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SEYAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği), “Çarşamba Toplantıları”nın ilki 5 Ekim 
2011 tarihinde Sinema Güç Birliği Binası’nın sekizinci katta bulunan toplantı salonunda 
gerçekleştirildi 
 

Toplantı Konusu: Sinema Destekleme Kurulu Çalışmaları  

Konuşmacı:  Mehmet Eryılmaz (Yönetmen, Yapımcı, Destekleme Kurulu 2011-
2012 yılları SEYAP delegesi) 

Moderatör:  Yamaç Okur (Yapımcı, SEYAP Yönetim Kurulu Üyesi) 

 

Yamaç Okur: SEYAP olarak her ayın ilk Çarşamba günü “Çarşamba Toplantıları” başlığı 
altında bir başlık altında konuklarımız olacak. Bu ayın konuğu aynı zamanda Destekleme 
Kurulu’nun SEYAP üyesi de olan yönetmen ve yapımcı Mehmet Eryılmaz. Kendisi davet 
isteğimizi kırmadan bu önemli konuda bizi aydınlatacak ve sorularımızı yanıtlayacak. Çok 
zor bir görevi üstleniyor. Toplantının başında hatırlatmak isterim ki Mehmet Eryılmaz, 
Destekleme Kurulu’nda SEYAP’ın atadığı bir üye olarak bulunmaktadır. Ancak 
Destekleme Kurulu’ndaki projeler üzerindeki görüşleri kendi kişisel görüşleridir. 
Dolayısıyla bugünkü söyleşimizi de bu çerçevede değerlendirmenizi rica ediyorum. 

Bugünkü toplantımızı ikiye ayırmak istiyorum. İlk bölümde varolan mevcut yönetmelik 
ve yasa çerçevesinde yapılabilecekleri ve yaşanan pratiği konuşmak, ikinci bölümde ise 
mevcut yönetmeliğin üstüne ne gibi değişiklikler yapabileceğimiz konuşmak istiyorum. 
Biz SEYAP olarak sinemaya olan devlet desteğini çok önemsiyoruz. 2004’de çıkan Sinema 
Destek Yasası çerçevesinde birçok film desteklendi, desteklenmeye devam ediyor. Ancak 
yedi yıllık pratik deneyimlerimiz çerçevesinde yönetmelik de birçok eksiklikler de var. Biz 
de SEYAP olarak Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün bu konudaki çalışmalarına 
destek olmak amacıyla bir yönetmelik taslağı ve bir rapor hazırlamaya başladık. 
Umuyoruz ki, bu taslak ve raporumuzu yakında üyelerimizle paylaşabileceğiz. 

Sevgili Mehmet, Destekleme Kurulu’nun son iki toplantısında aldığı kararlarla başlamak 
istiyorum. Özellikle ilk filmler için önemli kararlar aldınız? Biraz bunlardan bahseder 
misin? 

Mehmet Eryılmaz: Ben de burada bulunmaktan mutluyum. Bu imkanı bana tanıdığınız 
için teşekkür ederim. İlk filmlerle ilgili aldığımız iki kritik karar var. Birincisi ilk film 
desteğine başvuran yönetmen daha önce kısa  filmler yaptıysa üstelik bu  filmlerle de 
başarı kazandıysa bu yönetmenlerin projelerine pozitif ayrımcılık yapacağız. Bu yüzden 
başvurularda mutlaka proje sahiplerinin kısa filmlerini de göndermelerini veya vimeo, 
youtube gibi platformlardan filmlerini paylaşmalarını istiyoruz. İkinci önemli kararımız 
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ise ilk film yapım desteğine başvuran proje sahiplerinden puan ortalamasında ilk 20’ye 
giren yönetmenleri projelerini sunmaları (pitching) için Ankara’ya davet edeceğiz. 
Böylece proje sahipleri kendi projelerini ilk ağızdan Destekleme Kurulu üyelerine 
anlatma şansını bulacak. Sadece proje değil, yönetmen ve yapımcının konuya hakimiyeti 
ve arzusu /ilgisi de kriterlerimiz açısından ciddi önem arzediyor. 

Yamaç  Okur:  Destekleme Kurulu nasıl bir sistemle çalışıyor? Üyeler dışarıya karşı 
Bakanlık tarafından açıklanmıyor. Ama bir yandan da iki yıl için görev alan üyeler 
sektörde biliniyor. Proje sahiplerinden telefon veya e-posta aldığınızda nasıl 
davranıyorsunuz? İyi bir proje dosyasında sence neler olmalı? 

