
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEYAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği), 19 Aralık 2012 tarihli ÇArşamba 

Toplantısı Sinema Güç Birliği Binası’nın sekizinci katında bulunan toplantı 

salonunda gerçekleşti.  

 

Toplantı Konusu: Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Kapsamında 

Ekonomi Bakanlığının Sinema Sektörüne Sunduğu Devlet Yardımları 

Konuşmacılar: Özge Dumlupınar, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurt Dışı 

Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Hizmetler ve Devlet Yardımları Daire Başkanı 

Moderatör: Serkan Çakarer, Yapımcı, Se-Yap Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Serkan Çakarer: Merhaba, hoşgeldiniz. Bildiğiniz gibi, Ekonomi Bakanlığı 2012/4 sayılı 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlandı. Bu 

tebliğin hazırlık aşamasında Se-yap olarak görüşmelerde bulunmuştuk. Taslak 

metinle ilgili meslek birliklerinin hepsine görüş sorulmuştu. Daha sonra Ekim ayında 

tebliğin İstanbul Hilton Oteli Kongre merkezinde bir sunumu yapıldı. Meslek Birlikleri 

olarak bu toplantıya katıldık. Bu tebliğin başarılı olduğu inancındayız. Çünkü 

Türkiye’de sinema alanında şimdiye kadar, “yapımcı” mesleki tanımıyla yola çıkan bir 

tebliğ yayınlanmadı. Tebliğ, dört tane sektörü kapsıyor, sağlık sektörü, sinema 

sektörü, bilişim sektörü, eğitim sektörü. Ekim ayında yapılan toplantıda, sinemayla 

ilgili kısımları dinleyince, ilk ağızdan bilgilenmek üzere, Özge hanıma ulaştık. 

Sağolsunlar Özge Hanım ve Emin Bey de bizi kırmadılar, geldiler. Bizlere 2012/4 sayılı 

tebliğin detaylarını ve özelliklerini anlatacaklar. Konu ile ilgili anlaşılmayan bölümler 

ile ilgili sorularımızı yönelterek ilerlememiz uygun olacaktır. Şimdi ben sözü 

kendilerine vereceğim. Aralarda gerekirse müdahil olacağım.  

Özge Dumlupınar: Herkese merhaba demek istiyorum, hoşgeldiniz. İsmim Özge 

Dumlupınar, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürlüğünde, Hizmetler ve Devlet Yardımları Daire Başkanıyım. Biraz önce Serkan 

Bey’in söylediği devlet desteklerini sunan dairenin başkanıyım. Sizlere bugün, 2012/4 

sayılı tebliği ile sinema sektörüne getirilen, bakanlığımızın sunduğu,  destekler 

hakkında bilgi vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. İsterseniz başlayalım. 

Sorularınızı uygun görürseniz en sona saklayabiliriz. Çünkü belki arada sunum 

esnasında sorularınıza yanıtlar bulabilirsiniz. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/4 sayılı tebliğ bu yılın Haziran ayında çıktı. Ancak lansmanı Eylül ayında 

gerçekleşti.  Tebliğ yeni yeni uygulanmaya başlandı. Dört farklı sektör için 

uygulanıyor. Sektördeki temsilcilerin uygulamayı anlaması, yorumlaması, bizim de 

uygulamayı oturtmamız gerekiyor. Açıkçası ben bu tebliğin uygulanması açısından 

2013 yılının daha kritik bir yıl olacağını düşünüyorum. Daha olumlu bir yıl olacağını 

düşünüyorum. İyi bir giriş, iyi bir başlangıç yapılması da önemli. Hem bakanlığımız 

için, hem ülkemiz için hem sektördeki temsilciler için, yararlanıcılar için. Dolayısıyla 

2013 yılını önemsiyoruz bakanlık olarak. İyi işler yapmak istiyoruz. Büyük işler 

yapmak istiyoruz. Tabi bütçe kısıtları çerçevesinde büyük işler.  Hani hem 

yaralanıcıların hem bakanlığımızın bu işi doğru anlamasına, doğru uygulamasına 

süratli davranmasına iyi organize olmasına bağlı bir iş. Umarım 2013 yılında bunu 

başarabiliriz. Şimdi tanımlardan başlamak galiba en doğru yöntem olacak çünkü 

kapsamı belirlemek açısından bu gerekli. Kimler yararlanabilir bu teşviklerden. 

Yararlanıcı diye biz bunu genel olarak tanımladık. Onlar da film sektöründe faaliyet 

gösteren film yapımcısı şirketler, film dağıtımcısı şirketler veya iş birliği kuruluşları. 

Tebliğe göre “Film nedir?” Belirli bir kısmı veya tamamı Türkiye’de çekilen ve 

Türkiye’nin imajına, tanıtımına olumlu katlı sağlayan sinema filmi, televizyon dizisi, 

belgesel, animasyon filmi olarak tanımlanabilir. İşbirliği kuruluşları hangi kuruluşlar 

olabilir, Se-Yap örneğin bir işbirliği kuruluşusunuz, Fiyab bir işbirliği kuruluşu. 

Sektörün temsilcisi olan, sektördeki şirketleri bünyesinde barındıran meslek 

kuruluşları, örgütler aslında işbirliği kuruluşları olarak tanımlanmaktadır. Bu şirketler 

ve kuruluşların, kısaca yararlanıcıların faydalanabileceği çeşitli destek unsurları var. 

Bunun başında rapor desteği geliyor. Rapor desteğinin amacı aslında film yapımcısı 

veya dağıtımcısı şirketlerin yurtdışı pazarlarına girişini kolaylaştırmak. Bunun için, 

pazara girişle ilgili sektörle ilgili mevzuatla ilgili yatırım alanlarıyla ilgili rapor satın 

almak isteyebilir kuruluşlarımız veya kendileri hazırlatmak isteyebilirler. Bu 

hazırlatmak istedikleri raporu hazırlayacak kurum  Türkiye’de yerleşik bir kuruluş da 

olabilir, yurtdışında yerleşik bir kuruluş da olabilir. Buradaki temel kriterimiz dediğim 

gibi sektöre ilişkin olması, yatırım konularında olması, mevzuat konularında olması. 

Yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık 100,000 dolara kadar destek sunuyoruz. 

İşbirliği kuruluşları için bu rakam biraz daha fazla. Onlar içinde %70 oranında ve yıllık 

300,000 dolara kadar bir nakit desteğimiz var bakanlık olarak.  Hazırlanacak veya 

satın alınacak raporların güncel raporlar olmasına özen gösteriyoruz. Bu çerçevede 

sadece son iki yıla ait olan, başvuru tarihi itibariyle son iki yıla ait olan raporlar için bu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desteği sunuyoruz. Bu destekten faydalanmak isteyen kuruluşlarımızın, bizden bir ön 

onay alması gerekiyor. Bir formumuz var. İnternet sitemizde mevzuat ve bütün 

formlar bulunuyor. Başvuru yapıyorsunuz. Bizden bir ön onay alıyorsunuz. Bazı 

destekler için ön onay alınması gerekiyor, bazıları için alınmasına gerek yok. 

Serkan Çakarer: Örnek olması açısından, başvuru sürecini başlatabilmek için bir form 

dolduruluyor. Ön onay süreci başlıyor. Bu kısmı biraz detaylandırmamız mümkün 

mü?  

Özge Dumlupınar: Rapor için alacağınız destek için, bu raporun hazırlanmaya 

başlanmasından veya satın alınmasından en az bir ay önce başvurmanız gerekiyor ki 

biz o süre boyunca sizin başvurunuzu değerlendirebilelim. Bu başvuruda, bir form 

üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Ve burada dikkat ettiğimiz temel kriterler şöyle, 

raporu hazırlayacak kuruluşun gerçekten alanında yetkin bir kuruluş olması 

gerekiyor. Bizim temel kriterimiz bu. Yani bu gün biliyorsunuz bir danışmanlık şirketi 

kurmak oldukça kolay. Bu sebeple hakkında referans alınabilecek şirketlerin 

hazırladıkları raporları kabul edebiliyoruz.  

Serkan Çakarer: Şahıs olabiliyor mu mesela bu raporu veren? Örneğin, bir konuda 

çok tecrübeli, deneyimli bir şahıs olabilir mi?  

Özge Dumlupınar: Yani mevzuatta danışmanlık şirketi, danışmanlık kuruluşu diye 

geçiyor. Şirket tanımını tekrar bir gözden geçirelim.  Yani aslında bakarsanız bizim için 

asıl önemli olan kişinin veya kuruluşun, ilgili konuda yetkinliğidir. Yani o konudaki 

uzmanlığıdır. İşte yurtdışındaki pazarlarla ilgili örneğin İngiltere pazarıyla ilgili, Avrupa 

pazarıyla ilgili bir rapor alacaksanız, kişinin bu işle ilgili daha önceden raporlar 

hazırlamış olması lazım. Yani bu işi de daha önce yapmış olması lazım. İlk defa 

yapacağı bir işe çok sıcak bakmıyoruz doğrusu. Eğer çok çok spesifik bir alan değilse. 

Burayı o zaman izninizle geçiyorum. 

Bir diğer pazara giriş desteğimiz “Pazarlama Desteği.” Şimdi bu destek kapsamında 

Türk filmlerinin yurtdışında pazarlanması halinde -yani filmin satılması halinde -

pazara giriş giderlerini %50 oranında ve başvuru başına 100,000 dolara kadar 

destekliyoruz. Ve her bir film için en fazla beş kere bu desteği sunabiliyoruz. Bu 

destek kapsamında hangi giderleri karşılıyoruz? İzin, sınıflandırmaya yönelik bir  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

belgelendirme süreci olabilir, ona yönelik yaptığınız harcamaları destekliyoruz. Yine 

dublaj ve altyazı giderlerini destekliyoruz. DVD hazırlanması gerekiyorsa o hazırlık 

sürecini destekliyoruz. Afiş giderlerini ve reklam giderlerini destekliyoruz. Ancak bu 

desteği biz film satıldıktan sonra verebiliyoruz. Yani film satılacak, satış sözleşmesini 

göreceğiz, satış sözleşmesinde yazılı bedelin %50’sine kadar ve söylediğim gibi bir 

film için 100,000 dolara kadar bir destek bu. O satış sözleşmesini bize ibraz 

ediyorsunuz, bu destekteki kritik nokta bu, satış sözleşmesini görmek istiyoruz.  

Serkan Çakarer: Burada bahsedilen sözleşme, dağıtım sözleşmesi de olabiliyor mu?   

Özge Dumlupınar: Evet dağıtım sözleşmesi de oluyor. Yani bir aracı vasıtasıyla bu 

satış yapıldıysa onu da kabul ediyoruz. Orada yazılı bedelin %50’sine kadar ve 

dediğim gibi 100,000 dolara kadar ödeme yapabiliyoruz. 

Yamaç Okur: O zaman bu desteğe asıl başvuran dağıtımcı şirket olmuyor mu? 

Özge Dumlupınar: Evet zaten dağıtımcı şirketler de yararlanıcı statüsünde. 

Yamaç Okur: Yani yapımcı değil dağıtımcı başvurmuş oluyor.  

Serkan Çakarer: Hayır ama burada şöyle bir şey var. Ben onu soracaktım şimdi 

bittikten sonra. Şimdi burada bir örnek üzerinden gidiyorum. Şimdi diyelim A filmi 

Fransa’da gösterime girecek 100 kopyayla bir Türk filmi. Bunun orada dağıtımcısı 

Fransız bir şirket  fakat yapımcısı Türk şirket. Şimdi dolayısıyla burada yararlanıcı 

Türkiye’deki yapımcı olmalı değil mi?  

Özge Dumlupınar: Evet, öyle. 

Serkan Çakarer: Fransa’daki şirket başvuramaz ama Türkiye’deki şirket Fransız 

şirketiyle yaptığı dağıtım sözleşmesini size ibraz ediyor. Film vizyona girdikten sonra 

ya da sözleşme imzalandıktan sonra evrakları, belgeleri, dökümanları size ibraz 

ediyor. Siz de onun üzerinden prosedürü başlatabiliyorsunuz.  

Özge Dumlupınar: İşlemleri yapıyoruz. Çünkü yararlanıcı, Türkiye’deki yerleşik şirket 

olmalıdır. Dolayısıyla Fransız şirketinin bize doğrudan başvurma hakkı yok. Yararlanıcı 

başvurabiliyor. O da Türkiye’de yerleşik bir şirket olacak. Ya da serbest bölgede 

yerleşik bir şirket olacak veya bir işbirliği kuruluşu olacak. Dolayısıyla yapımcı şirket 

üzerinden bir başvuru yapılabilecektir.  

Bir film için bir ülke veya bir ülke gurubuna yönelik bir pazara giriş gideri harcaması 

yapıldıysa sadece bir kez bunu karşılayabiliyoruz. Bu da önemli bir kriter. Ve destek 

tutarı, biraz önce söylediğim gibi film satış tutarının %50’sini geçemiyor. Yani %50 

gibi bir sınırımız bir eşiğimiz var bir de 100,000 dolara kadar bir eşiğimiz var. Ama  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

belgesel filmler için, özellikle Türkiye’nin tanıtımına olumlu katkı sağlayan belgesel 

filmler için bu oran biraz daha yüksek, %70.  

Serkan Çakarer: Peki bu pazarlamayla ilgili benim soracağım başka bir şey olacak. 

Raporu önceden incelediğinizi söylediniz. Burada ne tip pazara girmeyi dikkate 

alıyorsunuz. Nasıl filmlerin hangi pazarlara girmesi? Kriterler genelgeyle düzenlenir 

gibi bir şey denilmiş.  

Özge Dumlupınar: Doğru, zor bir konu bu. Ben bu konuda zorlanacağımızı 

düşünüyorum doğrusu. Bununla ilgili henüz bir destek vermedik galiba Emin, değil 

mi, yanlış bilmiyorum. 

