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Düşünsel Zemin



4

Genel Durum

Sinema, günümüz toplumlarını etkileyen, geçmiş ve gelecek arasında düşünsel planda 
bağ kuran,toplumları ve bireyleri yönlendiren en önemli iletişim ve sanat aracı... Ülkelerin 
ve ulusların dünyadaki temel savlarını anlattığı ve toplumları yönlendirmede en birincil algı 
yönetimi... Bundan dolayıdır ki ABD nin en önemli iki sektörü savunma ve sinemadır. 

Şimdiye kadar gerek Türkiye’miz de gerekse de Türk coğrafyasında pek çok film ve dizi 
çekilmiş, bu filmler bazen çok büyük kitlelere ulaşırken bazıları da imkansızlıklardan ve 
ilgisizlikten kitlelere fazla ulaşamamıştır.

Çekilen sinema filmlerinin  iki arenası vardır... Bunlardan ilki vizyona girmesi (sinema, tv, dijital 
platform) ikincisi ulusal, uluslararası festivallerde gösterilmesi ve ödüllendirilmesidir.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Türk coğrafyasında çekilmiş olan filmlerin toplumlar 
tarafından daha çok tanınması ve bilinmesini sağlamak, toplamlar arası birliktelikleri ve 
işbirliklerini geliştirmek amacını taşımaktadır. 
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Durum

Bu amaca yönelik şimdiye bazı girişimler olsa da çok etkin olunamamıştır. 
Bundan dolayı bu yolda T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde, 
Sinema Genel Müdürlüğü'nün Desteği, Uluslararası Sinema Derneği'nin 
organizasyonu, başta TRT olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun katkısı, 
Türk coğrafyasında dokuz ülkenin katılımı ile İstanbul'da 15-21 Kasım 2021 
Tarihleri arasında bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Korkut Ata Türk Dünyası 
Film Festivali pek çok yeniliği de içinde barındıracaktır. 



Swot Analizi
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Güçlü Yönler

• T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Önderliğinde, Sinema Genel Müdürlüğü'nün  desteğiyle yapılıyor olması

• Türk Dünyasında ki bütün ülkelerin bu festivale Sinema Kurumlarıyla beraber katılıyor olmaları,

• Türk Dünyası tarafından taktir görmüş yönetmen, senarist ve yapımcıların bu festivale gösterdikleri ilgi ve 
alakaları,

• Türk Dünyası özellikle ülkemiz de çekilen  dizi ve sinemaların son dönemde bütün dünyanın dikkatini çeken 
yapımlar arasına girmiş olması,

• Türkiye de başta TRT olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun bu festivale destek veriyor olması,

• Sinematoğrafik hikayeciliğin  atası olarak  bilinen ve bütün Türk Cumhuriyetleri'nde önemli bir yere sahip 
olan Korkut Ata'nın ismiyle düzenleniyor olması,

• Bu yıl ilkinin, Türkiye'de sinema deyince akla ilk gelen Beyoğlu İstiklal Caddesin'de Atlas ve Emek 
Sineması'ndan start verilecek olması,

• Festivalin duyurulmasında TRT ve AA'nın vereceği kurumsal destekler ve canlı yayınların olması,

• Festival Filmlerinin sadece salonlarda değil dijital platformda da yapılacak olması,

• İşin organizasyonunu içinde Türkiye'nin yakından tanıdığı pek çok yapımcı ve yönetmenin bulunduğu 
Uluslararası Sinema Derneği'nin yapıyor olması,
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Tehdit ve Zayıf Yönler

• Kovid 19 salgınının halen devam ediyor olması

• Kovid'ten dolayı yurt dışından ve yurtiçinden festivale katılacak 
kişilerin gelememe olasılığı

• İlk oluyor olması, tecrübe ile büyüyecek olması
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Fırsatlar

