
Geçen yılla kı yaslandığında Türk filmi 

izleyenierin sayı sında epey bir artış olduğu 

gözlenmekte. ilk SO'ye giren 4 .:erli filmin 

toplam seyirci say ıs ı : 743.899. Ote yandan, 
bu rakam, yılın gişe rekortmeni 

Bodyguard' ın , 867.200 olan seyirci sayı sına 

bile ye tişemiyor. 

t.·llı~k ,lt: hu vıllı.ı-.\.ıvan hu un:ı.ıLım;ıJ;m h.ı:ı yni ı y.ırınıuLır 
r,ıh~(~IZ 1 ılur 'filınlcrlmizc .,inema .'\alonu bulamıyom.z' ~lı n: nt:' 
•· ]tr\ ılın .ıLır \'l ı~lt'\'ll h, ımı 111.:' k.hl.ır ı.ırw.ıl ı ,J., y.ır.ırı ol\1 

ı rı hır ~t·rçt·~ı' •rıııc:ını: l;!t.:fi.Jt\· ır l 1rnt'1!11'\, t'gcr c:,ıını ~;ıpı 
tılnı th...m ) ı Jc~ s.m.ıts,ıl .ı~ ı.l.ın gıınnılır nırelıklt'rı.: ~.ıhır c 
ıc er: ı~ k,ınbınlt·r.lı, t.'ll ın sınl'tn.ı .... ılonl.ırınd.1 1-:P,Ierıınc 

Tıt uı u~ıtlın ~ ınılcı\ J lu,ul~ ,k ı.:n .ı.:ınJ;ın \ ı:yon ı ı,::ırcıı 

rın t.mırmıLırı. 't' ·ı.: u ~e= ,ınır'-!: ol.ın.ık Lırlı ~t·r~ı.ddqrırılı 
, l)..~JiıLk· ~.lt' Amt:rı\..:.m m.ıınrlcrı hu pr.ınıll..,\'•ın ı~ını \''k ıyı 
11 , ar ·ı:ıııı n:rlıı..ıkr '"t' llL\ ı:ıl kı p.ı~url.unı ın\t·lıllcrını 
nhılmıvıırLır 

\ .• ~)()) yılınltı ~ıı Vt:nı urg:ul.ım.ıvLı \ ı:\• ın.ı gırcn 1 1 TmL hi 
ım, ıit~' ınıııı urıhlnı o;.ır.ır.ın.ı c~·ırc PYit: o.ır,ıLıv.ıhılcrı~ (i ı ı/ye 

ımııiY ı\'u: Tıırgııl), Dııru:ncıı h lık <.;ul (Ur h. ın l\:u:: ). ~arı \.lı:r 

tTım~ı, Ok ın). (,'ı:mc <l~ın.ıill ~üm:~). Bı:rlin ın Bnlın (~m.ın 
ı ınf, \m Trlı~·sqmı \ "'~-"çkın Y.ı-..ır). Amerikalı (Şı.·rıf l ;on:n), 

