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Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali’ne güç veren siz
değerli izleyiciler,
Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle bu yıl da bir
araya gelemedik. Sosyal hayatlarımızda zorunlu birtakım
değişimleri birlikte yaşadık. Yetişkinler kadar, her yaştan
ve tüm ülkelerden çocuklar, krizin sosyo-ekonomik
etkilerine maruz kaldı. Bu krizin bazı çocuklar üzerindeki
etkileri ise ömür boyu sürecek.
Uzaktan eğitime ulaşmakta zorlanan çocukların öğrenim
becerileri hem dünyada, hem de Türkiye’de ciddi anlamda
geriledi. Yıllardır bin bir emekle artırılan okullaşma
oranları, özellikle de kız çocuklarının okullaşma oranları
düşüşe geçti. Evde kalmanın çocuklar için, ağır ihmal,
istismar, işçi olarak çalıştırılma, erken yaşta evlendirilme,
örgün eğitimden tamamen kopma riskleri gibi ağır etkileri
de oldu.
Ama biz hâlâ umutlarımızı, inançlarımızı korumaya devam ediyoruz. Çocuklarımız mutlu
olsun, hayalleri gerçek olsun istiyoruz. Çocukların sorunlarına ilişkin duyarlılık ve farkındalık
oluşturmak isteyen gönüllüler, kurum ve kuruluşlarla çalışmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz.
10. yıl festival temamız, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ile
ilgili. Anne baba ve çocukların ayrı ülkede yaşamaları durumunda, taraf devletlerin çocuğun
incitilmediği ölçüde aile ilişkilerini kolaylaştırma ödevi vardır. Anne ve babanın çocuğun
gelişimine olan katkılarını ve Sözleşme’ye taraf olan devletlerin bu konudaki çalışmalarını
gerçekleştireceğimiz çevrimiçi panelde detaylıca ele alacağız.
Tüm festivaller arasında özel bir anlamı ve yeri olan festivalin gerçekleşmesi için filmlerini
bizlerle paylaşan yönetmenlerimize ve emeği geçen tüm ekip üyelerine, gönüllülere,
kurum ve kuruluşlara teşekkür borçluyuz.
Çocukların haklarıyla buluşacağı nice festivallerde görüşmek dileğiyle...

Prof. Dr. E. Nezih Orhon
Çocuk Hakları Kültür ve Sanat Derneği Başkanı
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Dear audience of International Children’s Rights Film Festival,
Due to the ongoing pandemic process, we could not get together this year. We have experienced
some necessary changes in our social lives together. Children of all ages and from all countries, as
well as adults, were exposed to the socio-economic effects of the pandemic. The effects of this crisis
on some children will last a lifetime.
The learning skills of children who have difficulties in accessing distance education have seriously
declined both in the world and in Turkey. The schooling rates, which have been increased with lots
of efforts for years, have decreased, especially the enrollment rates of girls. Staying at home also had
severe effects on children, such as severe neglect, abuse, being employed as a worker, being married
at an early age, and the risks of being completely cut off from formal education.
But we still continue to protect our hopes and beliefs. We want our children to be happy and their
dreams come true. We are very happy to work with volunteers, institutions and organizations that
want to raise awareness and sensitivity about children’s problems.
Our 10th year festival theme is regarding article 10 of the UN Convention on the Rights of the Child.
Where parents and children live in separate countries, states parties have a duty to facilitate family
relations to the extent that the child is not harmed. We will discuss the contributions of the parents
to the development of the child and the studies of the states party to the contract on this issue in
detail in the online panel.
We are indebted to our directors, who shared their films with us, and to all team members,
volunteers, institutions and organizations who contributed to the realization of the festival, which
has a special meaning and place among all festivals.
Hope to see you at many festivals where children will meet with their rights...

Prof. Dr. E. Nezih Orhon
President of the Children’s Rights Culture and Art Association

Çocuk Yönetmenler
Child Directors
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Annem Mikrodalga Fırına Benziyor /

My Mother Looks Like a Microwave Oven

14dk. - Animasyon - Renkli - Özbekistan - 2021 - Dil: Rusça (Türkçe Altyazılı)
14min - Animation - Color - Uzbekistan - 2021 - Language: Russian (Turkish Subtitled)

Yönetmen / Director: DRF Çocuk Animasyon Stüdyosu / DRF Children Animation Studio
Senaryo / Screenplay: DRF Çocuk Animasyon Stüdyosu / DRF Children Animation Studio
Yapımcı / Producer: Dante Rustav
Dairemiz çeşitli ev eşyaları ile doludur. Bazıları rafta toz toplar. Yalnız ve unutulmuş
münzeviler. Ama diğerleri sürekli görünürdedir. Biri ses çıkarır, biri bağırır, diğeri sessiz
ve alıngandır. Tıpkı insanlar gibi. Garip olan o ki, nesneler insanlar gibi mi davranır, yoksa
insanlar nesneler gibi mi davranır?
Our apartment is filled with various household items. Some are gathering dust on the shelf. Lonely
and forgotten recluses. But others are constantly in sight. Someone makes a noise, someone shouts,
and someone is silent and touchy. Just like people. And therefore strange - do things behave like
people, or do people behave like things?
DRF Çocuk Animasyon Stüdyosu /
DRF Children Animation Studio
Çocuk animasyon stüdyosu “DRF” belgesel animasyona odaklanmaktadır. Çocukları sadece çocuk olarak görmeyerek, onları her şeyden önce bağımsız
kişiler olarak tanımlarlar. Çocuklarla her konuda
konuşmayı tercih eden stüdyonun filmleri, çocuksu
bilgelik ve kişisel derin sırlarla doludur.
Children’s animation studio “DRF” focuses on documentary animation. We cannot see in children “only
children”. For us, they are first of all independent persons. And we prefer to talk to children on any topic,
therefore films of our studio are filled with childish wisdom and personal innermost secrets.
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Her Gün Okula Geç Kalan Çocuk /
A Boy Who Was Late for School Every Day

8 dk. - Animasyon - Renkli - Portekiz - 2021 - Dil: Diyalogsuz
8min - Animation - Color - Portugal - 2021 - Language: No Dialogue

Yönetmen / Director: Porto Ludoteca Derneği Anilupa’nın atölye katılımcıları: EB
de Valrico Okulu 4. Sınıf öğrencileri / Porto Ludoteca Association Anilupa´s workshop
participants: Year 4 students of EB de Valrico School
Senaryo / Screenplay: Porto Ludoteca Derneği Anilupa’nın atölye katılımcıları: EB
de Valrico Okulu 4. Sınıf öğrencileri / Porto Ludoteca Association Anilupa´s workshop
participants: Year 4 students of EB de Valrico School
Yapımcı / Producer: Porto Ludoteca Derneği / Porto Ludoteca Association
Her gün okula geç kalan bir çocuk vardır. Sokaklarda koşuştururken bazı kitapları
kaybeder ve kitaplar düşerken karakterler kitaplardan dışarı fırlar. Karakterler artık kentsel
mekândadırlar ama hikâyelerin içindeymiş gibi davranırlar.
There is a boy who is late for school every day. When he rushes through the streets, he loses some
books and as they fall down, the characters jump out of them. They are now in the urban space, but
behave as if they were inside the stories.
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EB de Valrico Okulu 4. Sınıf Öğrencileri /
Year 4 students of EB de Valrico School
Daha önce hiç deneyimi olmayan genç film yapımcıları,
bu filmin senaryo yazımından storyboard yapımına,
kuklaların ve sahnenin yapımına ve stop motion tekniğiyle
canlandırmaya kadar tüm ana süreçlerin başkahramanıdır.
Filmin kurgusu, animasyon alanında çok çeşitli etkinlikler
geliştiren bir eğitim ve kültür merkezi olan animasyon
merkezi “Anilupa” tarafından yapılmıştır. Anilupa, film
yapımına katılma, sinemanın ortaya çıkışı hakkında
interaktif bir şekilde bilgi edinme ve diğer eğitici ve yaratıcı
etkinliklere katılma olanağı vererek tüm halkın aktif
katılımını teşvik etmeyi amaçlar. Anilupa’nın filmografisi şu
anda çeşitli kuruluşlardan çocuklar, gençler ve yetişkinler
tarafından yapılmış 200’den fazla filmi içermektedir.
The young filmmakers who had no previous experience were
the protagonist of all main processes of making this film from script writing to making the storyboard, construction of
the puppets and the scenery as well as animation using stop
motion technique. Video editing was done by Animation centre
“Anilupa”, educational and cultural centre that develops a wide
variety of activities in the field of animation. Anilupa aims to
encourage active participation of all members of the public by
giving the possibility to get involved in film production, to learn
about the emergence of cinema in an interactive way and to
participate in other educational and creative activities. The
filmography of Anilupa at the moment contains more than 200
films, made by children, young people and adults from various
organizations.
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Hiçliğe Bakmak / Staring into Nowhere / Olhar Para o Nada
7dk. - Animasyon - Renkli - Portekiz - 2021 - Dil: Portekizce (Türkçe Altyazılı)
7min - Animation - Color - Portugal - 2021 - Language: Porteguese (Turkish Subtitled)

Yönetmen / Director: Porto Ludoteca Derneği Anilupa’nın atölye katılımcıları: EB
de Valrico Okulu 4. Sınıf öğrencileri / Porto Ludoteca Association Anilupa´s workshop
participants: Year 4 students of EB de Valrico School
Senaryo / Screenplay: Porto Ludoteca Derneği Anilupa’nın atölye katılımcıları: EB
de Valrico Okulu 4. Sınıf öğrencileri / Porto Ludoteca Association Anilupa´s workshop
participants: Year 4 students of EB de Valrico School
Yapımcı / Producer: Porto Ludoteca Derneği / Porto Ludoteca Association
Haiku, aslen Japonya’dan gelen, sınırları aşan ve çeşitli yerlerden şairlere ilham veren kısa
bir şiirdir. Çocuklar evde kalmak zorunda kaldıkları zamanlarda bir pencereden dünyayı
seyrederek ya da hatıralara dalarak şiirlerini yazmışlardır.
Haiku is a short form poetry originally from Japan, that crossed the borders and inspired poets from
various places. At the time when they had to stay home, children wrote their poems, watching the
world through a window or immersing into memories.
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EB de Valrico Okulu 4. Sınıf Öğrencileri /
Year 4 students of EB de Valrico School
Daha önce hiç deneyimi olmayan genç film yapımcıları,
bu filmin senaryo yazımından storyboard yapımına,
kuklaların ve sahnenin yapımına ve stop motion tekniğiyle
canlandırmaya kadar tüm ana süreçlerin başkahramanıdır.
Filmin kurgusu, animasyon alanında çok çeşitli etkinlikler
geliştiren bir eğitim ve kültür merkezi olan animasyon
merkezi “Anilupa” tarafından yapılmıştır. Anilupa, film
yapımına katılma, sinemanın ortaya çıkışı hakkında
interaktif bir şekilde bilgi edinme ve diğer eğitici ve yaratıcı
etkinliklere katılma olanağı vererek tüm halkın aktif
katılımını teşvik etmeyi amaçlar. Anilupa’nın filmografisi şu
anda çeşitli kuruluşlardan çocuklar, gençler ve yetişkinler
tarafından yapılmış 200’den fazla filmi içermektedir.
The young filmmakers who had no previous experience were
the protagonist of all main processes of making this film from script writing to making the storyboard, construction of
the puppets and the scenery as well as animation using stop
motion technique. Video editing was done by Animation centre
“Anilupa”, educational and cultural centre that develops a wide
variety of activities in the field of animation. Anilupa aims to
encourage active participation of all members of the public by
giving the possibility to get involved in film production, to learn
about the emergence of cinema in an interactive way and to
participate in other educational and creative activities. The
filmography of Anilupa at the moment contains more than 200
films, made by children, young people and adults from various
organizations.
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Kurutma Rafı / Drying Rack / Estendal
13 dk. - Animasyon - Renkli - Portekiz - 2021 - Dil: Portekizce (Türkçe Altyazılı)
13min - Animation - Color - Portugal - 2021 - Language: Porteguese (Turkish Subtitled)

Yönetmen / Director: Porto Ludoteca Derneği Anilupa’nın atölye katılımcıları: EB
de Valrico Okulu 4. Sınıf öğrencileri / Porto Ludoteca Association Anilupa´s workshop
participants: Year 4 students of EB de Valrico School
Senaryo / Screenplay: Porto Ludoteca Derneği Anilupa’nın atölye katılımcıları: EB
de Valrico Okulu 4. Sınıf öğrencileri / Porto Ludoteca Association Anilupa´s workshop
participants: Year 4 students of EB de Valrico School
Yapımcı / Producer: Porto Ludoteca Derneği / Porto Ludoteca Association
Bu film, Santa Maria da Feira belediyesinde kağıt yapımının endüstriyel süreçlerini ele
almaktadır. Aynı zamanda, sürekli bir fiziksel çabayla kağıt yapraklarını kurutma rafına asan
işçilere de bir övgü niteliği taşır.
This film addresses the industrial processes of paper making in the municipality of Santa Maria da
Feira. It is also a tribute to the workers who used to hang the sheets of paper on the drying rack, in
a continuous physical effort.
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EB de Valrico Okulu 4. Sınıf Öğrencileri /
Year 4 students of EB de Valrico School
Daha önce hiç deneyimi olmayan genç film yapımcıları,
bu filmin senaryo yazımından storyboard yapımına,
kuklaların ve sahnenin yapımına ve stop motion tekniğiyle
canlandırmaya kadar tüm ana süreçlerin başkahramanıdır.
Filmin kurgusu, animasyon alanında çok çeşitli etkinlikler
geliştiren bir eğitim ve kültür merkezi olan animasyon
merkezi “Anilupa” tarafından yapılmıştır. Anilupa, film
yapımına katılma, sinemanın ortaya çıkışı hakkında
interaktif bir şekilde bilgi edinme ve diğer eğitici ve yaratıcı
etkinliklere katılma olanağı vererek tüm halkın aktif
katılımını teşvik etmeyi amaçlar. Anilupa’nın filmografisi şu
anda çeşitli kuruluşlardan çocuklar, gençler ve yetişkinler
tarafından yapılmış 200’den fazla filmi içermektedir.
The young filmmakers who had no previous experience were
the protagonist of all main processes of making this film from script writing to making the storyboard, construction of
the puppets and the scenery as well as animation using stop
motion technique. Video editing was done by Animation centre
“Anilupa”, educational and cultural centre that develops a wide
variety of activities in the field of animation. Anilupa aims to
encourage active participation of all members of the public by
giving the possibility to get involved in film production, to learn
about the emergence of cinema in an interactive way and to
participate in other educational and creative activities. The
filmography of Anilupa at the moment contains more than 200
films, made by children, young people and adults from various
organizations.
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Nihayet Anladığımızda / When We Finally Understood /
Cuando Nos Dimos Cuenta