• Daha önceden yapılan irili ufaklı etkinliklerin büyük ve kuşatıcı çapta yapılmamış olması... 
• Daha önce yapılan işlerin kamuoyuna mal olacak bir büyüklükte gerçekleştirilmemiş olması 
• Ülkemizin her alanda olduğu gibi bu alanda da öncü ve yol açıcı bir role sahip olması
• Etkinliğin bir kurumsal kimlikle oluşuyor  olması 
• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde Sinema Genel Müdürlüğü'nün girişimleriyle 

yapılacağından bu festivalin başka işlere ve birlikteliklere kapı aralayacak olması 
• En son kazanılan Karabağ zaferinden sonra Ülkelerin kültürel anlamda da atılım arzusu 
• Birlik ve beraberlik mesajlarının Sinema Festivali aracılığıyla da verilecek olması 
• Bir iletişim planı çerçevesinde ulusal boyutta yüksek erişimin ve güçlü iletişimin sağlanması 
• Etkinliği gerçek anlamda uluslararası boyuta taşıyabilmek 
• Ülkemizin sinema ve kültürel zenginliklerini sunabilmek 
• Kurum ve kuruluşların bu festivali destekleme yönünde istekli olması
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Yaklaşım

• Ortak tarihimiz, kültürümüz ve sanatımızla hayat bulan  Türk medeniyeti, bütün bir dünya için bir 
merhamet medeniyeti olmuştur. Bu zenginlik bütün Türk Cumhuriyetleri'nde olduğu gibi  Türkiye’nin 
de zenginliğini oluşturmaktadır. 

• Ayrıca bu medeniyetin parçalarını binlerce yıllık   toplumsal kültürel kimliğimizin yeni nesillere taşınması 
açısından çok önemli yer tutan festivallerin sürdürülebilirliği ve standardizasyonu büyük değer teşkil 
etmektedir. 

• Bu doğrultuda hazırlık süreci başlatılan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin iletişim, erişim 
ve etkileşim temellerinin güçlendirilmesi ile;festivali, uluslararası kaliteye yükseltecek olan Türk 
Cumhuriyetleri Devletleri'nin katılımı, ve sinema içerik projeleriyle gerçekleştirilmesi ile çekilen filmlerin 
daha geniş kitlelerle buluşması hedeflenmektedir. 

• Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile Türkiye’nin hem yurt içinde hem de yurtdışında söz söyleme 
gücüne sahip bir kimliği olması 

• Ortaya koyulan değerler manzumesinin evrensel bir kimlikte olması 
• Merhamet Yüklü Medeniyet bakiyesinin yüzlerce yıl önce kurumsal bir şekilde ortaya koyulmuş olması  
• Festival vasıtasıyla ortaya çıkarılacak birlik beraberlik anlayışının aynı medeniyet temelinde herkes 

tarafından kabul edilecek bir değer olması
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Katılımcı Ülkeler

Türkiye

Azerbaycan

Tataristan (RF)

Türkmenistan

Kırkızistan

Başkurtistan (RF)

Kazakistan

Özbekistan

Saha Cumhuriyeti (RF) 
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Festival Düzenleme Kurumları
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Festival Destekçileri



Kampanya
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İletişim Niteliği

• Kurumsallık kazandırmak 

• Türk Dünyası Filmlerini Uluslararası boyuta taşımak 

• Türk Dünyasında kültür ve sanatta iş yürütme kültürüne zemin 
hazırlamak 

• Merhamet yüklü evrensel mirasımızı ortak değer olarak 
herkese hediye etmek 

• Devletimiz ve Bakanlığımız sinema alanında, özellikle Türk 
Dünyasında yeni açılımlara zemin hazırlaması
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Hedef Kitle

• Türk Dünyası'da sinema yapıcıları ve emekçileri

• Türk Dünyasın'da bütün sinema seyircisi

• Merhamet Yüklü Kanatlar temasıyla tüm politik ve sosyal çevre 
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Uluslararası Kamuoyu Mesajımız

• Türkiye, Türk Dünyası'nın  merkezinde yer alan ve  adalet, merhamet, barış 
ve sevgi temalarının somutlaştığı, her platformda birlik ve beraberliği odak 
noktasında tutan bir ülkedir. 

• Korkut Ata ile, geçmişten günümüze, nesilden nesillere taşınan fikirleri, 
anlatıları, masal ve hikayeleri ve öğretileri ile bugünün hayatına iyilik 
perspektifi sunarak, geleceğin insani değerlerinin güçlenmesi ve 
sürdürülebilmesi adına temeller oluşturmaktadır.



