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W h e r e  t o  F i n d  

F i l m  t h i s  F a l l
iSTANBUL 

Heyecanlandıran ve 
Gezen Fi lmlerin Habercisi

İSTANBUL: The Messenger of  
Exciting and Travelling Films 

f i lmekimi. iksv.org
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Film festivals are the harbingers of autumn. 
Starting in October, they’ve got us running from 

one city to another. From İstanbul to Antalya, 
Bozcaada to Malatya, come along with us, and 

let’s take a look at what there is to  
watch together.

Sonbaharın habercisi olan 
film festivalleri, Ekim ayından 
başlayarak bizi oradan oraya 

koşturuyor. İstanbul’dan 
Antalya’ya, Bozcaada’dan 

Malatya’ya uzanan bu yolculukta, 
gelin, neler seyredeceğimize 

birlikte bir göz atalım.

İstanbullu sinema tutkunları, 
Ekim ayının ilk günlerini uzun 
yıllardır film aşağı film yukarı, şehri 
dolaşarak geçirir. İKSV tarafından 
16’ncı kez düzenlenen ve bu yıl da 
programında birçok önemli yapım 
bulunan Filmekimi, 29 Eylül-8 Ekim 
tarihlerinde İstanbul’da başlıyor. Etkinlik, ay boyunca; 
6-8 Ekim’de Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 
Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 
Ekim’de İzmir olmak üzere altı farklı şehre ve 27-29 
Ekim’de de ilk kez Bodrum’a uzanıyor. Filmekimi’nde, 
Cannes’da Altın Palmiye kazanan “Kare” ve “Jüri Büyük 
Ödülü” dâhil dört ödülü kucaklayan “Kalp Atışı Dakikada 
120”den, Juliette Binoche ve Gérard Depardieu’nün rol 
aldığı “İçimdeki Güneş”e ve “Istakoz” ile aklımızda yer 
edinen Yorgos Lanthimos’un yine Cannes’da “En İyi 
Senaryo Ödülü” alan filmi “Kutsal Geyiğin Ölümü”ne 
dek 51 sıra dışı yapım, sinemaseverlerle buluşuyor. 
Ayrıca Safdie kardeşlerin yönetmen koltuğunda 
oturduğu son filmleri “Soygun”, İtalyan yönetmen Luca 
Guadagnino’nun “Beni Adımla Çağır” ve Fatih Akın’ın 
“Paramparça” filmleri de merakla beklenenler arasında. 

For many years, film lovers in İstanbul 
have spent the first days of October 
running around the city to catch films 
everywhere. Organized by İKSV, this 
year marks the 16th year for Filmekimi, 
which features a number of important 
films this year, as always. The event 

starts off in İstanbul (September 29 through October 8) and 
runs for an entire month, covering six cities in all, including 
Edirne (October 6-8), Eskişehir (October 13-15), Ankara 
(October 13-17), Diyarbakır (October 20-22), İzmir (October 20-
24) and, for the first time, Bodrum (October 27-29). Audiences 
for Filmekimi have the opportunity to see 51 outstanding films, 
including “The Square”, which won the Palme d’Or at Cannes; 
“120 Beats Per Minute”, which received four awards at Cannes, 
including the Gran Prix; “Let the Sunshine In”, starring Juliette 
Binoche and Gérard Depardieu; and “The Killing of a Sacred 
Deer”, which earned an award for Best Screenplay at Cannes 
for Yorgos Lanthimos, who first garnered attention with his 
film “The Lobster”. Besides these, “Good Time”, the most 
recent film directed by the Safdie brothers; Luca Guadagnino’s 
“Call me by Your Name” and “In the Fade”, from Fatih Akın are 
among the ones awaited impatiently.

Festival, başrolde 
Jennifer Lawrence’ın yer 
aldığı ve yönetmenliğini 
Darren Aronofsky’nin 

üstlendiği gerilim 
türündeki “Anne!”  
filmiyle açılıyor.
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The festival opens 
with “Mother!”, the 

thriller movie directed 
by Darren Aronofsky 
and starring Jennifer 

Lawrence.
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BOZCA ADA:  
Nature Friendly