Emin Demirtaş: Vermedik. Vermek üzereyiz. Tabi bununla ilgili tek bir başvurumuz 

var. Onu da değerlendiriyoruz. Yani şu veya şu ülke gurubu diyemeyiz. Ama dediğimiz 

gibi meslek kuruluşlarından genelde görüş alıyoruz bu konularda. O firmalar geliyor 

bize ve şu anda genelde Avrupa üzerinden başvurumuz var. Yani zaten firmalarımız 

da bunu düşünüyorlar. Pazarı Avrupa’ysa, o Uzakdoğu’ya veya Çin’e gitmiyor. Kendi 

maliyetleri de var. Biz bir kısmını karşılıyoruz. Ama firma kendine düşeni ödüyor. 

Özge Dumlupınar: %50’sini tabi kendi karşılıyor. 

Emin Demirtaş: Kendi karşılıyor tabi.  

Özge Dumlupınar: Yani tamamını karşılamıyor bakanlık. 

Emin Demirtaş: Açıkçası şunu iddia edemeyiz. Yani film sektörünü sizler kadar detaylı 

inceleyebilmemiz mümkün olamıyor.  

Özge Dumlupınar: Şimdi şöyle bir durum. Bana sorarsanız şöyle bir güçlük var. Ben ilk 

başladığımda, ya bunu nasıl yapacağız falan diye düşündüğüm konulardan bir 

tanesiydi. Çünkü ekonomi bakanlığının haliyle sinema sanatına ilgisi sadece 

ekonomik. Dolayısıyla, Emin bey bir filmden bahsetti, şimdi bunu neye göre 

değerlendireceğiz. Şimdi diyor ki ben kendimi yurtdışında tanıtmak istiyorum veya 

pazarladım bana destek verin. Şimdi biliyorsunuz, biraz önce söyledim Türkiye’nin 

tanıtımına olumlu katkı sağlamak gibi bir kriter var. Şimdi biz yani sadece bir 

seyirciyiz. Bizim için aslında sinema sanatı açısından, sinema sanatının, yani o filmin 

sinema sanatı içerisindeki yeri gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Biz Kültür Bakanlığı 

gibi bakmıyoruz olaya. Bu film satar mı satmaz mı? Yapabildiğimiz kadar bu açıdan 

değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani yurtdışı pazarlama desteğinde biraz daha rahatız 

çünkü kişi fimini satmış ben onun üzerinden destek vereceğim. Yani bizim için önemli 

olan Türkiye’nin bu işten döviz kazanması. Döviz kazanma potansiyeli yüksek olan  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filmlere bu desteği vermek istiyoruz. Süreç sırasında takıldığımız noktalar olduğunda, 

Kültür Bakanlığına ve diğer kurum ve kuruluşlara görüş sormayı düşünebiliriz. 

Serkan Çakarer: Bu aşamadan sonra konuyu biraz detaylandırmak faydalı olacaktır. 

Karşılıklı olarak oluşabilecek soruları ortaya çıkarabilir ve ona göre ilerleyebiliriz.  

Yamaç Okur: Şöyle bir şey var. Sinema sektöründe iş yapan yapımcılarız. Bir film 

yurtdışına satıldığı zaman, zaten dağıtım giderlerini, oradaki piyasaya giriş giderlerini 

oradaki dağıtımcı şirket karşılıyor. İşleyiş bu şekilde. Dolayısıyla, Türkiye’deki şirket 

almıyor aslında bu giderleri. Bence tebliğdeki en önemli sıkıntılardan bir tanesi o. 

Yani diyelim ki X filmi önemli bir dağıtım şirketine, Piramid Film’e satıldı Fransa’da. 

Piramid film filmi aldığı zaman zaten filmin pazara girişiyle ilgili işte altyazı, kopya, 

tanıtım gibi her türlü masrafını yapar. Pazarın dinamikleri böyle işliyor dünya sinema 

sektöründe. Dolayısıyla öyle bir şekilde yararlanılması lazım ki bunun yani o 

sözleşmede belirtilmesi lazım. 

Serkan Çakarer: Biz ama böyle bir tebliğ var diye şöyle sözleşmeler yapabiliriz 

mesela. Abi sen bize bir 100,000 dolara filmin haklarını al, ben sana satayım. Çünkü  

bizim yaptığımız şeyler aslında satış sözleşmeleri tam burada bahsedildiği gibi satış 

sözleşmeleri değil. Aslında şöyle bir satış sözleşme yapılıyor. Ben senin filmini 

alıyorum, bütün maliyetleri bana ait. Ben bunu vizyona sokacağım. Bütün giderlerini 

yapacağım. Gelirleri de yarı yarıya paylaşacağız. Orada kimi zaman belki çok küçük bir 

minimum garanti bedeli yoksa 30,000-50,000 dolar gibi, hiç para da yazmayabilir 

satış sözleşmelerinde. Ve bu süper bir başarıdır. Yani herhangi bir filmin Türkiye’den 

Fransa’da Yamaç’ın belirttiği gibi vizyona girmesi de çok büyük bir başarıdır. Yani 

oradan gelen her türlü gelir de net gelirdir çünkü masrafları orası karşıladığı için.  

Yamaç Okur: Tepenin Ardı filmi, yapımcılığını yaptığımız film olduğu için söylüyorum. 

Mart’ta Fransa’da vizyona girecek. Serkan Bey’in dediği gibi bu durum çok zor bizim 

için. Satış bedeli alan firma için 30,000 avroluk bir bedel. Ama aslında Fransa’daki o 

şirket 50-60 kopya ile girecek, girebilmesi için o pazarda yaklaşık 100 ila 150 bin avro 

arasında harcama yapması gerekiyor. Bunu yapıyor. Ama bana gelen bedel, bu kadar, 

30,000 avro. 

Serkan Çakarer: Dolayısıyla satış bedeli mi yoksa orada yapılan dağıtım maliyeti 

meselesi mi diye bir soru ortaya çıkmış oluyor.  

Özge Dumlupınar: Ama zaten size fatura etmiyor değil mi giderlerini? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yamaç Okur: Etmiyor. Döviz kazandırıcı hizmetlerden bahsettiğimiz için, örnek 

verdiğimiz Fransa’da bu şekilde vizyona girecek film sayısı oldukça azdır. Serkan 

Bey’in sorusu o açıdan anlamlı. Yani Fransa pazarıyla, örnek veriyorum, Bangladeş 

pazarı aynı ölçüde olan yerler değil.  

Aydın Sayman: Ama bu verdiğinizin dışında örnekler de var. Şimdi benim de 

tanıdığım bir dağıtımcı var. Türkiye’den filmler alıp Almanya’da ve civarı ülkelerde 

gösteriyor. Gösteriyor ama bunun yapımcısı zaten zor imkanlarla filmi yapmış. 

Dağıtıma çıkmasını istiyor çünkü böylelikle Almanya pazarından para kazanacak. Ama 

o masrafları karşılayacak imkanları yok. Karşı taraf diyor ki o zaman, ben sana o 

masrafları karşılarım ama sonra senin hasılatından düşerim. 

Yamaç Okur: Şimdi bu Türkiye ve Amerika modeli.  

Aydın Sayman: Dolayısıyla aslında bu destek dağıtım yapmak isteyen ve bu 

yurtdışındaki dağıtıma vereceği masrafları karşılayamayan yapımcı için iyi bir avantaj. 

Yani en azından %50’sini bakanlıktan geri alabilecek. O zaman belki elini cebine 

atacak.  

Yamaç Okur: Zaten o durumda bir satış bedeli olmuyor.   

Aydın Sayman: Sözleşme öyle düzenlenir zaten.  

Özge Dumlupınar: Ben sana satıyorum haklarını diye bir sözleşme yapacak. 

Aydın Sayman: Böyle bir imkanı olmayınca tabi sözleşmeyi şöyle yapmak zorunda 

kalıyor. Peki tamam, sen 30,000 Euro’ya kadar bu filme masraf yap ve sonra 

hasılattan o masrafı düş. Ve kalanından da benim payımı ver. Diyelim %50-50 

anlaştık. Dolayısıyla zaten kendi alacağı gelirden 30,000 Euro kadar kaybetmiş oluyor. 

Tersten yani. Masrafları karşılamıyor. Diyor ki masrafları beraber karşılayalım.  

Serkan Çakarer: Orada da başka bir problem var. Ben de birazdan oraya geleceğim. 

Söylediklerinizde de başka bir problem var buradaki tebliğ ile ilgili.  

Aydın Sayman: Filmlerin yurtdışında gösteriminin ve oradan bir gelir getirmesinin 

yapımcıya bir faydası var. O faydayı arttıran bir destek imkanı. 

Serkan Çakarer: Devam edelim istiyorsanız.  

Soru: Aslında destekleyen bir yapı kurulması mümkün. Minimum garantili çalışılan 

yerde belki öyle bir yetki vereceksiniz ki buradaki yapımcı normalde 200,000 

minimum garanti alacak diyelim. %50’yi sizden alıp aslında oradaki dağıtımcının “Ben 

Türk filmi alayım. Niye çünkü bir destek bana aktarılıyor. Minimum garantisini daha 

eksik ödüyorum veya kopya sayısını çıkartacağım şeye tebliğ üzerinden yerli 

yapımcıdan alacağım parayla bir düşüş yaratabilirim,” diyebilsin.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Peki şöyle bir şey olabilir mi? 20 kopya çıkarma da 50 kopya çıkar. 

Ben sana şu kadarını vereyim. Ben bir kısmını bakanlıktan alacağım.  O zaman bir 

sözleşme olacak aranızda.  

Aydın Sayman: Adam da diyor ki alt yazıyı o zaman ben yaptırırım diyor. Altyazının 

%50’sini bakanlıktan talep ediyor. O dışarıdaki dağıtımcıya da bu durum daha 

avantajlı geliyor.  

Özge Dumlupınar: Pazarlık gücünüzü arttıracak. Benim filmimi alırsan şu altyazıyı 

mesela yapmayacaksın.  

Nadir Öperli: Şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz Avrupa’da bir çok ülkede Türkiye 

henüz medyadan destek alamadığı için dağıtım konusunda hem satış acenteleri hem 

de dağıtıcı şirketlerle, 

Serkan Çakarer: Evet evet ona gireceğim de şimdi. Yani şey demeğe çalışıyor. Avrupa 

Birliği üyesi olmadığımız için AB üyelerinin  medya diye bir organizasyon dahilinde bir 

fon var. Dolayısıyla, distribütörler bir film dağıtacakları için bir Alman filmini İran 

filminden daha kötü bile olsa artistik olarak fon alabildiği için tercih ediyor. Daha 

önce söylemek istediği de o. Yani biz de döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında böyle 

şeyler yapabilirsek aynı şartlarda eşit bir rekabet imkanımız olabilir.  

Özge Dumlupınar: Zaten aslında hedeflenen de buydu. Dolayısıyla, ben de siz zaten 

hiç öyle masraf yapılmıyor deyince üzüldüm. Çok etkisiz bir destek mi oluşturuldu 

diye ama öyle olmadığı anlaşılıyor. Yani zaten hedef hep pazarlık gücünü arttırmak. 

Mehmet Altıoklar:  Yani iki ayrı şey var. Zaten ana akım dediğimiz filmlerde de 

tamamen bütün reklam tanıtım kopya gibi masrafları zaten yapımcı karşılıyor. Yani 

Recep İvedik orada dağıtılırken Türk yapımcı bütün masrafları karşılıyor. Dağıtımcı 

sadece bir komisyon alıp bütün geliri buraya aktarıyor. Dolayısıyla ana akım filmlerde 

durum çok açık. 

Serkan Çakarer: Aynen. Zaten ikinci model dediğim de oydu benim.  

Mehmet Altıoklar: Ama hani ana akım olmayan daha sanat filmi gibi duran filmlerde 

daha çok distribütör değil satış acentası denen bir kurumla çalışıyor. Satış acentasının 

filmi ne zaman satacağı veya dağıtacağı çok da ön görülmüyor. Yani sizden yetkileri 

alıyor. Belki bir minimum garanti veriyor, bu konuda bir yanlışım varsa lütfen 

düzeltin.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Peki siz bu ilişkiyi neyle düzenliyorsunuz? Bir sözleşme var. Ama 

bir satış gibi bir şey değil bu. 

Soru: Satış acentesinin şu şeyi vardır ben bu filmi satmak dağıtmak zorunda değilim 

diye koyar yani çıkışını. Dolayısıyla siz orada öyle bir şeye takılacaksanız bu sefer 

yürümez. 

Mehmet Altıoklar: Ya da belki iki sene sonra Fransa’ya dağıtacak, üç sene sonra belki 

Almanya’ya, altı ay sonra belki Bulgaristan’a.  

Serkan Çakarer: Bu bizim elimizi kuvvetlendirecek bir şey. Mesela Türk-Alman-

Fransız  ortak yapımı bir film yaptığımız zaman çok belli ki bu film o üç ülkede de 

vizyona girecek demektir. Siz Alman ortak yapımcınıza ya da Fransız ortak 

yapımcınıza ya Türkiye’den böyle döviz kazandırıcı bir destek imkanı var ama ben bu 

desteği verirsem, şimdi normalde ortak yapımlarda exclusive o pazarı oraya 

bırakıyorsun ya Fransa’ya, adama şey diyebilirsin, abi ben oradan bir koridor 

istiyorum, bana bir para geri elde et o zaman ben sana destek olayım diyebilirsin. 

Almanya’da bunu diyebilirsin. O tip filmlere öyle destek olur bu model. Sizin dediğiniz 

gibi, atıyorum, Recep İvedik Almanya’da gösterime giriyor. Orada nerden bakarsanız 

bakın adamlar 200,000-300,000 Euro para harcıyorlardır kopyasına ve diğer 

masraflarına. Burası kopya masrafını karşılamıyor. Ama reklam da ciddi bir para 

tutuyor. Ve o tam anlamıyla bir gelir kazandırıcı faaliyet. Döviz kazandırıcı bir faaliyet 

olabilir. Popüler filmler zaten net para da kazandıkları için bence evet. Her iki modele 

de farklı şekillerde faydası dokunabilecek bir şey bu. 

Soru: Peki bu satış acentesinin yarattığı marketing ve satış masraflarına yönelik bir 

şey olabilir mi? Mesela satıyor senin filmini hem komisyon alıyor.  Hem de bir de şu 

kadar masraf etmiştir marketing için.  