İsmimiz
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İsmimiz
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Neden Korkut Ata?

Korkut Ata Adının Anlamı:

Kor: İyice yanarak ateş durumuna gelme durumudur. Ham iken yanarak pişen, çiğliği 
bulunmayan, pişkinlik derecesine ulaşmış olandır.

Kut: Devlet idaresinde güçtür. Yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün 
kuvvettir. İlahi bir kaynaktan gelen rahmet ve bereket sembolü kimsedir.

Korkut: Büyük, korkusuz, yavuz, heybetli, becerikli, iyi, güzel, güzel huylu, olağanüstü 
sayılandır. 

Ata: Divânü Lügati’t-Türk’te (Oğuz) baba olarak geçmektedir. Ata’dır. Ermişlere, 
dervişlere verilen sandır.
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Neden Korkut Ata?

• Destanları masalları ve bilge kişiliğiyle maziyi atiye sinematografik bir dille taşımıştır. 

• Türk dünyasında sinemasal anlatımın atası olarak bilinir. 

• Gerek Türk sineması gerekse dünya sinemasında da onun anlatımları, masalları, 
hikayeleri ya ilham kaynağı olmuş, ya da bizzat filmin konusu olmuştur. 

• Korkut Ata ile, geçmişten günümüze, nesilden nesillere taşınan fikirleri, anlatıları, masal 
ve hikayeleri ve öğretileri ile bu günün hayatına iyilik perspektifi sunarak, geleceğin 
insani değerlerinin güçlenmesi ve sürdürülebilmesi adına temeller oluşturmaktadır.

• Bundan dolayıdır ki Türk Dünyası Film Festivali'nin ismi Korkut Ata olarak 
belirlenmiştir....



Sembolümüz
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Sembolümüz Turna



24

Neden Turna?

• Türk kültüründe kutsal sayılan birçok kuş türü içerisinde turnanın ayrı ve özel bir yeri 
bulunmaktadır. Çünkü, göklerin özgürlük sevdalıları olarak bilinen turna kuşlarının, Gök 
Tanrı'yı temsil ettiği varsayılmış ve ona kutsal bir kimlik yüklenmiştir. 

• Aynı kutsal kimliğin İslâm tasavvuf geleneği içerisinde de sürdüğünü görmekteyiz. 

• Bu kuş, Alevî-Bektaşi folklorunda da önemli bir rol oynar ve Hz. Ali'yi temsil eder. 

• Yine Ahmet Yesevi, turna ile temsil edilmiştir.

• Gururlarına düşkün, son derece sade bir hayat tarzını tercih eden turna kuşları, 
gökyüzünün engin maviliklerinde uçarken, her bir kanat vuruşları müziğin notaları gibi 
ahenkli, şiirin sözleri gibi armonik.

• Turna kuşu katarından hiç ayrılmadan uçar, göçebe bir kuştur.

• Anadolu’da da turna kuşu saflığın, mutluluğun, bereketin sembolüdür; sabrı, gururu 
ve özgürlüğü temsil eder. Bu sevgi ve saygıdan ötürü de yadsınamayacak sayıda turna 
türküsü vardır.
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Neden Turna?

• Geniş bir coğrafyada ve farklı kültürlerde yer edinmiş olarak karşımıza çıkan turnayı, 
Türk insanı giyiminde, kuşamında, halısında, kiliminde, oyasında, eşiğinde, beşiğinde, 
velhasıl her eşyasında motif olarak kullanmıştır.

• Turna sürüleri göç ederken genellikle “▲” biçiminde uçarlar. 

• Bu onlara has bir uçuş tekniğidir. Turnalar, çiftler halinde yaşarlar ve tek eşli bir hayat 
sürerler. 

• Yuvalarını diğerlerinden ayırırlar. 

• Eğer bir avcı turnanın birini vurur ya da turna çiftlerinden biri ölürse, geride kalan 
turna yaşamaya devam etmez ölümü seçer ve kendini suya bırakır.



Sloganımız



27

Sloganımız

Merhamet Yüklü Kanatlar
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Logomuz

Festival logosu Türk tarih kültür ve 
medeniyetini yansıtan, uluslararası 
kimliğe uygun, yeni tasarım trendleri ile 
uyumlu bir tarzda çalışılmıştır.



