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 Sayın Sadi Çilingir,   
 Sadibey.com; 
   
 "Bir arada film izlemek mümkün" sloganıyla yola çıkan ve tamamı görme, işitme ve 
ortopedik engellilerin erişimine uygun bir altyapıda hazırlanan Ankara Engelsiz Filmler Festivali, 24-29 
Mayıs 2016 tarihleri arasında dördüncü kez gerçekleştiriliyor.  
 
 Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Ankara Engelsiz Filmler Festivali'nde engeli olan, 
olmayan tüm sinemaseverler bir arada film izleyebiliyor, film ekipleriyle yapılan söyleşileri takip 
edebiliyor ve atölye çalışmalarına katılabiliyorlar.   

 İlk kez düzenlendiği 2013 yılından beri 85 uzun, kısa ve belgesel filmi seyircilerle buluşturan 
Festival'de tüm filmler görme engeli olanlar için sesli betimleme, işitme engeli olanlar içinse işaret 
dili ve ayrıntılı altyazı eşliğinde gösteriliyor. Tüm Festival mekanları ortopedik engelli 
sinemaseverlerin erişimine uygun mekanlardan seçiliyor. Festival’de yönetmen ve film ekipleriyle 
yapılan söyleşiler, atölye çalışmaları işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleştiriliyor.  Açılış ve Ödül 
törenlerinin ise işaret dili çevirisinin yanı sıra sesli betimlemesi yapılıyor. Böylece engeli olan ya da 
olmayan tüm sinemaseverler bir film festivalini bir arada takip edebiliyorlar. Festival'de tüm gösterim 
ve etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleşiyor.   

 Festival'de her sene uzun, kısa ve belgesel yaklaşık 30 film; "Engelsiz Yarışma", "Türkiye 
Sineması", "Dünyadan", "Engel Tanımayan Filmler", "Uzun Lafın Kısası", "Çocuklar İçin", "Sinema 
Tarihinden" ve "Otizm Dostu Gösterim" tematik başlıkları altında sinemaseverlerle buluşuyor. 
 

Festival gösterimleri bu sene Goethe Institut Ankara ve Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu'nda 
gerçekleşiyor.  
 

Aşağıdaki linklerden 2015 yılında gerçekleşen Festival’in kataloğuna, raporlarına ve 
Festival'den görüntülere ulaşabilirsiniz:  

 
AEFF'15 Kataloğu 
AEFF'15 Festival Raporu 
AEFF'15 Medya Raporu  
AEFF'15 Fotoğraflar  
AEFF'15 Festival'den Görüntüler 
 

 

http://www.engelsizfestival.com/
http://www.puruli.co/
http://www.goethe.de/ins/tr/tr/ank.html
http://www.ulucanlarcezaevimuzesi.com/
https://issuu.com/puruli/docs/aeff_2015_-_katalog
https://issuu.com/puruli/docs/aeff_2015_-_festival_raporu
https://issuu.com/puruli/docs/aeff_2015_-_medya_raporu
https://www.flickr.com/photos/122594523@N07/
https://vimeo.com/143350724
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Sadibey.com'un engelli bireylerin kültür sanat etkinliklerine katılımının önündeki engelleri 

kaldırmayı hedefleyen Ankara Engelsiz Filmler Festivali'nin medya sponsoru olması dileğindeyiz.  
 
Festival'in Sadibey.com'dan talep ettiği ve Sadibey.com'a sunabileceği olanaklar şunlardır:  
 
Sadibey.com'dan Beklenen Olanaklar 

x Festival’in basın bültenlerinin (en fazla 7 adet) 26 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında 
yayınlanması  

x 19-29 Mayıs tarihleri arasında Sadibey.com anasayfasında Festival bannerına yer 
verilmesi  

x 24-29 Mayıs tarihleri arasında her gün “Ankara Engelsiz Filmler Festivali’nde Bugün” 
görselinin (jpg) paylaşılarak programın duyurulması 

x Sadibey.com'un mevcut sosyal medya hesaplarından (Facebook, Twitter, Friendfeed 
vb.) duyuru desteği 

 
Sadibey.com'a Sağlanacak Olanaklar 

x Festival kataloğunda 1 tam sayfa ilan (23,5 X 17 cm + 5 mm taşma payı, dikey, renkli) 
x Festival kataloğunda ve film programında logo 

x Her film öncesi gösterim salonlarında; Açılış ve Ödül Törenleri'nde, Festival'in sosyal 
medya hesaplarında, TV sponsorlarında ve Ankara içi Outdoor TV Mass ile Outdoor 
TV Metro'larda (Outdoor sponsor desteği sağlanması durumunda) yayınlanacak 
Festival jeneriğinde logo  

x Festival websitesinde (www.engelsizfestival.com) logo ve link  

x Festivalin billboard ve raket pano afişlerinde logo 

x Gösterim mekanlarında yer alacak örümcek pano ve roll-up'larda logo  

x Festivalin genel basın bülteninde Medya Sponsoru ünvanıyla isim bahsi  
 

Sadibey.com'un, AEFF 2016'nın bir parçası olarak; görme, işitme ve ortopedik engelli 
sinemaseverlerin kültürel hayata katılımına katkıda bulunması dileğiyle. 

 
Saygılarımızla,  

 
 Ezgi Yalınalp  
 Medya Koordinatörü   

Sadi Çilingir
sadibey.com