Serkan Çakarer: Onu niye yapamazsınız biliyor musunuz? Şundan yapamazsınız. Satış 

acentesinin normalde aslında sizin özünüze bir fatura çıkaramıyor. Onların aslında 

bulk maliyetleri var. O maliyetleri ellerindeki filmlere bölüp böyle bir şemsiye maliyet 

yansıtıyorlar.  

Soru:  Ama benim hasılatımdan kesiyor neticede onu. 

Serkan Çakarer: Ama o döviz kazandırıcı bir faaliyet olmayabilir dediğiniz şey. Bakın 

şöyle düşünün. Pandora’nın Kutusu diye bir film yaptık. Gelen paraların tamamı 

maliyete gitti. Dediğiniz gibi. Şimdi döviz kazandırıcı bir faaliyet yaptık mı biz? 

Yapmadık aslında. Şimdi Recep İvedik’i dağıttığınız zaman Almanya’da, oradan net bir 

döviz geliri oluyor.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Amacımız döviz getirmek değil.  

Mehmet Altıoklar: İki aşamayı karıştırmamak lazım diye düşünüyorum. Lütfen 

yanlışsa düzeltin. Tanıtım desteği ayrı bir şey. Tanıtım desteğini veriyor ki daha fazla 

tanıtımı daha fazla satış yapabilelim. 

Özge Dumlupınar: Doğru. 

Mehmet Altıoklar: Tanıtım desteğini aldık. Tanıtımı daha da pompaladık. Ama satış o 

kadar olmadı. O zaman o destekten mahrumduk ama tanıtım desteğini alacağız. 

Özge Dumlupınar: Evet. 

Mehmet Altıoklar: Dolayısıyla satış acentesiyle yapılan anlaşmalarda belki bundan 

sonra şeyleri konuşmak lazım. Abi sen benden %30 kesip bütün marketing 

masraflarını üstlenme. %20 kes. %10 marketing masraflarını bana sor. Katılıyorum bir 

satış acentesi bir ülkeye bütünü satacakken tek bir film için yapmıyorlar. 

Serkan Çakarer: Hayır bunun ne katkısı olacak biliyor musunuz? Bu Türk satış 

acentelerinin kurulmasına yarayacak bir şey. Bir de olaya öyle bakın.  Böyle bir kanun 

varsa Türk satış acentesi kurulur. 3-4 sene evvel biz bunu yapmayı denedik. 

Yapamamamızın sebeplerinden biri buydu. Cannes’a gideceğiz, stand açacağız. 

Destek yok. Milletten film isteyeceğiz. Kimse masrafa katılmak istemiyor. Ben ona 

öyle bakıyorum. Tanıtımdan atlayalım bir içeri doğru.  Gidelim bitirelim, çünkü bir iki 

bir şey daha var benim öğrenmek istediğim, sormak istediğim. 

Özge Dumlupınar: Geçmeden şöyle bir şey de yapılabilir. Çünkü tebliğ buna cevaz 

veriyor. Fatura edilmesini sağlayabilirsiniz. Yani şunu diyebilirsiniz satış acentasına,  

tamam altyazı giderlerini sen karşıla ve bunu bana fatura et. Ben sana ödeyeyim 

bunu. Sonra ben devletten destek olarak alacağım. Mahsup etmek şeklinde değil de 

fatura şeklinde olursa bizim için de daha rahat olur. Çünkü bütün sistem –sadece 

sinema için değil- , bu arada en çok zorlanılan sektörlerden birinin sinema olduğunu 

söylemem gerekiyor çünkü burada böyle gri alanlar çok, faturalandırmada ciddi 

sıkıntı var ama biliyorsunuz bir kamu parası dağıtıldığı zaman sözleşme ve fatura, 

temel belgelerdir.  Yapılan her işin kalem kalem faturalandırılması bizim için önemli. 

Şimdi bazı şeyler gösterdik, hangilerini karşılıyoruz. Şimdi tek bir fatura üzerinden tek 

bir rakam gördüğümüzde bizim için çok zor oluyor.  Ve sonra şunu ayrıştır, bunu 

ayrıştır, onun içinde şu mu var bu mu var. Siz de zor durumda kalıyorsunuz, biz de zor 

durumda kalıyoruz. Bakanlık olarak, “bu hani hiç bir ayrıntıyı içermiyor ben bunu 

ödemem” diye bir yaklaşım da göstermek istemiyoruz. Ama ondan sonra 

zorlanıyoruz. Siz de zorlanıyorsunuz, biz de zorlanıyoruz. Onun için mutlaka fatura  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

almak gerekiyor ve faturalarda da bizim karşıladığımız giderleri açıkça 

görebileceğimiz bir şekilde sıralamak,  adetlendirmek gerekiyor.  

Yamaç Okur: Bu faturalar Türkiye’deki şirketlerden ve yabancı şirketlerden geçerli 

değil mi? 

Özge Dumlupınar: Yabancı şirketten de alınabilir. Tabi. Yani fatura edilmesi gerekiyor 

sadece.  

Serkan Çakarer: Bu bizim Se-yap olarak eklettirdiğimiz şeylerden biri. Baran Seyhan 

aracılığıyla. Yani satış acentasının bize ibraz ettiği faturalar da bunların kapsamında 

olsun diye. 

Özge Dumlupınar: Zaten yazıyor. Sizin öneriniz miydi o da? Peki o zaman geçiyoruz 

tanıtım desteğine. Tanıtım desteğinde de yurtdışında bir film markete katılmak 

isteyebilirsiniz. Bir fuara katılmak isteyebilirsiniz veya kendiniz bağımsız bir tanıtım 

programı yapabilirsiniz. Bu alanda bir harcama yaparsanız, %50 oranında, yapacağınız 

harcamaların yarısını karşılıyoruz ve film yapımcısı ve dağıtımcısı şirketler için 

300,000 dolara kadar; ancak işbirliği kuruluşu tarafından yapılırsa bu tanıtım 

organizasyonu, o zaman da %70 oranında 500,000 dolara kadar yıllık destek 

verebiliyoruz. Ben bundan da etkili olarak faydalanabileceğini düşünüyorum 

sektörün. 

Soru: Pardon, iş birliği kuruluşu ne demek acaba? 

Özge Dumlupınar: İşbirliği kuruluşu –sunumun başında siz kaçırdınız- aslında Se-yap 

gibi, Fiyab gibi meslek örgütleri. İTO, en son Mipcom’a katıldı. Dolayısıyla bu tip özel 

sektör kuruluşu temsilcisi kuruluşlar aslında.  

Mehmet Altıoklar: Yani Se-yap ya da Fiyab bir stand kurabilir ve kendi yapımcılarına 

ait ürünleri götürüp tanıtımını sağlayabilir.  

Özge Dumlupınar: Aynen öyle, destekliyoruz. 500,000 dolara çıkıyor destek miktarı. 

Desteklediğimiz yine giderler var, belirli kalemler var. Sponsorluk giderlerini, bu 

tanıtımlarda yapacağınız sponsorluk giderlerini karşılıyoruz. Tercümanlık giderlerini 

karşılıyoruz. O tanıtım esnasında diyelim ki Hong Kong’da bir film markete 

katılacaksanız haliyle bir tercümana ihtiyacınız var. Onların giderlerini karşılıyoruz. 

Yine o organizasyonun kira giderlerini karşılıyoruz. O fuara katılmak için stand 

kiralıyorsunuz, dekorasyon giderleri yapıyorsunuz, onları karşılıyoruz. Bir de halkla 

ilişkiler ve danışmanlık giderlerini karşılıyoruz. Bizim için bazen kabusa dönüşebilen 

bir gider bu. O da neden? Şimdi bu kalem faturalandırılmakta anladığım kadarıyla 

zorlanılan bir kalem. Yani sinemada bilişimdeki gibi sağlık sektöründeki gibi bir halkla  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilişkiler kavramı yok. Bu çok geniş bir şey anladığım kadarıyla benim. Dolayısıyla 

faturalandırmakta zorlanabiliyorsunuz ve rakamlar çok yüksek sinema sektöründe.  

Serkan Çakarer: Ne tip faturalar geliyor, bir örnek vermeniz mümkün mü?  

Özge Dumlupınar: Yani gelmedi. Ama gelirse ne yapacağız, şimdi onu düşünebiliriz.  

Perşembenin gelişi çarşambadan belli yani. Bu arada sizin sektörünüz bu destekten 

yararlanmak için sıkça başvuran bir sektör değil. Şu anda film ve bilişimde biraz 

gerideyiz.  Aslında bundan çok memnun değiliz. Bunları da vesile kılmak istiyoruz 

aslında birazcık daha hem kendimizi anlatalım. Hem sizi anlayalım diye. Burada 

rakamlar oldukça yüksek. Şimdi rakam yüksek olunca dikkat çekici oluyor haliyle 

bunun birazcık daha bizim nezdimizde net olmasını istiyoruz. Yani nasıl bir 

danışmanlık hizmeti aldınız? Nerelerde bir halkla ilişkiler hizmeti verildi gibi.  Yani 

sınırlayıcı bir tutumumuz yok ancak görmek de istiyoruz. Dolayısıyla belki bugün 

bunu konuşabiliriz. Yani bu bizim için de iyi bir fırsat olabilir. Sinema sektöründe bu 

halkla ilişkiler ve danışmanlık ne gibi faaliyetleri içerir? Faturalandırılması zor mudur 

kolay mıdır? Ona geçmeden bu katılım, fuar katılım giderleri ve tanıtım malzemesi, 

bu basacağınız katalog, afiş, broşür- onları da yine destekliyoruz.  

Yamaç Okur: Aslında konaklama ve ulaşım dışında her şeyi destekliyorsunuz.  

Özge Dumlupınar: Evet, aynen öyle. Hemen hemen herşeyi destekliyoruz. Şu halkla 

ilişkiler ve danışmanlık giderlerine geçelim.   

Serkan Çakarer: Olur. Geçelim. Şimdi gerçi somut olarak sinemadan bir şey 

gelmediğini siz söylediniz ama. 

Özge Dumlupınar: Henüz gelmedi. 

Serkan Çakarer: Şöyle bir şey olacağını mı düşünüyorsunuz? Ben tanıtım desteği 

istiyorum, örnek veriyorum, 200,000 dolar. İşte bana 50,000 dolar halkla ilişkiler ve 

danışmanlık gideri katılınan marketle ilgili. 

Özge Dumlupınar: Veya bağımsız bir tanıtım yapacağım ben. Filmimi tanıtacağım 

Avrupa’da, Amerika’da ve tabi ki bir halkla ilişkiler şirketinden hizmet alacağım. Peki 

halkla ilişkiler hizmeti ne yapacak? İşte 200,000 dolar da değil. Çok daha yüksek 

olabiliyor benim anladığım. 

Serkan Çakarer: Danışmanlık gideri? 

Özge Dumlupınar: Halkla ilişkiler gideri. Şunları şunları yapacak, peki hani ben 

bunların alt faturalarını görebilecek miyim? Ama ben bunu nasıl vereceğim? Bunun 

sonuçta dijital PR’ı var deniyor, bir sürü şey deniyor.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Altıoklar: Etkinlikleri var, partileri var, davetleri var. 

Özge Dumlupınar: Evet, yani benim faturalandırmakta da. Hani ben şimdi kötü niyet 

olmasından bahsetmiyorum. Diyor ki şirket, ben size bunu nasıl faturalandıracağım. 

Zorlanabilirim.  

Serkan Çakarer: İçeriğini detaylandırmanız gerekiyor yoksa Mehmet Bey’in dediği 

gibi Cannes’da bir parti yaptınız, 30-40,000 Euro mesela. 80,000 Euro’ya kadar 

yapılan parti var Cannes’da.  

Yamaç Okur: Somut şeyler üzerinden gidelim mi? Berlin standı şubat ayında açılacak. 

Avrupa’nın en önemli ikinci festivali. Ankara Sinema Derneği yapıyor, Kültür 

Bakanlığından destek alarak. O stand çerçevesinde de  aynı zamanda partiler 

yapılıyor. Bir, Berlin’e katılan filmin partisi yapılıyor. İki, Türk sinemasının bir partisi 

yapılıyor. Bunlar için büyük ihtimalle bir halkla ilişkiler firmasıyla anlaşılacak ve 

organizasyon yapılacak ve organizasyonu yapan halkla ilişkiler şirketi de bir fatura 

verecek.  

Serkan Çakarer: Fikir verelim, ne kadar o standın toplam bütçesi sence? 

Mehmet Altıoklar: O fuar katılım giderleri içinde ama. 

Serkan Çakarer: Türkiye gitti Berlin’de stand açtı. Onun içinde tercümanlık var, stand 

kirası var, reklam var, halkla ilişkiler var. 

Özge Dumlupınar: Tabi onun halkla ilişkiler kısmı. 

Emin Demirtaş: Ayrı ayrı standlar koyan firmalar da vardı.  

Özge Dumlupınar: Bu öyle bir şey olmayacak anlaşılan. Bu büyük bir şey olacak. 

Ankara Sinema Derneği destek verecek.  

Yamaç Okur: Ne diyor Bakanlık? Yani takriben de aşağı yukarı 100-200,000 dolar 

civarında bir harcama var o yıl bakanlıktan gelecek. 

Serkan Çakarer: Bunların hepsini kapsıyor gibi düşünün yaklaşık. Yani 200,000 dolar 

halkla ilişkiler.  

Özge Dumlupınar: Kültür bakanlığının verdiği bir destek mi bunu karşılıyor? 

Kapsıyor? 

Yamaç Okur: Çok daha büyük şeyler yapabilecekler. Keşke daha büyük destek olsa 

daha büyük parti yapılsa. 

Aydın Sayman: Başka bakanlığın destek verdiği yere destek verebiliyor musunuz? 

Özge Dumlupınar: Hayır.  

Yamaç Okur:  Bir devlet desteği olduğunda başka devlet desteği veremiyorsunuz.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Aynı harcama için iki kamu kurumundan  birden destek 

alamıyorsunuz. Ama bunu o aşamada görüşmek lazım. Bizim desteklemediğimiz 

kalemler için Kültür Bakanlığından destek talep edilebilir. Şimdi ben tabi kültür 

bakanlığının desteklerini çok bilmiyorum ama örtüşeceğini düşünüyorum. Yani 

onların da bir yapım destekleri var bir de yapım sonrası destekleri var bildiğim 

kadarıyla ve o tanıtımı da içeren bir şey.  

