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Mardin Film Festivali 2006 yilinda ilk olarak sadece kisa film gösterimlerinin yapildigi kucuk 
bir film festivali olarak basladi. 2007 yilindan itibaren tarafimca duzenlene Mardin Film Fes-
tivali, bu tarihten itibaren SineMardin kurumsalini kullanmaya baslayadi.  Tarafimizca 2007 
‘de organize edilen festival bu tarihta Mardin da kayitli bir sinema salonun bulnmamasi dol-
ayisi ile basin da “ Sinemasiz kentin film festivali” basligi ile yer aldi. Tum gosterimler festi-
val ekibi tarafindan duzenlenen acikhava sinemalarinda gerceklestirildi. 

2008 yilinda festival ekibinin cabalari ile Kultur Bakanligi ve Mardin belediyesinin destekleri 
ile 150 koltuklu bir sinema SineMardin sinemasi olarak hayata gecirilmis, bu tarihten beri 
Mardin halkina hizmet vermektedir. 



2007 yilinda “ Film Platosu Olarak Mardin” konulu bir arama toplantisi yapilmis, bu toplantiya Mar-
din yerel yonetimleri, STK’lar ve senaryo yazarlari ve yapimci firma temsilcileri davet edilmistir. To-
planti sonucunda ciddi anlamda bir plato olarak kullanilan Mardin’in cekilen film ve dizilerde Turkiye 
de mevcut olan onyargiyi destekleyici ve artirici yapimlarin yore halkini rahatsiz ettigi, dogu insanin 
temsiliyetinin daha gercege yakin yansitilmasi gerekliligi on plana cikmistir. Bu istegin one cikardigi 
uzere SineMardin film festivaleri icerisinde kendini “ Senaryo odakli bir film festivali” olarak tanimla-
mis, yerelden senaryo uretimlerinin onemine dikkat cekmek ve uretimi artirmak amaci ile her festival 
doneminde senaryo atolyelerinin duzenlenmesine onem vermistir. Film secimlerinde de degisik film 
festivallerinde senaryo odulu almis filmlere siklikla yer verilmistir.

SineMardin film festivali, 2010 tarihinde sinemasi olmayan kentlere dikkat cekmek amaciyla festi-
valini 2 gunTurk filmlerinin gosteriminin yapildigi  Suriye- Halep sehrine,  2011 yilinda ise Irak – Er-
bil kentine tasimis ve oldukca buyuk bir ilgi ile karsilasmistir.  

2012 yilinda ilk kez yarismali bolumle gerceklestirilecek olan SineMardin, herhangi bir konu kisitlama-
si olmadan, 2011 yilindan once cekilmis olmamamak kaydi ile, kisa ve belgesel sinema dalinda halk 
begenisine sunulacak filmleri odullendirecek. 
Basvurular en son 11 Mayis tarihine kadar festival web sitesi www.sinemardin.com.tr adresinden yap-
ilabilecektir. Belirlenen oduller her iki kategori icin 5.000.- TL’dir.

Venedik’le beraber dünyadaki tek tarihi sit kenti olan Mardin, sinema ve film endüstrisi için 1970 
yıllarından bu yana bir film çekim mekanı olarak ünlenmiştir. Özellikle doğal ışığının zenginliği ve 
yıllık aydınlanma süresinin uzunluğu, 1965 yılında Mardin’de çekim yapan Amerika’lı bir film yönet-
meni tarafından “Mardin Işığı” olarak sınıflandırılmış ve Hollwood  literatürüne girmiştir. Her yıl on-
larca kısa, uzun, belgesel ve TV dizisi çekimine ev sahipliği yapan Mardin, 2012 yılında çekimlerine 
başlanacak olan yüksek bütçeli, başrolünde Jason Statham’ın yer alacağı “Echelon” adlı Hollywood 
yapımına set olacaktır.

2011 yılında Sinemardin’e konuk olan Oscar ödüllü Iran’lı yönetmen Bahman Ghobadi, bu ziyareti 
sırasında açıkladığı ve 10 ayrı yönetmenin farklı coğrafyalarda 10 değişik tema üzerinden çekeceği 
yapımda, “Eşeklerle Yüzmek” adlı kendi filminin çekimlerini Mardin’de tamamlamıştır.        

8-15 haziran 2012 tarihleri arasında gerçeklestirilecek olan Yedinci SineMardin-Uluslararası Mardin 
Film Festivali ilk kez yarışmalı iki bölüm açmıştır. Kısa ve Belgesel kategorilerinde açılan yarışmalı 
bölümde kazanan yapım yönetmenlerine para teşvik ödülü verilecektir. Kazanan Kısa ve Belgesel 
yapımlar beşbiner Türk Lirasıyla ödüllendirilecektir. Yarışmalı bölümde ön seçim kurulu, Drama oyun-
cusu Erdl Beşikçioğlu, sinema yazarı Banu Bozdemir ve festival başkanı Helün Fırat’tan oluşacak, 
Mardin’li sinema izleyicisinin beğenisine sunulacak filmler yine seyirci  tarafından oylanacaktır,     

7. Sinemardin kapsamında yarışmalı gösterim programının yanısıra yer alacak genel gösterim 
programında ödüllü ve vizyon öncesi kısa, uzun ve belgesel film gösterimleri, teorik ve pratik sinema 
atölyeleri, seminer ve söyleşiler yer almaktadır. 