4 dk. - Kurmaca - Renkli - İspanya - 2021 - Dil: İspanyolca (Türkçe Altyazılı)
4 min - Fiction - Color - Spain - 2021 - Language: Spanish (Turkish Subtitled)

Yönetmen / Director: Valencia C.E.I.P Serreria Devlet Okulu 11-12 yaş öğrencileri /
“C.E.I.P. Serrería Public School of Valencia / 11-12 year old students
Senaryo / Screenplay: Valencia C.E.I.P Serreria Devlet Okulu 11-12 yaş öğrencileri /
“C.E.I.P. Serrería Public School of Valencia / 11-12 year old students
Yapımcı / Producer: Valencia C.E.I.P Serreria Devlet Okulu 11-12 yaş öğrencileri /
“C.E.I.P.Serrería Public School of Valencia / 11-12 year old students
Pandemiden sonra her şeyin eskisi gibi olacağını düşündük. Öyle olmadı.
We thought that after the pandemic everything would go back to the way it was before. It was not so.
Valencia C.E.I.P Serreria Devlet Okulu 11-12 Yaş
Öğrencileri / C.E.I.P.Serrería Public School of Valencia /
11-12 Year Old Students
Valensiya’daki (İspanya) “C.E.I.P. Serrería” Devlet
Okulundan 11 ve 12 yaşındaki öğrenciler tarafından
ekoloji, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre eğitimi
konularında yapılmıştır.
Made by 11 and 12-year-old students from the “C.E.I.P.
Serrería” Public School in Valencia (Spain), on the subject
of ecology, sustainability, recycling and environmental
education.
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Okulun İçinde, Dünyayı Düşünmek / Inside the School,
Thinking about the World / Dentro da Escola, Pensando No Mundo

7dk. - Animasyon - Renkli - Portekiz - 2021 - Dil: Portekizce (Türkçe Altyazılı)
7min - Animation - Color - Portugal - 2021 - Language: Porteguese (Turkish Subtitled)

Yönetmen / Director: Porto Ludoteca Derneği Anilupa’nın atölye katılımcıları: EB
de Valrico Okulu 4. Sınıf öğrencileri / Porto Ludoteca Association Anilupa´s workshop
participants: Year 4 students of EB de Valrico School
Senaryo / Screenplay: Porto Ludoteca Derneği Anilupa’nın atölye katılımcıları: EB
de Valrico Okulu 4. Sınıf öğrencileri / Porto Ludoteca Association Anilupa´s workshop
participants: Year 4 students of EB de Valrico School
Yapımcı / Producer: Porto Ludoteca Derneği / Porto Ludoteca Association
Okulda dünya ve insanlığın mevcut durumu hakkındaki fikirler tartışıldı. Bu, kelimelerin
ve görüntülerin insan olmanın ne olduğu hakkında mesajlar bırakmaya çalıştığı refleksiyon
çalışmasının sonucudur.
Inside the school the ideas about the world and the current condition of humanity were discussed.
This is the result of the exercise of reflexion where words and images try to leave messages about
what it is to be human.
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EB de Valrico Okulu 4. Sınıf Öğrencileri /
Year 4 students of EB de Valrico School
Daha önce hiç deneyimi olmayan genç film yapımcıları,
bu filmin senaryo yazımından storyboard yapımına,
kuklaların ve sahnenin yapımına ve stop motion tekniğiyle
canlandırmaya kadar tüm ana süreçlerin başkahramanıdır.
Filmin kurgusu, animasyon alanında çok çeşitli etkinlikler
geliştiren bir eğitim ve kültür merkezi olan animasyon
merkezi “Anilupa” tarafından yapılmıştır. Anilupa, film
yapımına katılma, sinemanın ortaya çıkışı hakkında
interaktif bir şekilde bilgi edinme ve diğer eğitici ve yaratıcı
etkinliklere katılma olanağı vererek tüm halkın aktif
katılımını teşvik etmeyi amaçlar. Anilupa’nın filmografisi şu
anda çeşitli kuruluşlardan çocuklar, gençler ve yetişkinler
tarafından yapılmış 200’den fazla filmi içermektedir.
The young filmmakers who had no previous experience were
the protagonist of all main processes of making this film from script writing to making the storyboard, construction of
the puppets and the scenery as well as animation using stop
motion technique. Video editing was done by Animation centre
“Anilupa”, educational and cultural centre that develops a wide
variety of activities in the field of animation. Anilupa aims to
encourage active participation of all members of the public by
giving the possibility to get involved in film production, to learn
about the emergence of cinema in an interactive way and to
participate in other educational and creative activities. The
filmography of Anilupa at the moment contains more than 200
films, made by children, young people and adults from various
organizations.
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Yanımda Yürü / Walk Beside Me / Camina Conmigo
3 dk. - Kurmaca - Renkli - İspanya - 2019 - Dil: İspanyolca (Türkçe Altyazılı)
3min - Fiction - Color - Spain - 2019 - Language: Spanish (Turkish Subtitled)

Yönetmen / Director: Valencia C.E.I.P Serreria Devlet Okulu 9-10 yaş öğrencileri /
“C.E.I.P. Serrería Public School of Valencia / 9-10 year old students
Senaryo / Screenplay: Valencia C.E.I.P Serreria Devlet Okulu 9-10 yaş öğrencileri /
“C.E.I.P. Serrería Public School of Valencia / 9-10 year old students
Yapımcı / Producer: Valencia C.E.I.P Serreria Devlet Okulu 9-10 yaş öğrencileri /
“C.E.I.P.Serrería Public School of Valencia / 9-10 year old students
Doğduğumuzda etiketlenir ve ayrılırız. Ama birlikte yürürsek kendi yolumuzu seçmemiz
daha kolay olacaktır.
When we are born, we are labeled and separated. But if we walk together, it will be easier to
choose our own path.
Valencia C.E.I.P Serreria Devlet Okulu 9-10 Yaş
Öğrencileri / C.E.I.P. Serrería Public School of Valencia /
9-10 Year Old Students
Valensiya’daki (İspanya) “C.E.I.P. Serrería” Devlet
Okulundan 8 ve 9 yaşındaki öğrenciler tarafından karma
eğitim, eşitlik ve cinsiyet kimliği konularında yapılmıştır.
Made by the students of 8 and 9 years old of the Public
School “C.E.I.P. Serrería” of Valencia (Spain), on the subject of
coeducation, equality and gender identity.
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Akbaba / Vulture / Xogun
16dk. - Kurmaca - Renkli - Rusya - 2020 - Dil: Assam Dili (Türkçe Altyazılı)
16min- Fiction - Color - Russia - 2020 - Language: Assamese (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Utpal Borpujari
Senaryo / Screenplay: Utpal Borpujari
Yapımcı / Producer: IFT India
Bir grup gazeteci, iki toplum arasındaki geniş çaplı isyanların vurduğu uzak bir yere gelir. Bilgi
toplamak için acele ederler ve gün batımından önce geri dönerler. Bir grup çocuk, köylerinde
nadiren görülen bir araç olan bir araba görür ve onun izini sürer. İki dünya çarpışır. Ünlü Assamlı
yazar Manoj Kumar Goswami’nin kısa öyküsü “Xogun/Akbaba”dan uyarlanmıştır.
A bunch of journalists arrive at a remote place hit by wide-spread riots between two communities. They
are in a hurry collect information and return before sundown. A bunch of kids sees a car - a rarely-seen
commodity in their village - and follows its trail. The two worlds collide. Adapted from “Xogun (Vulture)”,
a short story by acclaimed Assamese writer Manoj Kumar Goswami.
Utpal Borpujari
Assamlı çocuk filmi “Ishu” ile “Unutulmuş Bir Savaşın Anıları”,
“Mavi Tepelerin Şarkıları”, “Rani’nin Futbol Kraliçeleri” ve “Mayong:
Efsane/Gerçek” belgeselleriyle tanınır. Hindistan Ulusal Film
Ödüllerini, 2003’te bir film eleştirmeni olarak, 2018’de ise bir film
yapımcısı olarak (“Ishu”) iki kez kazandı. Filmleri dünya çapındaki
film festivallerinde gösterildi, ödüller kazandı ve beğeni topladı.
Utpal Borpujari is known for Assamese children’s feature “Ishu”, and
documentaries “Memories of a Forgotten War”, “Songs of the Blue
Hills”, “Soccer Queens of Rani” and “Mayong: Myth/Reality”. He has
won India’s National Film Awards twice - once as a film critic in
2003, and once as a filmmaker in 2018 (for “Ishu”). His films have been
screened in film festivals across the world and have won awards and
critical acclaim.
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Altın Zaman / Golden Time
23dk. - Kurmaca - Renkli - İran - 2017 - Dil: Farsça (Türkçe Altyazılı)
23min - Fiction - Color - Islamic Republic of Iran - 2017 - Language: Persian (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Atefeh Rahmani
Senaryo / Screenplay: Atefeh Rahmani
Yapımcı / Producer: Atefeh Rahmani
Belgesel film yapımcısı olan bir çift, devlet televizyonu için sahte belgesel yapmaya çalışır.
Documentary filmmaking couple, trying to make a fake documentary for the government TV.
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Atefeh Rahmani
Hilaj Film Okulu’nda eğitim müdürü olarak görev yapan
Rahmani, 2007-2011 yılları arasında üniversitede tiyatro
eğitimi aldı ve o yıllarda çok düşük bütçeli birkaç deneysel
kısa film çekmeye başladı. Ardından 2012 yılında cep
telefonuyla “Hepimiz Varız” adlı kısa filmini, 2013 yılında ise
100 saniyelik “Olumlu” filmini çekti.“Özgür Sular” kendisinin
ilk profesyonel kısa filmidir.
Manager of Education Hilajfilmschool. She studied theater on
university between years 2007 to 2011 and she started making
couple of very low budget experimental short movies during those
years. After that, she made a short movie “We Are All There” by
a mobile phone on 2012 and a 100 seconds movie “Positive” on
2013. In fact “Free Waters” is her first professional short movie.

Ödüller / Awards
Calcutta Uluslararası Kült Film Festivali, En İyi Kadın Filmi
23 San Gio’ Verona Video Festivali, En İyi Kadın Oyuncu
Wolves Bağımsız Uluslararası Film Ödülleri, WIIFA’dan En İyi
Kurgu
Slemani Uluslararası Film Festivali, En İyi Yönetmen
Best Women’s film 2017 from Calcutta International Cult Film
Festival
Best Actress from 23 SAN GIO’ VERONA VIDEO FESTIVAL 2017
Best Editing from WIIFA. Wolves Independent International Film
Awards 2017
Best Director from Slemani International Film Festival 2017
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Anuş / Anoush
15dk. - Kurmaca - Renkli - Türkiye - 2020 - Dil: Türkçe (İngilizce Altyazılı)
15min - Fiction - Color - Turkey - 2020 - Language: Turkish (English Subtitles)

Yönetmen / Director: Deniz Telek
Senaryo / Screenplay: Deniz Telek
Yapımcı / Producer: Deniz Telek, Rabia Kip
Küçük bir kız olan Anuş, kardeşinin düğünü için uzak bir akrabasından bir gelinlik ödünç
almaya gider.
Anoush, a little girl, goes to borrow a wedding dress from a distant relative for her brother’s
wedding.
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Deniz Telek
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans ve
yüksek lisans dereceleriyle, Marmara Üniversitesi Sinema
Bölümü’nden ise doktora derecesi ile mezun oldu.
Aynı üniversitenin devlet konservatuarında pandomim
eğitimini tamamladı. Erasmus öğrencisi olarak Varşova
Üniversitesi’nde “Polonya Edebiyatından Film Uyarlamaları”
ve “Audiovisual Workshop: Krzystof Kieslowski ve filmleri”
gibi derslere katıldı. İlk kısa filmi “Gümüş” 38. İstanbul
Film Festivali FİPRESCİ ödülü de dâhil olmak üzere birçok
uluslararası ve ulusal festivalde ödüller kazandı. 2018 yılında
Antalya Film Forum tarafından düzenlenen Bela Tarr ile
Film Yönetmenliği atölyesindeki 10 yönetmenden biri oldu.
İkinci kısa filmi “Tractatus”u Bela Tarr danışmanlığında çekti.
2019 yılında 13. Yetenekler Saraybosna Film Festivali’nin
katılımcılarından biriydi. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Görsel İletişim Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev
yapmaktadır.
Deniz Telek graduated from the Department of Philosophy
at Istanbul University with BA and MA degrees and the
Department of Cinema at Marmara University with Phd
degrees. He graduated from the Pantomime department of the
same University State Conservatory. As an Erasmus student, he
attended to some lectures like “Film Adaptations from Polish
Literature” and “Audiovisual Workshop: Krzystof Kieslowski
and his films” at Warsaw University. His first short film, “The
Gentle Sadness of Things, won prizes by many international
and national festivals, including the 38th Istanbul Film Festival
FİPRESCİ award. He was one of the 10 directors in the workshop:
Film Directing With Bela Tarr, organized by the Antalya Film
Forum in 2018. He shot his second short film “Tractatus” under the
mentorship of Bela Tarr. In 2019, he was one of the participants
of the 13th Talents Sarejevo Film Festival. He is still working
as Asistant Professor at Hasan Kalyoncu University in Visual
Communication Department.
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Artı Bir / Plus One
2dk. - Kurmaca - Renkli - Türkiye - 2019 - Dil: Türkçe (İngilizce Altyazılı)
2min - Fiction - Color - Turkey - 2019 - Language: Turkish (English Subtitles)

Yönetmen / Director: Abdullah Şahin
Senaryo / Screenplay: Abdullah Şahin, Eda Şahin
Yapımcı / Producer: Abdullah Şahin
Fuat’ın yüzünde bazı mimikler görülür. İlk bakışta kim olduğu anlaşılmaz ancak
anlaşıldığında bu durum, zihnimizi neyin normal olup neyin olmadığını tekrar düşünmeye
sevk eder.
We see some mimics from Fuat’s face. It is not understandable at first sight, but then at the end we
understand who he is and it triggers our mind to think it over again, what is normal what is not.