ımıı /\.ikti (~kmduh {Jrd. )iık u (R.l~;lr ~.ıl~unud. kı.·lrhcklt r 

'ıı! \ıJr th lc~ur L:\,ık,ın} H~ 1\.lın·ı Singım ( ErJı.·n f'ır.ıl ı 

~~~ı' .. nu: !.:••'-ftrııne gıren hıı tılm!t·r hel lı hır \lu:evın u:l:rın.l~.·. 
ır l hı\hırı htklt•nt.:nı Lım nLır.ık H'fl'llll\·,ır. K ımı cbıklıl 

liımı tlı: hı:ı t.d.ılıkl.ır 1\'t.•rıynr ) ını 'nnu\r~ı h:llı n:ı.·llıkll'rı 

n ıık.mır k.ılıv~ırLır. "'t'\'ITU\ ı 'ıarr;ır hıı..ınıJ~o.· hııtunlt·nt·ını 
111 )aını~lJ lı ı:ı ıl: llikiC'rıvlmı! Jıkkatı ı;ckıp ••Ot' çık;ınl.ırın 

nı \l.m Sur~uı "'an ,\krı:eıks, GıiiJ;!ı.' O:'ftmu, Balının Ber 
l :ıhc H1.1nımın ( lıında~ Diişkn H" :ıkl.:ımın f...:cJku gdıyıır Yılın 

;k~nd.ıl filmi" ısı: Scı;kin Ya ... ar"ın "ılk rünt:llnt.:nlık J~·Ot'IHl''ı" 
1 r~m Tr~~\lim Rır 'ilk film" ulnunın <a(t:milıkkrıni (n~ .lh,ır 

nnı) ı~ınJc l.l~ım.ı-.m.ı k ır~ ıl ık rahat hr ,ınLıtıın Jılı ,~fl!ılt:vcn 

, p:ık kı n:gun hir Ç;l!t~m<l ~lt:ğıl. Yönetml.'n S.ım PiJI,bun 
:-1lı 191JI y.ıpıını .=tınJ~ıke .ıJlı fılmJen yurürUimu1. (i) 

")91 ~ılının iı:dlıklt· J .... kırJı~ı ''gişe rekoru" :ıçıo.;ınd~ın \lıU.ırı 
1 n hır fılm dt• Şerif Gören 'ın .A.merıkalı\ıyJı. Cill)'ıtt:rıım· gırJıgı 
r:kımJt'n ~lı .'\r;dık r.uıhınt: k;1J<H obn sun: H,_ın,IL' tılmi 
"1,6)6 kı~ı ı:lı:ını~ \t' 12,IO~.f\lJ3,000 TL h,ı-.ıl.ır tPrl.unı-;rı. \t· 

~~ tıkalı lıır Şerif Gör~n fılnıı ~ıLutA llL' k.-iJ;u t<ırtı)ıl :ı J.ı sonu\, 

- i ın~,.m;ı ı .-ıJın ı ,Jl'\' Amt:rıkan tılmlt'ri k.ır~hınd.l 1.!-klt• c...iılmı~ 
ıık ıır 'tiı.:.ıri :af~r" Jı B,lvll'ce ı.:le T urk int.'m.ı urdunın en 

~Ilk ·~i)C rekoru" kırılmı~ oluyıırJu. 

1993'te çekilen 
Türk filmleri 

• Aglama Sevgılım 16 fTim) Oguz Gozen 

Engın Çağlar, Bahar Mete, Turgut Özatay 

• Agrıya Dönuş (35 mm) Tunca Yonder 

Can Gürzap. Ayşegol Aldınç 

•Aidanış 116 mm) Samım Utku 

Şehnaz Dı lan. Reha Yeprerrı 

•Amerıkdlı 135 mm1 Serı! Gören 

Şener Sen, Lale Mansur 

• As k ve Aşk · 35 mm, Nejat Gursoy 

Ahu Tugba. Levent lnarır 

• Ay V aktı ı3:> fTim) Mahınur E rgun 

Zuhal Olc3y. Muşlık Kent<.r 

•Ayç..ı Senı Seviyoruz (3'5 mm1 Eser Zorlu 

Ahu Tugba. Levent Inanır 

