
BİYOGRAFİ

 1995 yılında Ankara’da doğdum. Eğitim hayatıma Tevfik Fikret 
okulunda başladım. Lise dönemine geldiğimde resim öğretmenimin 
yönlendirmesi ile Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’nin yetenek sınavlarına 
hazırlanmaya karar verdim. 

 Sınavı kazanmamın sonrasındaki dört sene boyunca plastik sanatların 
pek çok alanında çeşitli çalışmalar üretme fırsatı buldum. Teorik anlamda da 
kendimi geliştirdim. Bu süreçte ilk kişisel resim sergimi açtım, çeşitli karma 
sergilere katıldım ve sanat etkinliklerinde yer aldım. Son sınıfa geldiğimde 
üniversitelerin yetenek sınavları için hazırlanmaya başladım. Kabul edildiğim 
okullar arasından Hacettepe Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünü tercih 
ettim.

 İsteğe bağlı İngilizce hazırlık okuduğum dönemde, lisedeki 
öğretmenlerimden birisinin önderliğinde Sanat & Toplum Derneği’ni kuran ve 
destekleyen ekipte yer aldım. Aynı yıl içinde üniversitenin düzenlediği bir 
sanat projesi için seçildim. Bu proje çerçevesinde kısa süreliğine Belçika’da 
bulundum. Türkiye’ye döndükten sonra ikinci kişisel sergimi açtım. 
(İllüstrasyon sergisi)

 Üniversite eğitimim sırasında, sinemaya olan ilgimi keşfettim ve ilk 
kısa filmimi çektim. Hobi olarak üstünde çalışmaya başladığım video sanatlar, 
zamanla ilgi odağım haline geldi.

 Üçüncü senemde Erasmus kapsamında İspanya’ya gittim. Toplam iki 
yıl boyunca Valencia’ya bağlı Alcoi kasabasında yaşadım. İspanyolcamı 
geliştirdim. Burada çektiğim fotoğraflarla üçüncü kişisel sergimi açtım. 
Eğitimim devam ederken, bir yandan da video sanatlar üstüne çalışmaya 
devam ettim. Ortaya koyduğum çeşitli film projeleri ile bazı festivallerden 
ödüller kazandım.

  Görsel sanatların yanısıra, edebiyat, müzik, gibi diğer sanat dalları ile 
de ilgileniyor olmam sinemaya yönelmemin en büyük sebebi. Şu anda çeşitli 
reklam, film ve dizi projeleri üstünde çalışıyorum.



UZMANLIK

• Yönetmen
• Yazar
• Kurgucu
• Grafik Tasarımcı
• İllüstratör
• Fotoğrafçı

İLGİ ALANLARI

• Resim
• Heykel
• Müzik (Saksafon)
• Edebiyat

PROGRAMLAR

•  Photoshop
•  Illustrator
•  Premiere
•  After E�ects
•  Cinema 4D
•  Cubase

YABANCI DİL

İngilizce - B2
İspanyolca - B1
Fransızca - A1

SPOR

• Wing Chun
• Jiu-Jitsu
• Escrima
• Satranç
• Snowboard

SEYAHATLER

• İspanya
• Hollanda
• Çek Cumhuriyeti
• İtalya
• Küba
• ABD
• Yunanistan
• Fransa
• Belçika
• Macaristan

KİŞİSEL BİLGİLER

Ad & Soyad: Efe Tuncay
Doğum Tarihi: 17.04.1995
Telefon: +90 538 876 16 82
E-posta: info@efetuncay.com
Kişisel Web Sitesi: www.efetuncay.com
Video Portfolyo: www.vimeo.com/efetuncayvimeo
Adres: 3300. Sokak No: 2 Park Lima Sitesi C Blok Daire: 11 Yaşamkent Çankaya Ankara