Özge Dumlupınar: Değil mi? 

Aydın Sayman: O başka bir şey. Etkinliklere de destek veriyor bakanlık. 

Özge Dumlupınar: Fuar desteği gibi mi? 

Aydın Sayman: Cannes ve Berlin film festivallerini Kültür Bakanlığı destekliyor. 

Özge Dumlupınar: Nasıl destekliyor? 

Aydın Sayman: Bir para ayırıyor. Faturaları götürüp veriyorsunuz, bakanlık o parayı 

ödüyor.  

Mehmet Altıoklar: Stand kirası. 

Özge Dumlupınar: Evet bizim fuar desteği gibi. Şimdi o zaman ben size bakış açımızı 

anlatayım. Bir tercih yapacaksınız. Ya onlar ya biz olacak. İkimize dar. Dolayısıyla şey 

olmayacak. Yani onlar da stand kirası ve dekorasyon giderlerini karşılıyorsa. 

Serkan Çakarer: Faturalarını onlar alacak zaten, size veremeyecekler. 

Özge Dumlupınar: Yani evet. Aslının aynıdır yaparsınız ama. Biz zaten Sinema Genel 

Müdürlüğü ile haberleşme ağını kuracağız. Dediğim gibi, biz elinizden bir 

taahhütname alıyoruz şirketten. Aynı harcama için bir başka kamu kuruluşu 

desteğinden faydalanmadım, faydalanırsam geri alınmasını kabul ediyorum gibi. Bu 

sizin için de bizim için de sıkıntı olur. Yani dolayısıyla burada şirketlerin bunun 

farkında olması aynı etkinlik ve aynı gider için her iki bakanlıktaki destekten birden 

yararlanamıyorsunuz. 

Mehmet Altıoklar: Şöyle bir tanımlama olabilir mi? Cannes’daki Mipcom ve MipTV 

sadece market. Televizyon marketi özellikle, sinema filmleri de satılıyor. Ama mesela 

Cannes Film Festivalinde hem festival var hem market var. Ve Cannes film 

festivalinde Türk pavyonu olur bir çok diğer ülkenin pavyonuyla birlikte. İşte Ahmet 

Boyacıoğlu genelde onu yapar ve Kültür bakanlığının desteğiyle yapılıyor. O daha çok, 

ülke sinemasını tanıtmak için bütün ülkelerin bulunduğu bir şeydir. Ama içerde stand 

kurmak isteyen dağıtım şirketleri de stand kurar. O tamamen satışa dönüktür. Bir 

markettir aslında. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serkan Çakarer: İşte benim satış acentasından kastım buydu.  

Özge Dumlupınar: Onun için mesela bizden faydalanabilirsiniz.  

Aydın Sayman: Etkinlik bölünür yani.  

Mehmet Altıoklar: Ama onu bir satış acentasının ya da işte bir işbirliği kuruluşunun 

falan yapması lazım.  

Yamaç Okur: Bir de biraz önce, halkla ilişkiler masraflarından korkuyorum dediniz. 

Aslında çok korkmayın. Yani orada detay istemek lazım. Halkla ilişkiler rakamı 

abartma değil ama demek istediğim biraz önce bahsettiğim gibi etkinlik yapıyorsa, 

etkinliğin  faturasını da ayrıca görüyorsanız, alt faturayı da görüyorsanız bir sıkıntı 

yok. Ama tek başına 50,000 dolar halkla ilişkiler (PR) yazıyorsa sıkıntılı bir şey tabi ki.  

Özge Dumlupınar: Yani şöyle bir kaygımız vardı. Bunu sizden duyduğuma sevindim. 

Alt faturaların sunumunda zorlukla karşılaşabileceğimizi düşündük.  

Yamaç Okur: Şöyle bir zorlukla karşılaşabilirsiniz orada, pardon, yurtdışından gelen 

faturalar da bazen fatura olmayabiliyor. Yani bir kişiyle anlaşılıyor. Bir halkla ilişkiler 

uzmanı ile anlaşılıyor. Yani Berlin’de iki sene önce yarışmadayken Match Factory diye 

bir dünya satış şirketimiz vardı. Orada tanıştığımız bir kişiyle anlaştık ve ciddi bir para 

verdik. Ancak bu kişi bize fatura veremiyor. Çünkü yurtdışında faturalaşma değil bir 

yazma bile bir fatura yerine geçiyor. Bence sıkıntılar böyle durumlarda yaşanır. 

Özge Dumlupınar: Yani bunun farkındayız aslında. Bizimki gibi bir fatura anlayışı yok 

yurtdışında.  Ancak hani bir şekilde belgelendirmek istiyoruz. Yani bu bir beyan 

mıdır? Bu bir yazı altına imza mıdır? Ama bunu belgelendirmemiz gerekiyor.  

Serkan Çakarer: Senin dediğin şeyin şöyle yapılabilir faturalandırması. O kişinin 

fatura verememesinin sebebi şu. Alman kanununa göre şahıs fatura kesemiyor. O işçi 

olarak çalıştığı için, çalıştığı kurum olan Match Factory’nin fatura kesmesi lazım.  

Özge Dumlupınar: Olabilir. 

Serkan Çakarer: Böylelikle ilgili şahıs imza atar, o filmde çalıştığını beyan eder.  

Aydın Sayman: Ya da bir detay belge. Gerçekten makbuz karşılığını yapan bir yer var. 

Makbuz da bizdeki makbuz gibi değil yani. Adam el yazısıyla yazıyor, altını imzalıyor. 

Bunu aldım diyor. 

Yamaç Okur: Bir şey daha var. Tabi suistimal olmaması lazım böyle bir şeyde. Bunun 

için de bence sizin meslek birlikleriyle yakın temasta olmanız lazım. Yani yurtdışındaki 

önemli halkla ilişkiler ajansları kim. Yani burada olana siz talip olamazsınız ama 

başvurursanız bu know how yapımcı meslek birliklerinde var. Size verebiliriz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Haklısınız. Hem Sinema Genel Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı, hem 

de yapımcı meslek birlikleriyle yakın bir iletişim kurmamız gerektiğini farkettik biz. 

Dolayısıyla, bunu mutlaka yapmak lazım. Bu bizi de rahatlatacak bir şey. Biz çünkü 

yanlış bakış açımızla sektöre de zarar vermek istemiyoruz destekleyelim derken. Ama 

hani kendimizi de zor durumda bırakmak istemiyoruz.  

Serkan Çakarer: Ben onu aslında soracaktım da ilerde. Yani bu döviz kazandırıcı 

hizmet komitesi ve döviz kazandırıcı hizmet çalışma gurupları var. Bunların içeriğiyle 

ilgili detay burada çok yok ama çalışma guruplarının içerisinde tabi yani bizim fikrimiz 

olabilir, bizzat bizden birileri olabilir. Hiç bir fikrim yok. Onları konuşabiliriz. 

Özge Dumlupınar: Henüz öyle bir komite ve çalışma gurubu yok. Dediğim gibi işte 

hazirandan bu yana çıkan bir mevzuat olduğu için ben de bu arada bir aydır bu işin 

başındayım. Geldim ve mevzuatı okuduğumda “çok güzel bir komite var, bir grup 

var” dedim ama henüz faaliyete geçmemiş.  

Serkan Çakarer: Bir  tek bizim sektör için mi yok? 

Özge Dumlupınar: Şimdi henüz yok. 

Yamaç Okur: Sinema sektörü için oluşturulabilir böyle bir şey.  

Özge Dumlupınar: Şimdi bu konuda tecrübe kazanmak önemli. Bir şeye hemen 

başladığınız zaman sonra tecrübe birikimini aktarmak zorlaşabiliyor. Biraz daha 

tecrübemiz biriksin. 2013 o yüzden kritik bir yıl dedim. Yani 2013 ortalarına doğru bu 

iş biraz daha şekillenmiş olabilir. Sinema mesela bizim için de flu bir alan olduğu için 

buna uygun bir sektör olabilir. En azından sinemayla başlayabiliriz. Geçiyorum 

izninizle. Tanıtım desteği de ön onaya tabi. Tanıtıma başlamadan en az bir ay önce 

bize başvurup, çok basit bir başvuru formumuz var. O formla beraber başvuru 

yapıyorsunuz. Şahsen getirmeniz gerekmiyor. Posta yoluyla gönderebilirsiniz. Sadece 

şirket yetkilisi tarafından imzalanmış olmasına dikkat ediyoruz. Ve yine tanıtım 

malzemesi, katalog broşür için siz 10,000 dolarlık bir harcama yapabilirsiniz ama 

onun için bir limitimiz var. 5,000 dolara kadarlık kısmını biz karşılıyoruz. 

Fuar desteği. Bir fuar listemiz var. Bilmiyorum hiç baktınız mı? Görmüşsünüzdür 

belki. Bu fuarlara katılırsanız, burada bir stand kiralar ve tanıtım yaparsanız artık 

bunları önceden  duyurduğunuz için bunun için bir ön onay vermiyoruz. Faaliyetinizi 

yapıyorsunuz. Fuara gidiyorsunuz ve ondan sonra bize gelip ben bu fuara katıldım, 

işte faturalarım bunlar. Şu kadar liraya stand kiraladım. Şu kadar dekorasyon giderim 

var. Şu kadar sigortam var diyorsunuz. Ve biz onu o kapsamda %70’ine kadar 

ödüyoruz.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yamaç Okur: Bu fuar listesi belli aralıklarla güncelleniyor mu? 

Özge Dumlupınar: Evet şu anda güncelleme aşamadayız. Size de gönderdik. 

Yamaç Okur: Biz de mesela bir katkıda bulunabiliriz. 

Özge Dumlupınar: Aslında meslek birliklerine görüşe gönderdik. Görüş süremiz 

bitmişti. Fiyab vardı ama Se-yap var mıydı? Sanki ikisi de vardı. Fiyab kesin vardı da 

Se-yap’ı kesin bilmiyorum. Ama ilgili olacak bütün meslek birliklerine gönderdik. 

Şimdi o aşamadayız. Ama hani süre dolmuş olması sizin için şey olmasın. Daha sonra 

da yapabilirsiniz. Çünkü biz bu listeleri güncelleme yetkisini elimizde bulunduruyoruz 

genel müdürlük olarak. Güncellemek de mümkün olabilir.  

Aydın Sayman: Şimdi Özge hanım burada en büyük sıkıntı şunda yaşanabilir. Yani 

listeyi önemsediğiniz için söylüyorum. Efendim İzlanda da film market kuruluyor. 

Şimdi herkes diyor ki İzlanda’da film market kurarsan hiç bir şey satamazsın. Çünkü 

orada film marketi olmaz. Bu tür şeylere engel olmak lazım. Samimi bir market amacı 

değildir.  

Serkan Çakarer: Şimdi bizim söylemek istediğimiz şey şu. Aydın bey de bunu söyledi. 

Geçmişte yaşanmış kötü örnekler var. Burada bir takım açıklıklar olabilir. Bilgi 

eksikliğinden kaynaklanan şeyler olabilir. Bunun bir şekilde kötü niyetli insanlar 

tarafından suistimal edilmemesi açısından özellikle meslek birlikleriyle sinema 

alanında olan işbirlikçi kurumlarla beraber hareket etmek görüş alışverişinde 

bulunmak önemli olacaktır.  

Özge Dumlupınar: Nasıl bir suistimalden söz ediyoruz? 

Serkan Çakarer: Demin dediğiniz 200,000 dolarlık danışmanlık bedeli örneğin. Ya da 

Yeni Zelanda’da film markete katılmak gibi.  

Yamaç Okur: Yani aslında sizin için Cannes’a gitmekle Yeni Zelanda’ya gitmek 

arasında bir fark yok.  

Özge Dumlupınar: İnternet sitemizdeki fuar listemizi gördünüz mü? Fuar listemize bir 

bakmanızı öneririm.  

Yamaç Okur: Bir fark yok ama yani onu söylüyorum.  

Özge Dumlupınar: Hayır yok.  

Yamaç Okur: Yani aslında Cannes’daki fuar çok daha büyük bir fuar. Aslında buna 

öncelik verilmesi lazım. Para da kısıtlı bir para neticede.  

Özge Dumlupınar: Yani belki bunun üzerinde biraz düşünülebilir. Sektör için çok daha 

önem arz eden, şu an olmasa bile, önümüzdeki süreç için, sektör için önem arz eden 

fuarlara işte bu destek miktarını biraz daha fazlalaştırmak tartışılabilir. Yani %70  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olmaz da diğerleri için %50-60’a çekilip işte Cannes için %70’e çekilir. Yani bu 

tartışılabilir. Ama şu andaki durum bu. Ancak ben yine de bunun notunu almak 

isterim.  

Aydın Sayman: Yani şöyle bir şey olmasın. Türk sinemasını tanıtmak amaçlı dernek, 

birlik, sendika, vakıf insanların yaptıkları etkinlikler var. Tamam bu Moğolistan bile 

olabilir. Çin’e de gidersin. Ne biliyim Güney Amerika’da bir ülkeye de gidersin. Bu 

olan tanıtım amaçlı haftalar bu şeyin bir karşılığı değil. Bizim sıkıntımız olabilecek 

tehlikeler. Film market açıyorum deyip mesela işte İzlanda’ya gidebilmek.  

Özge Dumlupınar: Şimdi bu listeler önceden set edilmiş listeler. Önceden açıklanmış 

listeler. O söylediğiniz şey belki de, bağımsız tanıtım yapacağım ben İzlanda’da diye 

bir şey söylerse doğru. Bu noktada meslek birlikleriyle iletişim önem arz eder. Çünkü 

biz ekonomi bakanlığı olarak bunun ne kadar yerinde ve ne kadar döviz kazandırıcı 

potansiyeli olup olmadığını bilmeyebiliriz. 

Emin Demirtaş: Biz bu fuar listesini oluştururken tek tek müşavirlerimize danışarak 

oluşturduk.  