Abdullah Şahin
1987 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Şehir Üniversitesi
Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Aynı alanda
yüksek lisans yapmaktadır.
He was born in Istanbul in 1987 and graduated from Istanbul
Şehir University’s Cinema and Television department. He is
doing his master degree in the same field.
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Babamdan Yüzme Dersi / A Swimming Lesson from Dad

/ Papa Úszni Tanít

14dk. - Kurmaca - Renkli - Macaristan - 2020 - Dil: Macarca (Türkçe Altyazılı)
14min - Fiction - Color - Hungary - 2020 - Language: Hungarian (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Biró Melinda Ildikó
Senaryo / Screenplay: Biró Melinda Ildikó
Yapımcı / Producer: Pálos György, Pfeiffer Linda
6 yaşındaki Vivi sudan çok korkar. Ancak babasının yüzme dersinden sonra hayatta çocuk
havuzundan daha korkunç şeyler olduğunu fark eder.
The 6-year-old Vivi is terrified of water. However, after her father’s swimming lesson she realizes
there are more horrifying things in life than the children’s pool.
Biró Melinda Ildikó
Lisansını sosyal bilimler alanında Pázmány Péter Katolik
Üniversitesi’nde 2016 yılında, yüksek lisansını ise film
çalışmaları alanında Eötvös Loránd Üniversitesi’nde 2020 yılında
tamamlamıştır. 2019-2020 yılları arasında Szfe Üniversitesi’nde
tiyatro ve film sanatları /sinema çalışmaları alanında lisans
eğitimi almıştır. “Mia”(2017) , “40 Yıl”(2017) , “Şans”(2018) , “Beni
Sevme”(2018), “Yaşlı Aktör”(2018), “Paltosuz Adam”(2019), “Havuz”
(2019) gibi kısa filmlerde, editör, uygulayıcı yapımcı, yönetmen
asistanı gibi farklı görevlerle yer almıştır.
Biró Melinda Ildikó completed her bachelor’s degree in social sciences at
Pázmány Péter Catholic University in 2016 and her master’s degree in
film studies from Eötvös Loránd University in 2020. Between 2019-2020,
she received a bachelor’s degree in theater and film arts / cinema studies
at the University of Szfe. “Mia”(2017), “40 Years”(2017), “Chance”(2018),
“Don’t Love Me”(2018), “Old Actor”(2018), “Man Without Coat”(2019),
“Pool” ( 2019) as an editor, executive producer and assistant director.

27

10. ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI FİLM FESTİVALİ
10th INTERNATIONAL CHILDREN’S RIGHTS FILM FESTIVAL

Baca Kuşu / The Chimney Swift
5dk. - Animasyon - Renkli - Almanya - 2020 - Dil: İngilizce (Türkçe Altyazılı)
5min - Animation - Color - Germany - 2020 - Language: English (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Frédéric Schuld
Senaryo / Screenplay: Frédéric Schuld
Yapımcı / Producer: Fabian Driehorst
19. yüzyılda Avrupa’da bir çocuk bacaya tırmanırken bir kuş yuva yapmak için bacaya
iner. Geri dönüşü olmayan bir karşılaşma gerçekleşir. İngiliz bir baca temizleyicisi, küçük
çocukları işçi olmaya zorlamak için günlük rutinini anlattığı belgeselde, baca temizleyen
bir çocuğu gözlemlerken, ustanın kendi geçmişinden bahsettiğini anlayana kadar her
cümlesinde ustanın ifadesi daha da kişiselleşir.
19th century in Europe. A child climbs up a chimney while a bird sails down into it to build a nest.
An encounter with no way back. A British chimney sweeper describes his everyday routine of forcing
young kids to become workers. While we observe a kid cleaning a chimney, the master’s statement
gets more personal with every sentence until we understand, that he is speaking about his own
past.
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Frédéric Schuld
Köln Medya Sanatları Akademisi’nde yönetmenlik ve sanat
eğitimi almadan önce reklam ajansları için tasarımcı ve
sanat yönetmeni olarak çalıştı. 2011 yılında Fabian Driehorst
ile birlikte “Fabian&Fred” stüdyosunu kurdu. 2014 yılında
Fabian Driehorst ile ilk animasyon filminin geliştirilmesi için
Wim Wenders Vakfı bursunu aldı. O zamandan beri çeşitli
deneysel, belgesel, ticari, 2D, 3D ve karma medya animasyon
prodüksyonlarında yer aldı. Ödüllü kısa filmi “Carlotta’nın
Yüzü” bugüne kadar 200’ün üzerinde festivalde gösterildi.
Frédéric’in yönetmen ve ortak yazar olarak ilk uzun metrajlı
filmi “What Happened to the Dog?” Gerd Ruge bursunu
kazandı ve şu anda geliştirme aşamasında.
Designer and art director for advertising agencies, before he
studied direction and arts at the Academy of Media Arts in
Cologne. He founded the studio “Fabian&Fred” with Fabian
Driehorst in 2011. In 2014 he received the Wim Wenders
Foundation scholarship with Fabian Driehorst for the
development of their first animated feature. Since then he was
involved in a variety of experimental, documentary, commercial,
2D, 3D and mixed-media animation production. His award
winning short “Carlotta’s Face” is screened in over 200 festivals
till today. Frédéric’s first feature as director and co-author “What
Happened to the Dog?” won the Gerd Ruge scholarship and is
currently in development.
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Cennet / Heaven
9 dk. - Kurmaca - Renkli - Türkiye - 2020 - Dil: Türkçe (İngilizce Altyazılı)
9min- Fiction - Color - Turkey - 2020 - Language: Turkish (English Subtitles)

Yönetmen / Director: Gülden Gevher Öz, Olcay Seda Özaltan
Senaryo / Screenplay: Gülden Gevher Öz
Yapımcı / Producer: Gülden Gevher Öz, Olcay Seda Özaltan
Merve Müslüman bir ailede, Rachel ise Yahudi bir ailede dünyaya gelmiştir ve yakın
arkadaştırlar. Mahallede büyükler de tıpkı çocuklar gibi uyum içinde yaşarlar. Merve’nin
Afroamerikan Christian Kevy’ye karşı çocuksu saf duyguları vardır ve onun gideceğini
duyunca üzülür. İki kız arasındaki dostane bir teselli sohbeti, “hep birlikte olmanın”
mümkün olduğu bilincini uyandırır.
Merve was born to a Muslim family wheras Rachel was born to a Jewish family, and they are close
friends. In the neighbourhood, grownups live also in harmony just like the kids. Merve has some
childish naive feelings for black Christian Kevy, and she feels sad when she hears that he is going
away. A friendly consolation chat between the two girls prompts to an awareness that it is possible
“to be altogether.”
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Gülden Gevher Öz
Eğitim Fakültesi mezunu olan Gülden Gevher Öz, sosyal
bilgiler öğretmenidir. Sinema okumaya başladığı İletişim
Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Tezini de bu konu üzerine
yazdı. Üç kısa filmi olan Öz, Kısa Film Yönetmenleri
Derneği’nde danışman olarak çalışmakta ve burada bazı
filmlerin eleştirilerini yayınlamaktadır.
Graduated from Faculty of Education, Gulden Gevher Oz is a
Social Sciences teacher. She got her master’s degree in Faculty of
Communication where she started to study cinema. She wrote her
thesis also on this subject. She has three short films. She works as
an advisor for Short Film Directors Association where she also
publishes critiques of some films.
Olcay Seda Özaltan
2004 yılında DEÜ Amerika Çalışmaları’ndan mezun oldu.
2006 yılında İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı.
Yüksek lisans eğitimini 2017 yılında ELT’de tamamladı.
Zeynep Atakan, Funda Alp, Onur Ünlü, Hüseyin Karabey
ve Gizem Erman Soysaldı gibi Türkiye’nin önde gelen
isimlerinden senaryo yazarlığı, oyunculuk ve film yapım
dersleri aldı. 5 kısa filmi vardır.
Olcay Seda Ozaltan graduated from DEU American Studies in
2004. She started working as an English language teacher in
2006.She completed her master’s degree in ELT in 2017. She got
scriptwriting, acting and film production classes from Turkey’s
predominant names like Zeynep Atakan, Funda Alp, Onur
Unlu, Huseyin Karabey and Gizem Erman Soysaldı. She shot 5
short films.
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Çocuklar Aşkına / For the Love of Children
12dk. - Belgesel - Renkli - Türkiye - 2021 - Dil: Arapça (Türkçe Altyazılı)
12min - Documentary - Color - Turkey - 2021 - Language: Arabic (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Ahmet Mücahid Aydoğan
Senaryo / Screenplay: Ahmet Mücahid Aydoğan
Yapımcı / Producer: Ahmet Mücahid Aydoğan
2011 yılında başlayan Suriye Devrimi, pek çok savaş suçunun işlendiği, özgürlük isteyen
bir halkın el birliğiyle yok edilmeye çalışıldığı, milyonlarca insanın ülkesini ya da şehrini
terk etmek zorunda kaldığı, kayıp, ölü ve yaralı sayısının artık istatistik tutulamayacak
kadar arttığı bir kara leke olarak insanlık tarihindeki yerini almıştır. Bu elim savaşta
zalimler olduğu kadar, ülkesi ve insanları için canları pahasına savaşan pek çok kahraman
yer almıştır. Enes El Başa, bombardıman ve saldırılarla yaşanmaz bir hale getirilen şehri
Halep’i, şehirde kalan çocuklarla ilgilenmek için terk etmeyi reddederek bir palyaço kıyafeti
ve hediyelerle son günlerini çocukları sevindirmeye adamıştır. İsmini bir şiirden alan
“Çocuklar Aşkına”, Enes El Başa’nın hayatını konu alıyor.
The Syrian Revolution, which started in 2011, was a black mark in the history of humanity, where
many war crimes were committed, a people who wanted freedom were tried to be destroyed in
cooperation. Millions of people had to leave their country or city, and the number of dead, injured,
and lost people increased too much to keep statistics. In this grievous war, there were many heroes
who fought for their country and people at the cost of their lives, as well as oppressors. Enes El
Basha refused to leave the city of Aleppo, which became uninhabitable by bombardment and
attacks, to take care of the children remaining in the city, and devoted his last days to delight
children with a clown outfit and gifts. Taking its name from a poem, “For the Love of Children” is
about the life of Enes El Basha.
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Ahmet Mücahid Aydoğan
1997 yılında doğdu. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden
mezun oldu. Üsküdar Üniversitesi’nde Radyo TV Sinema
bölümünden mezun oldu. İstanbul Tasarım Merkezi ve
İstanbul Medya Akademisi’nde yönetmenlik ve senaryo
kurslarını tamamladı. İHH İnsani Yardım Vakfı prodüksiyon
biriminde yönetmen olarak çalışmaktadır.
He was born in 1997. He graduated from Beyoğlu Anadolu Imam
Hatip High School. He graduated from Üsküdar University,
Department of Radio TV Cinema. He works as a director in the
production department of IHH Humanitarian Relief Foundation.
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Çürük / Contusion
14dk. - Kurmaca - Renkli - İran - 2021 - Dil: Farsça (Türkçe Altyazılı)
14min - Fiction - Color - Islamic Republic of Iran - 2021 - Language: Persian (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Amin Anari
Senaryo / Screenplay: Amin Anari
Yapımcı / Producer: Iranian Youth Cinema Society (IYCS)
Boşanmak isteyen genç kız, doğum belgesinden kocasının adının silinmesi için belge almak
için İran Adli Tıp Kurumu’na gider. Orada, geleneksel bir kadın olan annesi, kızının bekâret
muayenesine katılacak olan stajyerlerin varlığına karşı çıkar.
A teenage girl wants to get a divorce and has gone to the Iranian Forensic Medicine Department
to get a certificate to remove her husband’s name from her birth certificate. There, her mother, a
traditional woman, objects the presence of a number of interns to attend her daughter’s virginity
examination.
Amin Anari
Tahran Üniversitesi’nde sinema yüksek lisans öğrencisi olan
Anari, 2017’de İran’da Sinema yüksek lisansı için giriş sınavını
birincilikle kazandı. İran Gençlik Sinema Derneği’nden (IYCS)
sinema diploması aldı. “Yaşa Beni”(2013), “Sonbahar”(2017),
“Unutulmuş Atalarımızın Gölgesi”(2018), “Çürük”(2021)
filmlerini çekmiştir.
Master student of cinema at Tehran university. The first rank of
the entrance exam for the Master of Cinema in Iran 2017. Holds
a film degree from the Iranian Youth Cinema Association (IYCS).
Filmography: “Live Me”(2013), “It’s Autumn”(2017), “Shadow of Our
Forgotten Ancestors”(2018), “Contusion”(2021)
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Dalang’ın Hikâyesi / The Dalang’s Tale
6dk. - Animasyon - Renkli - Malezya - 2021 - Dil: Malezya Dili (Türkçe Altyazılı)
6min - Animation - Color - Malaysia - 2021 - Language: Malaysian (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Irwan Junaidy, Maizura Abas, ‘Atiqah Mohd Abu Bakar
Senaryo / Screenplay: Irwan Junaidy, Maizura Abas
Yapımcı / Producer: Irwan Junaidy, Zuhri Aziz, Ervin Han, Bernard Toh
Dalang’ın Hikâyesi, Malezya’nın geleneksel wayang kulit veya gölge kuklalarından esinlenen
görsellerle tasarlanmış, aile içi şiddet hakkında kısa bir animasyon filmidir. İki hikâye iç içe
geçmiştir: Biri, gölge kuklası ustası veya Dalang’ın gösterisini izlemeye giden işkolik bir baba
ve küçük oğluna karşı artan sabırsızlığı; diğeri ise oğluna hayran olan ama eşine şiddet
uygulayan bir adamı, oğlunun şiddet içeren bir olaydan önce kaybolmasını anlatır.
The Dalang’s Tale is an animated short film about domestic violence with visuals inspired by
Malaysian traditional wayang kulit or shadowpuppets. Two stories intertwine: one of a workaholic
father and his growing impatience with his young son as they make their way to watch a shadow
puppet master or dalang’s show. And the other of a man who dotes on his son but secretly inflicts
acts of abuse on his wife before he disappears after a violent incident.
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Irwan Junaidy
Özellikle Güney Doğu Asya’nın insanlarından, sanatlarından
ve kültürlerinden ilham alan hikâyeler anlatmak konusunda
büyük bir tutkuya sahip olan Irwan Junaidy, Malezya
merkezli ödüllü bir stüdyo olan The R&D Studio’nun kurucu
ortağıdır. The Walt Disney Company için Güney Doğu
Asya’daki ilk uzun metrajlı, canlı aksiyon televizyon dizisi
olan “Wizards of Warna Walk”(2019)’un yapımcısı ve 40’tan
fazla uluslararası film festivalinde gösterilmiş olan “Batik
Girl”(2018) ve “The Dalang’s Tale”(2021) adlı kısa animasyon
filmlerin yönetmenidir.
Irwan Junaidy has a passion for telling stories and building
make-believe worlds, particularly those that are inspired by the
people, arts and cultures of South East Asia. He is the co-founder
of The R&D Studio, an award-winning development studio
based in Malaysia. He is the producer for “Wizards of Warna
Walk”(2019) - the first scripted long form, live action television
series for The Walt Disney Company in South East Asia. He is also
the director of two animated short films, “Batik Girl”(2018) and
“The Dalang’s Tale”(2021) that were official selections in over 40
international film festivals.
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Dosya / The Case
11dk. - Kurmaca - Renkli - Hindistan - 2020 - Dil: Hintçe, Urduca (Türkçe Altyazılı)
11min - Fiction - Color - India- 2020 - Language: Hindi, Urdu (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Arun Varghese
Senaryo / Screenplay: Arun Varghese
Yapımcı / Producer: Priyanka Murmu, Nishant Gala, Neha Mahajan, Arun Varghese,
Carroll Chiramel
Bir avukat olan Renu, başka bir kadının davayı geri çekme kararını sorguladığında,
dünyasını paramparça etmekle tehdit eden kendi ikilemiyle yüzleşir.
When Renu, a lawyer, questions another woman’s decision to withdraw a court case, she comes to
terms with her own dilemma that threatens to take her world apart.
Arun Varghese
Hint Film Endüstrisinde son on yıldır çeşitli pozisyonlarda,
özellikle de editör olarak çalışan Varghese, 2014 yılında
Kolhapur Uluslararası Film Festivali’nde kategorisinde birinci
olan kısa belgesel The Sarangi Player’ın yönetmenliğini ve
yapımcılığını yaptı. 2019’da uzun metrajlı bir TV filmi olan
“Aşk”ın kurgusunu yaptı. Şu anda Navi Mumbai’de yaşamakta,
çalışmakta ve kurgu projeleri yazıp geliştirmektedir. “Dosya”,
yönetmen olarak ilk kısa kurmaca filmidir.
He has been working in the Hindi Film Industry for the past ten years
in various capacities, most notably as an editor. He directed & produced
a short documentary The Sarangi Player in 2014, which was the winner
at Kolhapur International Film Festival 2014 in its category. In 2019, he
edited a feature-length TV movie, Love. He currently lives and works out
of Navi Mumbai and he is writing and developing fiction projects. “The
Case” is his short fiction debut as a director.
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Fransa’daki Arkadaşıma Mektup / A Letter to

