways of soul
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Kızım Gibi Kokuyorsun
Scent Of My Daughter
2019, Türkiye, 103’

Olgun Özdemir
26 Ağustos 1973, İzmir doğumlu. Köln
Uluslararası Stüdyo Akademi Medya
Okulu Reji bölümü
mezunu. Sargona Film Prodüksiyon
firmasının faal ve sahibi.

Olgun Özdemir was born 26 August
1973 in İzmir, Turkey. He graduated
from the
Köln International Studio Academia
Media School. His degree is Stage
Management. He is the owner of
Sargona Film Production

Yönetmen (Director) : Olgun Özdemir
Senarist (Screenplay) : Olgun Özdemir
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Ali Utku
Kurgu (Editing) : Semih Gülcüoğlu
Müzik (Music) : Onur Tarçın
Oyuncular (Cast) : : Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen
Özdemir, Şerif Sezer, Tolga
Güleç, Esin Civangil
Yapımcı
(Producer) : Olgun Özdemir, Co-Yapımcı Ron
L.Carr
Yapım Şirketi (Production Company) : Sargona Film
Prodüksiyon
E-posta (E-mail) : olgunozdemir@gmail.com

Kızım Gibi Kokuyorsun, yaşanan bir trajedinin
ardından yolları kesişen Beatrice, Hevi ve İbrahim’in
hikâyesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Beatrice,
büyük bir acı içindedir. Beatrice, 14Temmuz 2016’da
gerçekleşen Nice’deki Işid saldırısında, tüm ailesini
kaybetmiştir. Ailesinin kaybı ile başa çıkmaya çalışan
genç kadın, babasının vasiyetini yerine getirmeyi
kendisine görev edinir. Beatrice, babasının vasiyeti
üzerine, ailesinin cenazesini yıllar önce göç ettikleri
Antakya Vakıflı Ermeni köyüne götürmek üzere yola
koyulur. Antakya’ya ulaştığında Samandağ’da bir
motele yerleşen Beatrice, burada kendisi gibi örgütten
mustarip olan Suriyeli Hevi ile tatil için ülkesine gelen
İbrahim ile tanışır. Birbirlerinin hayatına dokunan
Beatrice, Hevi ve İbrahim aralarından birinin kayıp
yakınını bulmak için birlikte harekete geçer.

Beatrice’s life change dramatically during the terrorist
attack in Nice July 2016 where she loses her parents,
her husband and six year old daughter, who came to
admire the fireworks on the famous Promenade des
Anglais.
Beatrice, fullfilling the wishes of her father, decides to
repatriate the bodies in his native Armenian village
in Hatay, Turkey, near the Syrian border. Beatrice,
desperately tries to commit suicide when Hevi, a
minority Yezidi girl, prevents her to die. Hevi makes her
understand that she escaped from the hands of her
persecutors but she has a sister, who must be in one of
the refugee camps around the area. Béatrice decides
to help her to find her sister, accompanied by Ibrahim,
a young turkish expatriate who came to visit his family.
Together, they will live a human adventure, beyond the
borders to gradually pass from pain to resilience.
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Kovan
The Hive
2019, Türkiye, 93’

Eylem Kaftan
Yönetmen

Yönetmen (Director) : Eylem Kaftan
Senarist (Screenplay) : Eylem Kaftan
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Serdar Ünlütürk
Kurgu (Editing) : Erkan Erdem
Müzik (Music) : Emir Ersoy
Oyuncular (Cast) : Meryem Uzerli, Hakan Karsak, Feyyaz
Duman, Burcu Salihoğlu, Sennur Nogaylar
Yapımcı
(Producer) : Canol Balkaya,
Yapım Şirketi (Production Company) : CABA
E-posta (E-mail) : eylemkaftan21@gmail.com

Eylem Kaftan Boğaziçi Üniversitesi
Felsefe bölümünde okudu. Boğaziçi
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra
İstanbul Bilgi Üniversite’sinde, ardından
Kanada’da York Üniversitesi’nde Sinema
ve TV yüksek lisansı yaptı. Kanada’da
2006 yılına kadar çeşitli TV kanallarına
ve film kuruluşlarına
(TeleQuebec,
VisionTV, National Film Board of Canada)
çeşitli belgeseller ve programlar yaptı. Bu
belgesellerden “Vendetta Song” 2005
yılında Kanada’nın pek çok festivalinden
önemli ödüllerle döndü. Cezayirli
mülteciler ile ilgili yaptığı film “Bledi, This
is Our Home” TeleQuebec kanalında
gösterildi. 2006’dan beri Türkiye’de
TRT ve Al Jazeera Network ’una dış
yapımlar ve iç yapımlar olarak yazar,
yönetmen ve yapımcı olarak belgeseller
ve programlar hazırladı. Kovan isimli ilk
uzun metraj kurmaca filmini 2019 yılında
tamamlamıştır.

Sisli çam ormanlarıyla kuşatılmış, adeta varlığı
bile unutulmuş bir sınır kasabası.. Almanya’da
işleri bir türlü istediği gibi gitmeyen Ayşe
annesinin ağır hastalandığı haberini almasıyla
soluğu anayurdu Artvin’de alır. Annesi ölmeden
önce Ayşe’ye son isteği olarak, ona da kendi
annesinden yadigâr arılığı emanet eder. Bir
zamanlar dillere destan bir bal çıkaran arılık
kalan son bir kaç kovanla yok olmanın eşiğine
gelmiştir. Ayşe başta karşı çıksa da gönlü
annesinin son isteğini reddetmeye izin vermez.
Tuttuğunu koparan mizacıyla, çocukluğunun
masalsı balını bir dünya markasına çevirme
hayalini kısa sürede yaşam amacı haline getirir.
Ancak Ayşe’nin hayalini hiç beklenmedik bir
misafir bozacak, Ayşe’yi kaçınılmaz bir sürece
sokacaktır.

Eylem Kaftan studied philosophy at
Boğaziçi University. After her graduating
from Boğaziçi University, she completed
her master’s degree in Film and Tv at
Istanbul Bilgi University and then at
York University in Canada. Until 2006 in
Canada, she made various documentaries
and programs for various TV channels
and film companies(TeleQuebec, Vision
TV, National Film Board of Canada). One
of these documentaries ‘Vendetta Song’
returned in 2005 with important awards
from many Canadian festivals. Her movie
‘Bledi, this is our home’ about Algerian
refugees was screened on TeleQuebec.
Since 2006, she prepares documentaries
and programs in Turkey for TRT and Al
Jazeera Network’s external and interior
construction as a writer, director and
producer. She completed her first fiction
and feature Kovan in 2019.

Ayşe returns to her hometown in northeastern
Turkey to nurse her gravely ill mother. Before she
dies, Ayse’s mother tells her that she will leave
Ayse her much loved bee hives to manage.
Ayse’s modern life has moved her away from
the mountains of her childhood - a life in which
the bees and their honey were central. But she
puts her city life on hold to manage the bees,
which provide a distraction from her grief. Ayse
slowly starts to work with the local bee keeper
to manage the hives but finds the lessons of her
childhood are buried deep and the hives are more
difficult to manage than she remembers. Ayse’s
failure to pay needful attention to local advice
sees her mother’s bee hives seriously damaged,
if not lost forever. What’s more a Caucasian bear
becomes a real threat to her hives and her life.
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Küçük Şeyler
La Belle Indifference
2019, Türkiye, 94’

Kıvanç Sezer
1982’de Ankara’da doğdu. Ege
Üniversitesinde Mühendislik eğitimi
aldı. İtalya’da Sinema Kurgusu eğitimi
aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek
Sinema-Televizyon sektöründe çalıştı.
Belgesel yapımlarında asistanlık ve
çeşitli TV projelerinde kurguculuk
yaptı. İlk uzun metraj filmi “Babamın
Kanatları”nı 2015 yılında çekimlerini
tamamladı. Dünya prömiyeri 51. Karlovy
Vary Film Festivali Ana Yarışmasında
gerçekleşti. 23. Uluslararası Adana
Film Festivalinde Yılmaz Güney En İyi
Film Ödülü dâhil 7 ödülle dönen film,
53. Antalya Film Festivalinde de En
İyi İlk Film dâhil olmak üzere 6 ödüle
sahip oldu. İkinci filmi Küçük Şeyler
(2019) dünya prömiyerini 54. Karlovy
Vary Ana Yarışmada yaptı ve festival
yolculuğuna devam ediyor.
He was born in 1982 in Ankara. He
studied engineering and then moved
to Italy and changed his career. In 2009
he turned to Turkey and worked in
several documentaries and TV shows
as an editor. He wrote and directed
two short films and one feature length
documentary. His debut My Father’s
Wings was premiered in 51. Karlovy
Vary Main Competition and got more
than 20 awards in several film festivals.
His second film La Belle Indifference
(Küçük Şeyler) premiered in 54. Karlovy
Vary Main Competition and continues
its festival journey.

Yönetmen (Director) : Kıvanç Sezer
Senarist (Screenplay) : Kıvanç Sezer
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Hatip Karabudak
Kurgu (Editing) : Selda Taşkın
Müzik (Music) : Can Saka - Turgut Mavuk
Oyuncular (Cast) : Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah
Parlak, Müfit Kayacan
Yapımcı
(Producer) : Kanat Doğramacı, Kıvanç Sezer, Tolga
Karaçelik
Yapım Şirketi (Production Company) : Asteros Film
E-posta (E-mail) : info@asterosfilm.com

Onur, bölge müdürü olarak çalıştığı ilaç
şirketinden atılır. İşsizlik başta ona çok büyük
bir sorun olarak görünmez ama karısı Bahar için
aynı şey geçerli değildir. Onur onu dinlemez
ve gitgide sadece karısının kaygılarına değil
etrafındaki dünyaya karşı da aldırmaz hale gelir.
Güzel bir aldırmazlık halindeki Onur, daha ziyade
zebralarla çevrelenmiştir. Komedi malzemesi
olmayan olayları absürt bir mizahla ele alan
bu hikayede, kişisel bir krizin bir evliliği nasıl
etkilediğini görüyoruz.
Onur is sacked from his job as manager of a
pharmaceutical company. He’s not too bothered
about being unemployed, but the same cannot
be said of his wife Bahar. Onur doesn’t listen
to her and becomes indifferent not only to her
anxieties but also to the world around him. He’d
rather be surrounded by more zebras. A drama
with dashes of absurd comedy about events that
are no laughing matter: a personal crisis that
impacts their marriage.

Uluslararası Uzun
Metraj Film Yarışması
International Feature
Film Competition

Sınırlar
Boundaries
2019, Türkiye-Malta, 105’

Ece Cantürk
1970 Ankara doğumlu. TED Ankara
kolejinden mezun oldu. Sinema
alanında senaristlik ve yönetmenlik
yapan Ece Cantürk, şu an Yeditepe
Üniversitesi’nde, Kısa Film Yapımı
konusunda dersler vermektedir
Ece Cantürk was born in 1970 in
Ankara. She was graduated from TED
Ankara College. Ece Canturk, who is a
screenwriter and director in the field
of Cinema, currently teaches short film
production at Yeditepe University.

Yönetmen (Director) : Ece Cantürk
Senarist (Screenplay) : Ece Cantürk
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Alkım Ün
Kurgu (Editing) : Alkım Ün / Cansu Kısacık
Müzik (Music) : Umut Özbek
Oyuncular (Cast) : Umut Özbek, Savaş Manyaslı, Rita Wella,
Julian Doyle
Yapımcı
(Producer) : Alkım Ün
Yapım Şirketi (Production Company) : Alkım MEDYA
E-posta (E-mail) : alkim.un@gmail.com

Sınırlar iyidir. Sınırlar yolu gösterir ve seçtiğiniz
yol da, size gerçekte kim olduğunuzu gösterir.
Sizi bir şekilde daha hırslı yapar ve idealleriniz
için savaşçı yapar. Sınırlar tamamen duygularınızı
kazanmak ve onları onurlandırmakla ilgilidir.
Bu karaktere dayalı uzun metrajlı belgeselde
amaç, insanların kendi sınırlarında daha iyi bir
hayata sahip olmasını ve aynı zamanda yaşam
kaliteleri için sınırlamadan kaçınmasını veya
kabul etmemesini içeriyor.
Boundaries are good. They show the path
and the way you have choosen shows who
you really are. Makes you more ambitious in
a good way and make you a fighter for your
ideals. Boundaries are all about honing in on
your feelings and honoring them.
In this character based feauture documentary,
our aim is to show how people built their own
boundaires to have a better life and also
avoiding or not accepting limitation for their life
quality.

