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ISTANBUL CINEMA NETWORK 

İSTANBUL'DA BELGESEL BULUŞMASI! 
Istanbul Cinema Network (ICN) - İstanbul Sinema Ağı, bu yıldan itibaren Türkiye’deki 
belgeselcilerle uluslararası belgesel sinema sektörünün önde gelen temsilcilerini 
İstanbul’da buluşturmaya hazırlanıyor. Şubat - Mayıs 2019 tarihleri arasında 
düzenlenecek ilk dört etkinliğin odak ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. 

Istanbul Cinema Network (ICN) projesi, Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) ve Uluslararası Belgesel 
Sinemacılar Birliği (IDA) ortaklığında, ABD Büyükelçiliği’nin maddi desteği ile gerçekleşen bir 
girişim. Soho House İstanbul etkinlikler ev sahipliğini, Yeni Film Fonu network partnerliğini, Tünel 
Kültür ve Sanat Derneği ise etkinlik destekçiliğini üstleniyor. 

İstanbul Cinema Network, gerçekleştireceği etkinlikler ile profesyonel olarak belgesel sinema yapan 
yönetmen ve yapımcılar ile bu yönde kariyer yapmayı planlayan öğrenciler için bir çatı oluşturmayı 
hedefliyor. 
 
Amerikan Belgesel Sinema Dünyasının Önde Gelen Kurumları İstanbul'da 

15-16 Şubat, 12-13 Mart, 17-18 Nisan ve 15-16 Mayıs tarihlerinde ABD’li belgesel profesyonellere 
odaklanacak ikişer günlük etkinliklere Uluslararası Belgesel Sinemacılar Birliği (IDA), Film 
Independent, Tribeca Film Institute, Women Makes Movies, Chicken and Egg Pictures, Kindling 
Group, Impact Partners ve New Day Films katılacak. 

Etkinlikler kapsamında her ay konuk edilecek kurumlar tarafından desteklenen belgesel filmlerin 
gösterimleri, kurum tanıtımları, ABD belgesel sinema dünyası hakkında bilgilendirmeler 
gerçekleştirilecek.  Ayrıca belgesel profesyonelleri konuk kurumların temsilcileriyle bire bir toplantılar 
yaparak projeleri hakkında görüşme yapma imkanı bulabilecek. 

 
İstanbul Cinema Network'ün İlk Etkinliği 15-16 Şubat'ta Soho House İstanbul'da 

Istanbul Cinema Network’ün Şubat ayındaki konukları, Uluslararası Belgesel Sinemacılar Birliği’nin 
Genel Direktörü Simon Kilmurry ve Film Independent Belgesel Programları ve Mali Sponsorluk 
Müdürü Lisa Hasko olacak. 

Simon Kilmurry, 35 yıldır belgesel sinema alanını geliştirmek ve belgesel sinemacıları desteklemek 
için mücadele eden, bilinçli, anlayışlı ve dayanışma gösterebilen bir toplum için ifade özgürlüğünü 
savunan bir kurum olan IDA'yi tanıtacak. Lisa Hasko ise, bağımsız sinemayı ve sinemacıları 
destekleyerek yaratıcılığı, yenilikçiliği çoğulculuğu ve özgün bakışları çoğaltmayı hedefleyen Film 
Independent'ı tanıtacak. Türkiye’deki belgesel sinemacıların bu kurumların hangi programları 
çerçevesinde  ne tür imkanlardan faydalanabileceklerini anlatacaklar.  Etkinlik, 15 Şubat Cuma günü 
Soho House İstanbul’da gerçekleşecek. 
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91. Oscar Adayı Belgeseller İstanbul Cinema Network ile Türkiye'ye Geliyor 

91. Oscar Adayı En İyi Uzun Metraj Belgesel Film kategorisinde yarışan Bing Liu’nun yönettiği 
“Boşluğa Dikkat Etmek” (Minding the Gap, 2018) ve Stephen Maing’in yönettiği “Suç + Ceza” 
(Crime + Punishment, 2018) belgeselleri, 15-16 Şubat 2019 tarihlerinde Türkiye’de ilk kez Istanbul 
Cinema Network aracılığı ile seyirciyle buluşacak. 

“Boşluğa Dikkat Etmek” filminde yönetmen Liu, kaykaycı arkadaşlarının sorunlu geçen çocuklukları 
ile günümüz erkeklik anlayışının karmaşıklığı arasındaki ilişkileri araştırıyor. “Suç + Ceza” ise, 
yasadışı polis kotalarına ilişkin dönüm noktası olan toplu dava süreci esnasında, New York’ta bir grup 
siyahi ve Latin muhbir polisin ve tutuklamaları için polise baskı yapılan azınlık gençlerin olağanüstü 
mücadelelerini anlatıyor. 