Özge Dumlupınar: Yok fuar desteği değil bu. Yani önceden açıkladığımız bir liste 

değil. Ben işte İzlanda’da bağımsız bir tanıtım yapacağım. Yurtdışı tanıtım 

kapsamında gelebilirim diyor beyfendi. Yani dolayısıyla hiç bir potansiyeli olmayan, 

Türkiye’ye döviz kazandırması, başarı şansı sıfır olan bir tanıtım bu. Yani bu birazcık 

zamanla ortaya çıkacak. Meslek birlikleriyle iletişimle ortaya çıkacak. Çünkü doğruyu 

söylemek gerekirse çok milimetrik hesaplar yapamıyoruz. Yani biz işte bunu 

destekliyoruz, acaba ne kadar satar. Biz sadece şu an itibariyle sektörümüzü 

desteklemek istiyoruz. Yapabileceği her şeyi yapsın ama tabi hiç umutsuz vakalara da 

girmesin. Umutsuz vaka olabileceğini düşündüğümüz işler meslek birlikleriyle iletişim 

önem arz eder.  

Yamaç Okur: Bu konuyu açmak için, bir film aslında festivale katıldığı zaman, önemli 

bir festivale, o festival varsa bence sinema sektörünü direk ilgilendiren bir şey. O 

yapımcı şirket giderlerini buradan alabilir. Bu yüzden bence o festival listesinin nasıl 

bir liste olduğu çok önemli. Marketler çünkü çok belli film marketleri. Sayısı da çok 

az. Ama festival çok fazla var. Mesela festivallerle ilgili çalışmamızı size gönderebiliriz.  

Özge Dumlupınar: Çok memnun oluruz. Aslında o bizim sorduğumuz görüşe cevaben 

Fiyab göndermiş bile olabilir. Şu an çok ciddi bir evrak akışı var genel 

müdürlüğümüze. Hatırlamıyorum. Ama Fiyab’a sorduğumuzu net biliyorum. Belki 

gelmiş bile olabilir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin var, Cannes var. Listeye bir bakın. Liste www.ekonomi.gov.tr adresinde. 

Mevzuat diye bir alan var. Mevzuata girdiğinizde destek programları mevzuatı var. 

Orayı açtığınızda en üstteki tebliğ bizim tebliğ. 2012/4 sayılı döviz kazandırıcı hizmet 

ticaretinin desteklenmesi hakkında tebliğ. Bunu tıkladığınızda sektörler zaten 

kendilerini gösteriyor. Filme tıklayacaksınız ve organizasyon desteğine tıklayacaksınız. 

Organizasyon desteğine tıkladığınızda başvuru belgeleri, organizasyon bölümü diye 

bir şey gelecek karşınıza. O listenin en başında bu organizasyon listesi var.  

Yamaç Okur: İki tane yapımcı meslek birliği var Avrupa’da önemli. Birincisi EAVE. 

Buraya girmek çok zor. Biz de Türk yapımcılarının oraya girmesinde ellerini 

kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Yapımcı bir projeyle başvuruyor ve seçiliyor. 

Seçildikten sonra mesela Serkan Bey EAVE’ye giren ilk Türk yapımcıydı. Oraya 

girmenin de bir bedeli var. Mesela EAVE için 10,000 Euro’luk bir bedel. Yani 

konaklama, ulaşım, oraya verilen ödeme toplamı.  Mesela Bakanlık bu bedeli 

karşılamıyor. Bu çok rahat buradan karşılanabilir. Çünkü konferans kongre oraya 

giren bir şey.  

Serkan Çakarer: Girebilir.  

Yamaç Okur: İşte bence bu konuda bir istişare yapmak lazım. 

Özge Dumlupınar: Peki o zaman devam ediyorum. Arama motoru desteği var. Film 

şirketlerinin ve işbirliği kuruluşlarının kendileriyle ilgili olarak, filmleriyle ilgili olarak 

arama motorlarında google’da, yandex’te, yahoo’da yapacakları tanıtımları 

destekliyoruz. Yine %50 oranında ve 100,000 dolara kadar bir destek sunuyoruz. 

Bunun için yine bir ön onay yok. Tanıtımın bitmesine yakın bize geliyorsunuz ve bu 

destek ödemesini alabiliyorsunuz. Google’la ilgili şöyle bir sıkıntı var. Biz sözleşme 

istiyoruz, Google sözleşme  yapmıyormuş. Dolayısıyla, şu anda çok kısa bir genelge 

değişimiyle bunu çözeceğiz ve sürecin daha hızlı işlemesini sağlayacağız. Bu 

destekten de faydalanmak mümkün olabilecek sektör için. Bir başka unsur reklam 

desteği. Kısaca şu, sizin filminize sponsor olmak isteyen, reklam vermek isteyen 

şirketleri destekliyoruz. Diyoruz ki şu filmin içine markadır, logodur, imajdır, 

reklamdır ekleyebilirsiniz. Ben yapacağın harcamanın %50’sini bakanlık olarak 

karşılıyım ve film başına da 100,000 dolara kadar.  

Serkan Çakarer: Ben bu desteği tam olarak anlamadım.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Altıoklar: Yapımcının elini güçlendirmek için bu. Avea senin filmine sponsor 

oluyor. İçerde de görülüyor, görülmüyor, her neyse. 200,000 dolar. 100,000 dolarını 

geri alabiliyorsun bakanlıktan.  

Yamaç Okur: Avea değil de yabancı bir kuruluş olması lazım. 

Özge Dumlupınar: Hayır hayır Türk de olabilir. Yabancı olamaz hatta Türk olması 

lazım.  

Serkan Çakarer: Diziyle ilgili bir şey bu.  

Özge Dumlupınar: Dizi için de olur. Asıl olarak dizi için de olabilir.  

Mehmet Altıoklar: Tabi diziye çok uygun bu.  

Özge Dumlupınar: Ama sinema için neden olmasın? Burada hedefimiz şu, yapımcıyı 

güçlendirmeye çalışıyoruz. Yapımcının biraz finansman açısından güçlenmesini 

sağlamaya çalışıyoruz. Bütün hedefimiz budur. Bu konuyu biraz detaylandıralım. 

Örneğin Coca-Cola bir Türk şirketi. Coca Cola Türkiye’de kurulan bir şirket. Yabancı 

sermayeli olabilir. Öyle yabancı sermayeli yerli sermayeli diye bir ayrım yok. Sadece 

Türkiye’de kurulu bir şirket olmasını önemsiyoruz. Dikkat ederseniz hep Türk 

şirketlerine yönelik bir destek. Hani yabancı yatırımcılara yönelik farklı destekler var. 

Ama döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi kapsamında hep Türkiye’de 

yerleşik veya serbest bölgede yerleşik şirketleri destekliyoruz. Dolayısıyla da bu 

sponsorluk yapacak şirketlerin Türkiye’de kurulu şirketler olması lazım. 

Yamaç Okur: Yapımcı mı başvuruyor sponsorluk yapan şirket mi başvuruyor? 

Özge Dumlupınar: Sponsorluğu yapan şirkete ödeme yapıyoruz.  

Aydın Sayman: Başvuru nasıl yapılıyor? 

Özge Dumlupınar: Formlarımız var. Formlar üzerinden başvuru yapılıyor. Sözleşmeyi 

istiyoruz. Sponsorun başvurması gerekiyor. Çünkü ödemeyi sponsora yapıyoruz. 

Yamaç Okur: Burada işbirliği kuruluşu kim oluyor o halde? 

Özge Dumlupınar: İşbirliği kuruluşunun reklam vermesi mümkün olur mu? 

Serkan Çakarer: Reklamı veren şirket yararlanıcı gözükmüyor tanıma göre. 

Özge Dumlupınar: Yani işbirliği kuruluşunun bir film yapması halinde bu mümkün 

olabilir.  

Yamaç Okur: Sponsoru olması halinde? 

Özge Dumlupınar: Hayır. Filmin yapımcısı olması halinde.  

Yamaç Okur: Yani Se-yap bir tanıtım filmi çekerse ve ona da Avea sponsor olursa 

oran %70 oluyor.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Aynen öyle.  

Aydın Sayman: Peki şöyle olmuyor mu? Yeşilay derneği bir filme logosunu, 

amblemini koyduruyor. Bu şekilde işbirliği kuruluşu tanımına uygun olarak sizden 

ödediği bedelin %50’sini isteyebiliyor mu?  

Özge Dumlupınar: Yok, Yeşilay Derneği yararlanıcı kategorisinde değil. Çünkü sektör 

derneği. Dernek de olmuyor. Şirket olması gerekiyor. Ticari şirket olması gerekiyor 

çünkü ürününü tanıtacak orada. Yani Yeşilay derneği neyi tanıtacak çok bilmiyorum.  

Aydın Sayman: Alkole karşı kampanya. 

Özge Dumlupınar: Yok. Şirket olarak tanımlanmış. Bilmiyorum bu o dönemde akla 

geldi mi düşünüldü mü ama. 

Aydın Sayman: Sigaraya hayır kampanyası örneğin.  

Özge Dumlupınar: Tekrar edeyim burada şirket olması zorunlu. Bu sponsorluğu 

yapanın şirket olması gerekiyor. Eğer Yeşilay Derneğinin bir şirketi varsa ancak o 

şekilde olabilir. 

Soru: Destek, film yapımından önce mi yoksa film bittikten sonra mı alınabiliyor.  

Serkan Çakarer: Sponsorluk desteği için soruyorsunuz değil mi? 

Soru: Evet, sponsorluk için. 

Yamaç Okur: Filmi görmek istiyor musunuz yani? Filmi gördükten sonra mı 

veriyorsunuz desteği yoksa sözleşmeyi gördükten sonra mı? 

Özge Dumlupınar: Ürün yerleştirmede, görmek gerekiyor. Sonuç itibariyle filmin 

içerisinde yer aldığını görmeniz şart. Bizim için filmin vizyona girmesi kesin gerekli bir 

koşul mu? 

Soru: Sponsorlar filmi kendi menfaatlerine göre yönlendirebilirler. Dolayısıyla filmi 

ona göre çevirmek, mekan seçimini ona göre yapmak gerekecektir. Ona göre bir 

anlaşma yapmak lazım. Yoksa bittikten sonra buraya reklam gelmesi biraz zor 

olacaktır.  

Özge Dumlupınar: Hayır hayır o zaten o şekilde olur ama bizim desteği 

ödeyebilmemiz için o tanıtımın o filmin içinde yapıldığını görmemiz gerekli. Yani 

kanıtlamanız gerekiyor o ödemeyi yapabilmemiz için bizim. O sponsorluğun o filmde 

gerçekleştiğini görmemiz gerekiyor.  

Soru: Sponsor ürün yerleştirme uygulamasını kabul etmezse nasıl bir yol izlenecek?  

Yamaç Okur: Diyelim filmin başında sadece logo var.  

Özge Dumlupınar: Logoyu da destekliyoruz. Marka, logo, imaj. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Reklam filmi, peki onu nasıl açabiliriz? Yani şöyle bir şey olabilir mi? Ben film 

çekiyorum. Müşterilerim de var reklam da yapıyorum zaten. Bak ben senin filmine 

destek vereceğim. Sen bize bir reklam filmi çek.  

Özge Dumlupınar: Yok, o şekilde değil. Filmin içerisinde bir reklam olması gerekiyor. 

Soru:  Filmi görmeniz mi gerekiyor, filmin vizyona çıkmış olması gibi şeyler aranacak 

mı? 

Özge Dumlupınar: Evet, vizyona girmiş olması aranacak.  

Yamaç Okur: Kurallarının oluşturulması lazım. Bu sinema için çok ciddi bir destek. 

Yani biz bunu sponsora anlattığımız zaman ne kadar inandırıcı olacaktır. Bir sponsor 

yasası vardı ama çok işlemiyordu.  

Özge Dumlupınar: Evet bahsedilmişti, biraz önce onu harekete geçirebilir. Zaten o 

amaçla konulmuş bir destek.  

Mehmet Altıoklar: Yanlış yorumlanıyor. Vergiden düşülür lafını hala Türkiye’deki 

insanların %98’i direk ödenecek vergiden alınacak zannediyor. Halbuki değil. Bütün 

bu işin – ben hep çalışmalarınızda bulunduğum için biliyorum-  müsteşarlıktakilerle 

de beraber, sektörle de beraber, bu işin çıkışı ve ruhu Türkiye’nin ve Türk ürünlerinin 

yurtdışında tanıtılmasını teşvik etmek. Dolayısıyla aslında sponsor destekleniyor değil 

sponsorun içine koyduğu ürün yerleştirme teşvik ediliyor ki bu ürün film  vizyona 

girdiği zaman, örneğin “Hayat” marka suyu ne biliyim bütün dünya görsün ve satın 

alsın. Biraz da yapımcı desteklensin. Aslında hedef bu. Yapımcı finansman açısından 

desteklensin ki yurtdışında gösterime daha rahat girebilsin. 

Aydın Erel: Çok güzel her şey düşünülmüş, desteklenmiş ama sanki tersinden gidiyor.  

Filmin zaten en zor kısmı filmin yapılma süreci. Yani sponsor da filmi yapmadan önce 

bu parayı almalı ki katkısı olsun.   

Özge Dumlupınar: Şöyle bir kaygımız var aslında,  

Aydın Erel: Parayı harcadıktan sonra zaten alıyor götürüyor. Dağıtımcılarda da o oldu 

aslında. Birazcık acaba bakanlık bu işe tersinden mi bakmış. Çünkü film sadece buza 

yazılmış bir şey yani çıktığımız zaman. Dolayısıyla, çok böyle bir makina parkuru 

kurmuş adam orada. Gösteriyor. Ben bunu üreteceğim diyor. Ama film ilk önce bir 

fikir ile doğuyor zaten. O fikrin gelişmesi ve bir konsept haline gelmesi işte yapım 

süreci falan filan yani çok uzun bir süreçten geçiyor. Ekonomi Bakanlığı birazcık 

olaylara sanki çok somut bir şeymiş gibi bakıyor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Şöyle. Oradaki bakış açımızın nedenini açıklayım. Biz Ekonomi 

Bakanlığı olarak para kazandıracak işleri destekliyoruz. Yani tabi sinema sektörümüzü 

seviyor ve destekliyoruz ancak bizim için önemli olan bu film Türkiye’ye döviz 

kazandıracak mı kazandırmayacak mı? Dolayısıyla sizi o aşamada desteklersek ve o 

film bitmezse ne olur? 