Uluslararası Uzun
Metraj Film Yarışması
International Feature
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Omar ve Biz
Omar and Us
2019, Türkiye, 104’

Maryna Er Gorbach /
Mehmet Bahadır Erz
Çifte
kültürlü
(UkraynaTürk)
yönetmen ikilisi ilk filmleri Kara
köpekler havlarken beraber çektiler.
Love me (sev beni) 2014, birlikte film
yönetmenliğini sürdürdüler. Maryna
ve Bahadır 2017 den beri Avrupa Film
Akademisi’ne üye.
Multi-culture
(Ukrainian-Turkish)
Director duo shoot their debut movie.
Kara Köpekler Havlarken (Black Dogs
Barking – 2009) together. Love me
(2014) They continued co-directing
movies ever since. Maryna&Bahadir
are European Film Academy member
since 2017.

Yönetmen (Director) : Maryna Er Gorbach / Mehmet Bahadır Er
Senarist (Screenplay) : Mehmet Bahadır Er
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Aydın Sarıoğlu
Kurgu (Editing) : Maryna Er Gorbach / Aziz İmamoğlu
Müzik (Music) : Oyuncular (Cast) : Cem Bender, Tajsher Yakub, Menderes
Samancılar, Hala Alsayanah, Uygar Tamer, Ushna Çakır, Timur
Ölkebaş, Ali Emrah Doğan
Yapımcı
(Producer) : Mehmet Bahadır Er
Yapım Şirketi (Production Company) : PROTİM V.P
E-posta (E-mail) : mehmetbahadirer@gmail.com

Omar bir sivil olarak ailesiyle ve etrafındakilerle
iletişim kurmaya çalışır. Tek oğlu onu terk eder
ve Amerika Birleşik Devlet’inden gider. Ve
eşiyle oğlu da ona katılmak istiyor. Türk Yunan
sınırındaki evinde iki tane Suriyeli mülteci ile
(Ömer ve Meryem) komşu olduktan sonra
aniden yaşadığı insani deneyim ile önyargılarıyla
ve siyasi görüşüyle yüzleşmek zorunda kaldı.
Now as a civilian, he struggles to communicate
with his family and people surrounding him. His
only son abandoned him and left to the U.S.
And now his wife wants to join her son, too.
After suddenly becoming neighbors with two
Syrian refugees (Omar and Mariye) at his house
near the Turkish-Greek border and the humane
experience he has to live through, he now has to
face his prejudices and his political view.
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120
120
2008, Türkiye, 117’
Yönetmen (Director) : Özhan Eren, Murat Saraçoğlu
Senarist (Screenplay) : Özhan Eren
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Mustafa Kuşçu
Kurgu (Editing) : Kemalettin Osmanlı, Ali Üstündağ
Müzik (Music) : Özhan Eren
Oyuncular (Cast) : Özge Özberk, Cansel Elçin, Burak Sergen
Yapımcı
(Producer) : Özhan Eren
Yapım Şirketi (Production Company) : Posta Film

Birinci Dünya Savaşı’nda, Van sınır birliklerinde cephane
tükenir. Zorlu kış zamanlarında, Osmanlı ordusu Van halkından
yardım ister. Oysa bir yandan Türk-Rus harbi nedeniyle erkekler,
imparatorluğun dört bir yanına dağılmıştır. Halk istese de bu
çağrıya cevap veremez. Bir şeyler yapmak isteyen 120 gönüllü
çocuksa bir şeyler yapmak isterler. Oğlunu savaşta yitirmiş okul
müdürü, cephanenin Sarıkamış’a nakledilmesini söyleyince
harekete geçerler ve gözü yaşlı annelerini geride bırakarak yola
koyulurlar.
In the First World War, ammunition was exhausted in the Van
border troops. During difficult winter times, the Ottoman army
asks the people of Van for help. However, on the one hand,
due to the Turkish-Russian war men, scattered all over the
empire. The public cannot answer this call even if they want.
120 volunteer children who want to do something 1) In the First
World War, ammunition was exhausted in the Van border troops.
During difficult winter times, the Ottoman army asks the people
of Van for help. However, on the one hand, due to the TurkishRussian war men, scattered all over the empire. The public
cannot answer this call even if they want. 120 volunteer children
who want to do something. When the school principal, who
lost his son in the war, told him to transfer the ammunition to
Sarıkamış, they acted and leaving behind their tearful mothers.

Uluslararası Kısa
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Çanakkale 1915
Çanakkale 1915
2012, Türkiye, 128’
Yönetmen (Director) : Yeşim Sezgin
Senarist (Screenplay) : Turgut Özakman
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Aras Demiray,
Muharrem Dokur
Kurgu (Editing) : Arzu Akbaş Bakkalbaşıoğlu
Müzik (Music) : Can Atilla
Oyuncular (Cast) : Şevket Çoruh, Barış Çakmak, İlker Kızmaz
Yapımcı
(Producer) : Serkan Balbal, Murat Akdilek
Yapım Şirketi (Production Company) : Fida Film

Rusya’ya yardım edip İstanbul’u işgal etmeye çalışan, tarihin
gördüğü en büyük donanmalardan biriyle Çanakkale’ye
saldıran Müttefik Kuvvetlere karşı verilen savasın ve zaferin
öyküsü. Savaş öncesi ve savaş esnasında, karakterler üzerinden
mücadeleyi ele alıyor.
The story of the war and victory against the Allied Forces, who
tried to help Russia and invade Istanbul, attacking Çanakkale
with one of the largest navy ever seen in history.

Uluslararası Kısa
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Gurbet Kuşları
Birds Of Foreign Land
1964, Türkiye, 102’
Yönetmen (Director) : Halit Refiğ
Senarist (Screenplay) : Orhan Kemal, Halit Refiğ
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Çetin Gürtop
Kurgu (Editing) : Mehmet Bozkuş
Müzik (Music) : Oyuncular (Cast) : Cüneyt Arkın, Tanju Gürsu, Filiz Akın, Pervin
Par
Yapımcı
(Producer) : Recep Ekicigil
Yapım Şirketi (Production Company) : Artist Film

Filmde, Kahramanmaraş’tan büyük şehre yani İstanbul’a göç
eden bir ailenin dramına tanık oluyoruz Aile, büyük umutlarla
İstanbul’a gelir. Göç başta umut vericiyken sonrasın da
umutlarını tek tek söndürür. Önce bir ev tutarlar, sonra da bir
oto tamirhanesi açarlar... Başlarda hepsi gelecekten umutludur.
Ama zamanla her şey altüst olacaktır. Kent ve kentteki yaşam
aile bireylerini farklı biçimde etkiler. Zamanla aile bireyleri
arasında kopmalar başlar. Günlük yaşamın güçlüklerine, aileyi
derinden etkileyen sorunlar da eklenir.
In the film, we witness the drama of a family who migrated from
Kahramanmaraş to İstanbul in other words to big city. The family
comes to Istanbul with great hopes. In the begining migration is
promising at first, then it extinguishes their hopes one by one.
Firstly they buy a house, then they open a car repair shop. At
first they are all hopeful for the future. But over time everything
will be upset. Urban and urban life affect family members
differently. Over time, ruptures begin between family members.
The challenges of daily life also add to the problems that deeply
affect the family.

Uluslararası Kısa
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Head Over Hooves
Kıvırcık: Ay Macerası
2013, İspanya-İtalya-Fransa, 81’
Yönetmen (Director) : Francis Nielsen
Senarist (Screenplay) : Segundo Altolaguirre
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) :
Kurgu (Editing) : Paolo Armao, Alexis Oscari.
Müzik (Music) : Xavier Berthelot
Oyuncular (Cast) : Emilee Wallace, Kristina Hughes, Peter
Hudson
Yapımcı
(Producer) : Baleuko S.L.
Yapım Şirketi (Production Company) : Lumiq Studios, Art’Mell,
Talape, Film Investment Piedmont.

Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar arasında Blackie adında siyah
kıvırcık bir koyun vardır. Onun en büyük takıntısı ise bir şekilde
aya gitmektir. Blackie, arkadaşlarıyla birlikte benzersiz bir
yolculuk için hazırlıklara başlar.
Among the animals living on a farm is a black curly sheep
named Blackie. His biggest obsession is t go to the moon
somehow. Blackie begins preparations for a unique journey with
her friends.
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Helak: Kayıp Köy
Perish: Lost Village
2015, Türkiye, 88’
Yönetmen (Director) : Özgür Bakar
Senarist (Screenplay) : Özgür Bakar
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Uğur Kaplan
Kurgu (Editing) : Özgür Bakar, Sait Ali Demir
Müzik (Music) : Reşit Gözdamla
Oyuncular (Cast) : Soydan Soydaş, Ömer Güney, Tuğçe Aksum
Yapımcı
(Producer) : Bilal Kalyoncu
Yapım Şirketi (Production Company) : Siyah Perde

Filmde; hırslarının esiri olmuş Özkan ve ailesi, bir suça bulaşır
ve bir süreliğine saklanmak amacıyla bir köye kaçarlar. Köyde
güvende olduklarını sanıp saklanırken, burada yaşanan bir takım
paranormal olaylar hepsinin korkulu rüyası olur. Saklandıkları
bu köyden çıkmaya çalıştıkça, köy hepsi için derinleşen bir
labirente dönüşecektir.
In the film; Özkan and his family, who are captives of their
ambitions, are involved in a crime and flee to a village to hide
for a while. While hiding in the village, thinking that they are safe,
a number of paranormal events that happen here are the fearful
dreams of all of them. They try to get out of village, the village
will become a deepening maze for all of them.

Uluslararası Kısa
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İksir: Dedemin Sırrı

Potion : My Grandfather’s Secret
2014, Türkiye, 73’
Yönetmen (Director) : Birkan Uz
Senarist (Screenplay) : Arzu Yurtseven, Murat Ferhat
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Ferhat Öçmen
Kurgu (Editing) : Aydın Karabulut
Müzik (Music) : Oyuncular (Cast) : Keremcem, Seda Güven, Bülent Şakrak
Yapımcı
(Producer) : Hakan Danış
Yapım Şirketi (Production Company) : Tiglon

Kerem ünlü bir rock yıldızıdır. Ailesini genç yaşta
kaybetmesinden dolayı kız kardeşi Buse ile birlikte, ona dedesi
bakmıştır. Dedeleri, hayvanlar üzerinde çeşitli deneyler yapan
bir bilim adamıdır. Bir gün hayvanlarla konuşmaya ve onlara
hükmetmeye yarayan bir iksir yapar. Ancak şeytani güçlerine
eline geçmemesi için buluşunu herkesten saklar, yardımcısı
Ökkeş hariç. Geçinemeyen iki kardeşi ayırıp Buse ve Puspus’u
kaçıran Ökkeş, iksiri ele geçirerek dünyanın hakimi olmak
istemektedir…
Kerem is a famous rock star. His grandfather took care of him
along with his sister Buse, who lost his family at a young age. Their
grandfather is a scientist who conducts various experiments on
animals. One day he makes a potion to talk to and control the
animals. But he hides his invention from everyone so that he
does not get to evil forces, except his assistant Ökkeş. Ökkeş,
who separated two unsuccessful brothers and kidnapped Buse
and Puspus, seeks the potion and becomes the ruler of the
world. However Ökkeş separates two brothers who don’t get
along and kidnaps Buse and Puspus. Ökkeş wants to take the
potion and become the ruler of the world.
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Kızım ve Ben
My Daughter and I
2018, Türkiye, 110’
Yönetmen (Director) : Murat Gürvardar
Senarist (Screenplay) : Murat Gürvardar
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Muharrem Dokur
Kurgu (Editing) : İlyas Uygur
Müzik (Music) : Nida Şan
Oyuncular (Cast) : Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu, Gizem
Hatipoğlu
Yapımcı
(Producer) : Burak Memişoğlu
Yapım Şirketi (Production Company) :

