
 



                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legal Statement / Yasal Beyan 

EN: “Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European 
Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein.” 

TR: Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak 
burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. 

 



                               
 

 

 

 

I Dream. I Desire. A Short Documentary 

The second intellectual output of the project is "I Dream. I Desire. It is a Short Documentary". 
This Performative documentary is first and foremost based on a relationship of trust between 
the target audience and the project team. Because "security" is a priority issue for immigrants 
residing in the project countries. In addition to feeling safe in the context of the project, their 
acceptance to be the voice of immigrants at the international level stems from the trust they 
have in the project outputs. "Explicit Consent Statement" was obtained from the individuals 
participating in the project. In other words, all of them took part in the documentary 
voluntarily. Optionally, some faces are not shown. "I Dream. I Desire. A Short Documentary" 
is the first documentary among many immigrant documentaries that offers them the 
opportunity to tell what they dream of in the future without any direction. In this sense, it 
contains very valuable messages for both participants and viewers. As a matter of fact, very 
valuable feedback has been received from the individuals who participated in the Thematic 
Workshops held in the countries of the project partners related to the screening of the 
documentary. Immigrants are not just people traveling from one place to another for security 
reasons; It is the first short documentary that voices in the international arena that it is not 
just an issue that needs to be managed for countries, but that every one of them, no matter how 
old they are, has a dream for the future. 

 

Youtube Link:  https://www.youtube.com/watch?v=gskhe4z3yHA 

  



Hayal Ediyorum. Arzu Ediyorum. Bir Kısa Belgesel 

Projenin ikinci fikri çıktısı "Hayal Ediyorum. Arzu Ediyorum. Bir Kısa Belgesel’dir". Bu 
performatif belgesel, her şeyden önce hedef kitle ile proje ekibi arasındaki güven ilişkisine 
dayanmaktadır. Çünkü proje ülkelerinde ikamet eden göçmenler için "güvenlik" öncelikli bir 
konudur. Proje kapsamında kendilerini güvende hissetmelerinin yanı sıra uluslararası düzeyde 
göçmenlerin sesi olmayı kabul etmeleri, proje çıktılarına duydukları güvenden 
kaynaklanmaktadır. Projeye katılan kişilerden "Açık Rıza Beyannamesi" alınmıştır. Yani hepsi 
gönüllü olarak belgeselde yer almışlardır. İsteğe bağlı olarak bazı yüzler gösterilmemiştir. 
"Hayal Ediyorum. Arzu Ediyorum. Kısa Bir Belgesel", birçok göçmen belgeseli arasında, onlara 
gelecekte düşlediklerini herhangi bir yönlendirme yapmadan anlatma fırsatı sunan ilk 
belgeseldir. Bu anlamda hem katılımcılar hem de izleyiciler için çok değerli mesajlar 
içermektedir. Nitekim proje ortaklarının ülkelerinde düzenlenen Tematik Çalıştaylara katılan 
kişilerden belgeselin gösterimi ile ilgili çok değerli geri bildirimler alınmıştır. Göçmenlerin 
sadece güvenlik nedeniyle bir yerden başka bir yere seyahat eden insanlar olmadığını; Sadece 
ülkeler için yönetilmesi gereken bir konu olmadığını, yaşları ne olursa olsun her birinin bir 
gelecek hayali olduğunu uluslararası arenada dile getiren ilk kısa belgeseldir. 

 

Youtube Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=gskhe4z3yHA 



                               
 

Production Team 
Production Coordinator Mehmet Emirhan Kula 
Director of photography Serhat Erdoğan  
Art director Murat Yakut 
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Music Farid Farjad 
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