• Babalar Da Ağlar (35 mm ı Yavuz Yalınkılınç 

Umıt Acar. Neslihan 

•Balkan Balkan t35 mm ı Gyula Maar 

Frıgves Funıes. Halil Ergün 

• Beşıncı Boyut (35 mmllsmaıl Güneş 

Bulut Aras, Muzaffer Çetınyılmaz 

•Bir Düğün Masalı (35 mm ıRagıp Taranç, Faık Kurtelli 

Gulsen Tuncer, Şener Gökkaya 

• Bırgün Anlarsın t16 mmı Oguz Gözen 

Ser pil Ben ay, Mesut Engın 

• Bir Kadın Yuzü (35 mm1 Biket llhan 

Selda Özer Metın Belgın 

• Bır Sonbahar Hıkayesı 135 mm ı Yavuz Ozl<an 

Zuhal Olcay. Can Togay 

• Bul Karayı Al Parayı (35 mm ı Yavuz yalınkılınç 

Öztürk Serengıl. Süreyya Mertoglu 

• C Blok ı35 mm ı Zeki Deınırkubuz 

Serap Aksoy. Ftkret Kuşkan 

• Çok Özel llışkiler (35 mını Ömer Uğur 

Serpil Çakmaklı. Yalçın Dümer 

• Çöplükler Kralıçesı t35 onmı Neıat Saydam 

Kenan Pars. Seval Ugur 

• Çözülmeler (35 mm ı Yusuf Kurçenli 

Tarık Akan, Nurselı ldız 

• Dışianmış '35 mml Arı! Erkuş 

Murat Soydan, Fatma Belgen 

• Dur Gıtme (35 mm ı Sırrı Gultekın 

Salıh Kırmızı. Şehnaz Dılan 

• Düğüm ı35 nı m ı Ade nı Ayral 

Ci hat Tamer. Sevgı Onat 

• Emekli (35 mmı Yavuz Yalınkılınç 

Murat Soydan. Asu Han 

• Ezan Sesleri 135 mm) Mehmet Dınler 

Bulent Bılgıç. Nuray Kaplakaslan 

•Gece, Melek ve Bızım Çocuklar (35 nım Atıf ~ılmaz 

Derya Arbaş, Denız Turkal ı 

• Gecem ve Günduzum (35 mm i \ucel Uçanoğlu 

Serpil Çakmak lı, Yalçın Dümer 



82 filmle yeni bir tırmanı• 
}IJll\ nlınd.ı ll Turl-tılını n:nllla gırml',ınl: k.ır·,ılı~ ,~.kıkn v ı 

pını '·'''''' ,,~... H2\l' uLı~ım~ll Y~.·nı hır rınn.ını~.ı gn.t'll Tııık ... ınt 
nı. ı, ının h ır \ıllık 'llfl' 1\ ınJl' un·rtıCı hu tılnı!t:rdı.·n \',llnı:cı u, ı ı 
(Yııku. 1\,·Uli:kl,·r .\,ımuııı t \"dr, .\mt•nl.uı/ıl n:yıın.ı l!1Ttı\11l1· ( i~o·rı 
\l k.ıl.m /ll fılının 'ııwnw ... ılıınıı bulup glı-.t~rıını._· ı;ırınt"'l ı..:llwııt· 
kı nHıınlıın ılt•gıldı. <.;unku bıınıL bır \·n~ıınluğu .. ır.ıd.ın n• dıı:n 
ı· ıılmlı...·r~lı \ in\t·ktcn \.h.· hu k:ıhilfık lı,l('\'1 t.ır.ıdıgımı!J.ı b~.· !lı 

1İıi:nı i.l}lhılt n l ~ l.ıdar fılınd~o.·n .,,'ı;:nlı..·hılır~lık. \'~,.· hu tılmln ın dı.: 
