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17. Türkiye-Almanya Film Festivali 

Almanya'nın Nürnberg kentinde bugün sona eren ve yaklaşık 10 bin kişinin 
izlediği 17. Türkiye-Almanya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.  

 
Festivali organize eden Inter Forum'un ba şkanı Adil Kaya, festivalin 

gerçekle şmesinde eme ği geçen herkese te şekkür ederek, 18. Türkiye-Almanya 
Film Festivali'nin 14-24 Mart 2013 tarihleri arasın da düzenlenece ğini 
söyledi.  
      Törende bir konu şma yapan sanatçı İlyas Salman da, "Bana destek veren 
halkım sayesinde buralardayım. Destek veren halkıma  te şekkür ediyorum. 
Normal a şk ve sevgide ayrılık vardır ve dünyada tek ayrılama yan, sinema, 
film ve oyuncudur. Paranın küreselle şti ği dünyada parasız bir dünya 
diliyorum" diye konu ştu.  
      Nürnberg Ba şkonsolosu Ece Öztürk Çil de, sinema dünyasının kalb inin 
Nürnberg'de atmasını sa ğlayan Türkiye-Almanya film festivaline ve eme ği 
geçenlere te şekkür ederek, gelecek yıl da her kesimden insanları n festivale 
destek vermesini istedi.  
      Aşırı sa ğcılar tarafından i şlenen cinayetlere de de ğinen Çil, a şırı 
sağcı geli şmelere kar şı herkesin çok daha duyarlı olması gerekti ğini 
söyledi.   
      Nürnberg Beledyesi Kültür Dairesi Müdürü Julia Lehn er, sanatsal ve 
kültürel giri şimlerin dostlukların peki şmesini sa ğladı ğını 
belirterek,  "Türkiye-Almanya Film Festivalinin, ik i ülke kültürünün 
peki şmesinde ve uyumun sa ğlanmasında büyük payı vardır" dedi.  
      Konuşmalardan sonra 3 farklı jüri, farklı kategorilerde ödül sahiplerini 
açıkladı.  
      Christian Petzold'un "Barbara" adlı uzun metrajlı f ilmi ile Reis 
Çelik'in "Lal Gece" filmi festivalin en iyi filmi s eçildi.  
      En iyi erkek oyuncu ödülünü Türk sinemasının tanınm ı ş aktörü İlyas 
Salman, "Lal Gece" filmindeki üstün performansından  dolayı aldı. En iyi 
kadın oyuncu ödülü ise, sinemaya ilk adımını atan g enç oyuncu Dilan Aksüt'e 
verildi.  
       Mahmut Tali Öngören ödülünü, yönetmenli ğini Caner Alper ve Mehmet 
Binay'ın yaptı ğı "Zenne" filmi aldı.  
      17. Türkiye-Almanya Film Festivali Seyirci Ödülü de , yönetmenli ğini Leo 
Khasin'in yaptı ğı "Kaddisch für einen Freund - Bir dost için hayır duası" 
adlı filme verildi.  
      Kısa film yarı şmasının birincilik ödülünü, yönetmenli ğini Susan 
Gordanshekan'ın yaptı ğı "Buz Çiçekleri" adlı film alırken, ikincilik 
ödülünü, yönetmenli ğini Grzegorz Muskala'nın yaptı ğı "Long Distance Call", 
üçüncülük ödülünü de, yönetmenli ğini Orhan İnce'nin yaptı ğı "Ali Ata Bak" 
adlı filme verildi.  
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