Hayalini kurduğu polis akademisine giren ve birincilikle mezun
olan Doruk, zengin bir ailenin tek çocuğudur. Bir operasyon
sırasında tanıştığı Serap’a âşık olur ve evlenirler. Fakat kızları
Zeynep’in doğumundan bir süre sonra bunalıma giren Serap
evi terk eder. Özel harekât polisi olan Doruk, bir yandan zorlu
görevini başarıyla yerine getirmeye çalışırken, bir yandan da kızı
Zeynep’e hem annelik hem de babalık yapar. Kızıyla aralarında
çok güzel bir bağ oluşmuşken evi terk edip giden Serap tekrar
çıkagelir ve her şey değişir. Baba ve kızın hayatında zorlu bir
dönem başlamıştır.
Doruk entered the police academy of his dreams and graduated
first. He is the only child of a rich family. During an operation, he
falls in love with Serap and then they marry. However after some
time after the birth of their daughter Zeynep, Serap leaves the
house. As a special operations police officer Doruk, tries to fulfill
his demanding duty successfully while at the same time being
a mother and father to his daughter Zeynep. Serap, who leaves
the house with a beautiful bond with her daughter, comes back
and everything changes. A difficult period began in the life of
the father and daughter.
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Köstebekgiller 1: Perili Orman
Telpidae 1: Haunted Forest
2015, Türkiye, 87’
Yönetmen (Director) : Mustafa Kotan
Senarist (Screenplay) : Arzu Yurtseven, Murat Ferhat
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) :
Kurgu (Editing) :
Müzik (Music) : Rahman Altın
Oyuncular (Cast) : İnci Türkay, Evrim Akın, Anıl İlter, Ruhi Sarı
Yapımcı
(Producer) :
Yapım Şirketi (Production Company) : Arzum Film, Siyah Martı

Küçük bir kız çocuğu yeni taşındıkları evin bahçesinde oynarken
bir köstebek yuvası keşfeder. Küçük kızın bahçede keşfettiği bu
yuvanın sahibi olan sevimli köstebeklerle arkadaş olup onların
dünyasına atılması fazla sürmez. Diğer yandan gözünü para
hırsı bürümüş, fırsatçı bir otel sahibi olan Fahri Fırfır ve müdür
Şehnaz Şıkır, ağaçlık alanları ortadan kaldırarak, sahip oldukları
oteli daha fazla genişletmek istemektedir. Onlara meydan
okuyacak olanlar ise yine sevimli köstebekler ve onlardan
yardım alacak olan ailedir.
A little girl discovers a molehill while playing in the yard of the
house which they just moved to. It doesn’t take long for the little
girl to be friends with the cute mole who owns this nest she has
discovered in the garden and be thrown into their world. On the
other hand, Fahri Fırfır who an opportunistic hotel owner and
hotel maneger Şehnaz Şıkır, wants to expand their hotel further
by removing the wooded areas. The ones that will challenge
them are the cute mole and the family who will get help from
them.
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Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı
Telpidae 2: Amulet
2016, Türkiye, 85’
Yönetmen (Director) : Kudret Sabancı
Senarist (Screenplay) : Arzu Yurtseven
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Çetin Çavan
Kurgu (Editing) : Banu Yılmaz Gürdal
Müzik (Music) : Tamer Çıray
Oyuncular (Cast) : İnci Türkay, Janset, Yavuz Seçkin
Yapımcı
(Producer) : Aslı Oduncu Demirtaş
Yapım Şirketi (Production Company) : Arzum Film

Pelin ve Caner, Köstebekgiller’in en yakın dostlarıdır. Vaktiyle, yaptığı
kötülükler yüzünden, ağaca dönüşen Gölge’yi, Köstebekgiller ’den
Köstan Amca, iyi bir insan olması sözüne karşılık kurtarmıştır. Fakat
Gölge sözünü tutmamış ve çalışmakta olduğu müzayede salonundan,
Kraliçe Sora’nın tılsımlı olduğu söylenen elbisesini çalmıştır. Elbiseye
dokunur dokunmaz da, içinde olan kötülükle birlikte, Köstan Amca’nın
önceden yaptığı ağaç tılsımı harekete geçmiştir. Gölge yeniden ağaca
dönüşmeye başlamıştır. Onu ormanda değerli taşlara ve kürklere düşkün
avcı Şahane Postum bulur. Şahane, Sora’nın elbisesini görür görmez
ona hayran olur ve almak ister. Ancak, elbiseye geçen Köstan Amca’nın
tılsımı, elbisenin sayesinde, Şahane’yi de geyiğe dönüştürmeye başlar.
Gölge bu durumdan kurtulmak için Köstan Amca’ya gitmeleri gerektiğini
söyler. Ancak Köstan Amca, çoktan Köstebekya’ya doğru yola çıkmıştır.
Pelin and Caner are the best friends of “Köstebekgiller”. Once upon
a time, “Uncle Köstan” from the “Köstebekgiller”, saved the “Gölge”,
which had turned into a tree because of the evil he did, in return for his
promise to be a good person. But “Gölge” did not keep his promise and
stole from the auction hall where he was working, Queen Sora’s dress,
which was said to be amulet. As soon as he touched the dress, with the
evil in it, the tree charm that “Uncle Köstan” made earlier was activated.
The “Gölge” began to turn into a tree again. Hunter “Şahane Postum” ,
who fond of precious stones and furs, finds him in the woods. “Şahane”
as soon as Sora’s dress, he admires it and take it. However, due to the
charm of “Uncle Köstan”, “Şahane” begins to turn the deer.”Gölge” tells;
we are should go to “Uncle Köstan” for get rid of this situation. However,
“Uncle Köstan” has already depart for go to “Köstebekya”.
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Öğretmen
Teacher
1988, Türkiye, 93’
Yönetmen (Director) : Kartal Tibet
Senarist (Screenplay) : İhsan Yüce
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Orhan Oğuz
Kurgu (Editing) : Sedat Karadeniz
Müzik (Music) : Cahit Berkay
Oyuncular (Cast) : Kemal Sunal, Kartal Tibet, Selma Sonat,
Reha Yurdakul
Yapımcı
(Producer) : Memduh Ün
Yapım Şirketi (Production Company) : Uğur Film

Hüsnü öğretmen, köyünden İstanbul’a ailesi ile göç eder. İstanbul’a
tutunmaya çalışırlar. Geçim sıkıntısı yakalarını bırakmaz. Bu geçim
sıkıntısında Hüsnü öğretmenin aklını kaybetmesine şahit olacağız.
Hüsnü teacher migrates from his village to İstanbul with his family. They
try to live in Istanbul. They have financial difficulties. we will witness
“Hüsnü “teacher losing his mind.
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Sultan Gelin
Sultan Bride
1974, Türkiye, 76’
Yönetmen (Director) : Halit Refiğ
Senarist (Screenplay) : Halit Refiğ
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Cahit Engin
Kurgu (Editing) : İsmail Kalkan
Müzik (Music) : Abdullah Nail Bayşu
Oyuncular (Cast) : Türkan Şoray, Ali Özoğuz, Handan Adalı
Yapımcı
(Producer) : Hulki Saner
Yapım Şirketi (Production Company) : Saner Film

Film, evlendiği gece kocasını kaybeden bir kadının hikâyesi konu edinir.
Sultan’ın köyde birçok talibi vardır. En yüksek başlık parasını veren Kazım
Ağa, Sultan’ı oğlu Osman’a alır. Kalbinden hasta olan Osman, düğün
gecesi rahatsızlanır ve ölür. Evlendiği gece dul kalan Sultan’ı ailesi geri
ister. Başlık parasını ödediği için Sultan’ı geri vermeye yanaşmayan
Kazım Ağa, Sultan’ın evinde kalabilmesi için töreye başvuracaktır.
The film tells the story of a woman who lost her husband the night of her
marriage. Sultan has many suitors in the village. Kazım Aga, who gave
the highest bride price, took Sultan to his son Osman. Osman, who is
sick from his heart, gets sick and dies on the night of the wedding. Sultan
widowed the night of his marriage and her family wants her back. Kazim
Aga, who refused to return the Sultan because he paid the bride price,
would apply to the traditional laws.

Uluslararası Kısa
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Yugo ve Lala
Yugo and Lala
2015, Çin, 80’
Yönetmen (Director) : Wang Yunfei
Senarist (Screenplay) : Wang Yunfei
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Kurgu (Editing) : Gao Qiang
Müzik (Music) : Sébastien Pan
Oyuncular (Cast) : Lu Liu, Lu Kui, Quanlin Meng
Yapımcı
(Producer) : Zing Zhigang, Yuan Mei, Diao
Renyong
Yapım Şirketi (Production Company) : -

Film, İnsanoğlunun doğaya, hayvanlara ve kendinden başka her şeye
olan bozguncu tavrını ele alıyor. Yugo ormanda tesadüfen karşılaştığı
Lala adlı aslan kırmasının peşinden göklerdeki hayvanlar krallığına
gidiyor. Koca ayı ve Lala ile iyi arkadaş olan Yugo üç gün içinde dünyaya,
insanların arasına dönmezse hayvan olacağını öğrenir.
The film deals with humankind’s corrupt attitude towards nature, animals
and everything else. In the forest, Yugo meets with lion Lala and they go
to the kingdom of animals in the sky. Yugo, a good friend of the big bear
and Lala, Yugo learns that within three days Yugo will be an animal if
Yugo does not return to the world.
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Aether
Aether
2019, Türkiye-İtalya, 82’
Yönetmen (Director) : Ruken Tekeş
Senarist (Screenplay) : Diyalogsuz
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Ute Freund, Deniz
Eyüboğlu, Merle Jothe, Andres Lızana Prodo
Kurgu (Editing) : Marco Spoletini, Rüken Tekeş
Müzik (Music) : Diler Özer & Metehan Dada
Oyuncular (Cast) : Yapımcı
(Producer) : Rüken Tekeş, Billur Arıkan, Gabriele
Orıcchıo
Yapım Şirketi (Production Company) : Sarya Film

Belgeselde, yakında hidroelektrik barajın suları altında kalacak
topraklara yapılan saygı duruşunu gözler önüne seriyor. Doğadaki
doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngünse bir bakış sunulan belgeselde,
mekânın tarihine bir yolculuk yapılıyor.
The documentary reveals the respect for the land that will soon be
flooded by the hydroelectric dam. The documentary presents an
overview of the birth, death and rebirth in nature and makes a journey
to the history of the place.