h.ıııı:ılnı ,,lduı.::unu {v.mılına r.ıvLırı h.ırı,l ı.ıhının~..·~khılınırJıık 
l 'rnq.:m <. nzulıılt'l~-r ( Yu,ut ı..:ur,t:nlı ), l 'itYI'. ,\1,·/c/.. h' Hı"'llll ('o· 
lUJd.ır (Atıf Yrlmoı:). "-ı:kull'~ı ..X~ıkkırı {İrt.m Tıı:wıı ), Hır \ınılıııhaı 
Hılıhl•,,i {Y.wm ~-):k.m), ~tıltlfltlrıın (lulıu lıLııwlı), -\)· \-ıı/,rı 
{~l.ıhınur ~ TJ!Un), \lıntl\ıl Tıır:,mı ll )rh.m l 1gıı:l, l\ı~ı/nmıık 1\ıırd 
ko'\' ll ll C'".ıhın ~ i~,ı. ), ) dldnlı {l 'l-.man S ın. ı\). Tc-r,nıı..· l1ım,.,, (h .... ın 
rl'rt.ın} \l' lk~lllll Hn'\ıUf ( ı .... tııolll ll u nı..·, ı hu tılmkr.l~..·n ~.ı:-ıl.ırıyJı. 

Rır ~,.h..· "i ll.. lilmlı..· r"ını ,~..·hn wnı ,ımcrmcnl~..·r ,·.ır !09l\ın ı, ... 
t~..· ... ııı.ı iır /)uı!Jiıı \hı,.ı/ı\la Raı;!ıp Tar.u\1~ n· F.ıik h:urıdli, tlo~ 
,ıı/...ı/lııı ır'l.ı C.ın.ın İçü: t~·k Ye~im l'!<otao~lu , 1\drclltlık \ultı··'l.ı 
1\utluı:: At.ı.m.ın, ~ımJıkı .:..ınwnın l\·~ınJı \lı..· tı..-lt•hml't A~.ır n l 
Rluk'l.ı Zt:l....ı Dl..'mirl....ubu:: Elbı..·nc kı lıu \ı..·nılt·rın ~ınt·uı.ıJ.ıkı k ı 
~h:rlı..·rını \'1..' uınutl.ırını 1ı..N4 vılıl't.'lırk·w..:ck. Tı:!t::n:\ıın dı:ıl~..·rın 
~,.kn "'ıu.ı ~ını..·n1.1 ı..knl..'\'1..'11 Toınri' Giritlio~lu Ylı( Yrı~nımı\l.ı, 
Tun'.ı Yöndl'r A.~\·ıı f_\ina~'k ı.hllıır çtki....ı ,.ılı}m.ıl.u lııı.ıy.ı 
lı)\'.h .. ılbrım -...ınıy~..ıru:. 

\lN4 vılınd.ı umut n.·rı,·,~L 1\lanbrın hüyul hır hııhıımı ~11\rur 
Rıl;ınlığı ık TRT ,.~... ıı:~..·l T\''krin dt·,h:lk·dıi:!ı tılınkrı..kn ,ı\ıı ... u· 
\<~T \\- .. ını:m.ı ş.m ... ı tıLınl.ır Ja hu nrıml.ır Dığt·r hn h,,\iımıı , ... ~ 
\';ı\nı:ı..:a T\' k:m;ıll,m ı~ ın Çl..'kıkn tt(ll: ınalin•tlı n· L'l1 ,,r,ıd.ın ·.ı 

t\l'm.ı .... ıhınl.ırın~..b ~..hlhi gı:) .. rnımt: g:irınc-..ı numılun ,ılm.ı\ ın dı 'ı· 

luntli tılnıkr 

117 ödülle yeni bir sinema rekoru 
~ıındı 11.)1.)~ nlının ... ın.ı..·ına ılo..!ullcrınL' !.!L\t·lım 
i Ank.ır.ı Ll\u .. Lır.u.N him F~ ... nv;ılı, yılın ılk ,Julkrını \'\:hlı 

\ t' 2\ udulun ~hı::ılımı ~~ıyi~ t!t:TÇI..'llqtı: E. n 1\1 tılm l .:J:-tht• 1 !.mJ 
nun tiıoulı4t Du\L:rı, ....;,~..·,iı..iler 1\.unı\u lı:d ı)o..lulu U.ı "--·:M..lm en ın 
YOilL'tllll'll r~l\U: O:l.....m (lkı }...',ıdml l'n l\"1 l.hiın t>\'lJI1(U Maal 
