
7. ANKARA ULUSLARARASI 
FiLM FESTiVALi 

Ulusal U:un Metraj film Y.ırı~ın"'ı 
1\ıı yıl 10-191\l.ırı I'N'i t.ırıhlerımle ye 

dı nu sı gcr~l·Uqtırıltcck pl,ırı An k ır ı 

l Jlu,l.ıı .ıı.ısı Fılııı Ft'"'ll\':tlı \ t.·rç ı·ve~ındl', 
lwr yıluldu~u ~ı bı hu yıl da Ulus ıl U:un 
l\letr;qlı r:ılm '(.ırı~m.ı..,ı lliı ı-·rılt~neLt·k 

'-,on h.ı~vuru t ırıhinm 10 Ocak L994, 
'"ıı teslıııı tarıhınmse 23 Şubat l'N'i 
Perşembe oldugu yırı~may:ı htıl.ıok 

tılınlerın 1 De ık ll :\r:ılıı ı •1114 ı ırıhkrı 

ı ı. ı m~.Lı \t-kılıııı~ ılııı.ıl.ırı ~t>rd ı~ ıı 

b, ıvı tılın, :>c<,ıciler kurulu fılrı U: d 
l..)dulıi, v~ını.:tıııt'n, k.ıdm ve erktllıyıın 

.u \" ırdııncı k:ıJın H \ ırdııncı erkek 
ıytJTll.. U, tl, ·•i_ın ~ -1. d 1 ııy.ırl,ım,ı '\t'll.ll f' ı, 

~~llnJntu yt\nctmenı sJn,lt yllnerm~ni, ı~ 

nerık, P?!,!lm ı.ııı:ık kurgu, ı~ık M:·sh:ıı~lır 

ınc srud1·o;u ve l.ıborotuv.u J.ıll.ırında 

ıı~lul vı..:rılecd .. y ırı~m~ıd:ı, Tiırk fılmlnın 

ı..k •jnft.'\ ııstlt:nın~ \':ibanG U\'ruklu s tn.u 

\: ılıırııı ,'J,Jıil :ılııı:d<.ırın.ı t·nı.:ı_·l hıılıınmu 

\''llf 

~lı,llt l(ıırul :ıyrtl ı, lıu th.-'ullu .lı~ııhl.ı 

y ırı~ın.ıy ı ılk i ilmleriyle karıLınl.ırı. um u ı 

vcrtn \'U1ı ynnt.lınen, uınul \t'fell \..:nı 

k.ıJın ı.: .. yuncu. umut veren yenı rrh.:k 

oyunu ı \T unıııt \Tft•n yenı ~t.·n.ır~,, VE.ırı 

odtillcri ,·~·n·cck 
'linetıııtnll"r \{." )L·tkılı ).ıpınıcıbrın is· 

tcdıklerı s.ıyıJ.ı ı ıl m le k ı(ILıhık-n-kkrı y;ı. 
Tl.~l\l.hJ.ı, lıJıuh~rııı 3) ının, orrik :-.L"Sil \'C 

iıH:m,ı ":1hınl:trınJ.ı tl'l::ımsd go. lerııııe 

ıı)'.L:tın ·)lın.ık k.nJıyLı, tccımscl sıncnn~ 

Lınlı, telt.·Yı~y\ll1l;ın.b gn..,ıerılmt"k y.ı J:ı 

\ ıde" kuluplcrınc dagıtılınak ü:.:rc y;ıpıl 
ını~ olın,ıLırı ):!l'n .. ·kıyıır 

Ayrıca tt:lt:,·i:von kurulu~Lın , .. , dJ 1':L:I 

ırıt:rkr ~~._·ın h.ı~ırl.ınınış lr..ımatık .lr·ıl~ r 

Jı.. ;un: V• hırgu .ıçı ın~ldn 11
•J.!Un tı!ııı 

hı~rıııırne ·lıınıı!tıınılt.:'rt·k v.ır:~ııı ı·. ı kıtılı 

bı kc ek 
Y.ırı~ıı1:ıv ı t-.ı.~vur ın tılıtılLr u.ı·ııı~l.ı v ı 

J'tLıc lk nı\ dı·ınt·ı_h. ··lı·nıı:..~ı !:S\ n tdınlt..:r 
2\ ()ı.ıklcl<.)'i l',:,ırre<ı .ı~cıkl.ıııK<k Bı': 

vıırn .Jlııpll'rınm katull)ı.: ve h ı ırı hultrn· 
krıncl~ kull,ınılınak u:..rc fılmın Vll 
kııpv:ı":.ı, Ingil ı: cc: \"ı_• Turkç · ınııl "''ı, lı) 