 

İstanbul Cinema Network Etkinlikleri Ücretsiz 

Istanbul Cinema Network'ün, Soho House İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştireceği etkinliklerin 
tamamı ücretsiz. 15-16 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek herbir etkinlik için ayrı ayrı kayıt 
yaptırmak gerekiyor. Bu etkinliklerin hedef kitlesi profesyonel olarak belgesel sinema yapan 
yönetmenler, yapımcılar, bu yönde kariyer yapmayı planlayan öğrenciler ve de belgesel sinema 
ilgilileri. 

Etkinlikler & Kayıt: http://www.istanbulcinemanetwork.net/events 

 

Gelişmeleri Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Edin 

Tüm gelişmeleri; filmler, etkinlikler ve konuklarla ilgili bilgileri ve programa dair ipuçlarını sosyal medya 
hesaplarımızdan takip edin, herkesten önce haberdar olun. 

#İstanbulCinemaNetwork 
facebook.com/IstanbulCinemaNetwork/ 
twitter.com/IstanbulCinema 
instagram.com/istanbul_cinema_network 
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EDİTÖRE NOT 

KURUMLAR 

 
BELGESEL SİNEMACILAR BİRLİĞİ (BSB) 

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), belgesel sinemanın sivil toplumda çoğulculuğun vazgeçilmez bir 
öğesi olduğunu savunan bir sivil toplum girişimidir. 1997 yılında kuruluşundan bu yana, BSB, 
Türkiye'de üretilen belgesel filmlerin, uluslararası üretim ve dağıtım ağlarına tam olarak entegre 
olması için yollar açmak, sinema sektörünü yeniden yapılandırmak ve dönüştürmek amacıyla 
uluslararası etkinlikler düzenlemekte ve ağlar oluşturmaktadır. 
 
BSB, 18 yıl boyunca Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali'ni ve aynı zamanda çeşitli konferans ve 
atölye çalışmalarını düzenlemiştir. 
 
BSB, 2011 yılında İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) tarafından finanse edilen Dijital Belgesel 
Kütüphanesi projesini gerçekleştirdi ve proje boyunca uluslararası paneller düzenledi. 
 
BSB, 2013 ve 2015 yıllarında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve EDN (European Documentary 
Network - Avrupa Belgesel Ağı) desteğiyle "Pitchin’Istanbul Proje Geliştirme Atölyesi"ni 
düzenledi. Bu atölyelerde geliştirilen belgesellerden bazıları uluslararası ortak yapımcılar buldu ve 
ödüller kazandı. 
 
AG DOK (Alman  Belgeselciler Birliği) ortaklığında, BSB 2014-2015 yılları arasında Telif Hakları ve 
Online Yayıncılık adlı projeyi hayata geçirdi. Türkiye'ye özgü bir telif hakkı dağılımı planı tasarlamayı 
amaçlayan bu proje Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından finanse edildi. 
2017 yılında, BSB, belgesel alanındaki kaynaklara erişimi daha az olan bölgelerde yer alan üniversite 
öğrencilerine yönelik bir belgesel geliştirme programı başlattı. Dört profesyonelden oluşan bir ekip, 
belgesel filmin sunduğu ifade olanaklarını tartışmak ve öğrencilerin kendi projelerini geliştirmek 
konusunda uzmanlık sunmak amacıyla Anadolu'da bulunan 10 üniversitede okuyan öğrencilerle bir 
araya geldi. Bu proje T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse edildi. 
 
Türkiye çapında belgesel gösterimleri düzenlemeye devam eden BSB, aynı zamanda Avrupa 
Delegasyonu tarafından desteklenen ve Türkiye'deki insan hakları aktivistleri için bir video / belgesel 
yapım rehberi sağlamayı amaçlayan 'Görsel İşitsel Dokümantasyon ve Dağıtım Araçları Geliştirilmesi 
ve Uygulanması' adlı bir proje yürütmüştür. 
 
www.bsb.org.tr 
 
 

IDA (INTERNATIONAL DOCUMENTARY ASSOCIATION) 

IDA (International Documentary Association - Uluslararası Belgesel Sinemacılar Birliği), gelişen 
belgesel kültürünün ihtiyaçlarını karşılamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. IDA programları 
aracılığıyla belgesel sinemacılar, aktivistler ve gazeteciler için kaynak sağlamak ve bir dayanışma 
ağı  oluşturmanın yanı sıra hak ve özgürlükleri savunur.  
 