EĞİTİM

(2019) Anadolu Üniversitesi - Film Yönetmenliği E-Sertifika Programı
(2013 - 2019) Hacettepe Üniversitesi - Grafik Tasarım Bölümü (Yetenek Sınavı)
(2016 - 2018) Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi - Erasmus (İspanya)
(2012) Fordham Üniversitesi - Dil Kursu (ABD)
(2009 - 2013) Ankara Güzel Sanatlar Lisesi - Resim Bölümü (Yetenek Sınavı)
(2001 - 2009) Tevfik Fikret Koleji

PROJE & ETKİNLİKLER

(2019) Base İstanbul | Sergi
• “Deus Ex Machina” adlı Video Art çalışmam Base İstanbul kapsamında gösterime girdi.

(2018)  Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi | Kişisel Fotoğraf Sergisi
• “Bir Yabancının Gözünden” adlı bu sergiyi İspanya’da yaşadığım süre boyunca çekmiş 
olduğum fotoğraflar ile açtım.

(2015) Sanat & Toplum Derneği
• Bu derneğin kurucu kadrosunda yer aldım. Dernek adı altında düzenlenen pek çok 
karma sergiye ve etkinliğe katıldım.

(2013) Hacettepe Yabancı Diller Yüksek Okulu | Kişisel İllüstrasyon Sergisi 
• “Derdimi Anlatacak Kadar” adlı bu sergiyi sıkıcı geçen İngilizce dersleri esnasında 
sıraların üstüne çizdiğim illüstrasyonlar ile açtım.

(2013) Belçika Mini Erasmus Projesi | Sanat Projesi
• Liderliğini üstlendiğim projede, farklı ülkelerden gelen sanat bölümü öğrencileri ile 
birlikte tuval üstüne çikolata kullanarak bir Antwerp efsanesini resmettik.

(2012) Tevfik Fikret | Kişisel Sergi - Karma Teknik
• İlk kişisel sergimdi. Yağlıboya, heykel ve karakalem çalışmalarım sergilendi.

İŞ TECRÜBESİ

(2019) Ewa Savunma Sanatları | Etkinlik Filmi | Kameraman, Kurgucu
(2019) The Final Journey | Video Klip | Kurgucu
(2019) Janissaries Security Services | Reklam Filmi | Kurgucu
(2019) BluTV | Reklam Filmi | Yazar, Yönetmen, Kurgucu
(2019) Agora Gençlik Orkestrası | Reklam Filmi | Yazar, Yönetmen, Kurgucu
(2019) İlhan Pekdemir | Reklam Filmi | Yazar, Yönetmen, Kurgucu
(2019) Decathlon Türkiye | Reklam Filmi | Yazar, Yönetmen, Kurgucu
(2018) T24 İnternet Gazetesi | Reklam Filmi | Yazar, Yönetmen, Kurgucu
(2018) Ewa Savunma Sanatları | Reklam Filmi | Yazar, Yönetmen, Kurgucu
(2018) Soul & Breathing | Video Klip | Yazar, Yönetmen, Kurgucu
(2017) Redbull | Etkinlik Filmi | Kameraman, Kurgucu
(2016) Soulmate | Video Klip | Yazar, Yönetmen, Kurgucu
(2016) Colegio La Presentación Carmelitas | Reklam Filmi | Yazar, Yönetmen, Kurgucu
(2015) Switch On Media | Uzun Metraj Senaryo | Senarist (Bir Yıl Süresince)
(2015) Lord of The Social Platforms | Reklam Filmi | Yazar, Yönetmen, Kurgucu
(2015) Evamigo | Reklam Filmi | Yazar, Yönetmen, Kurgucu