Aydın Erel: O zaman ona göre bir takım kıstaslar konabilir. Yani ben diyebilirim ki, 

eğer bu katkı daha önceden olsaydı ben bu filmi daha güzel daha da tanıtıcı daha ikna 

edici bir şekle sokabilirdim. Ama almadığım için belki bazı şeyleri oradaki kendi 

koyduğumuz para kapsamında yapabiliyoruz. Yani önü açılmış olması lazımken bu 

anca yapılacak bittikten sonra olan bir meta var gibi geldi. 

Serkan Çakarer: Bir müsaade eder misiniz? O şundan kaynaklanıyor. Madem yeri 

geldi. Siz bir yarım saat evvel bilişim ve sinema alanında sıkıntı olduğunu söylediniz. 

Sağlık ve eğitimle ilgili olan şeylerde sıkıntı olmadığını söylediniz. Bunun olmamasının 

sebebi şu aslında. Baktığınızda bu çok net görünüyor. Şimdi kanunun amaçlarının 

içerisinde hizmet ihracı diye bir cümle geçiyor. Şimdi ben kanunu inceledim. Eğitim 

bölümlerine sağlık bölümlerine falan da baktım. Oradaki durum aslında şöyle bir 

durum. Sağlık hizmetlerin ihracı ne demektir? Sizin burada bir hastaneniz var. 

Yurtdışından buraya hasta gelir. O hasta da burada para harcar. Hizmet ihracı bir 

ülkenin içinde olur. Yani mesela turizm de bir hizmet ihracıdır. Aynı şey mesela eğitim 

için de geçerli. Eğitimdeki hizmet ihracı ne demek? Dışarıdan buraya öğrenci gelecek 

demek. Peki sinemada hizmet ihracı ne demek? Sorun burada. Sinemadaki hizmet 

ihracı filmi alıp yurtdışına götürüp satmak değil aslında. Bu karışıklıktan kaynaklanıyor 

sizin söylediğiniz şey. Baktığınız zaman, hizmet ihracı nedir sinemada biliyor 

musunuz? Mesela James Bond geldi çekime. Çok belli ne kadar para harcayacağı. Size 

bunun sunumunu yaparlar. Ya biz sekiz hafta çekim yapacağız, 2 milyon dolar para 

harcayacağız. Türkiye’ye net 2 milyon dolar döviz kazandırıyor bu adam. Buradaki 

ekibi kullanarak, buradaki ekipmanı kullanarak, buradaki otellerde yatarak, kalkarak 

ve döviz cinsinden. Hizmet ihracı niye bu? Çünkü buradaki prodüksiyon imkanlarını 

kullanıyor. Ülkenin tanıtımına katkı mı? Evet. Şimdi bitmiş filmin satışına girdiğiniz 

zaman hizmet ihracı meselesi biraz grileşiyor sizin tabirinizle. Onun için eğitim 

tarafında ve sağlık tarafında işlemesinin sorunsuz olmasının sebebi o. Orada 

hakikaten hizmet ihracına göre düzenlenmiş bütün düzenlemeler ve destekler. Şimdi 

düşünsenize. Bir eksikliklerinden biri de ben Mehmet Bey’in demin söylediklerine 

Türk satış acenteleri kurulacak dedim. Burada distribütör diye laf geçiyor arada  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dağıtımcı. Dağıtımcının tanımı yok burada. Zaten öyle bir dağıtımcı yok burada. 

Sinema sektöründeki destekleri alacak bir dağıtımcı yok şu anda. Ama bu öyle  bir 

dağıtımcının oluşmasına destek olabilir. Öyle bir dağıtımcı çıkar ki ben Türk filmlerini 

alacağım, Cannes’a gideceğim orada stand kuracağım. Gideceğim AFM’ye stand 

kuracağım. Satacağım. Oradaki masraflarımı da getireceğim ben size döviz 

kazandıracak mıyım, evet. Ama dediğim gibi bu dağıtım aktivitelerini desteklemeniz 

de faydalı bir şey. Ama aslında ikili bir şey yaratıyor burada aynısı bence bilişimde de 

var. Orada da mesela bir software üretiyorsunuz. Üretim burada yapılıyor faydalanan 

yurtdışında ama. Eğitimde ve sağlıkta bunun bu kadar az problemli olmasının sebebi 

o. Orada tam hizmet ihracına uygun bir durum var ve uygulama da ona uygun. Biz 

işte bunu nasıl adapte edebiliriz? Aslında başından beri iletişim halinde olalım 

dememizin sebebi bu. Burada tam aslında kastedilen şeyler sizin tanımlarda 

söylediğiniz hizmet ihracına uymuyor. Nasıl buna uygun, bu tip soruların da çok 

gelmesinin sebebi o. Bir takım insanların kafasına da oturmamıştır bazı konular doğal 

olarak. Belli şeyleri de yaratacaktır bu şey. İşte mesela dağıtımcılar, yurtdışı satış 

acentelerı kurulacaktır. Bunlar da çok faydalıdır.  

Soru: Mal ihracatı gibi düşünün. 

Serkan Çakarer: Aslında biraz dizi sektörüne detsk olmak amaçlı olduğunu 

düşünüyorum.  Zaten sinemanın Kültür Bakanlığından bir desteği vardı. Dizi 

yapımcıları haklı olarak bir desteğe ihtiyaç duydular. Daha çok destek olun daha çok 

satalım dediler, haklı olarak. Biraz buradaki tanıtım, gitme, pazara katılma falan ama 

bence o da hizmet ihracı değil, mal ihracatı. Ama kanunun çıkış sebebinde başta bu 

bir hizmet ihracatı deniyor. Çok da doğru. Buradakilerin hepsinin hizmet eden şeyler 

olduğu belli ama sinemayla ilgili kısımda işte öyle bir grilik var. Ya onu nasıl yapabiliriz 

hem burayı zorda bırakmayan, suistimallerle hem de yanlış uygulamalarla, hem 

işimize yaracak bir format da yaratabiliriz her iki taraf için. Bu toplantıyı yapmak da o 

anlamda çok faydalı benim için. Ben öyle bakıyorum olaya birazcık. Hem burada 

oluşan soruları nasıl çözüme kavuşturabiliriz.  

Aydın Erel: Bu bileşim şeyinde söylediğiniz çok güzel bir şey. Yani güzel bir örnek 

oldu. Şöyle ki bilişim tamamen bir insanın kafasında olan bir şey. Yani bu adam 

yazdıktan sonra bu programı, herhangi bir software yazdı. Belki de hakikaten çok da 

dünyanın faydalanabileceği bir şey. Ama bu adamın onu yazmasına kadar uzun bir 

zaman geçecek. Onu yazabilmesi için gündelik olaylarını nasıl halledecek? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serkan Çakarer: İşte buranın hedefi o değil. Mesela sizin bir performans analiziniz 

olacak. Diyeceksiniz ki biz sinema sektörüne 200 milyon dolar yatırmışız. Bu 200 

milyon doların karşılığında ne kadar katma değer yaratmışız diye bakacaksınız. Şimdi 

biraz öyle bir sıkıntı var. Bunu ölçmek de çok kolay değil sinemada. Sinemanın 

yapısıyla bunun hedefleri açısından. Hizmet ihracıyla ilgili durum budur. Yani ben 

buraya 5 tane Hollywood projesi getireceğim diyebilirim. Her birinin bütçesi 100 

milyon dolar diyebilirim. ‘Oo Serkan’a bak 500 milyon dolarlık para getiriyor’ dersiniz 

Türkiye’ye ama bana 1 lira veremezsiniz çünkü içinde çekimi bitmiş diye bir ifade var. 

Çekilecek hiç bir filme destek olmuyorsunuz siz. Ama garanti de para o. Hakikaten 

Türkiye’ye 1 milyon dolar para geliyor öyle. Yani rakam dedim de Macaristan’ın iki 

sene evvelki rakamı 300 milyon dolardı.  Dışarıdan gelen Amerika’lı, Avrupa’lı 

prodüksiyonların Macaristan’da harcadıkları para. Bence zaten hedefi, bizim 

önerdiğimiz ikinci öneri de buydu. Bir öneri satış acentelerıyla ilgili fatura, diğeri de 

ya esas hizmet ihracının Türkiye’ye gelip çekim yapan adamların burada harcadığı 

para olmasıdır. Hizmet ihracı çünkü burada olur. Siz hizmetinizi dışarıda 

veremezsiniz. O sıcak bakılmamıştı o zaman. Ama bu tebliğ olduğu için -yasa değil- 

karşılıklı görüşmelerle çalışma guruplarıyla istişare altında bence revizyonlara tabi 

tutabiliriz. Ekonomik etkilerini doğru anlatabildiğimiz takdirde sorun olacağını 

sanmıyorum. Türkiye’ye gelecek projeler biliyorum. 1,5-2 milyon Euro. Türkiye’de 

destek ne diyorsunuz? KDV iadesi deyip komik bir şey söyleniyor. KDV iade ediliyor, 

vergi iadesi diye kimse burada 2 milyon Euro falan harcamaz. Ama siz bu insanlara 

100,000 dolar destek olup, tutarı buradaki Türk yapımcıya verirsiniz. Adam da o filmi 

buraya getirir. Bunlar artık konuşulabilir. Tebliğ olması bence bunun çok pozitiftir. 

Tebliğ olabilecek bir şey çok esnektir aslında bir yandan da. Biraz da hızlı geçilmiş 

olunabilir. Atlanılmış olunabilir. Bu gün de biraz ondan buradayız. Yani biz ne 

yapabiliriz bu aşamada. Çünkü ben çok dikkatli okudum. Böyle bir atipiklik var 

maalesef. Sağlık sektörüyle sinema sektörünün de aynı tebliğde olmasının da öyle bir 

durumu var. Sağlık sektörü tabi sinemadan çok farklı. Yapı olarak da çok farklı. O 

hakikaten %100 buraya hizmet eden bir şey ve orada çok daha detaylı zaten bazı 

şeyler. Ben şeyi beklerdim, dediğim gibi. Diyelim bir kişi Türkiye’de film çekecek, “The 

International” filmine İstanbul’u ben gezdirdim. 2006 yılında ilk. Biz o adamlar şöyle 

diyebilmeliyiz, Tom Tykwer film çekecek İstanbul’da The International diye, bu 

adamların mekan bakma paralarını biz verelim. Şehri satıyorsun. Adam Kudüs’te 

çekecekmiş. Sony demiş ki yok biz Kudüs’te çekilmesini istemiyoruz filmin. Riskli o.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biz adama İstanbul’u sattık. Ve cebimizden sattık. Keşke buraya gelebilseydik. 15,000 

dolar benim için manası yok. Ben Nijerya’ya gideceğim bilmem ne festivaline 

demektense ya Tom Tykwer İstanbul’da mekan gezecek, bu adamın mekan bakma 

gezisi 10,000 dolar tutuyor. Bu 10,000 doları siz verin. Bu adama bu şehri satalım. 

Gelsin bütün filmini de burada çeksin gibi aktiviteler aslında bence döviz kazandırıcı 

olarak bakarsanız. Somut haliyle bu ticari bir faaliyettir. Fransa’da filminizi vizyona 

soktuğunuz zaman şunu bilemezsiniz: orada ben 10,000 dolar mı kazanacağım. Bir 

örnek vereyim. Bir dönem bir arkadaşımla film dağıttık. UCI battı. Sinema zinciri battı. 

50-60 bin Euro’m gitti o zaman. O parayı alamadık. Battık yani.  Döviz kazandırıcı bir 

faaliyet mi? Hayır. Döviz kazandırıcı bir çaba mı? Evet.  

Özge Dumlupınar: Aslında bu iyi bir başlangıç. Yani Serkan Bey’e olduğu gibi 

katılıyorum. Bu bir başlangıç. Bu başlangıcın üzerine eklemeler yapmalıyız. Sektörle 

iletişim bizim için önemli. 2013 bu sebeple önemli bir sene. Yani herkesin bu işi 

anlayacağı, yorumlayacağı ve bize öneriler getirebileceği bir sene olacak. Dolayısıyla 

bu sistemi çok daha etkili bir hale getirmek mümkün. Bakanlığımız da bu konuda son 

derece etkili ve hızlı. Tebliğ olması Serkan Bey’in de dediği gibi bir avantaj. Bu 

toplantı sonrasında bunların hepsini formulize edebiliriz. Ancak burada da önemli bir 

konu var. Onu söylemem lazım. Tabi ne yazık ki biz bunların hepsini raporluyoruz. 

Ama bunların bizlere resmi görüş olarak iletilmesi çok önemli. Yani böyle bir şeyler 

çıkmış. Sektör de bundan çok faydalanacak. Ancak bu sistemin daha etkili olabilmesi 

için Türkiye’ye çekilecek, yabancı film yapımcısı şirketlerinin gelmesine vesile olan 

Türk yapımcı şirketlerin de destekleyecek bir unsurun eklenmesi dediğiniz zaman biz 

onu bir şekilde değerlendirmek durumundayız. Artı eksi sonuca bağlarız. Yani o tip bir 

yöntemi meslek birlikleri aracılığıyla bu faaliyetleri yürütmek oldukça önemli. Onu da 

eklemek lazım. 

Aydın Erel: Şuna tam denk düştü çok güzel bir şey tamam yurt dışından gelen 

şirketlere burada kapı açılsın yapılsın. Ama şimdi bazı ülkeler de yani Fransa falan gibi 

filmcilik konusunda çok önemli olan ülkeler, onlar da bir takım kıstaslar koyuyor. 

Mesela o kameramanı kullansa kullanmasa, bir sendikaya para yatırılması, yani 

sektöre o paranın tekrar gelmesi de önemli. Yani oradaki ekip olduğu gibi sadece 

buraya gelecekse, burada rehberlik hizmetleri sunulacaksa ve yiyecek içecek ve 

onların konaklama ihtiyaçlarını görecek bir şekilde yapılacaksa bu film sektörüne çok 

faydalı olmaz. Sektöre fayda sağlaması lazım.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Bunların film sektörüne faydası dokunmayacak. Anladım. Basit bir 

turizm gelirinden fazla bir şey kazanmak gerekir diyorsunuz.  

Serkan Çakarer: Siz bir şey söyleyecektiniz sanırım.  