Mehmet Eryılmaz: Öncelikle belirtmek isterim ki Destekleme Kurulu şeffaflık prensibi ile 
çalışmaktadır. Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün de Sinema Desteği 
konusunda yeni yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Proje desteği talebi her 
dönem artmaktadır. Kurula  yapım desteği için gelen başvuru sayısı yılda beşyüz adet 
civarındadır. Değerlendirme sürecinin daha şeffaf ve objektif olabilmesi açısından, son 
toplantımızda yeni bir karar alınmış ve her kurul üyesine üniversitelerin ilgili 
bölümlerinden ikişer –gönüllü ve sinema ile ilgisi yoğun- asistan atanmasına karar 
verilmiştir. 

Kurul üyesi olarak; mümkün olduğunca objektif bir bakış açısı ile değerlendirme 
yaptığımızı söylemek isterim. Değerlendirme safhasında her üye gibi ben de, e-posta ve 
telefon ile başvuru sahiplerinden sorular alıyorum. Oldukça zaman almasına rağmen, 
mümkün olduğunca soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Ancak değerlendirme sürecinde 
başvuru sahipleriyle olan bu iletişimin kararlarıma etki yapması söz konusu değildir. 
Projeleri değerlendirirken özellikle dikkat ettiğim unsurlar vardır. Emek verilmiş dosyalar 
ile başvuru yapmak çok önemlidir. Bol görselli bir dosya, bazı çekim planlarının çizimleri  
yapılmış veya oyuncular ile yapılmış kostümlü fotoğraf çekimleri gibi yapılabilecek 
hazırlıklar, projenin üzerinde fikir yürütmemizi kolaylaştırmaktadır.  

Başvurularda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise; daha önce yapılan filmlerin 
DVD’lerinin dosyalara eklenmesidir. Son Kurul toplantısında getirdiğimiz bir diğer yenilik 
de eğer yönetmen veya yapımcı daha önce filmlerine destek aldıysa bu filmleri de DVD 
olarak bizlerle paylaşmalarını istiyoruz ki, kurul  daha hakkaniyetle davranabilsin, bir 
kenarda dört kez destek almış  kişi diğer tarafta aynı kalitede bir projeyle hiç destek 
almamış kişi konusunda hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. 

Yamaç Okur:  İlk film yapım desteğine epey bir başvuru oluyor. Buradaki kriterleriniz 
neler? 

Mehmet Eryılmaz: Kurula gelen taleplerin içinde, ilk film yapım desteği talepleri oransal 
olarak fazla olmaktadır. Proje başvurularındaki bütçe ve finans planları konusunda da 
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birşeyler söylemek isterim. Özellikle ilk filmlerde ekseriyatla Bakanlık’ın verdiği destek 
dışında başka bir destek söz konusu olmadığı için ilk filmlere verilen desteğin daha fazla 
olması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunun bir hayali projeyi desteklemekten çok, 
filmi kendi imkanları ile çekmiş bitirmiş, yapım sonrası destek müracatı yapanlar lehine 
olması gerektiğine inanıyorum. Yapım sonrası destek başvurularında gerçekten önümüze 
gayet açık bir şekilde değerlendirme yapabilecek bir film gelmiş oluyor. Ayrıca 
başvurulardaki gözlemlerinden birisi de genelde bütçe ve finans planlarının gelişigüzel 
hazırlandığı yönünde. Başvuru sahiplerinin bu konuda bilinçli bir rapor sunmadıklarını 
düşünüyorum.  

İlk filmler konusundaki kişisel düşüncemi söyleyeyim: Şimdiye kadar hiç film çekmemiş, 
sektörde bir vesile bulunmamış kısa film deneyimi olmamış, uzun metraj için destek 
başvurusu yapan proje sahibinin talebine genelde biraz olumsuz bakıyorum. Ama istisnai 
olarak, projenin yönetmeni tanınan, önceki işleriyle başarı kazanmış bir yönetmen ise bu 
durum kararımı olumluya çevirebilir. Tanrının bizleri/beni, hiç alakasız bir ismin, aradan 
çıkacak milyonda bir dehanın günahından da azat edeceğini düşünüyorum! 

Yamaç Okur: Biraz da sayılardan bahsedelim. Yılda kaç başvuru alıyorsunuz? 

Mehmet Eryılmaz: Son dönemde Destekleme Kurulu’na yaklaşık 100 adet ilk film projesi 
destek için başvurmuştur. Toplam destek başvurusu ise (kısa film ve senaryo 
geliştirmeler hariç) bir yıl için hatırladığım kadarıyla 500 civarında  olmuştur.  

Yamaç Okur: Yönetmelikte destekleme talebi reddedilmis projelere tekra başvuru hakkı 
tanınmıyor. Ancak istisnai durumlarda da olsa Destekleme Kurulu bazı projeleri yeniden 
değerlendirebiliyor. Biz de Seyfi Teoman’ın Bizim Büyük Çaresizliğimiz projesinde benzer 
bir süreç yaşamıştık. Projemiz reddedilmişti, ancak detaylı gerekçeli bir dilekçeyle tekrar 
başvurduk ve bu sefer projemiz desteklemeye layık görüldü. 

