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●13 Aralık

１６：１５ Film Gösterimi: SHINO Kendi Adını Söyleyemiyor

**Giriş Ücretsizdir.
**Film, Türkçe altyazlıdır.

１９：００ Film Gösterimi: Her gün, Güzel Bir gün

★Ön kayıt için tıklayınız★

©SO/OPC©SF

Çevresindekilerle uyum sağlayamayan lise 1. sınıf
öğrencisi Shino (Sara Minami) müziği seven sınıf
arkadaşı Kayo (Aju Makita) ile yakın arkadaş olur ve
birlilkte vakit geçirmeye başlarlar. İnsanlarla ilişki
kurmayı başalamayan Shino, Kayo’nun ısrarlı isteği ile
bando grubu kurar ve bu fırsatla yavaş yavaş
değişmeye başlar. 
Kendi adını bile düzgün bir şekilde söyleyemeyen
utangaç liseli kız Shino ile müziği seven sınıf
arkadaşları arasındaki ilişkiyi esas alarak, gençlerin
hüzünlerini, çekişmelerini ve bazen de mutluluğunu
yansıtan bir film. 

Hayatta gerçekten yapmak istediği şeyi bir türlü
bulamayan ve üniversite hayatına devam eden 20 
yaşındaki Noriko (Hana Kuroki). Bir gün annesi Noriko’ya
çay eğitmeni olan Takeda Teyzesi (Kirin Kiki)’nden ders
almasını önerilir ve Noriko istemeye istemeye kuzeni
Michiko ile birlikte çay dersi almaya başlar. O ana kadar hiç
görmediği duymadığı kurallarla dolu çay dünyasına ilk 
adımı atan Noriko, bir de bakmıştır ki, Takeda Sensei’den
çay dersi almaya başlayalı 20 yıl olmuştur. İş arama, 
terkedilme ve hayatındaki en değer verdiği kişiyi kaybetme
gibi zorluklarla mücadele ederek tecrübe kazanan Noriko, 
çay ve hayat ile ilgili değerlerin farkına varmaya başlar.

Yönemen:  Hiroaki Yuasa
Oyuncular: Sara Minami

Aju Makita
Riku Hagiwara

Yapımı: 2017, 110dk

Yönemen:  Tatsushi Omori
Oyuncular: Kirin Kiki

Hana Kuroki
Mikako Tabe

Yapımı:      2018, 100dk

©2018 “Every Day a Good Day” Production Committee

https://forms.gle/fVjhQ3vBS4t1pTJm8


１１：００ Japonya Hükümeti Eğitim Bursu Semineri

●14 Aralık

１３：００ Film Gösterimi: Let’s Go JETS!  Kızların Dans Savaşı

１５：４５ Film Gösterimi: TORI GIRL

１８：１５ Film Gösterimi: Yüreğim Çığlık Atmak İstiyor

Seminerin 1. Bölümünde Japonya İstanbul Başkonsolosluğu’nda görev 
yapmakta olan kültür ve eğitimden sorumlu diplomat eğitim bursları 
hakkında genel bilgi verecek. 
2.Bölümünde ise geçmişte bu burs ile Japonya’da eğitim görmüş Yıldız 
Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi 
Dr. Öğretim Üyesi Sayın Hüseyin Üvet misafir konuşmacı olarak seminere 
katılarak deneyimlerini sizlerle paylaşacaktır. Seminere hepiniz 
davetlisiniz.

Yukina (Tao Tsuchiya) liseden mezun olduktan 1 yıl sonra bilim
üniversitesini kazanır. Üst sınıflardan Takahashi (Mahiru Takasugi) 
adında yakışıklı bir genç tarafından davet edilerek insan destekli uçak
kulübüne katılır. Takahashi’nin takım arkadaşı olacağı umuduyla içi
içine sığmayan Yukina, aslında Takahashi’nin eskiden aynı takımda
olduğu yaramaz Sakaba (Shotaro Mamiya) ile eşleşince hayal
kırıklığına uğrar. Sakaba’ya karşı kötü duygular besleyen Yukina, 
antremanlarda da onunla yarışmaya başlar…
Başta farklı bir amaçla insan destekli uçak kulübüde giren üniversiteli
bir kız öğrencinin iki genç arasında gelip gittiği ama yine de yarışmayı
kazanmak için elinden geleni yaptığı hikayesine dayanan gençlere
yönelik romantik komedi filmi.

Fukui Chuo Lisesini kazanan Hikari (Suzu Hirose), orta okuldan
beri aynı sınıfta olan beyzbol kulübündeki Kosuke’yi (Arata
Meckenyu) desteklemek ister ve çok fazla düşünmeden lisedeki
ponpon kızlar dans kulübüne katılır. Fakat orada onu bekleyen
şey Amerika’da gerçekleşecek yarışmayı kazanmak için yanıp
tutuşan kadın antrönörün zorlayıcı komutları ile antreman
yapmak olur. Üst sınıftaki kızlar sıkı antremana dayanamayıp
birer birer kulüpten ayrılırken, aynı dönemde kulübe giren kızlar
çok sıkı çalışarak birbirleri geliştiren bir takım olarak zirveye
çıkmayı hedeflerler.
2009 yılında Japonya’nın Fukui şehrinde bulunan bir lisenin
ponpon kızlar dans kulübünün Amerika’da “cheer dansı” 
yarışmasında şampiyon olduğu gerçek hikayeye dayanarak
yapılan bir gençlik filmi.