My Friend in France

13dk. - Kurmaca - Renkli - Mısır - 2020 - Dil: Arapça (Türkçe Altyazılı)
13min - Fiction - Color - Egypt - 2020 - Language: Arabic (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Akram Elbezzawy
Senaryo / Screenplay: Akram Elbezzawy, Ahmed Meshref, Israa Seif
Yapımcı / Producer: Akram Elbezzawy, Sayed Hamad
Hayal gücü ve konuşma özgürlüğü önceden belirlenmiş sınırlar tarafından engellendiğinde,
yalnızca daha yüksek bir güç, bir atılım sağlayabilir. Rami’nin “Fransa’daki arkadaşı” ile
karşılaşması bu tezi kanıtlıyor ve biraz dürtüsellik ve hayal gücü ile genç kahraman kendisi
hakkında bilgi ediniyor.
When imagination and freedom of speech are hindered by pre-determined boundaries, only a higher
power can provide a breakthrough. Rami’s encounter with “his friend in France” proves this thesis,
and with a little impulsivity and imagination, the young protagonist learns a bit about himself.
Akram Elbezzawy
34 film festivaline katılım gösteren kısa belgesel “Journey
in search of Abu El Araby”nin yazarı ve yönetmeni. Bundan
önce Akram, Ridley Scott’ın “Exodis: Gods and Kings”
filminde, Amr Arafa’nın “Saraya Abdeed”inin 1. sezonunda ve
bir dizi ana akım ticari reklamda yardımcı yönetmen olarak
yer aldı.
Author and director of ‘Journey in search of Abu El Araby’, a short
documentary that was chosen to participate in 34 film festival.
Prior to this, Akram participated as an Assistant Director in
‘Exodis: Gods and Kings’ by Ridley Scott, ‘Saraya Abdeed-season 1’
by Amr Arafa, and a number of mainstream commercial adverts.
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Gandom / Gandom
15dk. - Kurmaca - Renkli - İran - 2020 - Dil: Farsça (Türkçe Altyazılı)
15min - Fiction - Color - Islamic Republic of Iran - 2020 - Language: Persian (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Hashem Moradi
Senaryo / Screenplay: Hashem Moradi
Yapımcı / Producer: Reza Doosti
Gandom, kocası ve erkek kardeşiyle birlikte Taliban’dan kaçmak için öğretmenlik hayatını
bırakmak zorunda kalan Afgan bir kadındır. Daha sonra kendilerini İran’da bir serada zorlu
koşullar altında çalışır ve yaşarken bulurlar. Bir gün, tüm ailesi ve akrabaları da dâhil olmak
üzere köyündeki herkesin bir ABD hava saldırısında öldürüldüğü haberini alır. Bu haberi ondan
saklayarak kardeşini korumaya çalışır.
Gandom is an Afghan woman, who was forced to leave her life as a teacher in order to escape the
Taliban alongside her husband and her teenage brother. They now find themselves working and living
under harsh conditions in a greenhouse in Iran. One day she receives the news that everyone in her
village, including her entire family and relatives, is killed in a U.S. airstrike. She tries to protect her
brother by hiding this news from him.
Hashem Moradi
1970 yılında doğdu. Yönetmenlik alanında lisans derecesine
sahiptir. 36 yaşında görüntü yönetmeni olarak kariyerine
başladı. Zamanla, çok sayıda eleştirmenlerce beğenilen filmler
ile deneyimli bir görüntü yönetmeni olarak tanındı. Filmografisi
aynı zamanda yönetmenlik, senaryo yazımı ve çok sayıda uzun
metrajlı film, televizyon, belgeseller ve kısa filmler içerir.
He was born in 1970. He holds a bachelor’s degree in directing. He
started his career as a cinematographer at the age of 36. Over time,
he became known as an experienced cinematographer credited on
multiple critically acclaimed movies. His filmography also includes
directing, screenwriting, and producing multiple feature movies,
television feature films, documentaries, and short films.
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Gecelik 300 / 300 Per Night
12dk. - Kurmaca - Renkli - İran - 2020 - Dil: Farsça (Türkçe Altyazılı)
12min - Fiction - Color - Islamic Republic of Iran - 2020 - Language: Persian (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Mohsen Najafi Mehri
Senaryo / Screenplay: Mohsen Najafi Mehri
Yapımcı / Producer: Amir Mehrnia
Otoyolun yanında herkes, evlerini turistlere kiralamaya çalışıyor. Ama Ehsan evlerini
kiralamak konusunda pek de istekli değil ve yeterince çaba göstermiyor. Ancak bu kolay
değil çünkü otoyolun diğer tarafında babası onu izliyor.
Next to the highway everyone is trying to rent a villa, but Ehsan doesn’t want their villa to be
rented. However this isn’t easy because his father on the other side of the highway is watching him.
Mohsen Najafi Mehri
Belgesellerde, kurgularda, reklamlarda ve müzik
videolarında; görüntü yönetmeni, editör ve renk uzmanı
olan Mehri, 3 kısa kurmaca filmde ve 7 belgeselde yönetmen
olarak çalıştı. Film festivallerinde en iyi görüntü yönetmeni,
en iyi yönetmen ve en iyi senaryo yazarı olarak 10’dan fazla
ödül kazandı.
Cinematographer, editor, colorist in documentaries, fictions,
commercials and music videos. Director of 3 short fiction
films and 7 documentaries. Won more than 10 awards as best
cinematographer, best director and best script writer in film
festivals.
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Kağıttan Gemi / Paper Boat
7dk. - Kurmaca - Renkli - İtalya - 2019 - Dil: İtalyanca (Türkçe Altyazılı)
7min - Fiction - Color - Italy - 2019 - Language: Italian (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Luca Esposito
Senaryo / Screenplay: Enrico Galiano
Yapımcı / Producer: Mattia Caiazzo
Bir ortaokul öğretmeni öğrencilerini göçmenlik konusunda bilinçlendirmeye çalışır.
Çocukların tepkileri düşündürücüdür.
A middle school teacher tries to make his students aware of immigration, the children’s response
makes one think.
Luca Esposito
1995 yılında Napoli’de doğdu. Torino Üniversitesi’nden mezun
olduktan sonra “DAMS” kursuna katılarak 2018 yılında mezun
oldu. O yıldan bu yana “Gomorra 4”, “L ‘Immortal” ve “Seni
Aşık Etmek İçin 7 Saat” yapımlarında yapım asistanı olarak
çalıştı. Profesyonel sinemacıdır ve iki kısa filmi olan “Senza
paura” ve “Kağıttan Gemi” ile festivallere katılmış ve birçok
ödül almıştır.
He was born in 1995 in Naples, after graduating from the
University of Turin he attended the “DAMS” course, graduating
in 2018. From that year to the present he worked as assistant
production secretary in “Gomorra 4”, in “L ‘Immortal’ and finally in
“7 Hours to Make You Fall in Love”. He is a professional film-maker
and has made two short films, “Senza paura” and “Paper boat”,
with which he participated in festivals and won several awards.

41

10. ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI FİLM FESTİVALİ
10th INTERNATIONAL CHILDREN’S RIGHTS FILM FESTIVAL

Kapı / The Gate
4dk. - Animasyon - Renkli - Amerika - 2021 - Dil: İngilizce (Türkçe Altyazılı)
4min - Animation - Color - U.S.A. - 2021 - Language: English (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Kino Jin
Senaryo / Screenplay: Kino Jin
Yapımcı / Producer: Kino Jin
Cinsiyetsiz çocuklar, katı bir şehrin duvarları içinde yetiştirilmektedir. 12 yaşında çocuklar
“yetişkin” olmaya, duygularından ve anılarından vazgeçmeye zorlanırlar. Yetişkin
olduklarında yüzleri maskelerle gizlenir ve bireyselliklerini kaybederler. Bir çocuk, K-12012
ve arkadaşı J-12606, yanlışlıkla kütüphanede, şehirlerinin tarihini ortaya çıkaran ve
kaçmalarına izin veren benzersiz bir cihaz keşfederler.
Genderless children are raised inside the walls of a rigid city. At the age of 12, the children are forced
to become “adults,” and give up their emotions and memories. When they become adults, their faces
are hidden by masks, and they lose their individuality. A child, K-12012, and their friend, J-12606,
accidentally discover a unique device in the library, which reveals the history of their city and
allows them to escape.
Kino Jin
Kino Jin, Çin’de doğup büyüyen bir animasyon sanatçısıdır.
Maryland Institute College of Art’ta Animasyon alanında
lisans derecesini aldı ve Pratt Institute’den Dijital Sanatlar
alanından yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.
Kino Jin is an animation artist who was born and raised in
China. She received her BFA in Animation at Maryland Institute
College of Art and graduated from Pratt Institute with an MFA in
Digital Arts.
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Krampon / Cleats
10dk. - Kurmaca - Renkli - Türkiye - 2019 - Dil: Türkçe (İngilizce Altyazılı)
10min - Fiction - Color - Turkey - 2019 - Language: Turkish (English Subtitles)