Davetiye
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Logo Tasarım ve uygulamaları



Cepli Dosya
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Logo Tasarım ve uygulamaları



Kağıt Çanta
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Logo Tasarım ve uygulamaları



Bloknot
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Logo Tasarım ve uygulamaları



Yaka Kartı
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Logo Tasarım ve uygulamaları



Konsept Çalışmaları
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Konsept Açıklaması

• Sinemanın en fazla kullandığı renk hiç şüphesiz ki kırmızı ve siyahtır.Kırmızı aynı 
zamanda bizim kültürümüzün de ana renklerinden biridir. 

• Bundan dolayıdır ki bu konsept estetize ettirilmiş turna çizimleri üzerine inşa edilmiştir. 

• Dönemin sanat dilini günümüze aktaran bu üslup ile merak uyandıran, maziye atıfta 
bulunan, geleceğe ışık olan temsiliyetleri ile kompozisyon oluşturulmuştur.



Afiş
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Logo Tasarım ve uygulamaları



Afiş
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Logo Tasarım ve uygulamaları



Raket
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Logo Tasarım ve uygulamaları



Bilboard
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Logo Tasarım ve uygulamaları



Bina Giydirme

40

Logo Tasarım ve uygulamaları



Bina Giydirme
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Logo Tasarım ve uygulamaları



Prodüksiyon
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Projenin Sunum Filmi

Turnaların Uçma Vakti

Projenin sunumunun etki gücünü arttırmak için görsel 
bir kimlikle bir sunum tanıtım filmi yapımıdır...
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Tematik Film 1 - Turna Kendini Anlatır

Turnalar:
Tematik Film Metni 

Uçtan uca uçarım
Bir kanadım merhameti taşır
Bir kanadım bereketi.
.......
Bazen adım Leyla'dır
Bazen Mecnunun selamı.
Bazen Ali olurum cenk meydanında
Bazen Yesevi, dervişin hu kanadında...
......
Sevdalar benimle kanatlanır,
Kanatlarım selam  olur...
Nakış nakış dokunurum  
Kilimlere, gönüllere...

.....
Bir olana selam taşır
Beraber olana can taşırız.
Bu göklerin bağrında bir uçar, birliğe uçarız.
.....
Uzaklar, benim memleketim,
Gökler, benim evim
Yaz, benim bahçem
Selam, benim işim 
Türk, benim benzeşim...
Merhamet, benim aşımdır.



Korkut Ata
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Tematik Film 2 - Deyişlerle Korkut Ata

Asırlar boyunca Türk illerinde
Söylenir şöhreti Korkut Ata’nın
Türkün töresinde Oğuz neslinde
Bilinir kıymeti Korkut Ata’nın

Bozulmadan devam eder mayası
Nefesi var esmektedir havası
Ad koymaktı yol göstermek davası
Destandır hizmeti Korkut Ata’nın

Tarih aynasına bakmayanlardan
Ecdat ocağını yakmayanlardan
Özlerine sahip çıkmayanlardan
Vardır şikayeti Korkut Ata’nın

Her mecliste muhabbete girendi
Müşküllerin sırlarına erendi
Hastaya, dertliye şifa verendi
Çoktur marifeti Korkut Ata’nın

Korkut’u bilenler hüner kazanır
Tarihine geçmişine özenir
Alparslan dan Atatürk e uzanır
Aslı asaleti Korkut Ata’nın

Korkut Ata gerilmeyen yay idi
Her bir sözü oymak oymak pay idi
Hekim idi, bilge idi, bey idi
Örnek şahsiyeti Korkut Ata’nın

Nurettin Türkan (Kul Nuri)

Ad koymaktı yol göstermek davası
Destandır hizmeti Korkut Ata’nın
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Film Kolajları Filmi

Festivale katılan 40 filmden parçalar alınarak, 

Kırkyama usulü bir araya getirilerek festival filmlerin 
tanıtım filmi 
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Sahne jenerik Filmleri

Türk Dünyası'ndan festivalde sahne de ödül 
alacak kişilerin hikayeleri
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Katılımcı Ülkeler Filmi

Türk Dünyasından Festivale Katılan Ülkelerin 
Şehirlerinden Turnalar uçarak İstanbul kız kulesine 
gelirler...



