


Bazı belgeseller kendimizle, birbirimizle 
ve yaşadığımız gezegenle bağlarımızı 
gözden geçirmemizi sağlar! 

İnsan faaliyetlerinin gezegenin döngüleriyle uyumlu 
olabileceğini ve yaşama katkı verebileceğini düşünenleri 
buluşturan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF) 
12 yaşında! 
 
SYFF'nin en önemli özelliği sürdürülebilirlik alanında 
uzmanlaşmış ekibinin etki odaklı yaklaşımı ile kriterleri 
yıllar içinde oturmuş özgün belgesel seçkisidir. 
 
Küresel sorunların kaynağına odaklanan, gerekçelerinin 
anlaşılmasına ışık tutan, gerçek ihtiyaçların tanımlanması 
ve karşılanabilmesi için ilham veren, yaratıcı çözümler 
içeren SYFF seçkisi bireysel, sosyokültürel ve 
organizasyonel dönüşüme katalizör olacak şekilde 
tasarlanır. 



SYFF'de belgesellerin ardından, küresel olan ile yerel bağlamı ilişkilendiren duygu, deneyim ve bilgilerini paylaşan 
konuşmacılar ve müzisyenler sahne alır. 



Etki Odaklı Seçki!  

Belgeseller bize sadece olup biteni göstermekle yetinmez, ilişkileri kurmamızı sağlar, ilham 
verir, bizi güçlendirir ve harekete geçmeye davet eder.  
 
SYFF 4 senedir sosyal etkisini ölçümleyerek raporlamaktadır. Kasım 2018’de Istanbul’da, 
Nisan ve Mayıs 2019’da Antalya, Kayseri, Eskişehir ve Bodrum’da gerçekleşen festivallerde 
toplam 571 kişi ile sosyal etki anketi yapılmıştır. 
 



Festival ve belgesellerin niteliğini önemserken, rakamlar yıllar içinde bir nicelik oluştuğunu da gösteriyor;  240 film  •  25 şehir  
•  85 salon  •  462 konuşmacı  •  201 müzik ve performans sanatçısı  •  1000+ gönüllü  •  55,000+ izleyici  •  80.943 izlenme 

11 Yıldan Rakamlar: 



SYFF2018’in 79 haberi gazete ve dergilerde, 264 haberi web sayfalarında yayınlanmıştır. Yazılı basın erişimi 5.890.541 olup yazılı 
basın reklam eşdeğeri 224.089 TL olmuştur. 13 ulusal ve yerel radyo kanalında haber ve röportaj ile toplam 4 saat 45 dakika 
31 saniye, aralarında NTV, Star TV ve FOX TV’nin de bulunduğu 16 farklı ulusal ve yerel tv kanalında haber ve röportaj ile 
toplam 3 saat 29 dakika 16 saniye ve medyascope tv internet kanalında söyleşi ile 29 dakika 32 saniye tv yansıması almıştır. 
Toplam 8 saat 45 dk 36 sn radyo ve tv yayınının toplam reklam eşdeğeri 3.924.535 TL’dir 

SYFF2018 Medya Yansımaları: 



Değişim Yayılıyor! 
SYFF değişen formatıyla Surdurulebiliryasam.tv ile 
işbirliği yaparak etki alanını genişletiyor! Bundan sonra 
sadece İstanbul'da gerçekleşecek olan festivalin ardından 
dileyen herkes kendi şehrinde kendi organizasyonuyla  
SYFF seçkisini veya geçmişteki seçkilerden seçecekleri 
filmleri gösterebilecek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festivalin arşivinden faydalanmak isteyen STK, belediye, 
eğitim kurumu ve şirketler kendi düzenleyecekleri 
organizasyonlara içerik sağlanması için bir sosyal girişim 
olan Surdurulebiliryasam.tv ile irtibata geçebilirler. 
info@surdurulebiliryasam.tv 



www.surdurulebiliryasam.org  |  info@surdurulebiliryasam.org 