Yönetmen / Director: Abdullah Şahin
Senaryo / Screenplay: Abdullah Şahin, Eda Şahin, Eyüp Şahin
Yapımcı / Producer: Abdullah Şahin
İlyas ve Ahmet iki yakın arkadaştır. Mülteci olan Emir, çeteyi tamamlar. İlyas yerel bir futbol takımı
için denemeler yapmak ister ve yeni kramponlar almak için para biriktirir. Emir ona yardımcı olur.
Babasının bakkalda Emir’in ailesinin borçlarını ödediğini gören İlyas, denemelere katılmak için yeni
kramponlarını Emir’e hediye eder. Ancak, kendi kramponları hemen sonra yırtılır. Ayakkabıcı ona
geçici olarak daha büyük bir krampon verir. Deneme sabahı İlyas’ın kramponlarından biri nehre
düşer. İlyas ve Ahmet onu çıkarmaya çalışırken Emir yaptıklarıyla onları şaşırtır.
Ilyas and Ahmet are two close friends. Emir, the refugee completes the gang. Ilyas wants to make the tryouts
for a local football team and saves money to buy new cleats. Emir shares his ideal. After seeing his father
pays the debts of Emir’s family at the grocery store, Ilyas gives his new cleats as a gift to Emir in order to
join to the tryouts. However, his own cleats tear up just after. The shoemaker gives him a bigger cleats
temporarily. The tryouts morning one of Ilyas’ cleats drops to the river. When Ilyas and Ahmet try to take it
out, Emir surprises them with what he’s done.
Abdullah Şahin
1987 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Şehir Üniversitesi
Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Aynı alanda
yüksek lisans yapmaktadır.
He was born in Istanbul in 1987 and graduated from Istanbul Şehir
University’s Cinema and Television department. He is doing his
master degree in the same field.
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Lea’nın Sırrı / Lea’s Secret / Ang Lihim Ni Lea
5dk. - Animasyon - Renkli - Filipinler - 2020 - Dil: Tagalogca (Türkçe Altyazılı)
5mins- Documentary - Color - Philipinnes - 2020 - Language: Tagalog (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Rico Gutierrez
Senaryo / Screenplay: Augie RIvera
Yapımcı / Producer: Rico Gutierrez
Lea ve babası yeni apartman dairesine taşındıklarında Lea, birdenbire duvarlardan ve kapalı
kapılardan geçme gücünü elde eder. Bundan kimseye bahsetmez, Londra’da hemşire olarak
çalışan annesine bile. Okulda ise Lea, yeni keşfettiği gücünü dener ancak başarısız olur.
Onun tuhaf davranışını fark eden Cynthia Öğretmen, Lea’nın gücünün aslında bir travmayla
başa çıkma yeteneği olduğunu keşfeder. Bu kısa animasyon film, çocuğun cinsel istismarı
konusunda farkındalık yaratmayı ve istismara maruz kalan çocukları güçlendirmeyi
amaçlayan bir çocuk kitabından uyarlanmıştır.
When Lea and her father move in to their new condominium unit, she suddenly acquires the power
to go through walls and closed doors. She doesn’t tell anyone about it- not even her mother who
works as a nurse in London. At school, Lea tries out her newfound power to no avail. Taking note
of her strange behavior, Teacher Cynthia reaches out and soon discovers that Lea’s power is actually
the ability to survive through the harrowing trauma of sexual molestation from her own father. This
short animated film is based on the acclaimed children’s book that aims to raise awareness on child
sexual abuse, and empower victimized children to seek help and tell their stories.
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Rico Gutierrez
Rico, Los Angeles, California’daki Otis/Parsons Tasarım
Okulu’nda Resim ve Filipinler Diliman Üniversitesi’nde
Tiyatro Sanatları okudu. Televizyon ve film alanında kariyer
yapmıştır ve şu anda Filipinler’de drama/fantezi dizilerinden
belgesellere, realite şovlarına ve müzikli varyete şovlarına
kadar çeşitli TV programlarını yönetmesiyle tanınmaktadır.
Şu anda bir aksiyon dizisi için yapım aşamasındadır. Rico
aynı zamanda 2011’de TEDx Filipinler konuşmacısı olmuş
ve burada televizyonun, izleyicilerini güçlendirmedeki
kullanılmayan rolünden bahsetmiştir.
Rico studied Painting at the Otis/Parsons School of Design in
Los Angeles, California and Theater Arts at the University of
the Philippines Diliman. He has pursued a career in television
and film and is now best known in the Philippines for directing
various types of TV programs-- from drama/fantasy series to
documentaries, reality shows and musical variety shows. He is
currently in production for an action TV series. Rico was also
a TEDx Philippines speaker in 2011, where he talked about the
untapped role of television in empowering its viewers.
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Majid’den Sevgilerle / From Majid with Love
7dk. - Kurmaca - Renkli - Türkiye - 2020 - Dil: Türkçe (İngilizce Altyazılı)
7min - Fiction - Color - Turkey - 2020 - Language: Turkish (English Subtitles)

Yönetmen / Director: Yiğit Armutoğlu
Senaryo / Screenplay: Yiğit Armutoğlu
Yapımcı / Producer: Yiğit Armutoğlu
Mülteci bir çocuk olan Majid, şişme botla adaya gitmeden önce uçurtmasını bir ağaca
bağlar. Sahile yakın bir köyde yaşayan iki oğlan çocuğu Zeynel ve Şafak uçurtmayı bulur.
Uçurtmanın üzerindeki yazıyı fark ettiklerinde metnin anlamını bulmaya karar verirler.
As a refugee boy Majid tie his kite to tree before go to the island with inflatable boat. Who living
a village near the coast two boys Zeynel and Şafak find the kite. When they notice the text on the
kite, they decide to find meaning of the text.
Yiğit Armutoğlu
Türkiye’den film yapımcısı, yüksek lisans öğrencisi ve kısa
film yapmakla ilgileniyor.
Filmmaker from Turkey. He is a master student and he is
interested in making short film.
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Messi / Messi
14dk. - Kurmaca - Renkli - İran - 2021 - Dil: Farsça (Türkçe Altyazılı)
14min - Fiction - Color - Islamic Republic of Iran - 2021 - Language: Persian (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Mojtaba Rostami Far
Senaryo / Screenplay: Mojtaba Rostami Far
Yapımcı / Producer: Mojtaba Rostami Far
Çöp toplayarak geçimini sağlayan küçük bir çocuk, kız kardeşinin hayalini gerçekleştirmek
için Messi gibi biri olmak ister. Bir gece kız kardeşi ondan pizza almasını istediğinde
başlarına kötü bir şey gelir.
A little boy who makes a living by scavenging wishes to be someone like Messi in order to fulfil his
sister’s dream. One night when his sister asks him to get a pizza, something bad happens to them.

Mojtaba Rostami Far
1986’da İran’ın Ahvaz kentinde doğdu. Oyun yönetmenliği
eğitimi aldı. Oyunlarıyla Fecr Tiyatro Festivali başta olmak
üzere birçok ödül kazandı. “Messi”, yönetmen olarak ilk
kısa filmi.
He was born in 1986 in Ahvaz, Iran. He educated in stage play
directing. He has won many prize including Fajr theatre festival
for his plays. Messi is his first short movie as director.
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Nina ve Valdai / Nina & Valdai
10dk. - Kurmaca - Renkli - Rusya - 2021 - Dil: Rusça (Türkçe Altyazılı)
10min - Fiction - Color - Russia - 2021 - Language: Russian (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Inna Budnikova
Senaryo / Screenplay: Inna Budnikova
Yapımcı / Producer: Vladimir Bai
Ailenin en büyük oğlu attan düşerek ölür. Baba ve anne kederlerine kilitlenir. Sessiz Nina,
yalnızlık ve melankoliden kaçan atı Valdai ile vakit geçirir. Kızını kaybetmekten korkan baba
hayvanı öldürmek ister ancak Nina, hem atını hem de babasıyla olan ilişkisini kurtarmayı
başarır.
In the family, the eldest son dies in a fall from a horse. Father and mother are locked in their grief.
Mute Nina spends time with the horse Valdai, escaping from loneliness and melancholy. Fearing to
lose his daughter, the father wants to kill the animal, but Nina manages to save the horse and her
relationship with her father.
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Inna Budnikova
1993 yılında Odessa’da doğdu. 14 yaşına kadar profesyonel
olarak açık hava tenisi ile uğraştı. Ardından Odessa Genç
Seyirci Tiyatrosu’ndaki çocuk tiyatrosu stüdyosuna girdi. 2011
yılında Nina Dvorzhetskaya ve Rimas Tuminas’ın oyunculuk
ve yönetmenlik kursu için Shchukin Tiyatro Enstitüsü’ne
girdi. Üçüncü yılında Vakhtangov Tiyatrosu’nda “Othello”
oyununda dans etti ve “Matmazel Nitouche” oyununda
oynadı. 2018 yılında Postscript Tiyatrosu’nda Bunin’in
hikâyelerinden yola çıkarak bir oyun sahneledi. Aynı yıl,
yönettiği sürükleyici bir performans ile Diaghilev Festivali
için Perm’e uçtu. Bu performans daha sonra Moskova
Şehri’ndeki Kamera Tiyatrosu’na dönüştü.
She was born in Odessa in 1993. Until the age of 14, she was
professionally engaged in lawn tennis. Then she entered the
children’s theater studio at the Odessa Theater of the Young
Spectator. In 2011, she entered the Shchukin Theater Institute for
the acting and directing course of Nina Dvorzhetskaya and Rimas
Tuminas. In the third year, she danced in the Vakhtangov Theater
in the play “Othello”, also played in the play “Mademoiselle
Nitouche”. In 2018, she staged a play based on Bunin’s stories at
the Postscript Theater. And in the same year, 2018, she flew to
Perm for the Diaghilev Festival, where she directed an immersive
performance. Now this performance has grown into the Camera
Theater in Moscow City.
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Söz Ver / Cross Your Heart / Ama’r Halshug
15dk. - Kurmaca - Renkli - Danimarka - 2021 - Dil: Danca (Türkçe Altyazılı)
15min - Fiction - Color - Denmark - 2021 - Language: Danish (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Nikolaj Storgaard Mortensen
Senaryo / Screenplay: Hanne Korvig
Yapımcı / Producer: Lovísa Dröfn
Hanna’nın ağabeyi Ivan, aynı zamanda onun en iyi arkadaşıdır. Fakat artık büyümüştür
ve büyük şehre taşınmak istemektedir. Hanna, diğer ağabeyi Jens’in şehirde aşırı dozdan
öldüğünü bilmekte ve bu ağabeyini de tehlikeli şehirde kaybetmekten korkmaktadır.
Çocuğunu kaybetmenin üzüntüsü içinde olan bir anneyle, Hanna bu zor zamanı kendi
başına atlatmak ve cesur olmak zorundadır. Çünkü bazen yapabileceğiniz tek şey budur.
“Söz Ver” gerçek bir hikâyeye dayanıyor ve çocukların gözünden kederin etkisini araştırıyor.
Hanna’s big brother Ivan is her best friend, but now he’s all grown up and wants to move to the
big city. Hanna knows that their older brother Jens died of an overdose in the city, and is scared
that she is about to lose another brother to the dangerous city. With a mother still grief stricken
from losing her child, Hanna has to navigate this difficult time on her own and be brave, because
sometimes that’s all you can do. Cross Your Heart is based on a true story and explores the effect of
grief in children through their eyes.

50

10. ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI FİLM FESTİVALİ
10th INTERNATIONAL CHILDREN’S RIGHTS FILM FESTIVAL

Nikolaj Storgaard Mortensen
Birkaç kısa film ve TV dizisinde çalışmış, Danimarka’nın
Viborg kentinden bir yönetmendir. Mortensen, hikâye
anlatma yeteneğinin aslında kameranın arkasında
olduğunu fark etmeden önce bir aktör olarak kariyerine
başladı. Danimarka Film ve TV endüstrisinde on yıl çalıştı
ve becerilerini çeşitli projelerle geliştirdi. Son birkaç yılda
çocuk hikâyelerine odaklandı, çocukları kendi seviyelerinde
buluşturan ve onlarla rezonansa giren görsel hikâyeler
yarattı.
He is a director from Viborg, Denmark, who’s worked on several
short films and TV series. Mortensen started out as an actor,
before realising that his talent for telling stories really lay behind
the camera. Since then he has worked for a decade in the Danish
Film&TV industry, honing his skills with a variety of projects.
In the past couple of years, Mortensen has focused on children’s
stories, creating visual stories that meet children at their level and
resonate with them.
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Uçurtmalar / The Kites
14dk. - Kurmaca - Renkli - İran - 2020 - Dil: Kürtçe (Türkçe Altyazılı)
14min - Fiction - Color - Islamic Republic of Iran - 2020 - Language: Kurdish (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Seyed Payam Hosseini
Senaryo / Screenplay: Seyed Payam Hosseini
Yapımcı / Producer: Seyed Payam Hosseini
Sınır bölgesinde yaşayan bir çocuk, sessizce, sınırın ötesinde yaşayan bir kıza aşık olur.
Sınırın diğer tarafına, kayıp kızın uçurtması aracılığıyla kıza ulaşmaya çalışır.
In the story of the kite short film it is stated that border boy silence falls in love with a girl who lives
across the border. She tries to reach out to the girl through the missing girl’s kite on the other side of
the border.

Seyed Payam Hosseini
1990 yılında İran’ın Sanandaj kentinde doğan Hosseini,
Priya Film Haghighat yapım şirketinin film yönetmeni
ve genel müdürüdür. Mimarlık okumuş ve İran Genç
Sinema Derneği’nden mezun olmuştur. Genç film
yapımcılarını teşvik etmekte ve kanserle savaşan çocukları
desteklemektedir.
Born in Sanandaj, Iran in 1990, the film director and managing
director of the Priya Film Haghighat production company studied
architecture and is a graduate of the Iranian Young Cinema
Association. He promotes young filmmakers and supports
children suffering from cancer.
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Yağmur Altındaki Tavşan / Bunny in the Rain
20dk. - Kurmaca - Renkli - Rusya - 2020 - Dil: Rusça (Türkçe Altyazılı)
20min - Fiction - Color - Russia - 2020 - Language: Russian (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Oksana Barkovskaya
Senaryo / Screenplay: Oksana Barkovskaya
Yapımcı / Producer: Natalia Bernyakova
Otizm teşhisi konan altı yaşında bir çocuk, anne-baba sevgisinden yoksundur. Sevdiği ve
onu anlayan tek kişi dadısıdır. Bir oyun alanında rahatsız edici bir olay yaşanınca, bakıcısı
tutuklanır. Çocuk, kendisine düşman olan büyük bir dünyada yapayalnız kalmıştır.
A six year old boy diagnosed with autism suffers from a lack of parents love. The only person whom he
loves and who understands him is his nanny. Once an unsettling story takes place on a playground his nanny is arrested. The boy is left alone in a big world that is more than hostile towards him.
Oksana Barkovskaya
Oksana Barkovskaya bir Rus televizyon gazetecisi, belgesel
yapımcısı, yapımcı ve halk figürüdür. 1973 yılında Korsakov, Sahalin
bölgesinde doğdu. 1995 yılında Sofya Üniversitesi Slav Filolojisi
bölümünden mezun oldu. Ocak 2013’ten bu yana JCS Format
TV prodüksiyon stüdyosunun genel yapımcısıdır, belgeseller ve
televizyon programları yapmaktadır. Rus Televizyon Akademisi
Akademisyeni, Rusya Ulusal Yayıncılar Birliği üyesi, Avrasya
Televizyon ve Radyo Akademisi akademisyenidir.
Oksana Barkovskaya is a Russian television journalist, documentary
filmmaker, producer, and public figure. She was born in 14.10.1973 in
Korsakov, Sakhalin region. In 1995 graduated from Sofia University with
a degree in Slavic Philology. Since January 2013, she has been the general
producer of JCS Format TV - production studio, making documentaries and
television programs. Academician of the Academy of Russian Television,
member of the National Association of Broadcasters of Russia, academician
of the Eurasian Academy of Television and Radio.
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Yolcular / Pilgrims
16dk. - Kurmaca - Renkli - Türkiye - 2020 - Dil: Türkçe (İngilizce Altyazılı)
16min - Fiction - Color - Turkey - 2020 - Language: Turkish (English Subtitles)

Yönetmen / Director: Farnoosh Samadi, Ali Asgari
Senaryo / Screenplay: Farnoosh Samadi, Ali Asgari
Yapımcı / Producer: Sara Nasrabadi, Osman Gümüş
Yolcular, İstanbul’da yaşayan annelerini aramak için babalarına haber vermeden köylerini
terk etmeye karar veren iki çocuğun hikâyesidir. Annelerini en son ziyaret ettiklerinde, ikisi
de nerede olduğunu ayrıntılı olarak hatırlayamayacak kadar küçüktü. Geldiklerinde ise
kendilerini, geri dönemeyecek kadar parasız ve babalarını arama korkusu içinde kaybolmuş
olarak bulurlar.
The tale of two kids who decide to leave their village without informing their father, in search of
their mother who lives in Istanbul. Last time they visited her, they were both way too young to
remember her whereabouts in detail. Upon their arrival, they ﬁnd themselves lost, neither with
enough money to return, nor with the guts to call their father.

