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Basın Bülteni 
 
 
Japon Popüler Kültürünün En Etkileyici Öğelerinden Biri: Anime 
 
 
Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan “Japon Animasyon Günleri“ (JAG) 
etkinliği 25-28 Nisan 2002 tarihleri arasında yapılacak. Japon popüler 
kültürünün en etkileyici ve çekici unsurlarından olan Japon Animasyon 
sineması ve alt-kültürü bu sene de Türkiye’nin tek Anime etkinliği olan  
JAG’da temsil edilecek. Organizasyonunu “Türk-Japon Üniversiteliler 
Derneği”nin üstlendiği etkinlik, bir kez daha Anime severlere, Japon popüler 
kültürüne ve sanatına meraklı izleyicilere evsahipliği yapacak. Bu sene dört 
gün olarak hazırlanan III.JAG etkinlikleri, açılış galası, film gösterimleri, 
sunumlar ve bir sürpriz çekilişten oluşuyor. 
 
Popüler Japon Animasyonu, veya asıl ismi ile Anime, hem bir sanat türü, hem 
de bir alt-kültür alanı. Modern Japon sineması kültürünün de ciddi bir oranını 
oluşturan Anime kültürü, ülkemizde üç yıldır “Japon Animasyon Günleri” 
etkinliği ile tanıtılıyor. Etkinliğin amacı sadece meraklılarının önemli ve popüler 
Anime filmlerini izleyebilecekleri bir ortam yaratmak değil, aynı zamanda 
Anime severlerin bir araya gelmesi, sevdikleri bir ortak konuyu paylaşmaları, 
birbirleri ve kültürle etkileşime girmeleri ve nihai olarak da Anime aracılığı ile 
Japon kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları. 
 
Bu seneki etkinlikte program gala filmi olan ‘Jin-Roh: The Wolf Brigade’ 
dışında üç ana temaya bölünmüş durumda. 25 Nisan Perşembe gününün 
teması olan ‘Metal Ruhlar’da, Anime’de bolca görülen dev robotlar ve mekanik 
varlıklar işleniyor. 26 Nisan Cuma ve 27 Nisan Cumartesi günleri, Anime 
sinemasının en önemli yönetmenlerinden olan usta Hayao Miyazaki’ye 
ayrılmış durumda. Miyazaki’nin neredeyse tüm filmlerinin gösterimi yapılacak. 
Son gün olan 28 Nisan Pazar gününün teması ise ‘Karalık Güçler’, ağırlıklı 
olarak vampirlerin konu edildiği filmler yer alıyor. Ayrıca bu temaların işlendiği 
üç adet presentasyon da konularının meraklısı konuşmacılar tarafından 
izleyicilerin daha fazla bilgi edinebilmeleri için sunulacak.  
 
İki senedir Türk Japon Üniversiteliler Derneği’nin katkıları ile düzenlenen 
etkinlik, Türk-Japon Vakfı’nın Ankara, OR-AN’daki kültür merkezinde vücut 
buluyor. JAG etkinliklerine katılım geçtiğimiz yıllarda olduğu bu yıl da ücretsiz 
olacak. 
 
 
 
 
 
 

III.JAG etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Burak N. Aydın’a başvurunuz. 
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E-mail: jag@anime.gen.tr 
Web: www.anime.gen.tr/jag3/ 
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