Mehmet  Eryılmaz: Evet, doğru. Başvurusu red olup daha sonra destek alan proje 
örnekleri önceki dönemlerde olmuş. Önemli değişiklikler; örneğin sizin projede yaptığınız 
gibi, senaryonun ciddi oranda değişimi, alınan diğer destekler vb  projenin destek 
talebini olumluya çevirebiliyor.  

Kutluğ  Ataman: Geçmiş dönemlerde, politik kararlar sebebiyle red olan projelere 
yeniden başvuru imkanının verilmesi gerekmektedir.  

Mehmet  Eryılmaz: Bu konuyu destekliyorum. Ancak Destekleme Kurulları bildiğiniz 
üzere iki yıllığına görev alıyor. Buradaki sürekliliği ve sekreterya işlerini Telif Hakları ve 
Sinema Genel Müdürlüğü üstleniyor. Bu konuyu gündeme getirmek için bir çalışma 
yapmak gerekir. 
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Aydın Sayman: Reddedilen proje taleplerinin reddedilme sebeplerinin net bir biçimde 
açıklanması gerekir. Sebep bilinirse o noktalar düzenlenir ve olumlu sonuç alma olanağı 
artar. Ancak senaryo veya başka hiçbir değişim olmadan tekrar başvuru yapan ve destek 
alan örnekler de bulunmaktadır.  

Ahmet Hızarcı: Kurul üyelerinin devamlılığı konusunun önemli olduğunu düşünüyorum. 
Özellikle başvuran projelerin artması ile, aynı konuların tekrar edilmesi gibi bir durum 
söz konusu olabilmektedir.  

Mehmet  Eryılmaz: Reddedilen projelerin gerekçelerini tek tek yazmak mümkün değil, 
zaten puanlama yeterli açıklamayı içeriyor. Ayrıca bu meselenin, Avrupa’da olduğu gibi, 
senaryo  doktorlarının  içinde  olduğu  daha  profesyonel  kurulların  işi  olduğunu 
düşünüyorum.  Ayrıca  aynı  kurulun  tüm  başvuru  kategorilerini  çok  kısa  bir  zaman 
diliminde  değerlendiriyor  olması  da  çalışmaları  zorlaştırmaktadır.  Kurulun,  alt 
kurullara bölünerek çalışması oldukça önemlidir.  Daha önce de söylediğim gibi yeni bir 
yönetmelik taslağı hazırlanmaktadır. Umuyorum ki yapılacak değişiklikler taleplere cevap 
verebilecektir. Herkes, sinemamızın değişip olumla anlamda gelişmesi yönünde 
yeterince iyiniyetlidir gördüğüm kadarıyla. Ayrıca Telif Hakları ve Sinema Genel 
Müdürlüğü’nün adresi ve iletişim bilgileri açıktır. Bizlerin gözünden kaçan 
özel/sahtekarlık örneği sayabileceğimiz durumlar yaşandıysa, herkes direk başvuru yapıp 
hesap sorabilme hakkına sahiptir diye düşünüyorum 

Yamaç Okur: Yapım sonrası desteğine verilen parasal destekler bir miktar olsun artmış 
durumda ancak yine de istenilen seviyede değil. Bu konudaki görüşlerini paylaşır mısın? 

Mehmet  Eryılmaz:  Bizim görev aldığımız Destekleme Kurulu’nun görev zamanında 
miktar olarak post desteği için 75.000 TL seviyesine çıktı . Ancak yine de bu para az. 
Kişisel düşüncem olarak yapım  sonrasına  başvuran  projelere  çok  daha  fazla  destek 
vermeliyiz. Zira destek almadan çok ciddi bir risk alarak filmlerini yapan yönetmen ve 
yapımcılar var. Ayrıca filmi seyredip karar almak çok daha kolay. Umarım, önümüzdeki 
dönemlerde bu miktarlar artacak.  

Yamaç Okur: Destek miktarları hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Desteklenen film 
sayısının arttığını ancak destekleme miktarlarının aynı kaldığını görüyoruz. Destek alıp 
başlanamayan veya bitirilemeyen epey bir film de var. 