54

10. ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI FİLM FESTİVALİ
10th INTERNATIONAL CHILDREN’S RIGHTS FILM FESTIVAL

Farnoosh Samadi
İran’da doğdu. Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun
oldu. Ali Asgari ile birlikte yönettiği ilk kısa filmi “Sessizlik”
2016’da Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı.
“İki Saatten Fazla” 2013 Cannes Film Festivali’nde,“The
Baby” 2014 Venedik Film Festivali’nde gösterildi. İlk uzun
metrajlı filmi “180 Derece Kuralı”, 2020 yılında Toronto Film
Festivali kapsamında yer aldı. Sinema Sanatları ve Bilimleri
Akademisi üyesidir.
She was born in Iran. She graduated from the Fine Arts
Academy of Rome. Her first short film “Silence”, which
she directed with Ali Asgari, had its world premiere at the
Cannes Film Festival in 2016. “Over Two Hours” was screened
at the 2013 Cannes Film Festival, and “The Baby” at the 2014
Venice Film Festival. Her first feature film “The 180 Degree
Rule” was included in the Toronto Film Festival in 2020. She
is a member of the Academy of Motion Picture Arts and
Sciences.
Ali Asgari
İran’da doğdu. İtalya’da sinema alanından mezun oldu.
Berlinale Talent Campus 2013 ve Locarno Summer Academy
2016 mezunudur. Kısa filmlerinden ikisi Cannes Film
Festivali’nde yarışmacı oldu. Kısa filmi “Bebek” 2014 yılında
Venedik Film Festivali’nde yarışmaya girdi. Kısa filmleri
700’den fazla film festivalinde gösterildi ve 200’den fazla
uluslararası ödül kazandı. Sinema Sanatları ve Bilimleri
Akademisi üyesidir.
He was born in Iran. He graduated in cinema in Italy. He
is a graduate of Berlinale Talent Campus 2013 and Locarno
Summer Academy 2016. Two of his short films were
contestants at the Cannes Film Festival. His short film “Baby”
entered the competition at the Venice Film Festival in 2014.
His short films were screened at more than 700 film festivals
and won more than 200 international awards. He is a
member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
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Yumurta Kabuğu / Eggshell
13dk. - Kurmaca - Renkli - İrlanda - 2020 - Dil: İngilizce (Türkçe Altyazılı)
13min - Fiction - Color - Ireland - 2020 - Language: English (Turkish Subtitles)

Yönetmen / Director: Ryan William Harris
Senaryo / Screenplay: Dario Andreani, Ryan William Harris
Yapımcı / Producer: Tara O’Callaghan
Joey’nin hayatı, bir çocuğun canlı hayal gücü ile İrlanda banliyölerinin sert gerçekliği
arasında sürekli bir geçiştir. Gerçek dünyada hem evdeki hem de dışarıdaki sorunlardan
kendini korumak için kendine bir robot kafası yapan Joey, kısa süre sonra yetişkinliğe göğüs
germek zorunda kalır.
Joey’s life is a constant switch between a child’s vivid imagination and the harsh reality of the Irish
suburbs. After building himself a Robot head to protect himself from both problems at home and
outside in the real world, Joey is soon forced to face up to adulthood.
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Ryan William Harris
95 mezunu, İrlandalı yönetmen ve film yapımcısıdır.
İtalya’nın Parma kentindeki Paolo Toschi Lisesi’nde sinema
okudu ve ardından Nisan 2020’de mezun olduğu Güzel
Sanatlar Akademisi’nde sinema eğitimine devam etti. 2016
yılında görüntü yönetmeni Fabrizio La Palombara ile tanıştı
ve sonraki 3 yılını burada geçirdi. Ayrıca görüntü yönetmeni
Michele D’Atanasio ve yönetmenler Piero Messina ve Mario
Piredda ile birlikte çalıştı. 2015’ten beri Honor Label, Sugar
Music, Universal Music Italia ve Sony Music Italia için müzik
videoları yönetmektedir. Ayrıca Ferrari, Levi’s ve Rolling
Stone Italia için markalı içerikler üretti. Milano, İtalya’da
yaşamaktadır.
Class of ‘95, Ryan William Harris is an Irish director and
filmmaker. He studied cinema at the Paolo Toschi of High School
of Arts in Parma, Italy. Then, he proceeded with his cinema
studies at the Academy of Fine Arts where he graduated in April
2020. In 2016 he met cinematographer Fabrizio La Palombara
and he spent the next 3 years working with him. Ryan has also
worked alongside cinematographer Michele D’Atanasio and
directors Piero Messina and Mario Piredda. Since 2015, Ryan has
directed music videos for Honor Label, Sugar Music, Universal
Music Italia and Sony Music Italia. He has also shot branded
content for Ferrari, Levi’s and Rolling Stone Italia. Ryan is
currently based in Milan, Italy.
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Irak’ın Kayıp Nesli / Iraq’s Lost Generation
70dk. - Belgesel - Fransa - 2019 - Dil: Arapça (Türkçe Altyazılı)
70min - Documentary - France - 2019 - Language: Arabic (Turkish Subtitled)

Yönetmen / Director: Anne Poiret
Senaryo / Screenplay: Anne Poiret
Yapımcı / Producer: Fabienne Servan Schreiber, Estelle Mauriac
Irak’ta, aileleri halifeliğe bağlılık yemini etmiş, “IŞİD Çocuğu” olarak damgalanan ve
varlıkları “IŞİD sonrası”nda yasal olarak tanınmayan onbinlerce çocuk yaşıyor. Kimlikleri
olmadan tıbbi bakıma, gıda yardımına ve eğitime erişimleri yok. Bazıları halifeliğin
yavruları olarak da biliniyor. Terör örgütü tarafından fanatize edilmiş, çalıştırılmış
veya kaçırılmış, birçoğu şu anda insanlık dışı koşullarda hapsediliyor. Covid-19 krizinin
daha da kötüleştirdiği feci sıhhi ve insani koşullarda yaşıyorlar. Bu benzeri görülmemiş
soruşturma, sadece bir avuç STK’nın yardım etmeye çalıştığı yeni Irak’ın sosyal
dışlanmışlarına, küçüklerine bir ses sunuyor.
There are about several tens of thousands of “children of ISIS”, whose families had pledged
allegiance to the caliphate. They’re stigmatized, and their existence is not legally recognized in
“Post-ISIS” Iraq. Without I.Ds, they have no access to medical care, food assistance, nor, above
all, to education. Some of them were also known as the cubs of the caliphate. Fanaticized,
recruited or kidnapped by the terrorist organization to become the Djihad helpers, many of
them are currently incarcerated in the most inhumane conditions. They are living in catastrophic
sanitary and humanitarian conditions, that have been worsened by the Covid-19 crisis. This
unprecedented investigation offers a voice to those minors, the social outcasts of a new Iraq that
only a handful of NGOs are trying to help.
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Anne Poiret
Paris’te yaşayan film yapımcısı ve araştırmacı yayın
gazetecisidir. Sri Lanka Muttur: A Crime Against
Humanitarians’da çektiği filmiyle 2007’de Fransa’nın en
prestijli gazetecilik ödülü olan Albert Londres Ödülü’nü
kazandı. Ortadoğu, Kamboçya ve Afrika’daki “ne barış ne
de savaş” durumlarının tramvalarını sık sık filme aldı. Son
filmografisi; Güney Sudan’da BM’de Devlet İnşa Edenler,
Elçi, Staffan de Mistura’nın işlerine odaklanan Suriye Barış
Müzakereleri, BM Suriye veya Fransa Özel Temsilcisi’nin
Fransız silah endüstrisinde silah ürettiği çalışmalarına
odaklanıyor. Namibya’daki unutulmuş soykırım üzerine
II. Son filmi Savaştan Sonra Musul (ARTE), 2020’de FIGRA
Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.
Anne Poiret is a filmmaker and investigative broadcast journalist
based in Paris. She won the most prestigious journalism award in
France in 2007 - the Albert Londres Prize, for her film shot in Sri
Lanka Muttur: a Crime Against Humanitarians. Anne has often
filmed the traumas of the “neither peace, nor war” situations
in the Middle East, Cambodia, Africa... Her recent filmography
includes: State-Builders on the UN in South Sudan, The Envoy,
inside Syria Peace Negotiations that focuses on the work of
Staffan de Mistura, the UN Special Envoy for Syria or My country
makes weapons on the French weapons industry. The Genocide of
the II Reich on the forgotten genocide in Namibia and Welcome
to Refugeestan on UNHCR and refugee camps all over the world
- were selected in a dozen European documentary festivals. Her
latestfilm Mosul after the war (ARTE), won the Special Jury award
at FIGRA Festival in 2020.
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KNOT - Bir Senfoniyi Dokumak /
KNOT - Weaving a Symphony
70 dk. - Belgesel - Singapur - 2021 - Dil: İngilizce (Türkçe Altyazılı)
70min - Documentary - Singapore - 2021 - Language: English (Turkish Subtitled)

Yönetmen / Director: Jinwoong Youn
Senaryo / Screenplay: Jinwoong Youn
Yapımcı / Producer: Shiya K. P.
Nadir kayıtları ve arşiv görüntülerini kullanarak, bu özel ihtiyaçları olan çocuklara,
düğümlü rüyalardan gerçeğe kadar ilham veren sesleri ve insanları keşfedin.
Using rare recordings and archival footage, discover the sounds and people that inspired these
special needs children from a life of knotted dreams to reality.
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Jinwoong Youn
1999’da Seul’den Sidney’e taşındı ve film yüksek lisansını
kazandı. Okul sırasında, geçici grafik tasarım projeleri
üstlendi, kartvizitler, logolar, web siteleri ve videolar
tasarladı. Tasarım öğrenmesi, organik olarak olay ve sahne
yönlendirmelerine imkân sağladı. Sidney’de büyük ölçekli bir
K-Pop etkinliği düzenleme çalışması, Singapur’un kapılarını
kendisine açtı ve burada Kore kültürünü ön plana çıkaran
çeşitli projeler düzenlemekle görevlendirildi. İki şehir
arasındaki kısa süreli iş gezileri telaşı, sonunda Singapur’a
yerleşmesi ve Scube SG’nin kurulmasıyla sona erdi. Scube
SG’de etkinlik yönetiminden iç tasarıma, grafikten video
prodüksyonuna kadar çok sayıda yol aracılığıyla, başkalarına
kültürün, düşüncenin veya fikrin güzelliğini, izleyicileri
çeken bir deneyimle aktarmaya çalışmaktadır.
In 1999, he moved from Seoul to Sydney and earn his Master’s in
Film. While still at school, he took on ad graphic design projects,
designing business cards, logos, websites and videos amongst
other things. Design led organically to event and stage directions.
Jin’s work of organizing a large-scale K-Pop event in Sydney, in
turn, opened doors in Singapore, where he was commissioned
to organize various other projects foregrounding Korean culture.
The flurry of short-term business trips between the two cities
eventually ended with Jin settling down in Singapore, and with
startup Scube SG. At Scube SG - and through a multitude of
avenues, from events management to interior design to graphic
and video production - he helps others channel the beauty
of culture, thought, or idea into an experience that captures
audiences.
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Martin ve Büyülü Orman / Martin and the Magical

Forest / Mazel a tajemství lesa

80 dk. - Kurmaca- Çekya - 2021 - Dil: Çekce (Türkçe Altyazılı)
80min -Fiction - Czechia-2021 -Language: Czech (Turkish Subtitled)