Ogu: (Pıı~ <._;~ "'"·•ın/, 1 ). c·rhl Lıyunı.:.u 11)-a-.. ~.ılm.m (hkrmun lnı.c 
l rıclıil, ~.·n 1\1 \',udınıı.:l l.ıdın ~ıyunu1 Sun<ı Sdı..·n l~ ı:·ıh~·l-l.ı. ının 
lıımJuı l>ü~lı.: ıl (·rJ... d. ııyıını.:u Lt:\-L'nt ln~mır ( \h { iurJu~rnı \ 
llllllll Yı.:fl'l) \l'Ol nyıınnı Cl'\;Jd Arınlar n aı"nw Hl'klı:rktııl l'll 

ivıı•i,nmtlı \Pnctnwnı Orhan Oğu: (Fıknmın fnı.. ~ıı4lu, /kı J....,tdm, 
Jlı•ılt .. ·\~·n 1\lık \,ıl), ı..'ll IYI n::-giın ımi:ıL Munir Nun·ttin Bd .. t:n 
(l ı::ıhı Hdnmuıı l iunJu:.: 1 lı4/aı), en '"' kur~ıı Mn lut Ko,· ak (tl..; 
l-u1t/ın, I>ıq lıt·:.:ı:-ınlı.: ·ı, \,ırı Td'lt?,~um~, en l)tı ... ık Rl..'np Ri\t:T ll .ı 

he? H~mınuıı ( iımJıP lJıı,lLn), wmıt n.rt:ıı \1..'111 \PILL'r lll tl ~hı..,ta· 

f.ı Ahwl..l.ır ~f) nı-. ll m\' fluıtü), 'ııııu( \~·ft:T hnı ıı r\ ı~._u 

Sn,kin Y.-....,r 't: l::t>t \,\!'o.lr l tll TeJ.. ~um\ en ıyı ırı•ı \• ı~..t 

'Yılın Iddialı flimlerinden Kız Kulesi A•ıklan. 

• Gelincık Tarlası (35 111m) Aydın Sayman 

Alev Baymur. Levent Ulgen 

•Gırdap (16 mm) Samim Utku 

Faruk Peker, Zerrın Yaman 

•Gülpe111L1e (35 m111) Yavuz Yalınkılinç 

Mahmut Hekımoglu, Nazlıhan 

•Göç 116 nıml Tevfık Poli1m 

Yılmaz Zafer. Inci Erdogan 

• Güneşi Uyandırnıadan 116 111nı) Neıat Gürsoy 

Murat Soydan, Yasemın Turkkan 

•Hayat Çembeıı 135 mnı) Neıat Guı·soy 

Salılı Kırmızı. Hulv•ı Erten 

•Hayat Kavgası 135 m mı HasanKaıcı 

Şehnaz Dilan, Cemal Gencer 

•Hayrı Beyın Son Aşkı 135 m1111 Neıat Saydam 

Tolga Aşkıııeı, Ebru Yıldız 

• Hepıınız Sevdık 1 16 mm 1 Oguz Gozen 

Serpıl Benay. Mesut Engın 

•lçımızdekı Sevgı (35 nımı Hasan Karcı 

Şehnaz Dilan. Efgaıı Efekan 

•Hoşçakal Umut (35 111m1 Canan lçoz 

Şerıf Sezer, Ktirşat Alnıaçık 

•ilk Aşk (35 nım) Adenı Ayı al 

Ünsal Eınre, Çiğdem Vurcu 

•Insanca Sevmek 135 ınnıl Mehmet Ezıcı 

Yusuf Sezgın, Yapı ak Erışmlş 

• Istanbul'un Orta Yerı Sınenıa ()5 nımı Nejat Saydam 

Engın lnaı. 1<ora1 Gelışen 

•Işgal Altında 1 35 nı m ı U nal Kup<' li 

Meral Konr,d, Le·vent Ozdılek 

•Iz ı35 mm ı Yeşını Ustaoglu 

Aytaç Armun, Nur Sürt'r 