Mehmet Eryılmaz: Tutarlar üzerinde bir kriter belirtemem, Bakanlığın Genel Müdürlüğe 
verdiği bir dağıtılacak bütçe oluyor ve o miktarlar dağıtılıyor, ama yeni yönetmeliğin bu 
konuda  çözüm ve  standart getireceğini, Ayrıca Meslek Birlikleri’nin de bu konularda 
daha  fazla  fikir  üretmesi  gerektiğini  düşünüyorum.  Bizler sadece  onaylanan proje 
miktarları üzerinde oynayarak belki bu destek miktarlarını etkileme imkanına sahibiz, 
burada da çok öznel değerlendirmeler devreye girebilme ihtimali olduğu için, standart 
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benzeri bir yol tutturuluyor. Bu yolun sağlıklı olup olmama konusu ise destek çıkan ve 
üretilen filmlerin incelenerek özel bir kurul tarafından raporlanmasıyla ortaya çıkabilir. 

Aydın  Sayman: Büyük bütçeli filmler ile  ilk film desteği için başvuran filmlerin  
neredeyse aynı tutarda destek aldığını görüyoruz. Destek tutarlarının dağıtılmasında 
Destekleme Kurulu’nun popülist hareket ettiğini düşünüyorum.  

Baran  Seyhan: Proje değerlendirme aşamasında bütçe konusuna daha fazla önem 
vermeniz gerektiğine inanıyorum. Özellikle ilk film desteği alan kişilerin sektörü 
tanımamalarından kaynaklı çok ciddi maddi zararlar yaşanmaktadır.  Proje  bilinçli  bir 
bütçe ile hazırlanırsa zarar etme olasılığı azalır.  

Mehmet  Eryılmaz: Haklısınız. Ancak maalesef sunulan projelerin bütçeleri genelde 
birbirine benzemektedir. Neredeyse yapıştır/kopyala mantığıyla çalışmakta bu nedenle 
kimse bütçelerin gerçekliği konusunda güven duygusu yaşamıyor, maalesef bütçeler 
genelde sanal gözüküyor, reel değil... 

Ahmet Hızarcı: Film, endüstriyel bir üründür. Bunu unutmamak gerekir. Bütçesel bir yanı 
olmalıdır. Ayrıca doğru bütçe ile yapılanmalıdır. Kültür Bakanlığı filmlerin başlama 
noktası mı yoksa bitiş noktası mı? Bu konuda bir karar vermelidir. Hepimiz biliyoruz, beş 
yapımcı ile konuşuyorsunuz, dört tanesi ağlıyor. Çünkü sistem batıyor. Uzun metrajlı 
filmler ile belgesel filmleri aynı kurul üyeleri değerlendiriyor. Bu noktada alt kurulların 
oluşturulma fikri başarılı olacaktır.  

Tolga  Esmer: Görülüyor ki, pasta çok küçük dilimlere bölünmeye başladı. Finansman 
modelinin bu doğrultuda yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bugünkü toplantıda 
sanki ilk filmler daha az desteklenmeli gibi bir hava oluştu. İlk film yapımı tüm dünyada 
desteklenmektedir. İyi bir ilk filmin çıkma olasılığı oransal olarak az olduğu için sayıca 
daha fazla ilk filmin desteklenmesini olumlu buluyorum. 

Serkan  Çakarer: Ortak yapımların Destekleme Kurulunca farklı bir bakış açısı ile 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bakanlık bu konuda bir formül geliştirebilir. İlk filmini 
çekecek yönetmenlere destek veriliyor. Daha sonra yapımcı olarak bizlere danışan 
yönetmenlerin, kaynak bulma konusunda tüm kapıları çalmış olduklarını ve imkanları 
tüketmiş olduklarını görüyoruz. İlk  filmini  yapan  kişi  200.000  ila  250.000  TL  destek 
alırken, dördüncü filmini yapacak olan kişi de neredeyse aynı oranda destek alıyor. Bu 
noktada da bir mantık hatası  yapıldığını düşünüyorum. Başarı elde etmiş yapımcı ve 
yönetmenlerin alacağı desteklerin farklı olması gerektiğine inanıyorum. Sistemin 
başarıyı ödüllendirmesi gerekir. 

Biket İlhan: Sürekli yeni şirket kurulmasını doğru bulmuyorum. Bu üretim yapanlara bir 
çeşit ceza verilmesidir. Uygulama değişmelidir. Ayrıca farklı destekleme mekanizmaları 
da  oluşturulmalıdır.  Örneğin  filmlere  dağıtım  desteği  verilebilir. Daha az ilk filme 
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destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin ben ilk filmimi kendi paramla 
yapmıştım. İlk filmler biraz da böyle yapılır. 

Ahmet  Hızarcı: Sinema için uygulanan KDV oranı %23,6’dır. Sinema lüks tüketim 
grubunda bulunmaktadır. Örneğin kültürel tüketim, kitap için uygulanan KDV oranı ise 
%8’dir. Bakanlığın dışında destek alamadığımız düşünülürse, KDV  oranının 
değiştirilmesini talep etmemiz gerekir.  

 