Uluslararası Kısa
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Akif
Akif
2019, Türkiye, 43’
Yönetmen (Director) : Nihal Ağırbaş
Senarist (Screenplay) : Ömer Erbil
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Ali Murat Altınışık
Kurgu (Editing) : Emre Polat
Müzik (Music) : Universal Music
Oyuncular (Cast) : Erdoğan Özerdem, Ayaz Akgül, Ünal Zorer,
Seren Temel, Kahraman Sivri
Yapımcı
(Producer) : Nihal Ağırbaş
Yapım Şirketi (Production Company) : Ehl-i Hayal Film

Akif belgeseli, milli şairin çocukluğunun ve ailesinin anlatıldığı ilk yapım
olma özelliği taşıyor. Yine dikkat çeken yapımda Akif’in karakterinin
nasıl bir ailede şekillendiği, çocukluğuna dair detaylar ilk kez bir filmde
ele alındı. Belgeselin en önemli özelliklerinden biri de Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez bir belgesel film için şiir okuması oldu.
Akif documentary is the first production of the national poet’s childhood
and family. Again in the production, Akif’s character was shaped in
a family and details of his childhood were discussed in a film for the
first time. One of the most important features of the documentary
was President Recep Tayyip Erdoğan’s first reading of poetry for a
documentary film.
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Benim adım Ferudun
My name is Ferudun
2016, Türkiye,111’
Yönetmen (Director) : Çağan Irmak
Senarist (Screenplay) : Çağan Irmak
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Gökhan Tiryaki
Kurgu (Editing) : Emre Tuncel
Müzik (Music) : Oyuncular (Cast) : Halil Sezai Paracıkoğlu, Büşra Pekin, Güngör
Bayrak, Defne Yalnız, Kadriye Kenter
Yapımcı
(Producer) : Timur Savcı, Cemal Okan
Yapım Şirketi (Production Company) : Taff Pictures

Sevgilisi Ayla tarafından terkedilen Ersan, bu ayrılığı kabullenir ve yeni bir
başlangıca ihtiyacı olduğunu düşünür. Erdek’teki çocukluk evine gider,
orada da aradığı huzuru bulamayan Ersan çareyi uzun süredir gitmediği
Erdek sahiline gitmekte bulur. Sahile yakın bir düğün salonundan
gelen sesler dikkatini çeker ve bir şeyler içip çıkarım düşüncesiyle
girdiği düğündeki damadın babası onu yıllar önce Almanya’ya yerleşen
kardeşinin oğlu Feridun sanır.
Ersan, abandoned by her lover Ayla, accepts this separation and thinks
she needs a new beginning. He goes to his childhood home in Erdek,
where he cannot find the peace he is looking for and finds the solution
to Erdek beach where he has not been there for a long time. The voices
coming from a wedding hall close to the beach attracted his attention
and the father of the groom at the wedding he thought with the idea
of drinking something, thought him Feridun, the son of his brother who
settled in Germany years ago.
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Dönerse Senindir
If It Turns, It’s Yours
2016, Türkiye,108’
Yönetmen (Director) : Erol Özlevi
Senarist (Screenplay) : Gizem Elçi, Oğulcan Türe
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Ömer Kılınç
Kurgu (Editing) : Emre Tuncel
Müzik (Music) : Murat Çekem, Ozan Tügen, Deniz Doğançay
Oyuncular (Cast) : Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen, Uraz
Kaygılaroğlu, Burak Sevinç
Yapımcı
(Producer) : Timur Savcı, Cemal Okan
Yapım Şirketi (Production Company) :
Taff Pictures

Mehmet uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Selin’e deliler gibi âşık
olan genç bir adamdır. Selin ise şarkıcı olma hayalleri kuran genç bir
kadındır. Selin’in dileği gerçek olur ve bir yapım şirketi Selin’le anlaşma
yapar. Ancak Selin ve Mehmet, ayrılırlar. Mehmet ayrılığı etmez ve
arkadaşı Defne’nin de yardımıyla Selin’i geri kazanmaya karar verir.
Mehmet’in Selin’i geri kazanabilmek adına birbirinden komik ve zorlu
yollarda yürümesi gerekecektir.
Mehmet is a young man who is madly in love with his longtime girlfriend
Selin. Selin is a young woman who dreams of becoming a singer. Selin’s
wish comes true and a production company makes a deal with Selin.
However, Selin and Mehmet broke-up. Mehmet doesn’t leave and
decides to get Selin back with the help of his friend Defne. In order to
win back Selin, Mehmet will have to walk along funny and challenging
roads.

Uluslararası Kısa
Metraj Film Yarışması
International Feature
Film Competition

Evcilik Oyunu
House Game
1964, Türkiye, 98’
Yönetmen (Director) : Halit Refiğ
Senarist (Screenplay) : Bülent Oran
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Çetin Gürtop
Kurgu (Editing) : Müzik (Music) : Sezen Cumhur Önal
Oyuncular (Cast) : Göksel Arsoy, Belgin Doruk, Gürel
Ünlüsoy
Yapımcı
(Producer) : Göksel Arsoy
Yapım Şirketi (Production Company) : Göksel Film

Birbirlerini tanımayan ama bir süre evli gibi görünmek zorunda kalan bir
çiftin hikâyesi…
It’s the story of a couple who don’t know each other but have to look
married for a while.

Uluslararası Kısa
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Kardeşim Benim 1
My Brother
2015, Türkiye, 120’
Yönetmen (Director) : Mert Baykal
Senarist (Screenplay) : Zafer Külünk
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Veli Kuzlu
Kurgu (Editing) : Korhan Koryürek
Müzik (Music) : Cem Öget
Oyuncular (Cast) : Burak Özçivit, Murat Boz, Aslı Enver, Ferdi
Sancar, Burak Satıbol
Yapımcı
(Producer) : Serdar Şen
Yapım Şirketi (Production Company) : TAFF Pictures

Yıllardır küs olan iki ünlü kardeşin, babalarının vasiyeti sonrası değişen
hayatlarını anlatan ‘Kardeşim Benim’ filminde Hakan ve Ozan, ‘iki ünlü,
müzisyen kardeş’ olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Güzel oyuncu Aslı
Enver ise acemi bir muhabir rolüyle sinemaseverlerle buluşacak.
Describes the changing lives of two famous siblings, who have been
resentful for years, after the will of their father. In ’My Brother”, Hakan
and Ozan appear in front of the audience as two famous, musician
brothers. Aslı Enver, a beautiful actress, will meet with moviegoers as
a reporter.
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Kromozom Kardeşler
Chromosome Brothers
2019, Türkiye, 77’
Yönetmen (Director) : Hasan Kalender
Senarist (Screenplay) : Hasan Kalender
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Hasan Kalender
Kurgu (Editing) : Müzik (Music) : Senay Mercan
Oyuncular (Cast) : Yapımcı
(Producer) : Hasan Kalender
Yapım Şirketi (Production Company) : -

Dört farklı Down Sendromlu karakter kendilerini topluma kabullendirme
mücadelesi verirken,
ailelerinin hayatları da onlarla birlikte bir maceraya dönüşür
Four different characters with Down Syndrome struggle to be accepted
by society; meanwhile, their families’ lives turn into an adventure as well.

Uluslararası Kısa
Metraj Film Yarışması
International Feature
Film Competition

Müslüm
Müslüm
2018, Türkiye, 132’
Yönetmen (Director) : Ketche, Can Ulkay
Senarist (Screenplay) : Hakan Günday, Gürhan Özçiftçi
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Doğuş Özel, Martin
Szecsanov
Kurgu (Editing) : Mustafa Preveşa
Müzik (Music) : Ender Akay, Sunay Özgür
Oyuncular (Cast) : Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl,
Erkan Can, Turgut Tunçalp
Yapımcı
(Producer) : Mustafa Uslu
Yapım Şirketi (Production Company) : Dijital Sanatlar

Çocuk yaşta, tesadüfen girdiği Adana Halkevi’nde bağlama ustası
Limoncu Ali’yle tanışan Müslüm Gürses, kendisinden hem müzik
bilgisi hem de ilerleyen yaşlarında sık sık hatırlayacağı çok önemli
hayat dersleri alır. Limoncu Ali, bir öğretmen olmasının ötesinde çocuk
Müslüm’e şevkat gösterir, bir nevi babalık yapar.
At a young age, he met “Baglama master Limoncu Ali” at the Adana
Halkevi, where he accidentally entered. He get information from
“Limoncu Ali “ about both important music lessons and very important
life lessons that he will often remember in his later years. “Limoncu Ali”
Beyond being a teacher, Limoncu Ali shows compassion for the child
Muslim and acts as a kind of father.
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Nadide hayat
Rare Life
2015, Türkiye,118’
Yönetmen (Director) : Çağan Irmak
Senarist (Screenplay) : Ali Demirel, Çağan Irmak
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Barış Özbiçer
Kurgu (Editing) : Oğuz Çelik
Müzik (Music) : Evanthia Reboutsika
Oyuncular (Cast) : Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Ümit Erlim,
Sevil Akı, Efecan Şenolsun
Yapımcı
(Producer) : Timur Savcı, Ebru Hamamcıoğlu,
Cemal Okan
Yapım Şirketi (Production Company) : TAFF Pictures

Eşini kaybettikten sonra gençlik hatalarını telafi etmek için kolları
sıvayan Nadide, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul
sıralarında, ardından da mavi sularda bulur.
Nadide tries to make up for her youth mistakes after losing her husband.
With news in the newspaper, she first finds himself at school desks and
then in the blue waters.
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Ölümlü Dünya
Mortal World
2018, Türkiye,107’
Yönetmen (Director) : Ali Atay
Senarist (Screenplay) : Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit,
Volkan Sümbül, Ali Demirel
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Ahmet Bayer
Kurgu (Editing) : Emre Tuncel
Müzik (Music) :
Murat Çekem, Deniz Doğançay,
Özdemir Erdoğan, Zafer Dilek
Oyuncular (Cast) : Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak,
İrem Sak
Yapımcı (Producer) : Cemal Okan, Timur Savcı, Sercan Taşkaya,
Ebru Hamamcıoğlu
Yapım Şirketi (Production Company) : TAFF Pictures

Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Yıllardır Haydarpaşa
Garı’nda Anadolu Tat Lokantasını işletirler. Ailenin, kendi halinde,
sıradan gözüken hayatları aslında pek de gözüktüğü gibi değildir. Bu
ailenin uzun süredir sakladıkları bir sırlar vardır; lokanta işletmeciliğinin
yanı sıra köklü bir teşkilatın içinde çalışmaktadır. Onlar ne pahasına
olursa olsun bu sırrı saklamaya çalışsalar da beklenmedik bir anda
sırları ifşa olur. Artık yeni bir planı devreye sokmaları gerecektir.
“Mermer Family” is a large family consisting of 8 people. They have
been operating Anadolu Tat Restaurant in Haydarpaşa Station for
years. The family’s own, seemingly ordinary lives are not exactly what
they seem. There are secrets that this family has kept for a long time;
In addition to restaurant management, the company operates within
a well-established organization. Even if they try to keep this secret at
any cost, they reveal their secrets unexpectedly. They will now have to
launch a new plan.
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Rüya Makamı
Dream Tonality
2019, Türkiye,
Yönetmen (Director) : Çağla Çağlar
Senarist (Screenplay) : Çağla Çağlar
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Muzaffer Mehmet
Çağlar, Tahsin Yetkin
Kurgu (Editing) : Kenan Mansur Doğru, Tahsin Yetkin, Muzaffer
Mehmet Çağlar
Müzik (Music) : Ahmed Şahin, Tahsin Yetkin
Oyuncular (Cast) : Ahmed Şahin, Ali Nuri Türkoğlu, Emin Işık
Yapımcı
(Producer) : Çağla Çağlar, Muzaffer Mehmet
Çağlar, Tahsin Yetkin
Yapım Şirketi (Production Company) : -

Film setlerinde ses operatörü olarak çalışan Francesco, yaklaşık
beş senedir İtalya’dan Türkiye’ye aralıklarla ney dersi almak için
gelmektedir. Ney çalışmalarına İtalya’da dahi hiç ara vermeden devam
ettiren Francesco bu sanat dalında epey ustalaşır. Ancak, Türkiye’den
dönüşünde aklında ve
gönlünde hiç susmayan bir ses daha vardır. Bir gece gördüğü rüyanın
ardından İstanbul’a doğru yola koyulur. Francesco, bir bahar günü
geldiği İstanbul’da yardımlarını alacağı Neyzen Ahmed Şahin’in yolunu
tutar. Neyzen Ahmed ile Türk musiki makamlarını araştırma yolculuğuna
çıkan Francesco sayesinde, seyirci de makamların sırrını büyüleyici
İstanbul görüntüleri eşliğinde keşfeder.
Francesco as a sound operator working on movie sets, comes to take
about five years Ney lessons intervals to Turkey from Italy. Francesco
continues his Ney studies without interruption even in Italy. However,
in mind and heart, never shuts his return from Turkey has a voice more.
One night after
a dream he sets out for Istanbul. Francesco goes to Neyzen Ahmed to
get help on a spring day.
Neyzen Ahmed and Francesco, who went on a journey of researching
Turkish music maqams, discover the secret of the maqams with their
fascinating Istanbul images.
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Sezen Sokakta
Sezen on the Street
2018,Türkiye, 60’
Yönetmen (Director) : Bedran Güzel
Senarist (Screenplay) : Erkan Güleryüz
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Çağatay Göktepe
Kurgu (Editing) : Burcu Aktaş
Müzik (Music) : Mithatcan Özer, Erkan Güleryüz, Sezen Aksu
Oyuncular (Cast) : Yapımcı
(Producer) : Serdar Şen
Yapım Şirketi (Production Company) : Mayart PRODÜKSİYON