European Cinematography Awards
Soul & Breathing (2018)
Winner

Gold Movie Awards
Soul & Breathing (2018)
O�cial Selection

Miami Epic Trailer Festival
Deus Ex Machina (2017)
Semi-Finalist

Allucinema Film Festival
Deus Ex Machina (2016)
Semi-Finalist

Roselle Park Shorts! Film Festival
Deus Ex Machina (2016)
O�cial Selection



Nisa Emanet | Decathlon Sosyal Medya & PR Uzmanı

“Hem “70 farklı spor tek çatı altında.” sloganımıza, hem de samimi marka duruşumuza oldukça 
güzel uyum sağlayan fikirler üretti ve karar kıldığımız fikri çok profesyonel bir şekilde hayata 
geçirdi. Oldukça pozitif yönde yorumlar aldığımız bu reklam projesinin ardından, Efe Tuncay’ın 
birlikte çalışması kolay, net, çözüm odaklı ve hızlı biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.”

Selahattin Birgül | BluTV Sanat Yönetmeni

“Efe Tuncay 2019 Nisan ayında şirketimiz adına bir reklam projesi hazırlamış ve yaptığı iş ile 
takdirimizi kazanmıştır. Enerjisi, profesyonel yaklaşımı ve hevesli duruşuyla size de katkı 
sağlayacağı kanaatindeyim.”

Cihan Alçın | Dövüş Sanatları Eğitmeni

“Efe Tuncay ile organizasyonum için bir reklam filmi projesinde çalıştık. Mesajı olabilecek en 
güçlü biçimde vermek adına, farklı perspektifler kullanmakta çok başarılı. Çok iyi bir işti!”

Toni Jazz | Öğretmen

“Gençliğine rağmen yeteneğini, profesyonelliğini, detaylara verdiği önemi, yaratıcılığını ve 
duyarlılığını gözlemlemek inanılmazdı. Hatasız bir stili ve önünde onu bekleyen başarılı bir 
geleceği var. Efe Tuncay ile çalışmak bir ayrıcalık ve zevkti.”

Ross Victory | Yazar

“Efe Tuncay ile bir illüstrasyon işi için iletişime geçtim. Kafamdaki konseptin ruhunu çok iyi bir 
şekilde yakaladı. Detaylara verdiği önem ve deneyselliğe duyduğu istek ortaya görsel bir 
başyapıt çıkmasına sebep oldu.”

Aslı Sağlam | Evamigo’nun Yaratıcısı

“Türk sosyal medya platformu Evamigo'nun yaratıcıları olarak, reklam filmlerimiz için Efe 
Tuncay ile çalışmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyor ve konu görsel sanatlar olunca 
onu diğer tüm şirketlere öneriyoruz. Efe genç ancak çok yetenekli. Ekip çalışmasının 
üstesinden profesyonel bir yaklaşımla geldi ve yaşının ötesinde kararlar alarak işini ortaya 
koydu. Yolunun açık olmasını diliyor, gelecekte birlikte yeni işlere imza atmayı umuyoruz.”

Paul Blest | Rock Grubu

“Paul Blest grubunun üyeleri olarak, Efe Tuncay ile çalışmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. İlk 
video klibimizi çekerek harika ve sıra dışı bir işe imza attı. Üstelik bu çalışma Alcoi'de büyük 
beğeni topladı. Gelecekte tekrar birlikte çalışmayı umuyoruz.” 

Tuncer Sakgün | Switch-On Media’nın Yöneticisi

“Efe Tuncay’ın yaratıcılığı ve tutkusu beni çok etkiledi. Ayrıca kavramsallaştırma ve grafik 
tasarım alanlarında çok başarılı. Etik değerleri ve pek çok yeteneği olan, parlak, çalışkan bir 
genç olduğunu kanıtladı. Seçtiği kariyerde çok başarılı olacağına dair hiçbir şüphem yok. Onu 
tüm kuruluşlara içtenlikle öneriyorum.” 

R E F E R A N S L A R



BIOGRAPHY

    I was born in 1995 in Ankara. I started my formal education at Ankara 
Private Tevfik Fikret School. Following my graduation from secondary school, 
upon the guidance of my fine arts teacher, I decided to prepare for Ankara 
Fine Arts High School's special talent examination.