Mehmet Altıoklar: Evet yok. Bundan sonraki aşamadaki ikinci destek türünü 

açıkladınız. Bir üçüncü destek acaba olabilir mi ya da belki değinmek lazım. Bir Türk 

yapım şirketi, yurtdışında bir şirket kurup yapım yapıp kazancının bir kısmını da yine 

buraya alabiliyor.  

Serkan Çakarer: Sağlık sektöründe o var. Şöyle bir şey yapılmış. Siz bende daha iyi 

bilirsiniz ama yurtdışında birim açma desteği var onlara. Mesela bir sağlık kuruluşu – 

eğitimde var mı bilmiyorum ama- dört yıl boyunca oradaki şubesinin kira bedelinin 

belli bir tutara kadar olan kısmını destek olarak alabiliyor.  Mesela buraya da 

önerilebilir. Ama belli bir öneriyle gitmek lazım. Şimdi sağlık sektöründe muhtemelen 

o adamların orada hastaları ile ilgilenen ekipleri var. Onlar size,  bizim hastanemizde 

şu var bu var şeklinde bir tanıtım yapıyorlar. Şimdi sinema sektöründe bunun 

uygulaması nasıl olur onu bir düşünüp öyle somut bir örnekle gitmek gerekiyor. Yani 

orada bir şirket açıp orada bir sekreter duracaksa onun fonksiyonu ne kadar olabilir 

bilmiyorum. Bir düşünelim ama. 

Özge Dumlupınar: Yani yurtdışı birimde özellikle sağlık üzerinden gidildiği için orada 

onu desteklememizin sebebi şu, zaten orada açılan hastaneleri desteklemiyoruz biz. 

Orada bir muayenehane açarsa onu destekliyoruz biz. Hedefimiz şu, tehşisini koy, ön 

tanını koy. İşte sizde katarakt var. Bunu burada yaparsanız 5,000 Euro. Ama 

Türkiye’de yaparsanız 1,000 Euro gibi. Sinema sektöründe bu nasıl olur, orada bir ofis 

nasıl açılır, oraya bir ofis açılıp biraz önce söylediğiniz Türkiye’ye yabancı yapımcıların 

gelmesi için bir kontak sağlamak amacıyla çalışır. Açıkçası düşünmek gerekir. Ha 

işbirliği kuruluşu bunu yapabilir. O biraz daha sağlam bir iş olur. Hem sizin için hem 

bizim için.  

Mehmet Altıoklar: Film komisyonu falan gibi bir şey. 

Banu Alagöz: Bir önceki slayt ile ilgili bir şey sorabilir miyim? Reklam veren parasını 

ne zaman geri alabiliyor? Bir de onları bu uygulamaya ikna edebilmemiz için yazılı 

mevzuat olarak internet sitenize mi yönlendirmeliyiz?  

Özge Dumlupınar: Evet, bir genelge var. Biraz önce size söyledim 

www.ekonomi.gov.tr adresinde mevzuatın altında reklam desteği, orada filme 

tıkladığınız zaman bütün destek unsurlarını göreceksiniz. Hem o genelgelerin tamamı 

var hem de destek bazında genelgelerin ilgili bölümleri var. Reklam desteği başlığı.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraya tıkladığınız zaman görülecektir şirketin desteklendiği. Ve paranızı film 

yurtdışına satıldıktan sonra alabileceksiniz. Satılacak veya gösterime girecek. 

İkisinden biri, yurtdışında ama.  

Özge Dumlupınar: Onu da söyleyelim hazır yeri gelmişken. Yurtdışı tanıtım desteği 

mesela sağlık sektörü için birinci uluslararası sağlık kongresi İstanbul’da yapılacak. 

Buna destek yok. Yani alım desteği kapsamında onu destekledik biz. Alım heyetinde 

var. Zaten ona geldik. Yurt dışında yapılan faaliyetler hep desteklediğimiz faaliyetler. 

Çünkü öyle talepler de geliyor. Onları destekleyemiyoruz.  

Yamaç Okur: Bu söylediğiniz çok kolay. Yurtdışında bir sürü Türk film haftası var. 

Herhangi bir yerde yurtdışında gösterilmesi yeterli. Bence kritik bir soru var 

hanımefendinin dile getirdiği. Bu otomatik bir destek mi? Sponsor ve reklam. Yani 

sponsor olan firma sponsor olduysa bu otomatik bir destek mi. Film yurtdışında 

herhangi bir yerde gösteriliyorsa bu otomatik bir destek mi?  

Özge Dumlupınar: Ben size başvuru belgelerini bir okuyayım.  

Banu Alagöz: O zaman ben filmimi çekmeden satabilirim. Sonra filme asıl olarak da 

bunu koyabilirim.  

Özge Dumlupınar: Yani başvuru belgeleri  zaten çok kısa. Baktığınız zaman bize bu 

belgeleri sunarsanız desteği alırsınız. Önce bir dilekçeyle başvurmanız gerekiyor. Bir 

form dolduruyorsunuz. Yapılan reklamlara ilişkin bir sözleşme yapmış olmanız 

gerekiyor o firmayla.  Reklam yapılan filmin bir kopyasını görmek istiyoruz. Ve reklam 

harcamalarına ilişkin olarak o faturaları, o sözleşmeye bağlı olarak yapılan 

harcamalara ilişkin faturaları görmek istiyoruz. Bir de çok önemli bir şey, bütün 

ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılmış olması gerekiyor. Ve banka onaylı ödeme 

belgelerini istiyoruz. 

Yamaç Okur: Ve yurt dışında da bir yerde gösterilmesini istiyorsunuz.  

Özge Dumlupınar: Evet, dolayısıyla bu belgeler bizlere sunulduğu zaman - bu fuar 

desteğinde de böyle - Gittin mi fuara gittin, stand kirasını gösteren fatura nerede? 

Burada. Tamam o zaman ben bu ödemeyi yapıyorum. Burada da aynı şekilde. Bu 

söylediğimiz belgeleri sunduğunuz zaman bu desteği almak mümkün olabiliyor. 

Belgeleri sunarsanız tabi otomatik. Çünkü bunun  biz yerini denetleyecek 

değerlendirecek bir konumda değiliz. Ya işte Avea’nın şu şeyi bu filmde hiç olmamış 

falan gibi bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banu Alagöz: Bu filmin yurtdışında gösterimiyle ilgili bir ek şey var mı? Satmak 

yetiyor mu? 

Özge Dumlupınar: Yetiyor.  

Serkan Çakarer: Ama arkadaşlar bu dizicilerin çok rahat kullanabileceği bir şey. Ama 

şimdi sizin sorduğunuz sorunun cevabı hayır geldi buradan. Siz film öncesinde biz 

buna gidebilir miyiz?  

Özge Dumlupınar : Yok hayır.  

Serkan Çakarer: Film sonrası dediniz, ben yanlış anladım. 

Banu Alagöz: Film öncesinde satabilirim ben. O sonra parasını alsın. Önemli değil. 

Ama filme kaynak bulmak değil mi amaç?  

Yamaç Okur: Diğer kritik bir soru da otomatik bir destekte her şeye bütçe var mı? 

Diyelim ki 10 milyon lira verdik. Her filme her şeye destek verebilecek bütçeye sahip 

misiniz? Genel bütçeniz ne? 

Özge Dumlupınar: Evet şu an itibariyle bir sorun değil. Ama hani 2013’ün sonunda ne 

olacak onu göreceğiz. Çünkü şu anda bir bütçemiz var tabi. Ne yazık ki biz bu 

bütçemizi şu an itibariyle harcayamıyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle finansmanla 

ilgili çok ciddi bir sıkıntı görünmüyor. Ancak 2013 dediğim gibi önemli bir yıl olacak. 

Şimdi bütün sektörler bu işi öğrenmeye başlıyorlar. İnceliklerini öğrenmeye 

başlıyorlar. Dolayısıyla, çok yüksek meblağlara varabilecek destekler var. Özellikle 

sağlık turizminde. Hastanın yol desteği gibi desteklerimiz var, getirdiğin hasta başına 

1,000 dolar. Ama durum 2013’ün ortalarına doğru ortaya çıkar. Ve bizim de bir 

yetkimiz var. Eğer paramız bitmeye yaklaşırsa bizim bir takım desteklerde kısıntı 

yapma yetkimiz var. Ama şunu söyleyeyim, şu an itibariyle o durumda değiliz.  

Yamaç Okur: Peki sinema desteğinde yararlanabileceğimiz destek ne kadar acaba? 

Özge Dumlupınar: Tutar belirtmek istemiyoruz.  

Serkan Çakarer: Verilen destekleri açıklayacak mısınız? Sinemayla olan kısmı bizi 

ilgilendiriyor.  

Özge Dumlupınar: Bu konu neden önemli? 

Yamaç Okur: Bu bir emsal teşkil ediyor. Kaç şirketin destek aldığını görüyorsunuz. 

Dolayısıyla hani başvuruları kuvvetlendiren bir şey. İkincisi de şeffaf olması açısından 

önemli.  

Özge Dumlupınar: Şöyle söyleyeyim. Aslında bakarsanız ben bundan önce Teşvik 

Uygulama Genel Müdürlüğünde çalışıyordum ve biz yatırımları destekliyorduk. Biraz 

önce beyfendinin söylediği gibi makine parkuru, makineni al ben seni destekliyim  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şeklindeki destekleri veren kurum. Bu devlet destekleri meselesi uluslararası açıdan 

sorunlu bir alan. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Teşvik Uygulama Genel 

Müdürlüğü verdiği teşvik belgelerini yayımlar. Üstelik resmi gazetede yayımlar. Ama 

şimdi ihracat destekleri için, yalnız söylemem gerekir ki ihracat desteklerindeki 

durum yatırım teşviklerindeki duruma göre uluslararası tahsil açısından daha sorunlu. 

Dolayısıyla biraz daha dikkatli olmak lazım. Her ne kadar bizim web sayfamızda 

yayınlıyor olsak da daha dikkatli olmak gerekir. Şöyle bir merakınız var mı 

bilmiyorum, ya benim rakibim alıyor mu diye bir merakınız var mı bilmiyorum ama.  

Suistimal derken bizim sistemimiz oldukça net. Aldığımız belgeler oldukça net.  

Soru: Sponsor sorar daha önce bunu kim yaptı aldı kim ne kadar aldı diye... 

Özge Dumlupınar: Daha önce? 

Soru: Daha önce bunu kim gerçekleştirdi diye soracaktır sponsor firma.  

Özge Dumlupınar: Yani aynı filmle ilgili mi diyorsunuz? 

Soru: Ben birine sponsorluk teklif ettim. Soracak o bana kardeşim nasıl taahhüt 

veriyorsun, şeklinde.  

Özge Dumlupınar: Ama bunu sizin söylemeniz lazım o zaman bizim değil. Yani biz 

zaten film bittikten sonra veriyoruz bu desteği. Alacak olan da kendisi. Biz size de 

vermiyoruz. Hani kendisi alacağı için bilmiyorum onu da bu kadar ilgilendirir mi ama 

hani ilgilendirirse de bunu açıklama yükümlülüğü size aittir. Çünkü biz bu desteği her 

şey bittikten sonra vereceğiz. Hani şunlar şunlar da olacak sponsor demek 

istiyorsanız söylersiniz, istemiyorsanız söylemezsiniz. 

Soru: Galiba yanlış anlaşıldı. Sponsor bulmak en zor işlerden bir tanesi. Ben dağıtımcı 

olarak buradayım. Ekonomi Bakanlığından daha önce birileri bu desteği almış mı, bu 

firmalar bundan faydalanmış siz niye faydalanmıyorsunuz diye bir kaynak oluşturmak 

lazım. O veriyi nereden alacağız? 

Mehmet Altıoklar: Herhangi bir sponsor herhangi bir filme ne kadar para veriyor 

biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Biri size dedikodu olarak söylüyor ve diyor ki Avea bilmem 

kime 500,000 dolar verdi. İşte öbürü ona 300,000 lira verdi, 1 milyon lira verdi. 

Özge Dumlupınar: Daha önce hiç kimsenin destek almamış olması o şirketin destek 

almayacağı anlamına gelmez. Çünkü mevzuat çok açık. Bunları getirirsen destek 

alırsın diyoruz. Yani getiren alacak. Kriterlerimiz çok açık. Bunun dışında sizden bir 

kriter istememiz zaten mümkün değil. Dolayısıyla daha önce kimsenin almamış 

olması sizin alamayacağınız anlamına gelmez veya daha önce onun alması sizin 

alacağınız anlamına gelmez. O bütün belgelerini sunmuştur, almıştır. Siz  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sunamazsınız, alamazsınız. Dolayısıyla ben onun şeffaflık anlamında çok sorun teşkil 

edeceğini zannetmiyorum. Çünkü mevzuat çok şeffaf. Uygulama çok şeffaf. Yani 

bizim bütün bir günümüz neredeyse yatırımcıların bu tip sorularını cevaplamakla 

geçiyor. Yani dosyalara ayırdığımız zaman çok sınırlı neredeyse. Dolayısıyla ben 

şeffaflık açısından bir sıkıntı olduğunu çok zannetmiyorum.  
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Özge Dumlupınar: Organizasyonlarda, hedef  ülkeler şunlardır. Şu an itibariyle 

söylediğim genelgede söylediği Latin Amerika, Hindistan çevre ve komşu ülkeler, Orta 

Doğu buna girer. Ama bu konuda sizinle iş birliğine açığız. Şu yok şu olsun demek de 

bizim için çok faydalı olur. Yine ön onay gerekiyor. Bize bir başvuru formu 

veriyorsunuz. Katılımcı listelerini genel itibariyle veriyorsunuz ve bir taslak program 

veriyorsunuz. Ve daha sonra biz ona ön onay verirsek faaliyetinizi yapıyorsunuz. 

Bütün bu faaliyetlerin faturalarını, -bunların hepsi mevzuatta yazıyor-  elektronik 

biletlerini v.s. veriyorsunuz ve biz bu ödemeyi bakanlık bütçesinden yapıyoruz. 

Yamaç Okur: Peki ne kadar zamanda bu ödeme yapılıyor? 

Özge Dumlupınar: En kısa zaman.  