Türkiye’nin farklı bölgelerinde çekilen belgeselde, halen sokakta
sanatını devam ettiren müzisyenler, kariyerinin bir kısmında yolu
sokaktan geçen müzisyenler ve Sezen Sokakta için sokağa çıkan
profesyonel müzisyenler yer aldı. Sanatın gücü ve müziğin huzur
dolu yanını perdeye aktaran belgeselde Sezen Aksu’ya ait 10 şarkı
seslendirildi.
Filmed in different regions of Turkey, the musicians continue the current
street art, way street musicians in the last part of his career and the
street to the street Sezen professional musicians took place. 10 songs
belonging to Sezen Aksu were performed in the documentary which
conveyed the power of art and the peaceful side of music to the screen.
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Sığınak
The Shelter
2018, Türkiye, 88’
Yönetmen (Director) : Gökhan Yılmaz
Senarist (Screenplay) : Gökhan Yılmaz
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Berkan Yılmaz
Kurgu (Editing) : Erhan Örs
Müzik (Music) : Anonim
Oyuncular (Cast) : Emir Benderlioğlu, Onur Şirin, Onur Dikmen,
Oğuz Okul
Yapımcı
(Producer) : Gökhan Yılmaz
Yapım Şirketi (Production Company) : 7 Film Production

Yedikleri ani baskından zar zor kaçan iki Büyük Batı Cumhuriyet’i
mensubu asker, kendilerini boş ve yıkık binalardan birinin bodrumuna
atar. İnsan kıyımlarının ve kötülüklerin arttığı zamanlarda ortaya çıkan
doğa olayı “Kızılşafak”, karanlık bastırdıkça kendisini iyiden iyiye
hissettirmeye başlar.
Kimsenin dışarda kalmasına, nefes almasına ve yaşamasına izin vermez.
Geceyi bodrumda geçirmeyi kararlaştırırlar. Ancak Kızılşafak’ın hemen
öncesinde, yukarı mahalledeki ibadethane görevlisi, evine sığınan
insanlarla beraber kendisini korumak için, bodrumdan malzeme almaya
gelir.
Two soldiers of the Great Western Republic, who barely escaped the
sudden raid, throw themselves into the basement of one of the empty
and ruined buildings. When the massacres of human beings and evils
increase, the nature phenomenon “Rosy dawn” begins to make itself felt
better as the darkness suppresses.
It won’t let anyone out, breathe or live. They decide to spend the night in
the basement. However, just before Rosy dawn, the place of worship’s
stuff in the upper neighborhood came along with the people who took
refuge in his house to buy supplies from the basement.

Uluslararası Kısa
Metraj Film Yarışması
International Feature
Film Competition

Unutursam Fısılda
If I Forget Whispering To Me
2014, Türkiye,123’
Yönetmen (Director) : Çağan Irmak
Senarist (Screenplay) : Çağan Irmak
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Gökhan Tiryaki
Kurgu (Editing) : Emrullah Hekim
Müzik (Music) : Kenan Doğulu
Oyuncular (Cast) : Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür,
Kerem Bursin, Hümeyra Akbay
Yapımcı
(Producer) : Timur Savcı
Yapım Şirketi (Production Company) : TAFF Pictures

Küçük bir kasabada kalbinin en derinine sakladığı hayalleri, Tarık’a
duyduğu aşkla ortaya çıkaran Ayperi, İstanbul’da ulaşacağı şöhret
yolunda da yalnız kalmıyor. Bir zamanlar duvarını süslediği posterler,
satır satır okuduğu müzik dergileri ve büyük bir hayranlıkla dinlediği
plaklar artık hep Ayperi’dir. Kendisinden uzak gördüğü ama içten içe
imrendiği müzik ve şöhret dolu hayat, Ayperi’nin güçlü sesi, Tarık’ın
besteleri, Erhan’ın desteğiyle gerçeğe dönüşür.
Ayperi, who reveals the dreams he has hidden in his heart in a small
town with his love for Tarik, is not alone in his path to fame in Istanbul.
The posters he used to decorate his wall, the music magazines he
reads line by line, and the records he listened to with great admiration
are now Ayperi. A life full of music and fame, Ayperi’s powerful voice,
Tarık’s compositions, which he sees far from himself, but which he envies
deeply, become reality with the support of Erhan
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Uzun Yolculuk
The Long Journey
2019, Türkiye, 70’
Yönetmen (Director) : Mesut Gengeç
Senarist (Screenplay) : Bülent Günal
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Said Küçükşahin
Kurgu (Editing) : Yılmaz Aydın
Müzik (Music) : Yıldıray Gürgen
Oyuncular (Cast) : Ali Sürmeli, Rıza Akın, Caner Coşkun
Yapımcı
(Producer) : Mesut Gengeç
Yapım Şirketi (Production Company) : MG Yapım

Bu belgesel, 1900’lü yılların başında Anadolu’dan ‘Fırsatlar Ülkesi’ olarak
anılan Amerika’ya göçü anlatıyor. Yönetmen Mesut Gengeç Amerika’ya
göç eden iki dedesinin izini sürerken; Anadolu’dan Amerika’ya
uzanan yolculuğun tüm adreslerine tanıklık etti. Türkiye ve ABD’de
15 ayrı noktada (Elazığ, Manisa, Bingöl, Kayseri, Kapadokya, İstanbul,
Foça, New-York, Boston, Cleveland, Salem...) çekimleri gerçekleşen
belgeselde önemli sahneler, Ali Sürmeli, Rıza Akın gibi usta oyuncuların
yer aldığı dramalarla gerçekleşti. Belgeselde Türk ve ABD’li tarihçilerin
yanı sıra Amerika’ya göç edenlerin aileleriyle yapılan röportajlar dikkat
çekiyor.
His documentary describes the migration from Anatolia in the early
1900s to the so-called Ül Land of Opportunities ’. Director Mesut
Gengege traces his two grandfathers to America; He witnessed all
the addresses of the journey from Anatolia to America. Turkey and
in 15 different locations in the US (Elazığ, Manisa, Bingol, Kayseri,
Cappadocia, Istanbul, Foca, New York, Boston, Cleveland, Salem ...)
shooting important scenes in the actual documentary, Ali Sürmeli, Rıza
Akın veteran players such as took place in dramas. The documentary
draws attention to interviews with Turkish and American historians as
well as families of immigrants to the United States.

Uluslararası Kısa
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International Feature
Film Competition
1960-1970 Fantastik Türk Sineması Ses
ve Görüntü Efektleri
1960- 1970 Fantastic Turkish Cinema
Sound and Imaging Effects
2018, Türkiye, 83’
Yönetmen (Director) : Sinan Demirtaş
Senarist (Screenplay) : Sinan Demirtaş
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Turgut Özalp
Kurgu (Editing) : Sinan Demirtaş
Müzik (Music) : Ali Ekber Kayış
Oyuncular (Cast) : Yılmaz Atadeniz, Necip Sarıcı, Levent Çakır,
Sönmez Yıkılmaz, Kunt Tulgar, Hasan Yıldız, Turgut Köse, Ertem
Görenç, Nejdet Kökeş
Yapımcı
(Producer) : Yapım Şirketi (Production Company) : -

Bu film 1960-1970 yılları arasında yapılan fantastik filmlerde ses ve
görüntü efekti üretimi üzerine bir bilgi yolculuğudur. Ülkemizde çok
az örneği görülen, ancak sinema tarihimizde adı geçen bir döneme ait
filmler ve yapılış özellikleri konu edilmiştir.

This film is a journey of knowledge on the production of sound and
image effects in fantastic films made between 1960 and 1970. Films and
their production characteristics of a period which is rarely seen in our
country but mentioned in our history of cinema are discussed

Uluslararası Kısa
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Bal Kaymak
Honey Cream
2018, Türkiye, 90’
Yönetmen (Director) : Onur Tan
Senarist (Screenplay) : Onur Tan
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Veysel Kılınç
Kurgu (Editing) : Mark Marnikovic
Müzik (Music) : Yıldıray Gürgen
Oyuncular (Cast) : Tarık Ünlüoğlu, Beren Gökyıldız, Sabina
Toziya, Filiz Ahmet, Kenan Çoban
Yapımcı
(Producer) : Sertaç Demirtaş
Yapım Şirketi (Production Company) : 2D Medya

Balkanların harika atmosferini kendine fon yapan Bal Kaymak, küçücük
boyuna kocaman bir kalp sığdıran küçük kız çocuğu Bade’nin, dünyanın
en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan
küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikâyesini anlatıyor.
Bal Kaymak, the fund of the great atmosphere of the Balkans, tells the
hopeful story of Bade, a little girl who fits a big heart in her tiny neck,
and stays between her grandfather who produces the best honey in the
world and her resentful grandmother who makes the world’s best skate.

Uluslararası Kısa
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Bir Nefes Yeter
One Breath Is Enough
2017, Türkiye, 73’
Göl kıyısında bir küçük kasabada ufuktan daha açık,
kimi zaman karanlık gerçeklerle yüzleşen iki gencin
romantizm, aşk ve gerilim yüklü dramında izlerken
kendimizle yeniden yüzleşeceğimiz, irademizi sınava
çekecek çok tema var. Hepimiz hayatın içinde mutlaka bir
kere o çok zor soruyla karşı karşıya geliriz: “Hey Allahım;
şimdi ben ne yapacağım?”… Elimiz ayağımız kesilir. İçimiz
titrer. Kalbimiz bin parçaya bölünür. Sesimiz kaybolur. Akıl
susar. Ruh yorulur. Dünya durur.
İşte o anda mucize gerçekleşir ve aşk gelip de kapıyı
çalarsa yanıt tektir: “BİR NEFES YETER”

Göl kıyısında bir küçük kasabada ufuktan daha açık, kimi zaman
karanlık gerçeklerle yüzleşen iki gencin romantizm, aşk ve gerilim
yüklü dramında izlerken kendimizle yeniden yüzleşeceğimiz, irademizi
sınava çekecek çok tema var. Hepimiz hayatın içinde mutlaka bir kere
o çok zor soruyla karşı karşıya geliriz: “Hey Allahım; şimdi ben ne
yapacağım?”… Elimiz ayağımız kesilir. İçimiz titrer. Kalbimiz bin parçaya
bölünür. Sesimiz kaybolur. Akıl susar. Ruh yorulur. Dünya durur.
İşte o anda mucize gerçekleşir ve aşk gelip de kapıyı çalarsa yanıt tektir:
“BİR NEFES YETER”
In a small town on the shore of the lake, there are many themes that
are more open to the horizon, sometimes confronting ourselves while
watching the romance, love and tension-laden drama of two young
people confronting dark truths. We all face a very difficult question once
in life: “Hey God; What am I going to do now? Our hands are cut off. Our
hearts tremble. Our heart is divided into a thousand pieces. Our voice
disappears. The mind shuts up. The soul gets tired. The world stops.
That’s when the miracle happens and love comes and knocks, and the
answer is one: “A BREATHING ENOUGH”

Uluslararası Kısa
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Bizi Hatırla
Remember Us
2018,Türkiye, 120’
Yönetmen (Director) : Çağan Irmak
Senarist (Screenplay) : Çağan Irmak
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Murat Ceylan
Kurgu (Editing) : Alparslan Burak Altıntaş
Müzik (Music) : Çiğdem Erken
Oyuncular (Cast) : Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk,
Binnur Kaya, Sumru Yavrucuk
Yapımcı
(Producer) : Şükrü Avşar
Yapım Şirketi (Production Company) : Avşar Film

Kaan bin bir emek ve zorlukla çalışma hayatında yükselmiş, başarılı
bir iş kariyerine sahip olmuştur. Eşi, iki çocuğu ve işiyle ilgilenirken, bir
sahil şehrinde yaşayan babası Eşref’i ise biraz ihmal etmiştir. Ancak
günün birinde babasının geçirdiği rahatsızlık, onu babasının yanına
gitmeye zorlar, ancak yoğun işlerinden ötürü babasını İstanbul’a, evine
getirmeyi tercih eder. Son derece iyi niyetli ve iyi kalpli bir insan olan
Eşref Bey, burada yük olduğunu hissedince geri dönmek ister. İçindeki
bulundukları güç durum, özellikle Kaan için zor kararlar almayı ve sıkı bir
vicdan muhasebesini gerektirecektir.
Kaan has risen in his working life with a lot of labor and difficulty and has
had a successful business career. He took care of his wife, two children
and his father while neglecting his father Eşref who lives in a kaosta city.
However, one day his father’s ill forces him to go to his father’s side,
but he prefers to bring his father to Istanbul because of his busy work.
Eşref Bey, who is extremely well-intentioned and kind-hearted, wants
to go back when he feels there is a burden here. The difficult situation,
especially for Kaan, will require difficult decisions and strict conscience
accounting.