    Having successfully passed the talent examination, I found a chance to 
practice in several fields of plastic arts. Also, I improved myself theoretically. 
During these times, I held my first personal exhibition, joined some group 
exhibitions and participated in art events. In my last year, I started to prepare 
for the talent examinations of the universities. I had the opportunity to study 
graphic design at Hacettepe University.

    During my first year at university, with the help of one of my high school 
teachers, I joined a team, which has created and supported Art & Society 
Association. Within the same year, I was selected for an art project, organized 
by the Faculty of Foreign Languages. I went to Belgium and stayed there for 
a short time to lead this international art project. After my arrival in Turkey, I 
held my second personal exhibition (an illustration exhibition).

    I discovered my passion for video arts and then directed my first short film. 
As time went by, video arts became my main interest.

    In the third year of my studies, I went to Spain as a part of an Erasmus 
project. I extended my studies for one more year. During my stay, I had the 
opportunity to improve my Spanish. Meanwhile, I organized my third personal 
exhibition (a photo exhibition). I kept working on video arts and received 
awards from film festivals.

     The biggest reason for my interest in video arts is, because, it is the 
crossroad of all the other art categories. Currently, I am working on some 
commercials, movies & TV series projects.



PROFESSIONS

• Director
• Writer
• Editor
• Graphic Designer
• Illustrator
• Photographer

INTERESTS

• Painting
• Sculpting
• Music
• Literature

SOFTWARES

•  Photoshop
•  Illustrator
•  Premiere
•  After E�ects
•  Cinema 4D
•  Cubase

LANGUAGES

English - B2
Spanish - B1
French - A1

SPORTS

• Wing Chun
• Jiu-Jitsu
• Escrima
• Chess
• Snowboard

TRAVELS

• Spain
• Holland
• Czech Republic
• Italy
• Cuba
• USA
• Greece
• France
• Belgium
• Hungary

PERSONAL INFORMATION

Name & Surname: Efe Tuncay
Date of Birth: 17.04.1995
Phone: +90 538 876 16 82
E-Mail: info@efetuncay.com
Personal Website: www.efetuncay.com
Video Portfolio: www.vimeo.com/efetuncayvimeo
Address: 3300. Sokak No: 2 Park Lima Sitesi C Blok Daire: 11 Yaşamkent Çankaya Ankara

EDUCATION

(2019) Anadolu University - Film Director E-Certificate Programme
(2013 - 2019) Hacettepe University - Graphic Design (Talent Exam)
(2016 - 2018) Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi - Erasmus (Spain)
(2012) Fordham University - Language Courses (USA)
(2009 - 2013) Ankara Fine Arts High School - Painting Section (Talent Exam)
(2001 - 2009) Tevfik Fikret

PROJECTS & EVENTS

(2019) Base İstanbul | Group Exhibition
• One of my video artworks named “Deus Ex Machina” released within Base İstanbul.

(2018)  Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi | Personal Photography Exhibiton
• The name of the exhibition was “Una Mirada Extranjera”. I held this exhibition with the 
photos I captured during my Erasmus journey at Spain.

(2015) Art & Society Association
• I was part of a team which founded the association above. I also participated in lots of 
events and group exhibitions under the roof of this name.

(2013) Hacettepe Faculty of Foreign Languages | Personal Illustration Exhibition 
• The name of the exhibition was “Derdimi Anlatacak Kadar”. This exhibition consists of 
illustrations I made on desks during boring English lessons.

(2013) Belgium Mini Erasmus Project | Art Project
• I was the creator of the project. The art students from all around the world painted an 
Antwerp legend via chocolate on canvas.

(2012) Tevfik Fikret | Personal Multidisciplinary Art Exhibition
• It was my first personal exhibition (Painting, sculpting & charcoal).

