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Eurimages; Avrupa Görsel-işitsel Eserler Destek Fonu, Avrupa konseyine bağlı ve ortak
yapımcılara finansal destek sağlayan bir Avrupa Birliği kuruluşudur. Eurimages büyük
ölçüde ortak yapımları desteklemek üzere kurulmuş bir yapıdır ancak son dönemlerde
bazı farklı destekler de vermektedir. Bunlar:

Dağıtım Desteği (8.000 € ya kadar)
Sinema Salonları Desteği (Bugüne kadar Türkiye' den 23 adet sinema salonu
destek aldı)
Sinema Salonlarının Dijitalleştirilmesi (Bu destek bu konuda harcanacak tutarın
3/1 oranında karşılanması şeklinde ve 20,000 {'ya kadar verilmektedir}

Eurimages'a destek başvurusunda bulunabilmek için eserin en az Eurimages üyesi 2
ortak yapımcı tarafından yapılıyor olması gerekir. En az iki Eurimages ülkesi üye
sağlandıktan sonra diğer ortak yapımcılar Eurimages'a üye olan ülkeler dışından da
olabilir.

Son dönemde Eurimages'ın finansal kriterlerinde bazı güncellemeler yapılmıştır. Bu yeni
kriterlere göre başvuru sırasında finans planının en az %SO'sinin bulunmuş ve
beigelenmiş (kanıtlanmış) olması şartı aranmaktadır. Bu düzenleme ile finansal açıdan
hazır olmayan projelerin bu fona gelmemesi amaçlanmaktadır. Finansal plan içinde de
mutlaka ödeme takvimi, herhangi başka bir fondan destek alındı ise bununla ilgili resmi
yazı ve ilgili banka mektupları mutlaka yer almalıdır.

Eurimages kendini "gap financing" kuruluşu olarak tanımlamaktadır, dolayısıyla bir
yapıma destek aranacak en son kapı olmalıdır. Eurimages toplam çekim bütçesinin
maksimum %l7'sini karşılamaktadır. Eurimages'a başvuru öncesinde T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığından veya herhangi başka bir fondan alınmış kamu destekleri varsa bu
destekler Eurrimages değerlendirmesinde önem taşımakta ve avantaj olmaktadır.

Eurimages bütçesi üyelerin ödediği fonlardan oluşmaktadır ve Türkiye beşinci veya
altıncı en büyük katkıyı sağlayan ülke konumundadır. Bu yüzden Türkiye' de ortak yapım
sayısının ve dolayısıyla Eurimages'a başvuru sayısının az olması, üzüntü vericidir.
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Projelerin gereğince desteklenebilmesi için ve projelerin aynı döneme yığılmasını
önlemek için gönderim zamanlamasınada dikkat edilmesinde fayda vardır. 2010 yılında
Türkiye'den Eurimages'abaşvuran proje adedi şöyledir:

ı. Toplantı - 4 proje

2. Toplantı - ıproje
3. Toplantı - 2 proje
4. Toplantı - O proje

Eurimages'ın karar sürecinde yıllık olarak 4 başvuru tarihi ve 4 toplantı mevcuttur.
Toplantılarda kararları Ortak Yapımlar Çalışma Grubu vermektedir. Bu grup her bir
toplantıda ayrı ayrı oluşturulmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Bir yıl içinde her üye
mutlaka bir çalışmagrubunda yer almaktadır. Sıralamakura ile belli olmaktadır.

Süreç ise şu şekilde işlemektedir. Örneğin 13 Nisan tarihinde yapılacak bir proje
başvurusu önce Eurimages sekreteryası tarafından alınmakta, burada başvurunun
gerekli evraklar bazında geçerli olup olmadığı incelenmekte, uygunsa gündeme
alınmaktadır. Gündeme alınan dosyalar sekreterya tarafından Eurimages'ın web
sitesinde yer alan ve şifre ile girilebilen özel bir alana yüklenmekte ve kurul üyelerinin
incelemesine açılmaktadır. Projelerle ilgili gönderilen görsel malzemeler ise (Broşür,
DVD, resim, vb) sekreterya tarafında ayrıca kurul üyelerine ulaştırılmaktadır. Toplantılar
arasında 3 ay gibi bir zaman bulunmaktadır ve bu süreçte projeler detaylı olarak grup
çalışma grubu üyeleri tarafından incelenmektedir. Bir çalışma grubu üyesi bu 3 aylık
dönem içerisinde ortalama 5000 sayfa yazı okumakta ve 40-50 arasında da film
seyretmektedir. 13 Nisan tarihinde yapılan başvuruların karar tarihi yaklaşık olarak
Haziran başıdır. Projeler grup üyeleri dışında ayrıca senaryo okuyucuları ya da senaryo
doktorları denilen ve isimleri saklı tutulan profesyonel bir grup tarafından daha
incelenmekte ve son toplantıya 2 hafta kala bu senaryo okuyucularından projelere ilşkin
bir rapor alınmaktadır. Bu raporlar da değerlendirmede dikkate alınmaktadır.