IDA, deneyim düzeyi ne olursa olsun tüm belgeselcilere, belgesel sinemanın yaratıcı ve finansal 
incelikleri konusunda bilgilerini geliştirerek profesyonel anlamda kendilerini geliştirmeleri için çok 
çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Mali destek ve hibe programları aracılığıyla, IDA, sinemacıların 
hikayelerini ekrana getirmek için ihtiyaç duydukları finansmanı elde etmelerine yardımcı olmak için 
yılda 1 milyon dolardan fazla parasal destek vermektedir.   
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İfade özgürlüğü, adil kullanım ve devletin sanata finansal destekleri gibi, belgesel sinemacılar, 
aktivistler ve gazetecilerin başlıca sorunlarının çözülmesi konusunda IDA ön saflarda mücadele 
vermektedir. IDA Belgesel Ödülleri, Film Gösterim Programları ve DocuDay ile dünyanın en iyi 
belgesel filmlerini izleyiciyle buluşturmakta ve tanıtımına destek vermektedir. IDA, aynı zamanda, 
belgesel alanında uluslararası bir konferans olan ve her iki yılda bir Los Angeles'ta 
gerçekleştirilen Getting Real Konferansı’nı düzenlemektedir. 
 
www.documentary.org 

 

FILM INDEPENDENT 

Film Independent’in misyonu, görsel anlatıcılıktaki yaratıcı özgürlüğü savunmak ve çoğulcu, yenilikçi 
ve özgün vizyona sahip sanatçı topluluğunu desteklemektir. 
 
Sanatçı Geliştirme programı seçkin yazar, yönetmen, yapımcı ve belgeselciler için ücretsiz 
laboratuvarlar ve yıl boyunca ağ oluşturma fırsatları sunar. Project Involve, film endüstrisinde 
geleneksel olarak yetersiz olarak temsil edilen topluluklar arasından yetenekli yönetmenlerin 
kariyerlerini geliştirmeye yönelik özel bir programdır. 
 
Film Independent, bağımsız yönetmenlerin başarılarını tescilleyen Film Independent Spirit Ödüllerini 
ve meşhur Live Read serisi de dahil olmak üzere, yıl boyunca haftalık olarak özgün sinema 
deneyimleri sunan bir program olan Film Independent Presents'ı yürütüyor. 
 
  
Belgesel Programları 
 
Film Independent, programları için çeşitli aşamalarda ve çeşitli konular hakkında kurmaca olmayan 
medya projeleri arıyor: 
 
Global Medya Yapımcıları 
 
Global Medya Yapımcıları, kapsamlı yapımcı eğitimi, işletme eğitimi, profesyonel ağ oluşturma 
fırsatları ve kişiselleştirilmiş danışmanlıklar aracılığıyla, önde gelen ABD medya profesyonelleriyle film 
yapımcılarını buluşturur. Program, Film Independent ile ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel 
İşler Bürosu arasındaki ortaklıkla desteklenmektedir. Şu anda programa dahil olan ülkeler Cezayir, 
Mısır, Ürdün, Lübnan, Fas, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri. 
 
Belgesel Laboratuvarı 
 
Yapım aşamasının sonlarına gelmiş veya yapım sonrası uzun metraj belgesellere yönelik bir 
program. Her yıl altı proje bu Burs Programına kabul edilmektedir. Farklı geçmişlerden ve deneyim 
seviyelerinden bireyler tarafından anlatılan çeşitli hikayeler kabul ediliyor. İlk kez yönetmelik yapanlar 
kadar deneyimli yönetmenler de katılım için başvurabilir. 
 
www.filmindependent.org 
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KONUŞMACILAR 

 
Simon Kilmurry / IDA Genel Direktörü 

Simon Kilmurry, Uluslararası Belgesel Birliği’nin (IDA) Genel Direktörüdür. Haziran 2015'te IDA 
ekibine katıldı ve sinemacı hizmetleri, fonlar, eğitim programları, IDA ödülleri ve savunuculuk dahil 
olmak üzere tüm IDA programlarını yönetiyor. 2017'de IDA “Enterprise” Belgesel Fonu’nu başlattı. 

Kilmurry, George Foster Peabody Ödülleri’nde jüri üyeliği yapıyor. Aynı zamanda Oscar / AMPAS 
(Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi), PGA (Amerika Yapımcılar Meslek Birliği), Emmy (Ulusal 
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi) ile BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanatları 
Akademisi) üyesi. 