bifed.org

Sakinliği, üzüm bağları, balığı eksik 
olmayan sofraları ve Ege kültürünü 
yaşatan sokaklarıyla Bozcaada, 11-15 
Ekim tarihleri arasında dördüncü 
kez gerçekleşen Uluslararası Ekolojik 
Belgesel Festivali’ne (BIFED) ev 
sahipliği yapıyor. Bozcaada Belediye 
Başkanı Hakan Can Yılmaz’ın 
başkanlığını yürüttüğü festival kapsamında düzenlenen 
ve bu yıl Japonya, İrlanda, Çin, Tayvan, Kenya, Avustralya, 
Şili dahil 70 ülkeden toplam 330 belgeselin başvurduğu 
yarışmada; “Uluslararası-Fethi Kayaalp Büyük Ödülü” için 
20, “Gaia-Öğrenci Ödülü” için de sekiz film finale kalmış 
bulunuyor. Her iki kategoride, Türkiye’den de ikişer finalist 
yer alıyor. Bozcaada’da, beş gün boyunca film gösterimleri ile 
söyleşilerin devam edeceği festivalin yönetmenliğini üstlenen 
Petra Holzer, bu yılki filmlerin “Büyük Tarımın Sonu”, “Deniz 
Bitti”, “Çöp Gezegen”, “Enerji Hırsı” ve “Alternatif Bir Yaşam 
Arayışı” başlıkları altında toplandığını belirtiyor ve bir 
noktanın altını çiziyor: “İnsanoğlu kendini savunamayan her 
şeyi hızla yok ediyor. En başta deniz canlıları, ağaçlar, göller, 
nehirler… Ama küçük bir ayrıntı var: Umudu canlı tutan, 
mücadeleden vazgeçmeyen kahramanlar. Paraguay’da çöpten 
dünyanın en güzel müziğini üretenler, Hindistan’da çamurdan 
ev yapanlar… Evet, bunlar küçük ayrıntılar ama ayrıntılar 
önemlidir, hele küçükse daha da önemlidir.” 

With its tranquillity, grape vineyards and 
dinner tables that are never lacking for 
seafood, Bozcaada brings the culture of 
the Aegean to life in its streets. Between 
October 11-15, Bozcaada plays host to the 
4th International Festival of Ecological 
Documentary (BIFED). A total of 330 
documentaries from 70 countries 

including Japan, Ireland, China, Taiwan, Kenya, Australia 
and Chile applied to compete at this year’s festival, which was 
organized under the direction of Bozcaada Mayor Hakan Can 
Yılmaz. Two entries from Turkey are among the 20 finalists vying 
for the International Fethi Kayaalp Grand Prize, and another two 
are among the eight finalists for the Gaia-Student Prize. Petra 
Holzer directs the festival, which features five days of continuous 
film screenings and discussions under the headings “The End 
of Great Agriculture”, “The Sea is Over”, “Garbage Planet”, “The 
Greed for Energy” and “A Quest for an Alternative Way of Living”. 
Says Holzer: “Humans have been quickly destroying everything 
that cannot defend itself. First and foremost among them the sea 
creatures, trees, lakes and rivers... But there is a little detail: The 
heroes who keep hope alive and who never give up struggling. 
The ones who make the world’s most beautiful music from the 
garbage in Paraguay, the ones who construct houses out of mud in 
India... Yes, these are small details; however, details matter, they 
matter even more if they are small.”

BOZCAADA 
Doğa Dostu

This year women 
make up nearly 

half of the 
directors of the 
films showing at 

BIFED.

Bu yıl BIFED’e 
katılan filmlerin 
yönetmenlerinin 

neredeyse 
yarısını kadınlar 

oluşturuyor.
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Antalya, sonbaharda bir başka 
güzeldir; yaz aylarının kalabalığı 
artık dağılmış, o bunaltıcı 
sıcaklıklar yerini hafif esintilere 
bırakmış olur. Bir de üzerine, 
Türkiye’de festival kültürünün 
oluşmasına öncülük eden 
etkinliklerden Uluslararası Antalya Film Festivali 
eklenince, şehir daha da güzelleşir. Antalya’yı dünyaya 
“Sinema Dostu Bir Şehir” olarak tanıtmayı hedefleyen 
festivalin bu yılki artistik direktörlüğünü, çok sayıda 
başarılı yapıma imza atmış olan film yapımcısı Mike 
Downey, Jüri Başkanlığı’nı ise Filistinli usta yönetmen 
Elia Suleiman üstleniyor. 21-27 Ekim tarihlerinde 
düzenlenen 54’üncü Uluslararası Antalya Film Festivali, 
aynı zamanda genç sinemacıların yoğun ilgi gösterdiği 
ve dördüncü kez düzenlenen Antalya Film Forum’a da ev 
sahipliği yapıyor. 

Antalya is still beautiful in the 
fall. The summer crowds have 
dispersed, and the oppressive 
heat has been replaced by a light 
breeze. What’s more, the city 
is made even more beautiful 
by the International Antalya 

Film Festival, one of the pioneers of Turkey’s festival 
culture, which takes place this year on October 21-27. 
Mike Downey, who has produced a large number of 
successful films, has taken on the role of artistic director 
and Palestinian director Elia Suleiman that of Jury Chair 
at the festival, which aims to promote Antalya on the 
world stage as a “Film-Friendly City”. In addition, the 4th 
Antalya Film Forum, which has attracted a lot of interest 
from young professionals in the film sector, will be held 
within the framework of the 54th International Antalya 
Film Festival.  