Eurimagestoplantıları 3 gün sürmektedir, 1. ve 2. günlerde tüm projelerin incelenmesi
ve tartışılması yapılmakta 3. günde ise kararlar alınmaktadır. Her proje için projeyi
tartışmak ve savunmak üzere yarım saatlik bir zamanayrılmaktadır. Toplantı sırasında
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her proje ıçın bir yönetici atanmakta ve bu yönetici proje dosyasının takibini
yapmaktadır. Bu yöneticiler aynı zamanda projenin teknik olarak da sunumunu yapan
kişilerdir. Her proje için ayrıca bir de raportör atanmaktadır. Raportör ise projenin
artistik olarak sunumunu yapmakla görevlidir. Her toplantı sonunda başkan diğer 6
üyeye soruları olup olmadığını sormaktadır, sorulan sorular ülke delegeleri tarafından
not alınmakta ve daha sonra toplu olarak cevaplandırılmaktadır. Büyük ülkeden
başlamak üzere sorular yanıtlandıktan ve savunmalar yapıldıktan sonra delegeler dışarı
çıkartılarak projeler oylamaya açılmaktadır. Grubun kararları tavsiye niteliğinde
kararlardır ve 3. günde projeler 35 ülke delegelerinden oluşan yönetim kurulununda
oyuna açılır. Yönetim kurulunda yeterli oyu alamayan projeler kararlaşmaz. Ancak

Çalışma grubunun aldığı tavsiye niteliğindeki kararların yönetim kurulunda da kabul
edilmediği bir durum bugüne kadar yaşanmamıştır.

Oylama şeklide de son dönemde objektif kriterlere dayalı yeni bir sisteme geçilmiştir.

Eskisistemde oylama şekli:

Priority
Possible
PossiblePlus
Non-Priority

şeklinde iken, yeni sistem puanlama sistemine göre yapılmaktadır ve şu şekildedir:

ı(Non-Priority)
2 (Possible Minus)
3 (Possible)
4 (Possible Plus)
5 (Priority)

Projeler oylandıktan sonra en son ortalamalar alınarak karar verilmektedir.

Bir projenin destek alabilmesi için 2 şey gereklidir:
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Üyelerin 3/2 oyunu almak
3/2 çoğunlukla beraber %51 lik kapitaloyu oluşturmak

Ülkelerin Eurimages'a yaptıkları katkı payına göre kapital ağırlıkları vardır. Bir proje
ancak bu iki kriteri beraber sağlayacakoyu alması durumunda destek alabilmektedir.

Oylamaların objektifliği her zaman merak konusu olmaktadır, hiçbir sistemde %100
objektiflikten bahsetmek mümkün değildir ancak Eurimages objektifliğin en maximum
düzeyde olduğu kurumlardan biridir.

Her toplantı için 5 Milyon Euroluk bir bütçe tahsis edilmektedir ve Eurimages'e gelen
projelerin ortalama %45-50 si desteklenmektedir. Eurimages'a gelen projeler birçok
kriteri aşarak buraya geldiğinden ve çok büyük bir çoğunluğu kalbur üstü projeler
olduğundan oylamalar ve elemeler çok zorlu geçmektedir. iki projenin artistik olarak eşit
ağırlıkta olduğu durumlarda aldığı diğer destekler ve finans planı gibi kriterler seçim

yaparken etkili olmaktadır.

Gerekçelerin sağlam ve geçerli olması durumunda Eurimages toplam çekim haftasının
%50sine tekabül edecek bir zaman dilimi kadar önçekim izni verebilmektedir.

Başvurunun geri çekilmesi ise toplantıya 3 hafta kalana kadar yapılabilir. Hakkında karar
varılan bir proje Eurimages'a tekrar başvuramamaktadır.

Eurimages ayrıca; Rotterdam, Roma ve Saraybosna festivalieri döneminde 30,000 €'ya
kadar da yapım geliştirme desteği vermektedir.