Uluslararası Kısa
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Deliler: Fatih’in Fermanı
Mad-Fatih’s Edit
2019, Türkiye, 120’
Yönetmen (Director) : Osman Kaya
Senarist (Screenplay) : Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem
Arslan
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Sami Saydan, Hakan
Dinçkuyucu
Kurgu (Editing) : Mestan Sakallı
Müzik (Music) : Tamer Süerdem, İlker Yurtcan
Oyuncular (Cast) : Rüzgâr Aksoy, Yetkin Dikinciler, Nur
Fettahoğlu, Erkan Petekkaya
Yapımcı
(Producer) : Cem Uçan
Yapım Şirketi (Production Company) : Angel Film

Fatih Sultan Mehmet’in gönderdiği Osmanlı elçisi, Romanya Prensi Vlad
tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet,
Vlad’ı öldürmesi için Baba Sultan’a ferman verir. Baba Sultan görev için
Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar’dan oluşan
Deliler Birliği’ni Kuman’la birlikte Edirne’den Targoviçte’ye gönderir.
Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad’ın çetesinin köye
saldırdığını öğrenir. Deliler’in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad’ı
infaz etmektir.
The Ottoman ambassador sent by Fatih Sultan Mehmet was executed
by the Romanian Prince Vlad. In the face of the incident, Fatih Sultan
Mehmet gave a decree to Baba Sultan to kill Vlad. Baba Sultan sends the
Union of Madmen consisting of Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz,
Kongar and Aşgar together with Kuman from Edirne to Targoviçte. The
madmen learn that Vlad’s gang attacked the village as they passed by
the village of Alaca. The purpose of the madmen is to save the village
and then execute Vlad.

Uluslararası Kısa
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Dondurmam Gaymak
My Ice Cream Is Cream
2005, Türkiye, 105’
Yönetmen (Director) : Yüksel Aksu
Senarist (Screenplay) : Yüksel Aksu
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Eyüp Boz
Kurgu (Editing) : Sedat Karadeniz
Müzik (Music) :
Baba Zula
Oyuncular (Cast) : Turan Özdemir, Gülnihal Demir, Recep
Yener
Yapımcı
(Producer) : Yüksel Aksu, Tankut Kılınç, Eyüp
Boz, Bülent Helvacı, Elif Dağdeviren
Yapım Şirketi (Production Company) : Makara Film,
Hermes Film

Muğla’da dondurmacı olan Ali Usta gittikçe insanların tercihi olmaya
başlayan büyük dondurma markalarına karşı var olma mücadelesi
vermektedir. Bunun için de bir yandan dondurmasının reklamını
yapmaya çalışırken bir yandan da yeni aldığı dondurma motoruyla
köy köy dolaşmaktadır. Kasabanın haylaz çocukları ise Ali Usta’nın sarı
motoruna ve tabii ki içindeki dondurmalarına göz dikmişlerdir. İlk uygun
fırsatta da motoru çalarlar. Borçla aldığı dondurma motorunu bıraktığı
yerde bulamayan Ali Usta öfkeden delirir ve motorunu, kendisini
yok etmek isteyen büyük dondurma markalarından birinin çaldığını
düşünerek tek tek bayilerden motorunun hesabını sormaya başlar...
Ali Usta, who is an ice Cream shop in Muğla, is struggling to exist
against the big ice cream brands that are becoming people’s choice.
For this, on the one hand, while trying to advertise his ice cream, he also
walks around the village with his newly bought ice cream engine. The
mischievous children of the town stood out for Ali Usta’s yellow engine
and, of course, his ice cream. They also stole the engine at the first
available opportunity. Ali Usta, who could not find the place where he
left the ice cream engine he borrowed, goes crazy and starts to ask the
account of one of the dealers to the engine by thinking that one of the
big ice cream brands who want to destroy him stole it.

Uluslararası Kısa
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Her Şey Mümkün
Everything İs Possible
2017, Türkiye, 105’
Yönetmen (Director) : Alper Babayağmur
Senarist (Screenplay) : Alper
Babayağmur,
Ayşe
Babayağmur
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Ferit Çetinkaya
Kurgu (Editing) : Müzik (Music) : Seçil Akın.
Oyuncular (Cast) : Yetkin Dikinciler, Azra Akın, Levent
Ülgen, Kaan Girgin, Goncagül Sunar
Yapımcı
(Producer) : Binali Kılıç
Yapım Şirketi (Production Company) : Netvizyon

Kendi küçük dünyasında yaşayıp giden tesisatçı İbrahim, bir gün
piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Tüm hayatını geride bırakır ve
uzun bir tatile çıkar. Otelde tanıştığı ünlü manken Pelin’le aşk yaşamaya
başlar. Ancak gerçek hiç de göründüğü gibi değildir. İbrahim, ikizi
kadar benzediği ünlü bir iş adamının yerine geçmiştir. Her şey yolunda
giderken, Pelin ile İbrahim arasında aşk başlar... Bir yanda İbrahim’in
geride bıraktıkları, bir yanda zenginlerin dünyasının oyunları... Mafyanın,
ihanetin, kumpasın ve magazin dünyasının karmaşası içinde, kadınlar
ipleri ele alır.
One day, Ibrahim, a plumber who lives and lives in his own little world,
wins a lottery prize. He leaves his whole life behind and goes on a long
vacation. She starts to love with the famous model Pelin whom she met
at the hotel. But the truth is not what it seems. Abraham succeeded a
famous businessman whom he looked like as a twin. When everything
goes well, love begins between Pelin and Abraham. On the one hand
Ibrahim left behind, on the one hand the world of the rich games...
Mafia, betrayal, in the complexity of the magazine world, women take
the ropes.
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Hilal-i Ahmer- Hanımlar Merkezi
The Red Crescent Society
“Woman’s Center”
2019, Türkiye, 57’
Yönetmen (Director) : Biket İlhan
Senarist (Screenplay) : Aydan Gündüz, Funda
Özdemiroğlu
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Hakan Körezli
Kurgu (Editing) : Serkan Canpolat, İlhan Elmacı, Harun
Erim
Müzik (Music) : Cemal Ünlü
Oyuncular (Cast) : Özgür Erkekli, Güner Özkul, Yeşim
Ceren Bozoğlu, Selin Yücesoy, Nihan Belgin, Ayla Algan
Yapımcı
(Producer) : Nihan Belgin
Yapım Şirketi (Production Company) : Sinevizyon Film

Balkan savaşları sırasında Müslümanların birçoğu yüzyıllar boyunca
yaşadıkları yerleri terk ederek, çoğunlukla İstanbul’a göç etmiştir. Yetim
genç kızlar, dul kadınlar ve babaları şehit düşmüş çocukları başkentte
çok zor bir yaşam beklemektedir.
İşte Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin “Hanımlar Merkezi”, onlara yardım etmek
amacıyla 20 Mart 1912 tarihinde kurulmuştur. Bu aynı zamanda Osmanlı
döneminde başlayan çok önemli ilk kadın hareketidir.
Küçük bir yardım topluluğu olarak son derece kısıtlı imkânlarla yola çıkan
fakat gittikçe büyüyerek, ışığıyla asırlar öncesinden bugünü aydınlatan
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi’nin umut dolu hikâyesidir bu…
During the Balkan Wars, many Muslims left the lands where they had
lived for centuries, and the majority moved to Istanbul. A very difficult life
awaited young orphaned girls, widows, and children whose fathers had
been killed in battle.
In order to assist them, a very important first women’s movement in
Ottoman started, and on March 20, 1912 The Red Crescent Association
“Women’s Center” was established.
This is the story of the Red Crescent Association “Women’s Center”.
Despite its beginnings as a small assistance association of very limited
means, it grew steadily, and from more than a century ago, it sends its
message of hope to illuminate the present.
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Koyver Gitsin
Let It Go
2018, Türkiye, 97’
Yönetmen (Director) : Kemal Danacı
Senarist (Screenplay) : Ömer Gecü
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Onur Özcan
Kurgu (Editing) : Müzik (Music) : Doruk Somunkıran
Oyuncular (Cast) : Ömer Gecü, Seymen Aydın, Onur
Yaprakçı, Kübra Dilara Çelen, Çetin Altay
Yapımcı
(Producer) : Bircan Film
Yapım Şirketi (Production Company) :

Samet, sevdiği kadın ile evlenmenin hayalini kurar. Samet’in hayallerini
gerçekleştirip, evlenebilmesi için gereken parayı bulması şarttır. Fakat
önünde sadece 3 günü vardır. Talihsiz adam ya parayı bulacak ya
da hayallerine veda edip aşkını kalbine gömecektir. Gereken parayı
bulmak için ağabeyi olarak gördüğü Ferhat ile plan yapan Samet,
başlarına geleceklerden bihaberdir. Bu 3 günde Samet ile Ferhat’ı çok
zor maceralar beklemektedir.
Samet dreams of marrying the woman who she loves. Samet needs to
money for his dreams become real and get married. But he only has
three days in front of him. The unfortunate man will either find the money
or say goodbye to his dreams and bury his love in his heart. Ferhat, who
sees himself as his older brother, plans to find the necessary money,
Samet is unaware of what will happen to them. Very difficult adventures
await Samet and Ferhat in these 3 days.

Uluslararası Kısa
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Meteler
Special Force “Meteler’
2019, Türkiye, 95’
Yönetmen (Director) : Burak Akyol
Senarist (Screenplay) : Burak Akyol
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Serkan Yılmaz
Kurgu (Editing) : Müzik (Music) : Feridun Emre Dursun
Oyuncular (Cast) : Gökhan Mumcu, Serhan Çeliker,
Temmuz Gürkan Karaca, Cem Okyay, Kerem Tanık
Yapımcı
(Producer) : Neslihan Boz, Salih Aksu
Yapım Şirketi (Production Company) : Jineps Yapım

Meteler, Yüzbaşı Kürşad ve 8 askerin yer aldığı Meteler timinin
teröristlerle verdiği mücadeleyi konu ediyor. Afrin operasyonunun 43.
gününde Meteler timi canları pahasına bölgede bulunan teröristler ve
onlara destek veren yabancı unsurlarla zorlu bir mücadeleye girişir.
Meteler, Captain Kürşad and the Meteler team, which includes 8 soldiers,
are fighting the terrorists. On the 43rd day of the Afrin operation, the
Meteler team engaged in a formidable struggle with terrorists in the
region at the expense of their lives and foreign communities supporting
them.
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Sevgili Komşum
My Dear Neighbor
2018, Türkiye, 90’
Yönetmen (Director) : Taner Elhan
Senarist (Screenplay) : Selcan Özgür, Onur Ünlü
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Hakan Okumuş
Kurgu (Editing) : Müzik (Music) : Baba Zula, Ayşe Önder, Ümit Önder
Oyuncular (Cast) : Selin Şekerci, Sezin Akbaşoğulları,
Selim Bayraktar, Erkan Can, Emre Altuğ
Yapımcı
(Producer) : Tanay Abbasoğlu
Yapım Şirketi (Production Company) : TN Yapım

