
MEHMET AKSU
Sinemaya olan ilgim YouTube ile küçük yaşta tanışmamla başladı. Skeçler ve yaratıcı videolar
izlemeye başladım. Onlardan ilham aldım ve kendi videolarımı çekmeye başladım. Kamera önünde
oyunculuk ve birçok sahne arkası becerisini öğrenmeye başladım. İçerik üretirken, kamera önünde
oyunculuk yaparken ve farklı araçlarla çektiğim klipleri kurgularken çok eğleniyordum.

Sonra yaptıklarımın bir film çekmek gibi olduğunu anladım. Doğal olarak sinemaya olan ilgim
artmaya başladı ve araştırmaya, denemeye başladım. Birkaç senaryo yazdım, kendi kendime bir
kısa film çektim, okuldaki Romeo & Juliet oyununda Romeo'yu canlandırdım ve düşük bütçeli bir
filmde kendi yazdığım karakteri oynadım. Bir noktada da "Bunu mesleğim olarak yapabilirim ve çok
da eğlenceli olur!" diye düşündüm.

Hepsi güzel deneyimlerdi ama oyunculuğumu ve diğer becerilerimi bir sonraki seviyeye taşımak
istiyordum. Bu yüzden bir temel oluşturmak için birkaç akademiden oyunculuk dersleri almaya
başladım. Ayrıca roller üzerinde çalışma konusunda oldukça hevesliyim. Netflix elbette harika bir
adım olur ama reklam olsun, sinema olsun herhangi düzgün bir rol benim için heyecan verici olur.

Son olarak, her yönden muazzam olan hikayelerin bir parçası olmak istiyorum. Derin, karmaşık ve
renkli karakterleri; harika hikayelerde canlandırabilen gerçek bir oyuncu olmak istiyorum. Ayrıca şans
elime geçtiktçe de bu hikayeleri yaratanlardan olmayı da çok isterim.

Lise Diploması
Özel Uğur Anadolu Lisesi, Hatay / Antakya

2019 Hatay'da okuduğum liseden mezun olup girdiğin üniversite
sınavı vasıtasıyla Bahçeşehir Üniversitesi mimarlık bölümünü
kazandım.

Eyl 2015 - Haz 2019

Mimarlık
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

Mimarlık bölümünde %50 burs kazandim. 1.dönemimi bitirdikten
sonra oyunculuk eğitimime odaklanma amaçlı okulumu
dondurmaya karar verdim.

Eyl 2019 - Halen

Oyunculuk Eğitimi
Emre Kınay Oyunculuk Atölyesi

Eyl 2019 - Mar 2020

Oyunculuk Eğitimi
Esin Alpogan Özel Ders

Şub 2020 - Mar 2020

Oyunculuk Eğitimi
Akademi 35 Buçuk

Oca 2020 - Oca 2021

Cem Yanılmaz
+90 536 561 2112

Emre Kınay Oyunculuk
Atölyesi

KİŞİSEL
İsim
Mehmet Aksu

Adres
Beyoğlu 
İstanbul

Telefon numarası
+90 536 945 5081

E-posta
mehmet@mehmetaksu.com

Doğum tarihi
21-03-2000

Cinsiyet
Erkek

Uyruk
Turkish

Medeni durum
Single

Sürücü ehliyeti
B

İnternet sitesi
mehmetaksu.com

İlgi Alanları
Sinema
Netflix
Müzik
Spor
Yabancı Diller
Fotoğrafçılık
Sosyal Medya

Diller
    İngilizce

    Türkçe

 

 Eğitim ve Nitelikler

 Kurslar

 Referanslar



Oyunculuk      

Vİdeo & Fotoğraf Editi      

Kamera Arkası      

Yazarlık      

Beat-Box      

Şarkı Söyleme      

Gitar      

Piyano      

Basketbol      

Başrol
Karınca Sanat Merkezi ve Kast Ajansı, Hatay / Antakya

Düşük bütçeli bir filmde kendi yazdığım karakteri oynadım. Ayrıca
karakterimin bulunduğu sahnelerde senaryo'da yardimci oldum.

Tem 2019 - Ağu 2019

 Beceriler

 İş deneyimi
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