Antalya Film Festivali’nde 
bu yıl, ”Ulusal Bölüm” 
kategorisi kaldırılarak, 
“Uluslararası Bölüm” 

ile birleştirildi. Yine bu 
yıl, festivale “Çocuk” 
ve “Film ve Yemek” 

başlıkları altında iki yeni 
bölüm eklendi. 
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ANTALYA
Film Tadında

ANTALYA:  
A Taste of Fi lm

antalyaff.com

This year, the Antalya Film Festival has 
eliminated the “National Section” of 

the competition, combining it with the 
“International Section”, and added two new 

sections: “Children” and “Film and Food”.

PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Antalya’ya

haftanın her 
günü her şey 

dâhil 49,99 TL’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to Antalya 
from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with 
Pegasus’ daily flights; 

all-inclusive prices 
start at 49.99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS
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Adı kayısı, rengi sarıyla özdeşleşen, doğal 
güzelliklerinin kültür zenginlikleriyle 
harmanlandığı Malatya, son yıllarda 
kendinden Uluslararası Film Festivali ile 
söz ettiriyor. Bu yıl yedincisi düzenlenen 
Malatya Uluslararası Film Festivali, 9-16 
Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Festival kapsamında ilk kez düzenlenen 
“Malatya Film Platformu”na, aralarında ödüllü sinemacılara 
ait senaryoların da yer aldığı 108 proje başvurmuş. Finale 
kalacak 10 projenin sahibi, dört gün boyunca değerli isimlerle 
çalışmalar yapacak. 7’nci Malatya Uluslararası Film Festivali 
programında gösterilecek filmler arasında, son dönem Rus 
sinemasının başarılı temsilcilerinden Andrey Zvyagintsev’in 
uluslararası alanda ödül kazanmış filmleri ve 2017 Cannes 
Film Festivali Jüri Ödülü’nü aldığı son filmi “Sevgisiz” dikkat 
çekiyor. Festivalin bir diğer önemli etkinliği de, Türkiye ve 
Güney Kore arasındaki bağın kurulduğu Kore Savaşı’nın 
60’ıncı yıl dönümüne atfen Güney Kore sinemasının 
ustalarından Hong Sang-soo’nun iki filminin gösterilecek 
olması. Yönetmenin, Berlin Film Festivali’nde başrol 
oyuncusu Kim Min-hee’ye “En İyi Kadın Oyuncu” dalında 
Gümüş Ayı kazandıran “Gece Sahilde Tek Başına”sı ve insan 
ruhunun çelişkilerini konu alan “Ertesi Gün”ü, festivalde 
sinemaseverlerle buluşacak. 

Malatya, whose name is synonymous 
with the apricot and the colour yellow, 
blends natural beauty with cultural 
richness, has made a name for itself 
in recent years with its International 
Film Festival. This November 9-16 
will mark the seventh year of the 
Malatya International Film Festival 

and the first for the “Malatya Film Platform” to be organized 
within the festival framework. The platform received 108 
project applications, including scenarios from award-winners 
in the sector. Of these, 10 project finalists will get to work with 
professionals for four days during the festival. Among the films 
to be screened at the festival, one that stands out is the film 
“Loveless”, which won the Jury Prize at the 2017 Cannes Film 
Festival. The award was just one of many international prizes 
for the film’s director Andrey Zvyaginstsev, one of the successful 
representatives of Russian cinema. Another event at the festival 
will be the screening of two films by one of South Korea’s best 
directors, Hong Sang-soo, on the occasion of the 60th anniversary 
of the Korean War that cemented bonds of friendship between 
Turkey and South Korea. Film-lovers will get the chance to see 
“On the Beach at Night Alone”, which won its star Kim Min-hee a 
Silver Bear for “Best Actress” at the Berlin Film Festival, and “The 
Day After”, a film that looks at the conflicts of the human spirit.
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MALATYA
Sarı  Şehir

MALAT YA: Yel low City

malatyafi lmfest.org.tr
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Bu yılki festivalin 
“Ulusal Uzun 

Metraj Yarışması” 
Jüri Başkanlığı’nı 

usta oyuncu 
Hülya Koçyiğit 

üstleniyor.

Actress Hülya Koçyiğit 
has taken on the 
role of Jury Chair 

for the “Feature Film 
Competition” at this 

year’s festival. PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Malatya’ya haftanın 

her günü her şey 
dâhil 84,99 TL’den 

başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.
You can fly to 

Malatya from İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Airport with Pegasus’ 
daily flights; all-

inclusive prices start 
at 84,99 TL.

FLY WITH  
PEGASUS