•Karanlık Sular ı35 nım) Ku\lug Ataman 

Gönen Bozbey, Danıel Chase 

•Kardeşım ı16 nı. ı Oguz Gozen 

Cemal Gencer. Nazan Ay<'ls 

•Kavuşma ı35 ının ı Adeın Aıral 

Cıhat Tamer, Seval Ayraı 

• Kelebekler &on~u-3 Uçar ıl!ı nır:ıı Me•,ut Upkan 

Yılmal ·fer H.ı!uk Kurdo&lu 
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1 
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:ullırını•···rı , n ı\ ı h: Tıırk tılnıı ( iıil!!l t htıılfı t).ını~ lur 
ıl.·h~ıınım lnı. lnıliı \Tım\ t1k.ııı), H.ı k-ııJııı \),ı.,ıı: t':k.ıııl, 
~ ,f- /-lmmıırı ~~ııııdıı~ l>ıı.,/l1ı (İrtın T.ı:uın). l:kr/m ın Ha/ın 

1 
;ı,ınt.,..rınl 1-:ııı\1 \ı•ıwtnıt·n Tunç Ok.ın, t:ıı t\1 ı:r~~.·k •l\tllll.ll 

!h .ı~ Salm.ırı tfıl rnnııı lıhl' l_iıılıc ), {n 1\ ı b~.Jın ı ıy1ınl-,, Sertıp Ak~ 

~ıı.ı\ ılkı ~ .. :,dm\ ·n ıyı ).ıı,lımu l·rkt·k o\ımcu ~beit Kopt:r tt u·ıl>t 
ı ,!ııııı.n 1 ıwdıL· 1 lıı}ltn), ~.ır.lııııLt k.ıdın c ı\'1Jil(t1 Dcrv.ı Alrth(ır;ı 

:n "tli J,/ı/ ,ı/), ı.:·n t\'ı :oit'n.ıP,nlll YaYu:: Turgul ((iu(j!ı l ''ıı 

ı n 111 ~·ııruııtu \••llı.:'trıı~.·m Orhan Oğu: ~hhmıuı /nıl' ı i11lıı. 
:
1 kı..i: d \t ı.:'ll nı him ııuı:ı(:ı Atii!J Ö:Jemiruğlu (lioi).:L ı h'ıı 

ll ı l1lJ ı ', rıl· n Kultur Hakanlıı!ı Sincm..t B.ı~an OJullainı 
.. u (Jl •. tj'tlliL1r \t: \•ınrrını·nh rı i'ı ~.ıvk -ır.ıbniH·r· l ·~ıııı ıııı.:ı 

1:1 rı!ml, r 1~, ı/rn ııı /i ·olm ('"~ltı ml Nın), ( .ı·ıht ll.mımm ı ııcnJıı 

tlıl ın T ·:ııı1ıL t...,ırılın -\"mlik (l' nı.ın -...ın,,). ll !ll:-~ 

P·ı~!:ıl\lıı [.ıt.ı ·\ltl.ıklır1./kı Jo.,LUJııı tY\\IL ı..,l:kııtl\-t 

/n. l ıuhı 1 Tıın\ 1.. lı m\ En n ı \ı:·~i tı!m\ı·r f..ıırdımı...: ı'L' 

1 .ırıı...ı) ır.~ıııu ıl'' Hı .. ı Hı"l {:\rnt"l \' 

J ır•·Lıl'irhırı .ır·lııı. 4 l•Jul vurr~lı~ııı.lın o__:, klı 1\tn .. kıı\;.ı hluı 
'tnli~1-tı·l~ Huha :\\;ır ll.-tlııı m f;t,_ıluı .lı·kı .ınJJw\·l.ı t:lı ı· ı k 1 

lı, ··.·ın~·,, •\ıl,lı I .. kenJaiYC' Film J-e,.tiY.ıli·n,k \lll,.ttı/lı ı..,; 

ılı .. Ju\1-n lı n ıklı t•ıı t' ı ,::n ır'" Ll.ılııııla Y.nu: O:k,ın. ·ıı 
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1: ın• 1 11ı ıı.: ,,, 111ıı- ı .\.sturı.ı.~ ~inenı<ı Fı:<..tJ\',ıli trı ı\ ı 