Program Akışı 
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Kapanış ve Ödül Programı

KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALI 
ÖDÜL TÖRENİ PROGRAM AKIŞI
YER: ATLAS SİNEMASI /TRT AVAZ CANLI YAYINI
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Kapanış ve Ödül Programı

15:00  Misafirlerin Karşılanması
16.00  Program Jenerik
            Vtr/ ekran
16:03 Müzik Giriş Eseri
 Canlı/Vtr/ Kj 
16.06 Açılış Konuşmaları
16.09 Protokol konuşmaları
16:51  Müzik Ara Eser
 Canlı/Vtr/ Kj



52

Kapanış ve Ödül Programı

16:53  Ödül jeneriği
 Vtr/ ekran
16:54  Sunucular Davet
            En iyi Üçüncü Film/Film Vtr si
            En iyi Üçüncü Belgesel / Film Vtr si
            Açıklayan   : Protokol  
            Ödülü Alan:  
 
 En iyi İkinci Film/Film Vtr si
 En iyi Üçüncü Belgesel / Film Vtr si
 Açıklayan   : Protokol
           Ödülü Alan:  
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Kapanış ve Ödül Programı

 En iyi Birinci Film/Film Vtr si
 En iyi Üçüncü Belgesel / Film Vtr si
   Açıklayan    : Protokol
            Ödülü Alan :  

 Korkut Ata Saygı Ödülü
 Açıklayan    : Protokol
            Ödülü Alan :
 
 Korkut Ata Onur Ödülü
 Açıklayan   : Protokol
          Ödülü Alan : 

17:15  Kapanış 
           Festival Jeneriği VRT
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Davetiye Listesi

• Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırkızistan, Özbekistan, Tataristan(RF) ve 
Başkurtistan(RF), Saha Cumhuriyeti(RF) Kültür ve Turizm Bakanları, Sinema Genel Müdürleri, 
Yapımcı, Yönetmen ve Senaristler, Ödül alan kişiler T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti ile 
programın şeref konukları olarak davet edileceklerdir. 

• Katılımcı Ülkelerin Büyük Elçileri, Konsolosları davet edilecektir.

• Katılımcı ülkelerden ülkemizde eğitim gören öğrenciler davet edilecektir.

Yurt Dışı



Program Alan Çalışmaları



İstiklal Caddesi Üzerinde Tanıtım Afişleri
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Program Alan Çalışmaları



Bina Önü giydirmeleri
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Program Alan Çalışmaları



Bina girişi Takı
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Program Alan Çalışmaları



Bina Ekranı
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Program Alan Çalışmaları



Bina giriş karşılama panosu
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Program Alan Çalışmaları



Koktey alanı benner
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Program Alan Çalışmaları



Basın Panosu
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Program Alan Çalışmaları



Ülkeler Reklam Panosu
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Program Alan Çalışmaları



Sahne Görselleri

64

Program Alan Çalışmaları



Ödül Tasarımı
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Ödül Tasarımı



Yaka Rozeti Yaka Broşu

67

Program Armağan



İçerik İletişimi 
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Mesajlar Nerede Verilmeli?

İstanbul merkezli outdoor çalışmaları 
Kurumsal web siteleri 
Sosyal medya platformları 
Yerel ve ulusal basın 
Yapımcı Yönetmen görüşleri 
Sanatçı görüşleri 
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İletişim Kanalı Yönetimi

Festival için yapılan Turna, Korkut Ata, film kolajları filmi ve festival 

reklamı videosu  ile sosyal medya için sabit post içerikleri, festival 

internet sayfası üzerinden sosyal medya mecralarında, festival 

katılımcısı yönetmen yapımcı ve sanatçıların sosyal medya destekleriyle 

festival iletişim basın koordinasyonu tarafından yürütülecektir.