Yönetmen / Director: Petr Oukropec
Senaryo / Screenplay: Kateřina Kačerovská
Yapımcı / Producer: Peter Badač
Kendini aşarak, konforu ve teknolojisi olmadan iki hafta boyunca yaz kampında kalmak
zorunda olan genç şehirli öğrenci Martin’in maceralı hikâyesi. Burada kendisinden, orman
yaratıklarının ormanlarını açgözlü girişimciler tarafından yok edilmekten kurtarmasına
yardım etmesi istenir.
The adventurous story about a young geek city boy Martin, who has to overcome himself and stay
two weeks in the summer camp without his comfort and any technology. Here he will be challenged
to help the forest creatures to save their forest of being destroyed by greedy developers.
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Petr Oukropec
1972 yılında Prag, Çek Cumhuriyeti’nde doğdu. 1994’te
Sasa Gedeon’un uzun metrajlı filmi Indian Summer ile
ilk prodüksiyonunu yaptı. 1995 yılında, birçok uluslararası
film festivalinde ödül alan 50’den fazla uzun metrajlı filmin
yapımcılığını üstlenen Negativ Film Productions şirketini
kurdu. 1999’da The Idiot Returns ile Çek Aslanı Ödülü’nü
kazandı. Avrupa Film Akademisi üyesidir. Sumava’nın
eteklerinde bulunan Techonice köyündeki “Zmrzlík”
tiyatrosunda çocuklarla ve oyuncu olmayan oyuncularla
yaptığı uzun süreli çalışmaları geniş bir beğeni topladı. İlk
yönetmenlik denemesini 2012 yılında birçok uluslararası
ödül kazanan çocuk macera filmi ‘Blue Tiger’ ile yaptı.
İkinci filmi “In Your Dreams!” Berlinale 2016’da Generation
14+ Yarışması’nda gösterildi ve dünya çapında 30’dan fazla
festivale katıldı.
Petr (1972) was born in Prague, Czech Republic. In 1994 he made
his production debut with Sasa Gedeon’s feature, Indian Summer.
In 1995 he founded Negativ Film Productions company that has
produced more than 50 feature films that were awarded at many
international film festivals. In 1999 he won the Czech Lion Award
for The Idiot Returns. He is a member of European Film Academy.
His long term work with children and non-actors in the theatre
“Zmrzlík“ from the village of Techonice, located in the foothills
of Sumava, has gained a wide following and earned acclaim.
He made his directorial debut in 2012 with children’s adventure
film, Blue Tiger, which won several international awards. His
second film, In Your Dreams!, was screened in the Generation 14+
Competition at Berlinale 2016 and participated at another more
than 30 festivals all over the world.
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Olaydan Sonra / After the Incident
75dk. - Belgesel - Renkli - İran- 2020 - Dil: Farsça
75min - Documentary-Color -Islamic Republic of Iran - 2020- Language: Persian (Turkish subtitles)

Yönetmen / Director: Pouria Heidary Oureh
Senaryo / Screenplay: Pouria Heidary Oureh
Yapımcı / Producer: Shahab Hosseini
Ruhullah adında bir çocuk, talihsiz bir olaydan sonra durumla başa çıkmaya karar verir ve
hedeflerine ulaşmaya çalışır.
A child named Ruhollah who decided to cope with the situation after an unfortunate incident and
try to achieve his goals.
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Pouria Heidary Oureh
1984 yılında İran’ın Tahran şehrinde doğdu. Dubai’deki SAE
Dijital Film Enstitüsü’nden ve Kuzey Kıbrıs’ta DAÜ’den,
reklamcılık bölümünden mezun oldu. 2018’den itibaren İran
Sinema Yapımcıları Birliği üyesidir. İlk uzun metrajlı filmi
“Apricot Groves”, 95’ten fazla uluslararası festival seçkisiyle
Ermenistan sinema tarihinin en uluslararası vizyona sahip
filmi oldu ve aynı zamanda İran sinemasının en başarılı
ortak yapımı oldu. Birçok başarılı film projesine imza atan
ve Cannes, Venedik, Berlinale, Toronto, Locarno, Kahire,
Montreal, Sundance, AFI ve dünya çapında A dereceli film
festivallerinde yapım alanlarında seçilen Three Gardens
Film’in sahibidir. Three Gardens Film’in kısa filmleri “Bakış”,
“Sınav” ve “Rol” Oscar’a aday gösterildi. İran, Ermenistan,
Fransa, Çek Cumhuriyeti, İtalya Sırbistan, Hırvatistan,
Polonya, Şili, Finlandiya ve Katar ile ortak yapımlar yaptı.
He was born in 1984 in Tehran, Iran. He graduated from SAE
institute of Digital Film in Dubai and advertising from EMU in
North Cyprus. He is a member of Cinema Producers Guild of Iran
from 2018. Pouria Heidary Oureh’s debut feature film “Apricot
Groves” became the most internationally appeared film in the
history of Armenia cinema with more than 95 international
festival selections and also been the most successful co production
of Iranian cinema. He is the owner of Three Gardens Film which
has been produced several successful film projects and has been
selected in A graded film festivals around the world such as
Cannes, Venice, Berlinale, Toronto, Locarno, Cairo, Montreal,
Sundance, AFI and... Three Gardens Film’s short films “Gaze”
“Exam” “The Role” has been qualified for Oscars. He co-produced
films with Iran, Armenia, France, Czech Republic, Italy Serbia,
Croatia, Poland, Chile, Finland & Qatar.
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Tum-Pabi-Dum / Tum-Pabi-Dum
95dk. - Kurmaca - Belarus - 2017 - Dil: Rusça (Türkçe Altyazılı)
95min - Fiction - Belarus - 2017 - Language: Russian (Turkish Subtitled)

Yönetmen / Director: Vyacheslav Nikiforov
Senaryo / Screenplay: Vyacheslav Nikiforov
Yapımcı / Producer: National film studio Belarusfilm
San Sanych adında on yaşındaki olağanüstü bir çocuk, bir yetimhanede yaşamaktadır ancak
kaderini değiştirmeye ve kendisi ile Alesya adlı arkadaşı için ebeveynler bulmaya karar verir.
“Kötü alışkanlıkları olmayan küçük bir çocuk, güçlü bir aile kurmak için evli bir çift arıyor.”
duyurusuyla arayışına başlar. Çocuğun yargıları ve davranışları, kafası karışık büyükleri
birçok kez şaşırtacak, özel duygu ve deneyimlerle dolu olan çocukların dünyasına farklı
bakmalarını sağlayacaktır.
This is a story about an ten-year-old extraordinary boy named San Sanych. He lives in an
orphanage, but decides to alter his destiny and to find parents for himself and his ward girl named
Alesya. He places the next announcement: “A young child without bad habits is looking for a
married couple to offer create a strong family.” As a result, the boy has to play by the rules of adults,
which puts him in front of a serious moral choice. Judgments and actions of the boy more than
once will confound the confused grown-ups; make them look at the world of children differently, as
it is filled with special feelings and experiences.
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Vyacheslav Nikiforov
Belaruslu ve Rus yönetmen, oyuncu, senarist ve öğretmen
olan Nikiforov, 1942 yılında RSFSR, Krasnodar Krai, Adler’de
doğdu. 1978’de Belarus SSR Lenin Komsomol Ödülü’ne,
1981’de Belarus SSR Onur Ödülü’ne, 1986’da SSCB Devlet
Ödülü’ne, 2015’de Moskova’da Altın Kartal Ödülü’ne, 2018’de
ise Qingdao’daki SCO Film Festivali Ödülü’ne sahip oldu.
Filmografi: Yalıçapkını (1972), Fruza (1981), Babalar ve
Çocuklar (1983), Soylu Soyguncu, Vladimir Dubrovskiy (1988),
Ruhum Maria (1993), Atlıkarınca (2004), İsimsiz Bir Tepede
(2004), Kaptanın Çocukları (2006), Şifacı (2008), Cellat (2014),
Tum-Pabi-Dum (2017)
Belarusian and Russian director, actor, screenwriter, teacher. Born
in the Adler, Krasnodar Krai, RSFSR, on August 13, 1942. Laureate
of the Lenin Komsomol Prize of the Belarusian SSR (1978).
Honored Artist of the Belarusian SSR (1981). Laureate of the USSR
State Prize (1986).
Laureate of the The Golden Eagle Award in Moscow (2015).
Laureate of the The SCO Film Festival in Qingdao (“The Golden
Gull”) (2018).
Filmography: The Kingfisher (1972), Fruza (1981), Fathers and
Children (1983), Vladimir Dubrovskiy, the Noble Robber (1988),
My soul Maria (1993), Merry-go-round (2004), On an Unnamed
Hill (2004), Captain’s Children (2006), Healer (2008), Executioner
(2014), Tum-Pabi-Dum (2017).
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Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme
UN Convention on the
Rights of the Child
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Madde 1: Çocuğun tanımı
Sözleşmeye göre on sekiz yaşına kadar çocuksun.
Madde 2: Ayrımcılık
Irk, renk, cinsiyet, din, görüş, köken veya ekonomik durum, engellilik
veya anne babanız veya bakımından sorumlu olan diğer kişilerin
herhangi bir başka özelliği nedeniyle ayrımcılığa uğratılamazsın.
Madde 3: Çocuğun öncelikli yararı

Çocukları etkileyen bütün eylemler ve kararlarda çocuk için en iyi olan
temel alınmalıdır.

Madde 4: Sözleşmedeki hakların kullanılması
Hükümetlerin bu hakların sen ve bütün çocuklar tarafından
kullanılabilmesini temin etmeleri gerekir.
Madde 5: Anne baba rehberliği ve çocuğun gelişim halindeki
yetenekleri

Aileniz size rehberlik etmek gibi temel bir sorumluluğa sahip olup,
geliştiğin ölçüde ve yeteneklerin ve yaptıklarının sonuçları ile ilgili anlayışın
arttığı ölçüde haklarını doğrudan kendin kullanırsın ve hayata geçirirsin.
Hükümetler bu hakka saygı göstermelidir.

Madde 6: Yaşam ve gelişim hakkı
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Yaşamaya ve gelişmeye hakkın vardır. Hükümetlerin yaşamını sürdürmeni
ve sağlıklı gelişmeni temin etme görevi vardır.

Madde 7: Doğum kaydı, ad, vatandaşlık ve anne baba bakımı
Doğumunun yasal biçimde kaydedilmesi, bir ad ve vatandaşlığa sahip
olmak, anne babanı tanımak ve onlar tarafından bakılmak hakkındır.
Madde 8: Kimliğin korunması
Hükümetler bir ad, vatandaşlık ve aile bağlarına sahip olma hakkına
saygı göstermelidirler.
Madde 9: Anne babadan ayrılma
Kendi isteğin dışında (örneğin ana-babandan birinin size kötü
davranması veya ihmal etmesi durumu dışında) anne babandan kimse
sizi ayıramaz. Anne baban ayrıysa, bu durum sizi incitmediği ölçüde her
ikisiyle temas etme hakkın vardır.
Madde 10: Ailenin yeniden bir araya gelmesi

Anne baban farklı ülkelerde yaşıyorlarsa, her ikisiyle teması sürdürebilmek
veya yeniden aile olarak bir araya gelebilmek için ülkeler arasında seyahat
etmene izin verilir.
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Madde 11: Başka bir ülkeye yasadışı yoldan gönderilmeme
Hükümetler ülkeden yasadışı olarak çıkartılmaman için önlem
almalıdırlar.
Madde 12: Çocuğun görüşüne saygı gösterilmesi
Yetişkinler seni etkileyecek kararlar alırken özgür biçimde düşündüğünü
söyleme ve görüşlerinin alınacak kararda hesaba katılması hakkındır.
Madde 13: İfade ve bilgi özgürlüğü
Söz konusu bilgi size ve başkalarına zarar vermediği sürece, her biçimde
bilgiye ulaşmaya çalışmak, bilgi edinmek ve bilgilerinizi paylaşmak
hakkın vardır (örneğin yazı, sanat, televizyon, radyo ve internet yoluyla).
Madde 14: Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
Başkalarının haklarını kullanmalarına engel olmadığı sürece, istediğini
düşünme ve istediğine inan-ma, dininin gereği ibadet etme hakkın
vardır. Anne baban sana bu konularda rehberlik yapmalıdır.
Madde 15: Barışçıl örgütlenme ve toplanma özgürlüğü
Diğer çocukların haklarını engellemediği sürece, başka çocuklarla
gruplar ve dernekler kurmak veya var olanlara katılmak hakkındır.
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Madde 16: Özel yaşamın gizliliği, onur ve saygınlık
Özel yaşamın gizli tutulması hakkındır. Kimse geçerli bir neden
olmaksızın saygınlığına zarar veremez, senin veya ailenin evine
giremez, mektuplarını ve e-postalarını açamaz.
Madde 17: Bilgi ve medyaya erişim

Kitap, gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet dahil, çeşitli kaynaklardan
güvenilir bilgi edinme hakkın vardır. Bilgi, yararlı ve anlaşılır olmalıdır.

Madde 18: Anne babanın ortak sorumluluğu

Anne ve babanın her ikisi de seni yetiştirmekte ortak sorumluluk sahibi
olup, her zaman senin için en iyi olanı dikkate almalıdır. Hükümetler,
özellikle anne ve baba çalışıyorsa sana karşı sorumluluklarını yerine
getirebilmeleri için gerekli hizmetleri sunmalıdır.

Madde 19: Her tür şiddet, istismar ve ihmale karşı korunma
Hükümetler, senin gerektiği gibi bakılmanı ve anne babandan ya da
başka bakıcılardan kaynaklanabilecek şiddet, istismar ve ihmale karşı

korunmanı temin etmelidirler.
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Madde 20: Alternatif bakım
Anne baba ve aile sana gereken bakımı sağlayamıyorsa, Hükümetler
dinine, gelenek ve diline, insanlık onuruna ve insan haklarına saygı
gösterecek kişilerin ve kurumların senin bakımını üstlenmesini
sağlamakla yükümlüdür.
Madde 21: Evlat edinilme
Kendi ülkende ya da bir başka ülkede evlat edinilmiş olmana
bakılmaksızın, evlat edinirken yetişkinlerin düşünmesi gereken şey
senin için en iyi olandır.
Madde 22: Sığınmacı çocuklar

Ülken güvenli olmadığı için bir başka ülkeye geldiysen, korunma ve
desteklenme hakkın vardır. O ülkede doğan çocuklarla hakların aynıdır.

Madde 23: Engelli çocuklar
Herhangi bir engellilik durumun söz konusu ise, özel bakım, destek
ve eğitim alarak eksiksiz ve bağımsız bir yaşam sürmeye ve yeteneğin
ölçüsünde topluma katılım göstermeye hakkın vardır.
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Madde 24: Sağlık bakımı ve hizmetleri
Kaliteli bir sağlık bakımı hakkın vardır (örneğin ilaç, hastane, sağlık
görevlileri). Ayrıca sağlığını korumak için temiz su, besleyici gıda, temiz
çevre ve sağlık eğitimi de hakkındır. Eğer ülkende hakkının hayata
geçmesi için yeterli kaynak yoksa, uluslararası dayanışma ruhuyla
ülkeler birbirlerine yardım ederler.
Madde 25: Kurumların periyodik olarak denetlenmesi
Anne babandan uzakta senin bakımından sorumlu kurumlarda
bakılıyorsan, iyi bakım ve muamelenin sürüp sürmediği düzenli olarak
denetlenmelidir.
Madde 26: Sosyal güvenlikten yararlanma

İçinde yaş adığın toplum, senin gelişmen ve iyi koşullarda yaşaman (örneğin
eğitim, kültür, beslenme, sağlık, sosyal refah) amacıyla sosyal güvenlikten

yararlanma olanağı sunmalıdır. Hükümet yeterli mali imkânı olmayan
ailelerin çocukları için maddi ve manevi yardım hizmeti sunmalıdır.