hıııııı·, ı ,~ ıı, lır l; 
ı . .ı ı ıltil·lt :ı,ıı 

i ı.ı•.ı 

•Oyur ltınde O,un 1.:\S nınıı -ıırrı r,ıJJt~kın 

Engırı lrıal. Merdl ZPrHı 

•Oyun Bozuldu 13::; nın ı ı Am• JI1Jtı.ıl ıgr·J 

fluiPnt Bılgıç Ebru ~ut>dl 

• Olduren Mıras ı 16 nun: Uerııııh rı Er 

Ne~\ıtıan Atar isrnPt Öztıan 

•Öp Babanın Elınıi3J mrn1 Ya\. ı7. vaııni-:ılırn 
Onurk SerPnı(ıl. Nddya Srrı•ılık 

•Rumuz Sev Benı 135 mm ı crdopn Tokatlı 

Aykut Or ay. Ayşen Gruda 

• Semer ( 35 mm ı Hasan Kare ı 

Cemal Gencer. Nesirhan Sezer 

•Senı Kaybedersem 116 mm ı Oguz Gozen 

Engın Çaglar. Meltem Berent 

•Senın !çın Bır Kadeh 135 mmı Bıket !than 

Sıbel Turnagöl. Hakan Ural 

•Sevgılı Ortak 135 mm) Erdogan Taliatlı 

Aykut Oray, Suna Yıldızoglu 

•Sevginin Btıylesı 135 mmı Avnı Kullikoğlu 

Bulent Bilgıç. Perım Amac 

•Sonen Ocak (16 mm) Oguz Gtızen 

Mesut Engin. Sıbel Ozcan 

•Su Taşı (35 mm) Adem Ayral 

Ümit Belen, Aslı lanet 

• Şahmaran 135 mm ı Zlilfi.ı Lıvanelı 

Türkan Şoray. Faruk Peker 

•Şımdıl<.i Zamanın Peşıııde 116 mm ı Mehmet Açar 

Cüneyt Yalaz. Emre Baykal 

•Şofor (35 mmı Neıat Gursoy 

Neslihan Sezer. Salih Kırmızı 

•Şi.ıpheci (35 mııır Adeııı A)ral 

Selahattın Taşdöğen. Aslı lanet 

•Tutku (16 mmı Samını Utku 

Selçuk Ozer. Şebnem Arda 

•Tersme Olınya (35 nımı Ersın Pertan 

Demet Akbağ. Rasim Öztekın 
• Ufukta Bır Agdç 116 mnıı Kaya Ererez 

Yılmaz Zafer. Şehnaz D ılan 

•Uçuzler (35 mm ı Ader n Ayraı 

Cılıat Tamer. Fılız Kuçul t< D 

•Uçumuzt· Bıı Oun"a ı35 mın 'fa\'uz Yalını.ıl;n.· 

Muammed Taflan, Sure\'\-~ MPrt ıgıu 

• Yabnnc.ı t ~5 nın ı Ha ;an ~ are ı 

1\y-tehın ~kka\a. Nılgur Erc.oy. M•uat soydan 

•Yalanu {35 rnı::ı Ü?man ~ırıa\ 

Mehmet A.slantug, Fif(rPt H ah :ir. 

•Y ı!arı YıiL~r ılô mm, Ogu: GOzen 

MLırat So~don. MPltun 8Pıp:ıt 

·Y~iC,CH~en Oldum ıl6 mm ı ogu~ Gozen 

ı\rıt Senturt<. Nazan Ay iS 

•Ta; ~r:ıgnıuru {35 mm\ Tonırıs Gırıtlı ıgh..ı 

Aıt-lınet Leventogıu, Pıtırcık Akernıan 

• Yok u 35 nı m) Ba ... aı S ah un u 

Tnrıh 1\kaıı MlıJUe Ar Halı! Ergun 

• Yuregın Aynasr 35 ıran ~rtun re 

Muammecl Tatlan uanıze Tunar 