Zamanlama
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Festival Açılış Takvimi Öncesi

• Etkinlik takviminden 15 gün önceden etkinlik duyuru videosunun yayınlanması 

• Ardından adım adım 
a. Filmlerden oluşan Kolaj Filmi,
b. Korkut Ata Klibi,
c. Turna filmi,
d. Festival Duyuru Filmi

• Etkinlikte yer alacak yönetmen yapımcı ve sanatçıların, kendi cep telefonlarından 
alacakları kamera kayıtları ile festival günlerinin önemini ve bu buluşma için taşıdıkları 
heyecanı anlatan videoların paylaşılması 

• Festival Ödül gecesinde  yer alacak önemli kişilerin festivalle İlgili kısa görüşleri 
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Festival Günü

• TRT Haber, TRT avaz üzerinden canlı yayın,

• Bütün TV kanallarına verilmek üzere canlı yayın imkanı,

• Sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapılacak...

• AA Ajansı üzerinden haber paylaşımı

• Özel kanallara röportajlar



74

Festival Takvimi Sonrası

• Etkinlik sonrasındaki 1 hafta boyunca etkinliğin fotoğraflarının ve 
videoların paylaşımı 

• Sanatçıların etkinlik sonrasında görüşlerini içeren videolar 

• Etkinlik katılımcısı vatandaşların görüşlerini içeren videolar



Kampanya Uygulamaları ve 
İletişim Stratejisi
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Uygulamalar

• Festivale özel oluşturulacak internet sitesi ve sosyal medya hesapları 
üzerinden paylaşılacak içeriklerin, kullanıcı ilgi alanlarına göre reklam yayınları 
gerçekleştirilecektir. 

• Ayrıca bu hesaplarda; kampanya yayınlarının başlamasından etkinlik tarihlerine 
yönetmen yapımcı ve sanatçılar ile röportaj, söyleşi tarzında gerçekleştirilecek 
etkinliklerin tanıtımı yapılacaktır,İnternet siteleri, mobil uygulamalar ve akıllı 
TV'ler için özel üretilmiş reklam görselleri ile yapılacak reklam yayınlarına tıklayan 
kişiler, organizasyon için yapılan internet sitesine yönlendirilecek ve bu internet 
sitesinde;etkinlik programı, ulaşım bilgileri, duyurular, canlı yayınlar, söyleşiler, 
etkinlik programı interaktif uygulamaları, festival hakkında genel bilgilerinyer 
alacağı sayfalara erişebileceklerdir, 



Google Search

Facebook ve Instagram
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Uygulamalar

• Belirlenen etkinliklerin Youtube kanalı ve internet sitesi üzerinden yapılacak canlı 
yayınlarına katılımı arttırmak  için hedef kitlelere Youtube, internet siteleri ve mobil 
uygulamaların özel reklam alanlarında reklam yayınları yapılacaktır

• Kampanya süresi boyunca, yurt dışında hedef lokasyonlarda yaşayan hedef 
kullanıcılara, ilgi alanlarına göre reklam gösterimleri gerçekleştirilerek festival 
hakkında bilgi sahibi olmaları ve uzaktan etkinliklere katılmaları sağlanacaktır, 

• Bu stratejimizde aşağıda belirtilen platformlarda reklam yayını  
gerçekleştirilecektir:
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Uygulama Planı
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İlgi Uyandırma İlgi Uyandırma

Meraklandırma Festival Sonrası 
Paylaşımları

• Turna Filmi
• Korkut Ata
• Kolaj Filmia

• Basın Paylaşımları
• Tv, Radyo Programları
• Gazete Röportajları
• Google
• Facebook
• Instagram Reklamları

• Google
• Facebook
• Instagram Reklamları

• Festival Sonrası Sosyal 
Medya Paylaşımları
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Dijital Mecra

Etkinliğimizin duyuru ve içerik yönetimleri festival için yapılan  web sitesi 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Tam bir dijital içerik yönetimi ve yapılacak 

çalışmalarda izleyici ve takipçilerin doğru bilgi edinme ve online 

mecralarda canlı yayınlar ile programın verilebilmesinin sağlanması 

adına bir sitesi yapılması ve sosyal medya hesaplarının açılması 

planlanmıştır. www.korkutatafilmfestivali.com
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Web Sayfası

www.korkutatafi lmfestivali.com





15-21 KASIM 2021
İSTANBUL