IDA'ya katılmadan önce kamu yayıncısı PBS’nin bağımsız belgeseller gösterdiği POV adlı kuşağın 
yapımcılığını üstleniyordu. Bu çalışmalarıyla 18 Emmy ödülü, 60'dan fazla Emmy adaylığı, 6 George 
Foster Peabody ödülü ve 4 Du Pont Columbia ödülü aldı. 

 
Lisa Hasko / Film Independent Belgesel Programları ve Mali Sponsorluk Müdürü 

Lisa Hasko, Film Independent’in Mali Sponsorluk programının tasarım ve yönetiminden sorumlu. 
Ayrıca Belgesel Laboratuvarı için tanıtım, seçim ve programlama işlemlerini yürütüyor. Kurumun 
giderek sayıları artan belgeselcilere hizmet veren tüm sanatçı geliştirme girişimleri ve etkinliklerini 
denetliyor. 

Hasko, Film Independent Laboratuarları ve Fast Track finansman marketi için yıl boyunca 
programların ilgili taraflara tanıtımı, katılımcıların seçimi ve içerik programlama faaliyetlerinde önemli 
bir rol oynuyor. Film Independent'e katılmadan önce, yaklaşık 7 yıl boyunca Uluslararası Belgesel 
Birliği’nde (IDA) Mali Sponsorluk Programı, Pare Lorentz Belgesel Fonu ve DocuClub dahil olmak 
üzere kilit programları yönetti. 

Uluslararası belgesel topluluğunun bir parçası olarak dünya genelinde endüstri toplantılarına ve eğitim 
panellerine katıldı. Norwich, İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi'nde Uluslararası Kalkınma ve 
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları dalında Master’ını aldı. Bağımsız sinemayı ve sinemacıları 
destekleyen bir kariyer yapmak üzere ABD'ye dönmeden once birkaç yıl Avrupa'da yaşadı. 
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FİLMLER 

 
Suç + Ceza (Crime + Punishment) 
Yönetmen Stephen Maing 

Film, yasadışı polis kotalarına ilişkin dönüm noktası olan toplu dava süreci esnasında, New York'ta bir 
grup siyahi ve Latin muhbir polisin ve tutuklamaları için polise baskı yapılan azınlık gençlerin 
olağanüstü mücadelelerini anlatıyor. 

Karakterlerle eşi benzeri görülmemiş bir ilişki kurduran, son derece samimi ve sinemasal bir deneyim 
sunan Suç + Ceza, yıllarca New York şehrinin semtlerini ve sokaklarını saran bu zararlı polis 
uygulamalarını aydınlığa çıkarmak için kariyerini ve güvenliğini riske atan bir grup aktif hizmet 
memurunun cesur çabaları ve unutulmaz bir özel dedektifin hikayesi üzerinden ABD’nin en güçlü polis 
teşkilatını inceliyor. 

https://www.youtube.com/watch?v=n4WfaaJi_fQ 

 

Boşluğa Dikkat Etmek (Minding The Gap) 
Yönetmen Bing Liu 

Kendi memleketi Rockford, Illinois’da 12 yıldan uzun bir süre boyunca yaptığı çekimleri derleyen 
yönetmen Bing Liu, kaykaycı arkadaşlarının sorunlu geçen çocuklukları ile günümüz erkeklik 
anlayışının  karmaşıklığı arasındaki ilişkileri araştırıyor. 

Film ilerledikçe, Bing, 23 yaşındaki Zack ve kız arkadaşının oğullarının doğumundan sonra 
bozulmaya başlayan çalkantılı ilişkisini ve babasının ölümünden sonra yeni sorumluluklarla karşı 
karşıya kalan 17 yaşındaki Keire’in kimlik mücadelesini yansıtıyor. Çocukluk arkadaşları, kamerası, ve 
kendi geçmişi arasında zorlu bir ilişkide yol alırken, Bing çocukluk ile yetişkin olmak arasındaki 
kırılgan boşluğu araştırıyor ve sonuçta nesiller arası bir affetme öyküsü örüyor. 

https://www.youtube.com/watch?v=n5Vm_Awe3bw 

 

 
İletişim İçin  : Emine Koç, 0538 326 07 37 
 
E-mail  : icn@bsb.org.tr 
 
Görseller İçin  : https://www.dropbox.com/sh/jeewhwmyzjwfmlh/AACQKmD6coXvPqAIVQL86tbKa?dl=0 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin : http://www.istanbulcinemanetwork.net/ 
 
Etkinlikler & Kayıt : http://www.istanbulcinemanetwork.net/events 


