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2014-‐2015	  Dönemi	  Film	  Projeleri	  

	  
Marmara	  Üniversitesi	  Güzel	  Sanatlar	  Fakültesi	  Sinema-‐Televizyon	  Bölümü	  
2014-‐2015	  eğitim	  döneminde	  4.	  Sınıfların	  bitirme	  projelerinden	  ve	  3.	  Sınıfların	  
ders	  ödevi	  projelerinden	  derlediğimiz	  ve	  gösterimini	  yapmak	  istediğimiz	  
filmlerin	  sinopsis	  ve	  künyeleri	  aşağıdaki	  gibidir.	  	  
	  
FİLMİN	  SONU	  GÜZEL	  BİTECEK/GİZEM	  İBAK	  	  

	  
Sabahattin	  Ali’nin	  Sırça	  Köşk	  isimli	  masalından	  uyarlanan	  kısa	  filmde	  
hiçbir	  işe	  yaramayan	  iki	  kafadarın,	  kendi	  içinde	  imeceyle	  yaşayan,	  takasla	  
ihtiyaçlarını	  karşılayan	  huzurlu	  bir	  kente	  gelip	  oranın	  halkını	  sırça	  köşk	  
yapmaya	  ikna	  etmelerini,	  halkın	  sırça	  bir	  köşk	  yaptıktan	  sonra	  elindeki	  
varı	  yoğu	  oraya	  gönderip	  yoksullaşmasını	  ve	  son	  olarak	  bu	  sömürüye	  
dayanamayıp	  kendi	  yaptığı	  sırça	  köşke	  isyan	  etmesini	  anlatıyor.	  	  
	  
Uyarlama-‐Yönetim:	  Gizem	  İbak	  	  
Oyuncular:	  Orhan	  Alkaya,	  Ertuğrul	  Aytaç	  Uşun,	  Yiğit	  Arı,	  Cenk	  Dost	  Verdi,	  
Önder	  Yalçın,	  Ayşe	  Gülen	  Eyi,	  Selin	  Kalkan,	  Pelin	  Kalkan	  
	  

ÇUKURDAKİ	  RÜYALAR/CİHAN	  EKİZ	  
	  
Bilinmeyen	  bir	  memlekette	  ve	  bilinmeyen	  bir	  çağda,	  bir	  asker	  kendini	  
düşman	  askerlerinin	  içinde	  bulur.	  Peki	  sahiden	  düşman	  olan	  taraf	  kimdir?	  	  
	  
Yazan-‐Yöneten:	  Cihan	  Ekiz	  
Oyuncular:	  Yiğit	  Ozan	  Ozansak,	  Gürkan	  Cevizci,	  Emre	  Avşar,	  Mert	  Ünsal,	  
Cenk	  Dost	  Verdi,	  Betül	  Akdeniz	  
	  

	   	  
AH	  ŞU	  HANIMLAR/	  SARA	  YÜCEL	  	  
	  
	   Behiye	  Hanım	  kırk	  günlük	  gelindir.	  Kocası	  Cemal	  Bey	  79	  yaşında	  ölür.	  
Cenazeden	  sonra	  taziyeye	  komşular	  sabır	  dilemeye	  gelir.	  Gelen	  her	  komşu,	  yersiz	  
konuşmalarıyla	  Behiye’nin	  üzüntüsünü	  daha	  da	  artırır.	  Annesi	  Şukufe	  Hanım,	  
gelen	  misafirleri	  konuşturmamak,	  susturmak	  istese	  de	  bunda	  başarılı	  olamaz.	  
	  
	   Yazan-‐Yöneten:	  Sara	  Yücel	  
	   Oyuncular:	  Dilek	  Çelebi,	  Nuriye	  Şamlıoğlu,	  Nalan	  Olcayalp,	  Güzin	  
Kertmen,	  Alev	  Aydoğan,	  Burcu	  Binbaşaran,	  Çiğdem	  İpekçi,	  Nuray	  Erkol,	  Burçak	  
Arat,	  Nagihan	  Turgut,	  Dilay	  Ekmekçioğlu,	  Billur	  Yılmaz	  
	  
DÜĞÜM/	  CANSIN	  ŞENEL	  
	  
	   	  	  Eylül,	  küçüklüğünden	  beri	  annesinin	  “isterse	  her	  şeyi	  yapabileceği”	  
telkinleriyle	  büyümüş,	  sanatçı	  ruhlu,	  hassas	  bir	  kızdır.	  En	  büyük	  hayali	  -‐
annesinin	  umutlarını	  boşa	  çıkarmayarak-‐	  büyük	  bir	  yıldız	  olmaktır.	  Bir	  süre	  
sonra	  kendi	  içinde	  duyduğu	  korku	  ona	  engel	  olmaya	  başlar.	  Annesinin	  



isteklerine	  yetememekten	  ve	  hatta	  belki	  de	  o	  kadar	  özel	  olamamaktan	  korkar	  
fakat	  bu	  sesi	  sürekli	  bastırır.	  Eylül’ün	  zaten	  çok	  da	  iyi	  durumda	  olmayan	  
psikolojisi	  annesinin	  ölümüyle	  tamamen	  sarsılır.	  Hayatına	  dönüp	  baktığında	  
elinde	  hayallerinden	  başka	  hiçbir	  şey	  kalmadığını	  farketmiştir.	  Bu	  durum	  onu,	  
kullandığı	  ilaçların	  da	  etkisiyle,	  hayalle	  gerçek	  arasında	  gidip	  geldiği	  bir	  dünyada	  
yaşamaya	  iter.	  
 
 Yazan-Yöneten: Cansın Şenel 

 Oyuncular: Sitare Akbaş, Tuğçe Tanış, Anne(ses)- Dolunay Soysert 

YUMURTANIN SARISI/SİNAN KALDAN 

  
Hayali bir karakter üzerinden sünnetin sağlık ve dini yönden bilinmeyenleri üzerine 
bir dramatik belgesel. Film, 25 yaşlarında, henüz sünnet olmamış bir genci izlerken, 
aynı zamanda Türk toplumundaki sünnet algısını da sorgulamayı amaçlıyor. 

 Yöneten: Sinan Kaldan 

SIRADAN BİR GÜN/UMUR DAĞLI 

Sıradan	  Bir	  Gün’de,	  kadına	  yönelik	  şiddet,	  cinsel	  ve	  duygusal	  istismarın	  günümüz	  
toplumunda	  sıradan	  bir	  olay	  haline	  gelmesi	  konu	  ediliyor.	  
	  
	   Yazan-‐Yöneten:	  Umur	  Dağlı	  
	   	  
	   Oyuncular:	  Çağıl	  Tekten,	  Derya	  Günaydın,	  Ayşe	  Gülerman,	  Simge	  
Gedizlioğlu,	  Gürkan	  Cevizci 
	  

 

 

 
	  
	  

	  
	  
	  

	  	  