7. SineMardin katılımcıları arasında birçik genc sinemacı ve oyuncunun yanısıra yönetmen Zeki 
Demirkubuz, yönetmen Emin Alper, Mısırlı Yönetmen Ahmad Abdalla, Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, 
oyuncu Cansu Dere, , oyuncu Nejat İşler yer almakta, yönetmen Fatih Akın, İran’lı yönetmen Majid 
Majidi, oyuncu Şener Şen’in katılımları beklenmektedir.           



MARDİN FİLM OFİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek film ofisi olan Mardin Film Ofisi, Mardin’I tüm dinamikleriyle, film çekim 
mekanlarıyla, nitelikli insan gücüyle, hizmet altyapısıyla bir bütün olarak sinema ve film endüs-
trisine sunan bir yapılanmadır. Dünyada bir çok örneği, hatta uluslararasi örgütlenmesi olan film 
ofisleri, kuruldukları kentlerde çok büyük bir ekonomik katma değer üretmektedirler. Mardin Film 
Ofisi, Dünya Film Komisyonları Birliği (AFCI) üyesidir.

MARDİN FİLM REHBERİ

Mardin Film Ofisi tarafından hazırlanmakta olan “Mardin Film Rehberi”, Türkiye’de mekan ölçek-
li ilk çalışma olarak bir plato kent olan Mardin’i dünya sinema endüstrisine tanıtacak profesyonel 
bir el kitabı olacak. 2012 yılında tamamlanacak olan Mardin Film Rehberi, 2013 yılında ABD’nin 
Los Angeles kentinde gerçekleştirilecek film mekanları fuarı olan “Locations Expo” ya Mardin 
standında dünya sinema endüstrisine tanıtacaktır.       

7. SineMardin-Uluslararası Mardin Film Festivali

Bilgi Notu

7.SineMardin-Uluslararası Mardin Film Festivali 8-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Bu yıl zengin programıyla dikkatleri çekecek olan SineMardin, ilk kez açtığı yarışmalı iki bölüm-
le kısa ve belgesel filmleri yarıştıracak; önümüzdeki yıl uzun film ve senaryo dalında açılacak 
yarışmalarla onuncu yılına doğru yolculuğuna devam edecek.  SineMardin, Film gösterimleri, özel 
gösterimler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve film mekan gezileri içeren geniş bir programı içeriyor.    

7. SineMardin, birçok ödüllü ve vizyon öncesi filmi Mardin’li sinemaseverlerle buluşturacak. 
Heryıl olduğu gibi yönetmen ve oyuncu katılımıyla gerçekleştirilecek programda 2012 yılının dik-
kat çeken Tepenin Ardı, Yeraltı, Iz-Reç, Mar, Li Vir, Bu Son olsun, Anadilim Nerede, Babamın Sesi, 
Entelköy Efeköy’e Karşı, Ölü Bölgeden Fısiltılar, Babamın Sesi, Mikrofon, Azrail’I Beklerken, 
Ayışığı Krallığı filmlerinin gösterimi gerçekleşecek.  

Bu seneki teması ʻsokakʼ olan SineMardin, birçok ünlü yönetmenin ödüllü filmlerini Mardin’li 
sinemaseverlerin beğenisine sunacak. ʻGezici Çocuk Filmleriʼ ile Mardin ve ilçelerini (Midyat, 
Dargeçit, Kızıltepe) gezerken, atölye ve seminer programlarıyla dolu dolu bir sinema şöleni 
gerçekleştirecek.
 
8-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan 7.SineMardin Uluslararası Mardin Film 
Festivaliʼnin en büyük özelliği ise ilk kez yarışmalı iki bölümü Mardin’li sinemaseverlerin 
beğenisine sunacak olması.Kısa ve Belgesel kategorilerinde yarışacak olan filmler yine Mardin’li 
sinemaseverler tarafından oylanacak.

SineMardin Onur Ödülü Murathan Mungan’a verilecek. 

Mardin’li ünlü yazar, senarist Murathan Mungan’a 7. SineMardin’in onur ödüllü ve 2013 yılında 
gercekleştirilecek 8. SineMardin’in onursal başkanlık görevi teslim edilecek.     



7. SineMardin ilk uzunlara perde açıyor

SineMardin, gösterim programında her yıl olduğu gibi genç sinemaya özel bir bölüm açıyor. İlk 
uzun metraj filmlerin gosterimlerinin yeralacağı bölümde, Tepenin Ardı (Emin Alper), Mar (Caner 
Arzincan), Ölü Bölgeden Fısıltılar (Fırat Çağrı Beyaz), Güzel Günler Göreceğiz (Hasan Tolga Pu-
lat), İz-Reç (Tayfur Aydın), Semi (Refik Çakar), Bu Son Olsun (Orçun Benli), Anadilim Nerede 
(Veli Kahraman), Li Vir (Haco Cheko), Öngörüye Ağıt (Savaş Baykal), Ben Uçtum Sen Kaldın 
(Mizgin Müjde Arslan), Bir Varmış Bir Yokmuş (Kemal Uzun, Bülent İşbilen) ve Mikrofon (Ah-
mad Abdalla) yer alıyor. Gösterimler Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek. 