WORK EXPERIENCE

(2019) Ewa Martial Arts | Event Film | Filmmaker, Editor
(2019) The Final Journey | Music Video | Editor
(2019) Janissaries Security Services | Commercial Film | Editor
(2019) BluTV | Commercial Film | Writer, Director, Editor
(2019) Agora Youth Orchestra | Commercial Film | Writer, Director, Editor
(2019) İlhan Pekdemir | Commercial Film | Writer, Director, Editor
(2019) Decathlon Turkey | Commercial Film | Writer, Director, Editor
(2018) T24 Online Newspaper | Commercial Film | Writer, Director, Editor
(2018) Ewa Martial Arts | Commercial Film | Writer, Director, Editor
(2018) Soul & Breathing | Music Video | Writer, Director, Editor
(2017) Redbull | Event Film | Filmmaker, Editor
(2016) Soulmate | Music Video | Writer, Director, Editor
(2016) Colegio La Presentación Carmelitas |  Commercial Film | Writer, Director, Editor
(2015) Switch On Media | Feature-length Script | Writer (During One Year)
(2015) Lord of The Social Platforms | Commercial Film | Writer, Director, Editor
(2015) Evamigo | Commercial Film | Writer, Director, Editor



European Cinematography Awards
Soul & Breathing (2018)
Winner

Gold Movie Awards
Soul & Breathing (2018)
O�cial Selection

Miami Epic Trailer Festival
Deus Ex Machina (2017)
Semi-Finalist

Allucinema Film Festival
Deus Ex Machina (2016)
Semi-Finalist

Roselle Park Shorts! Film Festival
Deus Ex Machina (2016)
O�cial Selection



Nisa Emanet | Decathlon Social Media & PR Specialist

“He generated well-matched ideas four our friendly-brand stance and our slogan. He also put 
into practice the idea that we agreed upon in a very professional way. After this advertising 
project, we received very positive comments. Hence, I can say that Efe Tuncay is someone that 
is easy to work, clear, solution-oriented and rapid.”

Selahattin Birgül | BluTV Art Director

“In April 2019, Efe Tuncay prepared an advertising project on behalf of our company and he 
won our appreciation by doing it so. I believe that he will contribute to you with its energy, 
professional approach and enthusiastic attitude.”

Cihan Alçın | Martial Arts Teacher

“I worked with Efe Tuncay on a commercial film project for my organization. He is very good at 
using di�erent perspectives to give the message with the strongest impact. It was a great job!”

Toni Jazz | Teacher

“Despite his youth, it's amazing to check his ability, his professionalism, his care for details, his 
great creativity and sensitivity. He has an unmistakable style and an unquestionable future. It 
has been a privilege and a real pleasure to work with Mr. T”

Ross Victory | Writer

“I contacted Efe Tuncay for an illustration project. He really captured the essence of this 
concept. His attention to detail and willingness to experiment created a visual masterpiece.”

Aslı Sağlam | Founder of Evamigo

“As the owners of Turkish social media platform Evamigo, we were highly pleased with Efe's 
work on our video ads and we would gladly recommend him to any company for visual arts 
work. Efe is young but is talented, has a professional approach to organize teamwork, plan the 
necessary equipment and is wise beyond his years while creating his work. We wish him 
success and would like to work again in the future.”

Paul Blest | Spanish Rock Band

“As the members of the Paul Blest band, we are very happy to work with Efe Tuncay. He did a 
really great and outstanding job by creating our first music video which is highly praised in 
Alcoi. We would like to work with him again for our future projects.” 

Tuncer Sakgün | Director of Switch-On Media

“I was impressed by Mr. Tuncay's creativity and his passion. Also, he is extremely talented in 
conceptualization and graphic design. He proved to be a hardworking bright young man with 
good ethics and multiple talents. I am confident that he will be successful in his chosen carrier 
and I would recommend him for work and study for any establishment interested to take him 
on board.”

T E S T I M O N I A L S