Şale Apartmanı, içerisinde türlü insanların barındığı bir apartmandır.
Herkes tarafından sevilen bir kapıcı, mutlu bir evliliğe sahip bir çift,
mahallelinin kedilerinin sevgilisi yaşlı teyze ve meraklı komşular…
Günlerden bir gün genç bir kadının hastaneye kaldırılması ve ardından
bir başka kadının taşınması apartmanın hareketlenmesine neden
olur. Yeni komşu sığınma evinden gelen genç bir kadındır. Sıkıntılı bir
geçmişe sahip olan kadın, yeni erkek arkadaşı ile birlikte hayatında yeni
bir başlangıç yapar. Kurduğu yeni dünyasında kendisini hiç olmadığı
kadar güvende hisseder. Peki, gerçekten de güvende midir?
Şale Apartment is an apartment in which people are stay. A concierge
loved by everyone, a happy married couple, old aunt with her cats and
curious neighbors. One day a young woman is taken to the hospital
and then another woman moves to the apartment. The new neighbor is
a young woman from the woman’s shelter. A woman with a distressed
background makes a new start in her life with her new boyfriend. He
feels more secure than ever before in his new world. Is he really safe?
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The İmam
The İmam
2005, Türkiye, 110’
Yönetmen (Director) : İsmail Güneş
Senarist (Screenplay) : Ömer Lütfi Mete
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Ege Ellidokuzoğlu
Kurgu (Editing) : Mevlüt Koçak
Müzik (Music) : Ali Otyam
Oyuncular (Cast) : Emin Gürsoy, Burak Yenilmez, Turgay
Tanülkü, Aslıhan Güner, Yeşim Ceren Bozoğlu
Yapımcı
(Producer) : Mustafa Cihat
Yapım Şirketi (Production Company) : Coloni Film

İmam hatipli olduğunu saklayan hız ve motosiklet tutkunu, yurtdışı
eğitimli bilgisayar mühendisi Emre Hacıoğlu, geçmişinden kurtulma
çabasındadır. Bir gün liseden arkadaşı imam Mehmet, ondan, yerine
köyde imamlık yapmasını ister. Arkadaşının son arzusunu kıramayan
Emre, kendini yobaz bir grubun içinde bulur.
Emre Hacıoğlu, an overseas-educated computer engineer who is
passionate about speed and motorcycle, who hides that he is an “İmam
Hatip” high school, tries to get rid of his past. One day, his friend imam
Mehmet from high school asks him to become an imam in the village
instead of him. Unable to break her friend’s last wish, Emre finds herself
in a bigot cohort.
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Tosun Paşa
Toshun Pasha
1976, Türkiye,90’
Yönetmen (Director) : Kartal Tibet
Senarist (Screenplay) : Yavuz Turgul
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Kriton İlyadis
Kurgu (Editing) : İsmail Kalkan, Mevlüt Koçak, Sabit
Özergül
Müzik (Music) : Şehnaz Longa
Oyuncular (Cast) : Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit,
Ayşen Gruda
Yapımcı
(Producer) : Nahit Ataman, Ertem Eğilmez
Yapım Şirketi (Production Company) : Arzu Film

Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi’ye sahip olabilmek için mücadele
eder. Daver Bey’in kızı Leyla’nın ortaya çıkmasıyla mücadeleye yeni bir
konu eklenir. İki aile de Leyla’yı gelin olarak almak ister. Herkes Tosun
Paşa’dan korkmaktadır. Bu durumu kullanmak isteyen Tellioğulları,
Şaban’ı Tosun Paşa kılığına sokar. Bir süre sonra gerçek Tosun Paşa’nın
ortaya çıkması her şeyi altüst edecektir.
Tellioğulları and Seferoğulları struggle to have the Green Valley. A new
subject is added to the struggle with the emergence of Leyla, Daver
Bey’s daughter. Both families want to take Leyla as a bride. Everyone is
afraid of Tosun Pasha. Tellioğulları who want to use this situation, Şaban
Tosun Pasha disguised. After a while, the emergence of the real Tosun
Pasha will upset everything.
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Aile Oyunları
Family Games
2018, ABD, 72’
Yönetmen (Director) : Suzuya Bobo
Senarist (Screenplay) : Suzuya Bobo
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) :
Kurgu (Editing) :
Müzik (Music) : Jake Staley
Oyuncular (Cast) : Megan Boone, Larry Bryggman, Alison
Fraser
Yapımcı
(Producer) : Ben Barenholtz , Michael Goodin
Yapım Şirketi (Production Company) :

Sloane’nun babası Roan yeniden evlilik hazırlığındadır. İkinci baharını
yaşayan Roan ne kadar heyecanlı ise Sloane da bir o kadar mutsuzdur.
Babasının evlenmesine karşı olan Sloan bu evliliği engellemeye kararlıdır.
Evliliği sabote etmek için sevgili Barret ile birlikte çocukluğunun geçtiği
eve geri döner. Roan ve müstakbel eşi Kathryn bu ziyaretten oldukça
memnundur. Çift, misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak için ellerinden
geleni yapar. Fakat bu beklenmedik ziyaret aile sırlarının ortaya
çıkmasına ve şaşırtıcı olayların yaşanmasına neden olur.
Sloane’s father Roan is preparing to marry again. Sloane is unhappy
as excited as Roan. Roan living his second spring. Against his father’s
marriage Sloan is determined to stop this marriage. Sloane for sabotage
to the marriage, she returns to the home of her childhood with her love
Barret. Roan and his future wife Kathryn are very pleased with this visit.
The couple do their best to entertain their guests in the most beautiful
way possible. However, this unexpected visit leads to the emergence of
family secrets and surprising events.
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Anti Sosyal 2
Anti Social 2
2018, Kanada, 90’
Yönetmen (Director) : Cody Calahan
Senarist (Screenplay) : Cody Calahan, Chad Archibald
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Jeff Maher
Kurgu (Editing) : Müzik (Music) : Steph Copeland
Oyuncular (Cast) : Michelle Mylet, Stephen Bogaert,
Josette Halbert
Yapımcı
(Producer) : Cody Calahan, Chad Archibald,
Christopher Giroux
Yapım Şirketi (Production Company) : -

Doğurduğu bebeğinin elinden alınmasının üstünden yıllar geçse de
Sam çocuğunu aramaya devam etmektedir. Virüsten etkilenenlerin
işgaline maruz kalan Social Redroom adlı bir siteyi araştıran, bu sırada
Bean adında küçük bir kızla tanışan Sam, sonunda yakalanır ve yoğun
işkenceye maruz kalır. Sitedeki güncelleme tamamlanıp saldırının son
aşamasını başlatmadan önce oradan kaçması gerekmektedir.
After years of despite to taken away from her baby, Sam continues to
look for her child. Sam meets with a little girl who named Bean, while
investigating a Social Redroom site that has been exposed to virusaffected occupants. Sam is finally caught and subjected to intense
torture. He must escape from the site before the update is complete
and launches the final stage of the attack.
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Deniz ve Güneş
Deniz And Güneş
2018, Türkiye, 90’
Yönetmen (Director) : Barış Denge
Senarist (Screenplay) : Y. Tolga Bozkurt
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Feza Çaldıran
Kurgu (Editing) : Barış Denge
Müzik (Music) : Fırat Yükselir
Oyuncular (Cast) : Burak Serdar Şanal, Şafak Pekdemir,
Melissa Giz Cengiz, Eylül Öztürk, Y. Tolga Bozkurt
Yapımcı
(Producer) : Mehmet Toptan
Yapım Şirketi (Production Company) : MT Film Prodüksiyon

Deniz, babasının zorlamasıyla Nurperi ile evlenecektir. Otilia konseri
için Nurperi’nin yatıyla bir hafta öncesinden Burgazada’ya giden Deniz,
burada dalış yaptığı sırada Güneş ile karşılaşır. Deniz, Güneş’in işitme
engelli olduğunu düşünür ve onunla iletişim kurabilmek için işaret
dili öğrenmeye karar verir. Genç adam işaret dili ile iletişim kurmaya
başlayınca Güneş de onun işitme engelli olduğunu düşünmeye
başlar. İkisi arasında kısa sürede büyük bir tutku oluşur. Deniz, babası,
Nurperi ve Güneş’in gizli aşığı Doruk’a rağmen kalbinin sesini Güneş’e
duyurmak için çabalar.
Deniz will marry Nurperi by his father. Deniz, who went to Burgazada
a week ago with Nurperi’s yacht for the Otilia concert, encounters the
Güneş while diving. Deniz thinks that Güneş is hearing impaired and
decides to learn sign language in order to communicate with her. When
the young man begins to communicate with sign language, the Güneş
begins to think that he is hearing impaired. A great passion soon arises
between the them. Deniz, despite her father, Nurperi and Güneş’s secret
lover Doruk, tries to make the heart of her heart known to the Güneş.

Uluslararası Kısa
Metraj Film Yarışması
International Feature
Film Competition

En Uzun Gece
The Longest Night
2019, Türkiye, 95’
Yönetmen (Director) : Orhan Kılıç
Senarist (Screenplay) : Orhan Kılıç
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Hüseyin
Devrim
Kurgu (Editing) : Müzik (Music) : Can Kiremitçi
Oyuncular (Cast) : Orhan Kılıç, Cem Kılıç, Eda Erol
Yapımcı
(Producer) : Yapım Şirketi (Production Company) : Zeta Yapım,
Bircan Film

Bir cinayet, organ mafyası ve özgürlüğe kavuşma yolunda hayatlarından
olan mültecilerle çevrili bir kedi fare oyunu. Hukuk mu adalet mi sorusuna
yanıt arayan En Uzun Gece’de iyiler kazanıp, kötüler kaybedecek mi?
A murder, organ mafia and a cat and mouse game surrounded by
refugees from their lives on their way to freedom. Will the good win and
the bad lose in the Longest Night seeking the answer to the question
of law or justice?
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İsra ve Sihirli Kitap
Isra and Het Magische Book
2016, Belçika, 85’
Yönetmen (Director) : R. Kan Albay
Senarist (Screenplay) : Valerie Deridder
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Erol Altunbay ,
Benjamin Burghartz
Kurgu (Editing) : Thibault Weewauters
Müzik (Music) : Oyuncular (Cast) : R. Kan Albay, Isra Dela, Tamer Karadağlı
Yapımcı
(Producer) : Erol Altunbay, Jamal Boujouh, R.
Kan Albay
Yapım Şirketi (Production Company) : Kameleon Eyes

Isra 9 yaşında küçük bir kızdır. Bir gün okul gezisine çıkarlar. Ancak
Isra bu gezide sihirli bir kütüphaneye ulaşır. Kütüphaneyi dolaşan kız
kütüphanenin sihirli olduğunu kısa sürede fark eder. Kitaplardan birinin
içinde hapis haldeki küçük bir çocuğu bulan Isra, onu kurtarabilmek için
masal kitabının içine girer. Masallar diyarında bir yolculuğa başlayan
küçük kız bu macerada farklı masal karakterleriyle de tanışacaktır...
Isra is a 9 years old little girl. One day they go on a school trip. However
on this trip, Isra reaches a magic library. The girl walking around the
library soon realizes that the library is magical. In one of the books Isra
finds a young child imprisoned and enters into a fairy tale book to save
him. The little girl who starts a journey in fairy tales will meet different
fairy tale characters in this adventure...
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Kahramanlar Takımı
Monkey King: Hero Is Back
2015, Çin, 89’
Yönetmen (Director) : Tian Xiao Peng
Senarist (Screenplay) : Cory Edwards , Tian Xiao Peng ,
Stephanie Sheh
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) :
Kurgu (Editing) : Müzik (Music) : Oyuncular (Cast) : Jackie Chan, Feodor Chin, Nika
Futterman
Yapımcı
(Producer) : Victor Elizalde, Hui Liang , Ning
Lin , Wei Lu (3) , Elliot Tong
Yapım Şirketi (Production Company) : October Animation
Studıo