ıdı.:t luhı lı ırogrıJı. tılm ;ltı.}T, lngılı:c•.: ve 
Tıırk t.• yıındıııen tılırwgrafı ı, lı)I)Jc'f fı· i, 

flıtı)gntı \'C fıiınin \.kır jcn rı~tnl ~..2 ~ ~ 

';>ııl·.ıt ıcı9) tırıhlerınJc iNE "f',ı ,ıı (, 

hı •l /!emek 'ı~ 

N•ı.l• f\- 'i, BP"Vn»iu-i,ıaP.Dul a.!re,ıne 
t,·~lıın etıııt.:h:.'rt _'t"rt"kınektedır 

Kı"ı Film , . ., Rdge,el Y.ırı~nı.ıl;ırı 
K"a ınctnı til ın v ırı.irnac ı ı·c denq el 

vıdcı ı, ,lr.un.ıı ik vidcı ı, 16 35 ınrn vt.. \,,ın 

l.ındırma cLıllarınJ.ı Pl" ıl.ıc.ık f, tın! 

Yiıriıtmt" l<ıınılu, TUrk 'ıııeııu ı \e ınv 

macıl:ırı lJClrıne varılac.ık ı:., ı.,, <c• ll c rı 
,j~qeklt'nlt'k \e sinem;ımı .. ıı cr n~ 1 ir .-ır 

~"· •ıl u~ masıncı k.ıtkıd,ı bıılı.:ım ık ıçın 
l 1 Jıı.,. ıl Rl·lge ı. i Fılın Yın..-~ ı ı:·,.ı'~ııı' kLır·· 

'unu '"-ıncma H ~ıncın.ıcılar" IJ!ır ı İ( bt. 
lırl~dı Ru tılııılerın \' ııwı 1ılı '"·~'und.ı 
kbıtl.ım,ı konıılınadı. 

Ulu,hr ır,ı,ı l ınl:ın.lırnı:ı Fılınlerı Yı 

rısm.ı,ı'na bugüne bd.r ll iilkcJcn 4'l 
tılın h;ı~vurınu~ dıırıııncLı lllıı,,d K''·' 
Film Y.ırışm,"ı'nd.ı .,cçilccck tilmler ulu'
l.ır ır ı ı y.ırı~ınad,ı iilkt.~mı·ı tcııı. ıl t decd 
kr. 

~~ı ... vurıı'->üclcrı lvl)~ıktı ınır l.'k 

l'urıııı \ ın~ııı d . .trın p1ncunclıkleri v h,h· 

,.ı ru l<~rınL•rı Riilteıı \11k N,, ı 3 lt c l' 

Kaı ıklıJne - Anl.ır.ı .ı.drc,indcki k't v1! 

bürc 'unJ,ın ,,lınilehılı 
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flu yıl yeclın.:ısı du:enknccck ol.ı.n 
Ulusl.ınr;l\1 lzınır Filııı Ft.•,tıv.dı'nııı ı.ırıhı 

\l' prn!.!nını ht·lırlcndı 19<~.9 Ni .... ~ın tarih 

lerınde ~<"f\eklt;L'<lk ıt,ll\'.ıkl~ hıı 1ıl; 

L Dunva 'ineına,ından t.imckler: 
fr~ın .... ı. :\lın;ınv.ı, !\1 ll.Hh[.ln, ,\Bt' 

R.•ın.ınp, K..:.ıkisr.ın ,.ı, 

ı. Sınema 100 ya~ında: Geçmi> ve 

Gelecek 
Sıneın ı ) ı}:ıııunı, sınemacıbrı kL'~nu 

cdınen tılmlcrJcn <cçınekr, yı>ıwrıııenle-

rıylc· •>yle.ııkr ,.e hır seınro:nım JU:.:nlc 

llCCl'k 

1. Turk •inema,ından yeni örnekler: 
) önctmcn, uyııncu vt' dığ~r ~.1n.ıtçd:1rın 

Lırılımı ık 

4. Yannın -..ıııenMuhırı, 
Yurt llı~tnd·.ln ,.c i\·ınJ~..·n ... ıı·h.:ııı.ı l)kul 

ı~rı ne ilt:r" ır· k. 