Madde 27: Yeterli yaşam standardı
Fiziksel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal açıdan gelişmen için iyi koşullarda
yaşaman gerekir. Hükümet bu yönde ailelere yardımcı olmalıdır.
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Madde 28: Eğitim hakkı
Eğitim hakkın vardır. Okulda disiplin insanlık onuruna saygıyla
bağdaşmalıdır. İlköğretim zorunlu ve ücretsiz olmalıdır. Eğer ülkende
hakkının hayata geçmesi için yeterli kaynak yoksa, uluslararası
dayanışma ruhuyla ülkeler birbirlerine yardım ederler.
Madde 29: Eğitimin amaçları
Eğitim, kişiliğini, yeteneklerini, zihinsel ve fiziksel becerilerini en üst
noktaya kadar geliştirecek şekilde düzenlenmelidir. Eğitim seni yaşama
hazırlamalı; anne babana, kendine, diğer uluslara ve kültürlere saygı
göstermeye teşvik etmelidir. İnsan haklarını öğrenmek hakkındır.

Madde 30: Azınlık ve yerli haktan çocuklar

Ülkende çoğunluk tarafından kabul edilip edilmediğine bakılmaksızın
ailenin geleneklerini, dinini ve dilini öğrenmeye hakkın vardır.

Madde 31: Serbest zaman, oyun ve kültür
Rahatlama, dinlenme, oynama ve çeşitli kültürel amaçlı etkinliklere
katılma hakkın vardır.
Madde 32: Çocuk emeği sömürüsü
Hükümet seni, sağlık veya gelişimin için zararlı nitelikteki, eğitimini
engelleyen veya başka insanların seni sömürmelerine neden olan
işlerden korumalıdır.
Madde 33: Çocuklar ve uyuşturucu kullanımı
Hükümet seni tehlikeli uyuşturucu maddelerin üretim ve dağıtım yollarına

karşı korumalıdır.

Madde 34: Cinsel istismara karşı korunma
Hükümet seni cinsel istismardan korumalıdır.
Madde 35: İnsan kaçakçılığı, satışı ve kaçırılmasına karşı korunma
Hükümet kaçırılmana, satılmana, istismar edilmek üzere başka ülkelere
götürülmene karşı kesin önlem almalıdır.

Madde 36: Diğer istismar biçimlerine karşı korunma
Gelişimine ve refahına zarar verebilecek etkinliklere karşı korunmalısın.
Madde 37: İşkence, aşağılayıcı muamele ve özgürlükten yoksun
bırakmaya karşı korunma
Yasaları çiğnemen durumunda sana zalimce davranılamaz. Yetişkinlerle
birlikte hapse konamazsın ve ailenle temasını koruyabilirsin.
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Madde 38: Silahlı çatışmadan etkilenen çocukların korunması
On sekiz yaş altındaysan, hükümetler, orduya katılmana ve savaşta
doğrudan yer almana izin vermemelidir. Savaş bölgelerindeki çocuklara
özel koruma sağlanmalıdır.
Madde 39: Kötü muamele ve sömürü mağduru çocukların
rehabilitasyonu:
İhmal edilmiş, işkence görmüş veya istismara uğramışsan, istismar veya

savaş kurbanıysan veya hapse atılmışsan, fiziksel ve zihinsel sağlığına
yeniden kavuşarak topluma geri dönmek için özel yardım almak

hakkındır. Devletler bunun için gerekli hizmeti sağlamakla yükümlüdür.
Madde 40: Çocuk adaleti sistemi:

Yasaları ihlal etmekle suçlanıyorsan, onuruna yaraşır bir muamele
görmelisin. Hukuki yardım alabilmelisin. Hapis cezası en son baş vurulacak
önlemdir.

Madde 41: Daha ileri düzeydeki insan hakları standartlarına saygı
gösterilmesi

Ülkende çocuklarla ilgili yürürlükteki yasalar sözleşmeden daha ileriyse, o
yasalar uygulanır.
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Madde 42: Sözleşmenin yaygın tanıtımı
Hükümet, bütün anne babaların, kurumların ve çocukların sözleşmeyi
bilmesini sağlamalıdır.
Maddeler 43-54: Hükümetlerin görevleri
Bu maddeler yetişkinlerle hükümetlerin, çocukların bütün haklarından
yararlanmalarını sağlamak üzere nasıl birlikte çalışmaları gerektiğini
açıklamaktadır. Sözleşme çocukların haklarının korunması, hayata
geçirilmesi ve haklarına saygı duyulup duyulmadığını izlemek için
uluslararası uzmanlardan oluşmuş bir komite kurmuştur: Çocuk Hakları
Komitesi.
Hükümetler her beş yılda bir Komiteye ülkenizde çocuk haklarının
nasıl uygulandığı ile ilgili bir rapor sunmak ile yükümlüdür. Komite siz
çocukların hazırladığı raporları da görmekten mutluluk duymaktadır.
Not: Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), BM Genel Kurulu tarafından 1989’da kabul edildi
ve 1990’da uluslararası bir yasa gücüyle yürürlüğe girdi. ÇHS, çocuk haklarını ve bu
hakların hükümetlerce nasıl geliştirilip korunacağını tanımlayan 54 madde içermektedir.
Dünyadaki ülkelerin çoğu sözleşmeyi onaylamış ve içerdiği hakların tanınması için
taahhütte bulunmuştur.
*Pusulacık, Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Klavuzu, Nancy Flowers, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları 293, İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 10, İstanbul Mart 2010
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UN Convention on the Rights of the Child
Article 1: Definition of the child
Everyone under 18 has these rights.
Article 2: Non-discrimination
All children have these rights, no matter who they are, where they live,
what their parents do, what language they speak, what their religion is,
whether they are a boy or girl, what their culture is,whether they have
a disability, whether they are rich or poor. No child should be treated
unfairly on any basis.
Article 3: Best interests of the child
All adults should do what is best for you. When adults make decisions,
they should think about how their decisions will a ect children.
Article 4: Protection of rights
The government has a responsibility to make sure your rights are
protected. They must help your family to protect your rights and create
an environment where you can grow and reach your potential.
Article 5: Parental guidance
Your family has the responsibility to help you learn to exercise your
rights, and to ensure that your rights are protected.
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Article 6: Survival and development
You have the right to be alive.
Article 7: Name and nationality
You have the right to a name, and this should be officially recognised
by the government. You have the right to a nationality (to belong to a
country).
Article 8: Preservation of identity
You have the right to an identity - an official record of who you are. No
one should take this away from you.
Article 9: Non-separation from parents
You have the right to live with your parent(s),unless it is bad for you.
You have the right to live with a family who cares for you.
Article 10: Family reunification
You have the right to live with your parent(s), unless it is bad for you.
You have the right to live with a family who cares for you.
Article 11: Illicit transfer and non-return of children
You have the right to be protected from kidnapping.

10.ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI FİLM FESTİVALİ

Article 12: Expression of opinion
You have the right to give your opinion, and for adults to listen and take
it seriously.
Article 13: Freedom of expression and information
You have the right to find out things and share what you think with
others, by talking, drawing, writing or in any other way unless it harms
or o ends other people.
Article 14: Freedom of thought, conscience and religion
You have the right to choose your own religion and beliefs. Your parents
should help you decide what is right and wrong, and what is best for you.
Article 15: Freedom of association
You have the right to choose your own friends and join or set up
groups, as long as it isn’t harmful to others.
Article 16: Privacy, honour, reputation
You have the right to privacy.
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Article 17: Access to information and media
You have the right to get information that is important to your wellbeing, from radio, newspaper, books, computers and other sources.
Adults should make sure that the information you are getting is not
harmful, and help you nd and understand the information you need.
Article 18: Parental responsibility
You have the right to be raised by your parent(s) if possible
Article 19: Abuse and neglect (while in family or care)
You have the right to be protected from being hurt and mistreated, in
body or mind.
Article 20: Alternative care for children in the absence of parents
You have the right to special care and help if you cannot live with your
parents.
Article 21: Adoption
You have the right to a name, and this should be officially recognised
by the government. You have the right to a nationality (to belong to a
country).
Article 22: Refugee children
You have the right to special protection and help if you are a refugee (if
you have been forced to leave your home and live in another country),
as well as all the rights in this Convention.
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Article 23: Disabled children
You have the right to special education and care if you have a disability,
as well as all the rights in this Convention, so that you can live a full life.
Article 24: Health care
You have the right to the best health care possible, safe water to drink,
nutritious food, a clean and safe environment, and information to help
you stay well
Article 25: Periodic review
If you live in care or in other situations away from home, you have the
right to have these living arrangements looked at regularly to see if they
are the most appropriate.
Article 26: Social security
You have the right to help from the government if you are poor or in
need.
Article 27: Standard of living
You have the right to food, clothing, a safe place to live and to have your
basic needs met. You should
not be disadvantaged so that you can’t do many of the things other kids
can do.
Article 28: Education
You have the right to a good quality education. You should be
encouraged to go to school to the highest level you can.
Article 29: Aims of education
Your education should help you use and develop your talents and
abilities. It should also help you learn to live peacefully, protect the
environment and respect other people.
Article 30: Children of minorities and indigenous children
You have the right to practice your own culture, language and religion
- or any you choose. Minority and indigenous groups need special
protection of this right
Article 31: Play and recreation
You have the right to play and rest.
Article 32: Economic exploitation
You have the right to protection from work that harms you, and is bad
for your health and education. If you work, you have the right to be safe
and paid fairly.
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Article 33: Narcotic and psychotic substances
You have the right to protection from harmful drugs and from the drug
trade.
Article 34: Sexual exploitation
You have the right to be free from sexual abuse
Article 35: Abduction, sale and traffic
No one is allowed to kidnap or sell you.
Article 36: Other forms of exploitation
You have the right to protection from any kind of exploitation (being
taken advantage of )
Article 37: Torture, capital punishment, deprivation of liberty
No one is allowed to punish you in a cruel or harmful way.
Article 38: Armed conflicts:
You have the right to protection and freedom from war. Children under
15 cannot be forced to go into the army or take part in war.

10th INTERNATIONAL CHILDREN’S RIGHTS FILM FESTIVAL

Article 39: Recovery and reintegration
You have the right to help if you’ve been hurt, neglected or badly
treated.
Article 40: Juvenile justice
You have the right to legal help and fair treatment in the justice system
that respects your rights.
Article 41: Rights of the child in other instruments
If the laws of your country provide better protection of your rights than
the articles in this Convention, those laws should apply
Article 42: Dissemination of the Convention
You have the right to know your rights! Adults should know about these
rights and help you learn about them, too.
Article 43-54: Implementation
These articles explain how adults and governments should work
together to ensure that children enjoy all their rights. The Convention
has established a committee of international experts to monitor the
protection of children’s rights, respect for their rights and respect for
their rights: The Committee on the Rights of the Child. Governments
are obliged to submit a report to the Committee every five years on
how children’s rights are exercised in our country. The committee is
delighted to see the reports you guys are preparing...
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Note: The CRC was adopted by the UN General Assembly in 1989, and in 1990
an international law entered into force. The CRC contains 54 articles defining
children’s rights and how these rights will be developed and protected by
governments.
Most of the countries in the world have endorsed the contract and committed
to recognition of their rights.
*Pusulacık, Human Rights Education Guide for Children, Nancy Flowers,
Istanbul Bilgi University Publications 293, Human Rights Law Studies 10,
Istanbul March 2010
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Akbaba / Vulture

21

Altın Zaman / Golden Time

22

Annem Mikrodalga Fırına Benziyor / My Mother Looks Like a Microwave
Oven

9

Anuş / Anoush

24

Artı Bir / Plus One

26

Babamdan Yüzme Dersi / A Swimming Lesson from Dad

27

Baca Kuşu / The Chimney Swift

28

Cennet / Heaven

30

Çocuklar Aşkına / For the Love of Children

32

Çürük / Contusion

34

Dalang’ın Hikâyesi / The Dalang’s Tale

35

Dosya / The Case

37

Fransa’daki Arkadaşıma Mektup / A Letter to My Friend in France

38

Gandom / Gandom

39

Gecelik 300 / 300 Per Night

40
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Her Gün Okula Geç Kalan Çocuk / A Boy Who Was Late for School Every Day 10
Hiçliğe Bakmak / Staring into Nowhere

12

Irak’ın Kayıp Nesli / Iraq’s Lost Generation

59

Kağıttan Gemi / Paper Boat

41

Kapı / The Gate

42

KNOT - Bir Senfoniyi Dokumak / KNOT -Weaving a Symphony

61

Krampon / Cleats

43

Kurutma Rafı / Drying Rack

14

Lea’nın Sırrı / Lea’s Secret

44

Majid’den Sevgilerle / From Majid with Love

46

Martin ve Büyülü Orman / Martin and the Magical Forest

63

Messi / Messi

47

81

10.ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI FİLM FESTİVALİ

16

Nina ve Valdai / Nina & Valdai

48

Okulun İçinde, Dünyayı Düşünmek / Inside the School,
Thinking about the World

17

Olaydan Sonra / After the Incident

65

Söz Ver / Cross Your Heart

50

Tum-Pabi-Dum / Tum-Pabi-Dum

67

Uçurtmalar / The Kites

52

Yağmur Altındaki Tavşan / Bunny in the Rain

53

Yanımda Yürü / Walk Beside Me

19

Yolcular / Pilgrims

54

Yumurta Kabuğu / Eggshell

56
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Nihayet Anladığımızda / When We Finally Understood

82
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