Mutlak güce sahip Maymun Kral, cennet ve dünya arasında bir zamanlar
serbest bir şekilde dolaşırdı. Ancak tanrıları kızdırdıktan sonra dağların
derinine buzdan bir kafes ile gömüldü. 500 yıl sonra, canavarlar
küçük bir köye saldırır ve oradaki küçük bir erkek çocuğu ise dağlara
kaçar. Bilmeden Maymun Kral’ı lanetinden kurtarır. Bu çocuktan aldığı
özel cesaret ve yardım ile Maymun Kral kötü canavarlardan köyü
kurtaracaktır.
Monkey King who has absolute power once roamed free between
heaven and earth. However after angering the Gods, he was buried
deep in the mountains with an ice cage. After 500 years, the monsters
attacked to a small village and a small boy escapes to the mountains.
He unknowingly saves the Monkey King from his curse. With special
courage and help from this child, the Monkey King will save the village
from evil monsters.
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Karpuz Kabuğundan Gemiler
Yapmak
Boats Out Of Watermelon Rinds
2004, Türkiye, 110’
Yönetmen (Director) : Ahmet Uluçay
Senarist (Screenplay) : Ahmet Uluçay
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : İlker Berke
Kurgu (Editing) : Senat Preşeva, Mustafa Preşeva
Müzik (Music) :
Ender Akay, Alper Tunga Demirel
Oyuncular (Cast) : Fizuli Caferof, Mustafa Çoban, Gülayşe
Erkoç, Hasbiye Günay, Kadir Kaymaz
Yapımcı
(Producer) : Serdar Tahiroğlu, Diloy Gülün,
Serkan Çakarer
Yapım Şirketi (Production Company) : IFR YAPIM

Recep ve Mehmet yazları, köylerinin yakınındaki yaz mevsiminde
yakınlardaki Tavşanlı kasabasında çıraklık yapmakta olan iki köylü
çocuğudur. Recep bir karpuz satıcısının, Mehmet ise bir berberin
yanında çıraklık yapmaktadır. Her ikisi de sinemaya delicesine
tutkundur. Bu tutkunun bir sonucu olarak geceleri köydeki evlerinin
terkedilmiş ahırında bir yandan derme-çatma bir film projeksiyon
makinesi yapmaya çalışırken, diğer yandan da hayatlarını tümden
değiştirecek olan rejisörlük hayalleri kurmaktadırlar. Köyün delisi Deli
Ömer de çocukların bu sinema sevdasının tek tanığı ve destekçisidir.
The summers of Recep and Mehmet were two peasant children who
had been apprenticeship in the nearby village of Tavsanli during the
summer season near their village. Recep is an apprentice next to a
watermelon seller and Mehmet is a barber. Both are madly passionate
about cinema. As a result of this passion, at night they are trying to make
a makeshift film projection machine in the abandoned barn of their
houses in the village and on the other hand they dream of becoming a
director who will completely change their lives. Deli Ömer, the madman
of the village, is the only witness and supporter of this love of cinema.
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Keşfedilmemiş Çocuklar
Undescovered Children
2019, Türkiye, 93’
Yönetmen (Director) : Bülent Terzioğlu, Korkmaz Yalınkılıç
Senarist (Screenplay) : Murat Ünalan
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : İlker Özkap
Kurgu (Editing) : Müzik (Music) : Selim Gülgören
Oyuncular (Cast) : Esin Civangil, Bilal Savdert, Ümit Acar
Yapımcı
(Producer) : Bilal Savdert
Yapım Şirketi (Production Company) : Keşfedilmemiş
Çocuklar Film Yapım

Aileleri tarafından terk edilen ve yuvada yaşayan çocukların yaşamına
odaklanıyor. Aileleri tarafından terk edilen ve yaşamlarına yuvada
devam eden çocukların hepsinin ayrı bir yeteneği vardır. Hayatta
tutunmak için mücadele eden çocuklar, sokaktaki kirli dünyanın içine
çekilmeye çalışılır.
Film focuses on the lives of children abandoned by their families and
living in kindergartens. All children who have been abandoned by their
families and who continue their lives at home have a different ability.
Children struggling to hold on to life try to be drawn into the dirty world
on the street
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Korkuluk
Scarecrows
2018, Kanada, 80’
Yönetmen (Director) : Stu Stone
Senarist (Screenplay) : Stu Stone, Adam Rodness
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Marc Forand
Kurgu (Editing) : Nick Montgomery
Müzik (Music) : Jamie Rise, Stu Stone
Oyuncular (Cast) : Hannah Gordon, Mike Taylor, Umed
Âmin, Sammi Barber
Yapımcı
(Producer) : Adam Rodness
Yapım Şirketi (Production Company) : Ontario Media
Development Corporation

Gizli bir kıyı gölüne doğru yürüyüşe çıkan bir grup gencin uğursuz bir
mısır tarlasından geçmekten başka çareleri yoktur. Ancak bu çiftçinin
tarlasından izinsiz geçenleri birer korkuluğa dönüştürüp çürümeye
bıraktığından haberleri yoktur. Bir kez giren bir daha çıkamaz…

A group of young people walking to a secret shore lake but they have
not choice without to pass through an ominous cornfield. However, they
do not know that this farmer has turned the unauthorized passers from
his field into a scarecrow and left to rot. Once in, noone can’t leave
again…
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Lanetli Kapı “Paranormal
Orman”
Door in the Woods
2019, ABD, 91’
Yönetmen (Director) : Billy Chase Goforth
Senarist (Screenplay) : Billy Chase Goforth
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Blake Elder
Kurgu (Editing) : Robert Crisp
Müzik (Music) : Garrett Boatz
Oyuncular (Cast) : John-Michael Fisher, Katherine
Forbes, CJ Jones
Yapımcı
(Producer) : Billy Chase Goforth
Yapım Şirketi (Production Company) : Rockhill Studios

Bir aile ormanda gizemli bir kapı bulur. Küçük bir kasabada yaşayıp,
buraya gelen ailenin hayatı, bir gün ormana yaptıkları bir gezi sırasında
gizemli bir kapı bulmaları ile bambaşka bir hal alır. Kapıyı bulmalarından
sonra hayatları kötüye gitmeye başlayan aile, bu gizemli kapının sırrını
öğrenmeye karar verir.
A family finds a mysterious gate in the forest. The life of the family who
live here in a small town becomes completely different when they find
a mysterious door during a trip to the forest. After finding the door, the
family decides to learn the secret of this mysterious door.
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Şeytanın Büyüsü
Adaline
2015, ABD, 97’
Yönetmen (Director) : Bidisha Chowdhury
Senarist (Screenplay) : Bidisha Chowdhury
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Paul Nordin
Kurgu (Editing) : Paul Nordin
Müzik (Music) : Pete Kneser
Oyuncular (Cast) : Jill Evyn, Lane Townsend, Jeremy
Steven Aker, Val Garrahan, Pamela Finney
Yapımcı
(Producer) : Pete Paduano
Yapım Şirketi (Production Company) : BeautifulCircle
Production

Genç bir kadın olan Daniela, sanat ile ilgilenmektedir. Kendisine ait
bir dünya kuran Daniela’nın yaşamı, avukattan aldığı bir haberle farklı
bir hal alır. Daniela’ya, teyzesi Sofia’dan yüklü miktarda para ve bir ev
kalmıştır. Kendisine kalan miras ile ne yapacağına karar veremeyen
Daniela, şehir dışına çıkmanın kendisine iyi geleceğini düşünerek,
eve gitmeye karar verir. Vakit kaybetmeden yola koyulan genç kadın,
yeni bir yer görecek ve yeni insanlarla tanışacak olmasından dolayı
oldukça heyecanlıdır. Teyzesinin evine yerleştikten kısa bir süre sonra,
tuhaf olaylarla karşı karşıya kalan Daniela, evde genç bir kıza ait olan
bir günlük bulur. Genç kadın, günlüğü okumaya başlayarak, geçmişin
kapılarının aralar ve geçmişin korkunç gerçekleri ile yüzleşmek zorunda
kalır.

Daniela, a young woman, is interested in art. The life of Daniela, who
built her own world, becomes different with the news she receives
from the lawyer. Daniela is left with a large sum of money and a house
from her aunt Sofia. Unable to decide what to do with her inheritance,
Daniela decides to go home, thinking that going out of town is good for
her. The young woman, who set off without wasting time, is very excited
to see a new place and meet new people. Shortly after settling in at her
aunt’s house, Daniela a diary that belongs to a young girl. By starting to
read the diary, the young woman breaks through the gates of the past
and faces the terrible truths of the past.
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Tolkien
Tolkien
2019, İngiltere,112’
Yönetmen (Director) : Dome Karukoski
Senarist (Screenplay) : David Gleeson
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Lasse Frank
Johannessen
Kurgu (Editing) : Harri Ylönen
Müzik (Music) : Thomas Newman
Oyuncular (Cast) : Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm
Meaney
Yapımcı
(Producer) : Peter Chernin, David Ready,
Jenno Topping, Kris Thykier
Yapım Şirketi (Production Company) : Fox Searchlight
Pictures

J.R.R. Tolkien’ın hayatını konu alan film, yazarın yetim kaldığı çocukluk
döneminden başlayarak, hayatının ilerleyen dönemlerini de anlatıyor.
Film, I. Dünya Savaşı döneminde yazarın yaşadıklarından tutun ki, aşkı
ve arkadaşlıkları dâhil olmak üzere birçok detaya yer veriyor. Tolkien’e
daha fazla yakınlaşma şansını izleyiciye yaşatacak olan filmde, yazarın
başyapıtlarını yaratırken hayatından kattığı izleri de anlama fırsatı
bulacağız.
J.R.R. The film is about Tolkien’s life and tells the story of his life from
his childhood to an orphan. The film features much of the author’s
experiences during World War I, including his love and friendship. In the
film, which will give Tolkien a chance to get closer to the audience, we
will have the opportunity to understand the traces of the author’s life
while creating his masterpieces.
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Vampir İstilası
Red Spring
2019, Kanada, 104’
Yönetmen (Director) : Bidisha Chowdhury
Senarist (Screenplay) : Bidisha Chowdhury
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Paul Nordin
Kurgu (Editing) : Paul Nordin
Müzik (Music) : Pete Kneser
Oyuncular (Cast) : Jill Evyn, Lane Townsend, Jeremy
Steven Aker, Val Garrahan, Pamela Finney
Yapımcı
(Producer) : Pete Paduano
Yapım Şirketi (Production Company) : BeautifulCircle
Production

Dünya vampirler tarafından perişan edilince. Kurtulan bir grup birlikte
yaşayabilecekleri, ölü olabilecekleri ya da bir şeyleri olan seven,
sevilenlerini aramak için bir araya gelirler ve sonunda kendilerine
bırakılan tek güvenli sığınağın içine sığınırlar. Fakat iyi korunmuş
saklanmaların hapishane haline gelme yolları vardır.
When the world is devastated by vampires. A group of survivors come
together in search of their loving, loved ones, who can live together, be
dead or have something and eventually seek refuge in the only safe
haven left to them. However well-preserved hiding has ways to become
a prison.
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Vicdan ağacı
Conscience Tree
2015, Türkiye,83’
Yönetmen (Director) : Olgun Özdemir
Senarist (Screenplay) : Olgun Özdemir
Görüntü Yönetmeni (Cinematography) : Vedat
Dikmetaş
Kurgu (Editing) : Semih Gülcüoğlu
Müzik (Music) : Umut Eral
Oyuncular (Cast) : Turgay Tanülkü, Şerafettin Kaya,
Tayfun Sav, Belgin Oturgan, Gizem Kınay
Yapımcı
(Producer) : Olgun Özdemir
Yapım Şirketi (Production Company) : Sargona Film

Kuşadası, Kirazlı köyünde Menderes ve yatalak ağabeyi Adnan birlikte
yaşarlar. Menderes kendini bakıma muhtaç olan ağabeyine adamıştır.
Köyün emlakçısı Reşit iki kardeşin oturduğu evi almak ister. Reşit,
Menderes evi ve araziyi satıp ağabeyi Adnan’ı huzurevine yerleştirmesi
için nasihat verir. Adnan bu konuşmayı öğrendiğinde iki kardeş
geçmişleriyle yüzleşecektir. İki kardeşin aynı kadına duyduğu derin
sevgi ve aralarındaki vicdan muhasebesi karılma noktası olacaktır.
Menderes and his bedridden brother Adnan live together in Kirazlı
village of Kuşadası. Menderes is dedicated to his older brother who is in
need of care. Reşit, the real estate agent of the village, wants to buy the
house where the two brothers live. Reşit advises him to sell Menderes
house and land and place his brother Adnan in a nursing home. When
Adnan learns this conversation, the two brothers will face their past.
The deep love of the two brothers for same woman and the conscience
accounting between them will be the point of confusion.