Majid Majidi SineMardin’e geliyor.

Geçtiğimiz yıl Bahman Ghobadi’yi konuk eden SineMardin, bu yıl İran sinemasını dünyaya tanıtan 
ünlü Yönetmen Majid Majidi’yi konuk edecek. Serçelerin Sesi, Cennetin Çocukları ve Baran film-
lerinden oluşan özel gosterimlerde Mardin’li sinemaseverlerle buluşacak olan Majidi, dev bütçeli 
prodüksüyonunun çekimlerini yaptığı filminin setinden SineMardin’e katılacak.

İstanbul Film Festivali’nin ödüllü filmleri Tepenin Ardı ve Yeraltı, yönetmenler Emin Alper ve Zeki 
Demirkubuz’un katılımıyla SineMardin’de
olacak

İstanbul Film Festivali’nde en iyi film ödüllü Emin Alper’in Tepenin Ardı ve En iyi Yönetmen 
ödüllü Zeki Demirkubuz’un Yeraltı filmleri yönetmenlerinin katılımıyla Mardin’li sinemaseverlerle 
buluşacak.

SineMardin çocuk filmleri gösterimleriyle köy ve ilçeleri gezecek.

SineMardin, heryıl olduğu gibi sinemaya doğrudan ulaşma imkanı bulamayan genç ve çocuklar için 
özel bir gezici gösterim programı sunacak.

Pro-Con Danısmanlık ve Mardin Film Ofisi işbirliğiyle gercekleştirilecek olan SineMardin 
kapsamında geçen senelerde
olduğu gibi bu sene de film analizleri, kurgu ve senaryo üzerine atölye çalışmaları yapılacak. 
Son yıllarda, teknolojik devrim yaşayan fotoğraf makinalarıyla film çekimi üzerine bir de atölye 
programı gerçekleştirilecek.

SineMardin Mardin’li genç sinemacılar için destek fonu açıyor
SineMardin ve Mardin Film Ofisi işbirliğiyle oluşturulacak olan destek fonuna Mardin’de yaşayan 
genç sinemacılar film projeleriyle başvurabilecek. Kisa, belgesel ve uzun metraj film projelerinin 
başvuruları 31 Aralık 2012 tarihine kadar devam edecek.

SineMardin kapsamında gerçekleştirilecek olan bütün gösterimler ve etkinlikler halka 
açık ve ücretsiz olacak.
        



SineMardin 7. Mardin Uluslar arası Film Festivali Konukları

Sayın Murathan Mungan Festival Onur Konuğu

Sayın Uğur Yücel

Yerli Uzun Metraj Filmler
Yeraltı
Yönetmen Zeki Demirkubuz



Tepenin Ardı
Yönetmen Emin Alper

Mar
Yönetmen Caner Erzincan

İz/Reç
Yönetmen Tayfur Aydın



Semi
Yöneten Refik Çakar

Anadilim Nerede?
Yönetmen Veli Kahraman

Li Vir
Yönetmen Haco Cheko



Ben Uçtm Sen Kaldın
Yönetmen Mizgin Müjde Arslan

Ölü Bölgeden Fısıltılar
Yönetmen Fırat Çağrı Beyaz

Öngörüye Ağıt
Yönetmen Savaş Baykal



Babamın Sesi
Filmin Yönetmenlerinden ve başrol oyuncularından Zeynel Doğan

Labirent
Yönetmen Tolga Örnek

Başrol Oyuncularından Meltem Cumbul



Timuçin Esen

Bu Son Olsun
Yönetmen Orçun Benli

Filmin Oyuncularından Deniz 



Güzel Günler Göreceğiz
Yönetmen Hasan Tolga Pulat

Entelköy Efeköy’e Karşı
Yüksel Aksu

Filmin yapımcılarından Muharrem Gülmez



Yangın Var
Filmin senarist ve yapımcısı Koray Çalışkan

Senarist Murat Batgi

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
Filmin başrol oyuncuları
Erdal Beşikçioğlu



İnanç Konukçu

Berkan Şal

Fatih Artman



Nejat İşler

Filmin Senaristlerinden Emrah Serbes

Genç Sinemacının Festival Yolculuğu başlığında gerçekleştirilecek söyleşiye katılmak üzere 
Tayfun Pirselimoğlu



Yabancı Uzun Metraj 

Majid Majidi

Mikrofon
Yönetmen Ahmad Abdalla

Jose ve Pilar
Yönetmen Miguel Gonçalves Mendes



Kirck Of 
Yönetmen Shawkat Amin Korki