: ::;ııv1 \. .. 

<;. l 'h"lar.ıra ı ft· tl\ ıli< rde n 
«çmder 

1.' id ,j ''" n • t f 1• 
·L'\mckr 

ÖZ!:L 1:\ULl \lLER 
l 1\ır vvnet•• ı. 

l r' ı ll [·ıt ır· tr p Ltıt ( ' " 

l l< ımer "n ır· -ır 'ı,-. Jakı ~ 

f,;rb'it: ıe li~ r ı l r . ı 

wncnt· n ~ :•ar t • ·,-:ır-,lar 'l 

!a 

ÖDvLLER 
1. Altın Art~mı 
Tur k sır mı ,, tılmlı:-"' r , 

h~ııı ıl .rı vb k.ıti<• 1 ı b ılunııı r 
p 

2. Gı:nç Artı:mıs, 

ı urkıvc' J kı ır nı oKL ırır ır 

n 

rıl.ı- Jk tılmkı u• ır.dı ı '' ık Ljnı · 
< mr.ı ı verıle ek 

SERGiLER 
l uny v T .lı: ın 1J :;ı ı ~Ç-

pcırtr 1 n v L:!-,!ÜI ~ kı r~ ı t'ı. ık 

Arıburnu Ödülleri 
6 yaşmda 

Her d Oıh• n Murat /mb· r ::ı.ı:. ;ı 

dü:cnlenen "1\rıl-<urmı ('lı 'lerı" ~u \'ı ö 
\'-i~tnd.ı 

l '.,.ı ın ıtıcl q(ı fı •1 kn lrlJ 

lı tılı'1 <cn.HVl u kı J tı.::-ı.! 1 ır ı.l J 
1 dulkr ~ .... r ı rı~m t) ı kı ' 1ttr lı t• 
d wnd,t i c' J ık k _ '" ıru·ı ,J K 

tılmlc, ı'""" ıı ct, ılı tı o.l.ı L d ın!. 

l'> "'.'"' ksaıne•ril 
ı,ılın,Lı ' .,~·ıvı g, 

113f\"( lar ha;;vur b·'cl.t:'k 

'ı..ınu\lırı 11 Nı ... ıı 
ll.h . .ık ulan .\rı~urnu 
ııderı kı,,ı ın~rrıılı f.lın ,lalırıd Tarık 

Akan. Tunç B •ı •r 111, l'c\-:ıt Ç ap;ın Fıl 

rt·( Kıı1k:m, Şı::rlf Sr::er \,.' :\r İ ılm.ı:- · 

u:un mdnılı t lın c ık• u ,!.ılır, lı l\tıne 

Ça\ırt>_l:lu. l\.lerıl (.) u: Zuh.ıl Okay, i ı 

nı: 1.l:km 'e Zekı Ökıeıı kı rıc"trdılı 
tılııı ;enJf\C<,u dJ!ndJ ı,c .'crar "''" 
E:rrc-m (it~rt'\ ~f.ıdt Koper, Yu!'Lt kur 
.,_cnlı'dcn c lu]uvcr 

-\rıburııu (\!ullerı'ne katılmak ı:.-. rn 
ler in y.ırıtbrını !:-ır f<>toğr ıf' v 
kulerıy Ic bırlikte 7 lopv ı \kı' 
til m Jalınc ~ h ır h n ı) nl.ır:ık 
1 99'i urıhin~ k.ı,lar \nl>ıwıı ~ ııJuU. , 

AhuJııd11 '\.ılı~ ,\;o ~1/1 B"y")' 0( bl.. 
1 <wnbııl" ~Jrcsin<" cl,leıı h ır ık r ıl ırı ~ı 
~.lı Pf"~:>ı.t.ı\ l.ı J;;Ond~nnderı gerekmek e .. 