Insanlarla ilişki kurmakta ve düşüncelerini söylemekte zorluk
çeken lise 3. Sınıf öğrencisi Takumi (Kento Nakajima) ve
küçükken söylediği sözler ile ailesini parçalamakla babası
tarafından suçlanan ve bu yüzden şoka girerek sadece yazarak
iletişim kuran Takumi’nin sınıf arkadaşı Jun (Kyoko Yoshine).
Bir gün, sınıf öğretmenleri, mahallede yapılacak dostluk
festivalinin yönetim görevini onlara verir. Jun ve Takumi, tüm
sınıf olarak Jun’un yazdığı hikayeden bir original müzikal
sahnelemeye karar verir. Gittikçe yürekleri birbirine yakınlaşan
Jun ve Takumi…
Müzikalin ana rolü olarak seçilen Jun, kendi duygularını
şarkılarla ifade etmeye çalışır fakat…

Yönemen:  Naoto Kumazawa
Oyuncular: Kento Nakajima

Kyoko Hasune
Annna Ishii

Yapımı:      2017, 120dk

Yönemen:  Tsutomu Hayabusa
Oyuncular: Tao Tsuchiya

Shotaro Mamiya
Mahiro Takasugi

Yapımı:      2017, 98dk

Yönemen:  Hayato Kawai
Oyuncular: Suzu Horose

Ayami Nakajo
Meckenyu Arata

Yapımı:      2018, 121dk

©2017 TORI GIRL Film Partners

©2017 Let's Go JETS! Film Partners

©2017 "THE ANTHEM OF THE HEART" Film Partners
©CHO HEIWA BUSTERS



●15 Aralık 

１０：３０ Belgesel: Zaman Yolcusu (NTV)

１３：３０

Manga Semineri

«Manga Çizerinin Bir Günü: Az da olsa 7 saat uyuyalım»

Konuşmacı: Raku Ichikawa

１５：４５
Film Gösterimi: SAKLI GERÇEKLER 

(Japonya-Fransa ortak yapımı)

１８：１５ Film Gösterimi: ERTUĞRUL 1890

NTV’nin yüksek izlenme oranlarına sahip aktüel belgesellerinden “Zaman 
Yolcusu”nun yeni projesi olan Japonya serisinden 3 bölüm bir arada gösterilecek. 
Japon kültürü, tarihi, mutfağı, anime ve manga akımlarıyla Japonya ile Türkiye 
arasındaki tarihi bağlar, bu belgesel serisinin önemli başlıkları arasında. Bu belgesel 
serisi Japonya’da daha önce Türk televizyonlarında pek izlenmemiş mekanlara 
gidiyor, Japonya-Türkiye ilişkilerine bakıyor, Türklerle ilgili az bilinen tarihi olaylara 
ışık tutuyor. Belgesel serisinde ayrıca Japonya tarihinden ve kültür yaşamından sıra 
dışı kesitler sunuluyor.
Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu bu belgesel serisini keyifle izleyeceğinizi 
ümit ediyoruz. 

İstanbul’da yaşamını sürdürerek Japon dergi ve gazetelerinde çalışmaya 
devam eden Raku Ichikawa’nın hayatından yola çıkarak Manga çizerliği 
mesleği dünyasına göz atalım.
- Animasyon ve Manga’nın farkı, Manga çizerliği mesleğinin akışı
- Nasıl Manga çizeri olunur? Çok satan bir yazar olmadan da 

geçimini sağlanmanın püf  noktaları.
- Manga çizeri olmayı hedefleyen gençlere; dikkat etmeniz 

gereken konular ve sağlıkları hakkında bilgiler.

Geçtiğimiz sene Cannes’da Altın Palmiye’yi kucaklayan ve 
Japonya’dan da Oscar adayı olarak gösterilen “Arakçılar” filminin 
usta yönetmeni Hirokazu Koreeda’dan ilgi çekici bir aile dramı daha. 
Fransız sinemasının yıldızlarından Fabienne (Catherine Deneuve), 
kendi hayatını anlatan bir kitap çıkartmasının ardından, kutlama için 
uzun zamandır görüşmediği kızı Lumir (Juliette Binoche), eşi (Ethan
Hawke) ve çocukları ile birlikte New York’tan ziyaretine gelir. 
Önceden beri birbirlerine mesafeli olan anne ve kız bir araya gelince 
aralarında tartışmalar da kaçınılmaz olur ve hiç beklenmedik 
gerçekler açığa çıkar…

Yönemen:  Hirokazu Koreeda
Oyuncular: Catherine Deneuve

Juliette Binoche
Yapımı: 2019, 108dk

Film Japonya ve Türkiye’nin dostluğunu pekiştiren iki 
tarihi olayı anlatır.
1887 yılında Japon heyetinin İstanbul’u ziyaret etmesinin 
ardından Osmanlı fırkateyni Ertuğrul Japonya’ya gider. 
Geri dönmek için yola çıkan Ertuğrul, kayalıklara çarpar 
ve 681 kişiyle sulara gömülür. Sağ kalan 69 kişi sahile 
ulaştığında Japon köylüler tarafından misafir edilir. 1985 
yılında İran-Irak savaşı esnasında ise; Saddam’ın emriyle 
Tahran Havaalanı’nın 24 saat içerisinde kapatılacağı 
duyurulur. Dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın talimatıyla, 
Tahran’dan Türk Hava Yolları uçağı ile 215 Japon yolcu 
kurtarılır. 
Japonya-Türkiye ortak yapımı olan film, Ertuğrul 
Fırkateyni faciasının 125. Yıldönümü olan Aralık 2015’de 
her iki ülkede de vizyona girdi ve çok beğeni kazandı.

Yönetmen: Mitsutoshi Tanaka
Oyuncular: Seiyo Uchino,  

Shiori Kutsuna   
Kenan Ece

Yapım : 2015, 132 dk.

76. Venedik Uluslararası Film Festivali Açılış Filmi