Yamaç Okur: Şu andaki örnekler ne kadar zaman, bir haftada yapılıyor mu? Çok ciddi 

bir para harcıyorsunuz.  

Serkan Çakarer: Bir hafta zor, ben 45 gün diyorum.  

Özge Dumlupınar: Yok, 45 değil. Ama bir hafta diyebiliriz. Bu istediğimiz bir şey ama 

takdir edersiniz ki dört sektör var. Çok ciddi bir evrak akışı var. Hani tek sektöre 

bakıyor olsaydık bir hafta çok iyi olurdu. Elimizden geleni yapıyoruz tabi ama 

personelimiz çok kısıtlı. Biz yedi kişilik bir ekibiz. Tabi hedefimiz bu süreyi minimuma 

çekmek. Bakanımızın bu konuda bize ciddi talimatları var. Özel sektörden gelen bir 

bakan, Zafer Çağlayan.  Dolayısıyla sizin değil onun tahammülü yok. Elimizden geleni 

yapıyoruz ama dediğim gibi dört sektör olduğu için. Bir de çok önde olan sektörler 

var. Mesela, sağlık turizmi çok önde, eğitim keza öyle. Dolayısıyla elimizden geleni 

yapıyoruz. 45 gün olmaz ama bir hafta da belki olamayabilir. Arada bir yerde 

buluşuruz.  

Yamaç Okur: Avans almak söz konusu mu? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Yok, ödemeler sonradan yapılabiliyor. Çünkü işin yapıldığını 

görmek istiyoruz. 

Yamaç Okur: Şimdi diyelim ki gerçekten bir ticari alım heyetiyle gidiyorsunuz. 

100,000 dolar az değil. Bu parayı cebinizden harcamanız lazım ki, kolay bir şey değil. 

Özge Dumlupınar: Aslında şöyle, gönül çok şey ister de gerçekten bunun yapılmasını, 

yani şu an itibariyle kaynaklarımızı çok efektif kullanabilmek için gerçekten yapılan 

işlere para verebiliyoruz. 

Serkan Çakarer: Otele vadeli çek vereceksin iki aylık, burayı sıkıştıracaksın bir ay 

sonra.  

Özge Dumlupınar: Finansman önemli bir konu. Başlangıç finansmanı. İşbirliği 

kuruluşu, tabi ben sizin işleyiş mekanizmanızı çok bilmiyorum ama bu başlangıç 

sermayelerini sağlamakta bu iş birliği kuruluşlarına bence iş düşüyor. Çünkü tanıtım 

aşaması artık paranın suyunu çektiği aşama.  Ve biz sadece katkı verebiliyoruz. 

Tamamını karşılayamıyoruz. %50 veya %70’ini karşılayabiliyoruz. Geri kalanını 

yapımcının bulması gerekiyor.  

Serkan Çakarer: Ufak bir şey söyleyeceğim. Finansmanın önemli olabilmesi için bizim 

onun onaylandığını biliyor olmamız lazım etkinliğe başlamadan önce. Bu mesela 

bizim elimizi kuvvetlendirecek birşey. Yani diyorsunuz ya, ön onay gerekiyor. Onu 

önceden bilirsek biz, onun bütçelemesini ona göre yaparız, organizasyonunu ona 

göre yaparız. Ödeme planını ona göre yapabiliriz. Ya bir işbirliği kuruluşuysak ya da 

yapım şirketiysek ya da dağıtımcıysak. O şey kritik mesela demin Yamaç’ın sorduğu 

bunlar otomatik destekler mi, değil mi, hani bu şeyden harcayıp ondan sonra 

ofsaytta kalmayalım biz burada millete de söz verip sonra yerine getirilmez 

durumuna düşmeyelim anlamında da onu biraz söylemiş oluyor aslında.  

Soru: Örnek olması açısından, şimdi diyelim ki benim bir sinema projem var ve 

sponsor arıyorum. Gittim Blendax’la anlaştım ve bir banyo sahnesinde Blendax 

kullandırdım. Film bitti. İşte Blendax’la anlaşmışım demişim ki 200,000 dolar. Yani 

ben Blendax’a nerede güvence vereceğim. Bir ön onayla mı buna Blendax’ın bu 

parayı alacağına dair.  

Özge Dumlupınar: Ön onaya tabi değil, değil mi?  

Serkan Çakarer: Şimdi bildiğim kadarıyla, demin söylenen, filmi görmeleri gerekiyor. 

Soru: Onu anladım ama Blendax’a güvenceyi nasıl vereceğiz? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Altıoklar: Banka teminat mektubundan, ekonomi bakanlığının sitesinde 

yazan şey daha kıymetlidir diye düşünüyorum. 

Soru: Ama bakanlığa bunun gitmiş olması, bakanlığın destekleneceği anlamına gelen 

bir şey var mı?  

Mehmet Altıoklar: Mevzuatı okuması gerekiyor.  

Özge Dumlupınar: Onu konuştuk arada. Sektörün böyle bir ihtiyacı var anladığım 

kadarıyla. Bu destekte, reklam desteğinde ön onay yok. Yani bilmiyorum. Biz 

memuruz, çok garanticiyiz de, ticarette olmuyor mu, hiç mi risk alınmıyor. Bu kadar 

mı garantiyle görülüyor işler? Yani almaz mı, almıyor mu? Bu bir ticaret sonuçta, 

yanılıyor muyum?  Galiba iyi bir örneğe ihtiyaç var. Ben onu anlıyorum. Birisi sponsor 

oldu aldı. Şimdi böyle işlerde insanları cesaretlendirmek. Bu destek ön onaya tabi 

değil. Yani biz aslında bu mevzuat kurgulanırken görev başında değildim ama ön 

onayın yapılmamış olmasının sebebi hani kolaylık gösterilmek istenmesidir. Hani ön 

onay sizin için ekstra bir şey. Şunu da söyleyeyim, ön onay verilmesi %100 bir garanti 

anlamına gelmez. Zaten biz bunu yazılarımızda söylüyoruz. Yani ön onayı vermem 

benim destek için %100 bağlayıcı olmayacaktır. Bu bakanlığa bir niyet bildirisidir. 

Sizin işinizi ben uygun görüyorum, yapın başlayın,  çünkü bakanlığın yaklaşımı, onlar 

yapmaya başlasınlar, ben bir kısmını destekliyim şeklindedir. Uçak faturasını, 

elektronik bileti sunamayan veya konaklama faturasını sunamayan şirketler oluyor. O 

zaman benim bunu ödeme şansım yok.  Ama size şunun garantisini verebilirim, 

mevzuatta yazılı tüm koşulları yerine getirirseniz bu ödemeyi alırsınız.  

Serkan Çakarer: Siz bir de yurtdışında filmin gösterileceğini adama nasıl garanti 

edeceksiniz? 

Özge Dumlupınar: Şimdi yurtdışında gösterime girmesi veya satışa sunulması 

şeklinde yazılmış.  

Serkan Çakarer: Bu aslında şu, ben yine dizi filmlere dayandırıyorum. Dizide zaten bu 

sponsorluk anlaşması yapılmış. Alınacaklar alınmış, verilecekler verilmiş. Ama sen 

bunu diziye sponsor olana adama abi ben bunu 24 ülkede bilmem nerelerde 

döndüreceğim kanallarda dediğin zaman o ek bir destek. Yani bunları ek bir destek 

gibi düşünün. Bu desteğin hedefi bence şey değil, siz bu destek sayesinde filminize 

sponsor bulursunuz. Desteği değil. Sponsorlukla ilgili bakanlığın zaten bir desteği var. 

İşliyor işlemiyor, o ayrı mesele.  

Mehmet Altıoklar: Bulursunuz.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serkan Çakarer: Bulabilirsiniz. 

Mehmet Altıoklar: Şöyle. Çalışmalar sırasında çok tartışılmıştı. Burada şöyle bir yere 

geliniyor. Sinema filminde sponsorluk anlaşmasını koşullu yapacağız o zaman. 

Diyeceğiz ki, Blendax, eğer bakanlıktan destek çıkarsa 200,000 lirayı alacağım, 

çıkmazsa sadece 60,000 lirayı vereceğim. 

Serkan Çakarer: Aynen öyle. 

Yamaç Okur: Bakanlıktan destek almak için zaten banka makbuzunu yollamak 

gerekiyor. 

Soru:  Onu yapamıyorsun yani. Önceden faturalar kesilmiş.  

Özge Dumlupınar: Ödeme yapmış olması gerekiyor.  

Soru: Yarısını alınca ödersiniz. Orada banka havalelerini de görmek istiyor. Faturaları 

da görmek istiyor. 

Mehmet Altıoklar: Bu kadar da kopuk değil herhalde. O noktaya gelindiğinde 

bakanlıktan görüş alınamaz mı? Benim dosyam bu, yaptığım iş bu, şimdi ben faturayı 

keseceğim, adam parayı gönderecek. Çıkar mı çıkmaz mı? 

Özge Dumlupınar: Yani şöyle söyleyeyim, şu anda anlıyorum ki ben, işin sonuna 

doğru alacağınız sponsorlukların işine yarayacak çünkü bir 6 ay kuralı da var. Onu da 

söylemem lazım. Yani ödemeden itibaren 6 ay içerisinde bize gelmeniz lazım ki biz 

değerlendirme, destek kapsamına alabilelim bu ödemeyi. Yapım aşamasında Kültür 

Bakanlığının bir takım destekleri var. Ekonomi Bakanlığı da sonunu desteklesin. 

Çünkü yani aynı bütçeden hepsinin birden desteklenmesi mümkün değil. Aşamalara 

ayrılmış durumda.  Yapım aşamasını biraz Kültür Bakanlığından alacaksınız. Son 

kısımlarını biz destekleyeceğiz. Bundan bu sonuç çıkıyor. 

Yamaç Okur: İki ayrı devlet kuruluşundan destek almak sorun teşkil etmiyor... 

Özge Dumlupınar: Etmez çünkü harcama kalemleri farklı. O yapım. Bu satış. 

Dolayısıyla orda bir sorun olmaz. 

Soru: 6  ay kriterini  neye göre belirlediniz? 

Özge Dumlupınar: Ödeme belgesi, yani bütün sistem bunun üzerinde kurulmuş 

durumda.  

Soru: Bunu başta söyleseydiniz aslında 20 dakika boşa tartışmış olduk. Şimdi 6 ay 

olunca başta alma ihtimalimiz kesinlikle yok.  

Özge Dumlupınar: Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ödemeleri ona göre 

ayarlayabilirsiniz. Anlaşmayı ona göre yapabilirsiniz.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yamaç Okur: Sponsor için de büyük bir şey aslında.  

Özge Dumlupınar: Tabi hemen alacak parasını. Yani 2 sene 3 sene beklemek zorunda 

kalmayacak. Sponsor için iyi bir şey diye düşünüyoruz. Tabi sizin başlangıç 

finansmanınızı belki karşılamıyor.  

Yamaç Okur: Naçizane şöyle bir öneri yapabiliriz. Belki internet sayfanızda sıkça 

sorulan sorular sayfası olabilir. Sponsorlara yönelik de bakın bu olursa bu da olur 

şeklinde açıklanabilir.  

Özge Dumlupınar: Başka bir şey daha yapabiliriz. Ben bunun notunu alıyorum.  

Özge Dumlupınar: Kültür Bakanlığıyla biz bu konuları biraz istişare edebiliriz. Yapım 

destekleri var siz bu desteklerden faydalanamıyor musunuz? Ama hala bir finansman 

ihtiyacı olabiliyor. Şimdi bütçeler çok yüksek, öyle mi? 

Serkan Çakarer: Hayır, aslında bakanlık parası çok yetersiz.  

Yamaç Okur: Bütçeler ise bunun en az 4-5 katı. Ve alternatif finans kaynakları 

televizyonlar ve başka fonlar yok. Dolayısıyla yapımcı risk alıyor veya borçlanıyor. 

Serkan Çakarer: Şimdi bu sektörde bu desteğin şöyle bir değeri var eğer çalışabilirse. 

Türkiye’de Yamaç’ın en başta söylediği bir şey var. Yurt dışında distribütörler, 

filminizin dağıtımcısı ya da satış temsilcisiyle anlaştığınızda zaman onun masraflarını 

o kişinin üstlenmesi gelen gelirlerden mahsup etmesi gibi bir sistem var. Şimdi 

Türkiye’de yapımcıların bir de öyle bir derdi var. Hem mali olarak hem de 

organizasyon olarak filmin satışı, dağıtımı, neyse işte döviz kazandırıcı faaliyet ya da 

para kaybettirici faaliyet.  Bütün riski biz üstlendiğimiz için, bu tip noktalarda bir 

takım partnerlere ihtiyacımız var. Şimdi Kültür Bakanlığında da şu tip bir uygulama 

yok, filmlerin satışıyla, dağıtımıyla, yurtdışında vizyona girmesiyle ilgili henüz yok. 

Dolayısıyla da mesela özellikle yani yapım tarafını biz bir şekilde evi barkı satıp falan 

hallediyoruz. Sonunda artık şey kalmıyor. 

Özge Dumlupınar: Para bitiyor.  

Serkan Çakarer: Para bitiyor, o bitiyor, bu bitiyor. O durumlarda ne yapılabilir? 

Özge Dumlupınar: Peki meslek kuruluşlarının böyle bir finansman yöntemi yok mu?  

Serkan Çakarer: Yok. 

Özge Dumlupınar: Üyeleri için, çünkü sadece bir aidat alınıyor.  Öyle mi, bu da ancak 

kendini idare edebiliyor. 

Soru: Meslek Birlikleri henüz telif haklarını alamadıkları için.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yamaç Okur: Şu anda mecliste iki tane yasa çalışması var. Bir tanesi sinema yasası, 

bir tanesi telif yasası. Sinema yasası inşallah yakın zamanda çıkacak ve  destek 

beklentimiz çeşitlenecek. Ama telif yasası çok yakın zamanda çıkacak gibi durmuyor. 

Çıkmadığı için de meslek birlikleri müzisyenlerde olduğu gibi kuvvetlenemiyor. Yani 

hem mevcut telifleri, hem de yeni telifleri meslek birlikleri toplayamadıkları için 

kuvvetlenmiyor.  

Özge Dumlupınar: Anladım. 

Serkan Çakarer: Bir de burada meslek birlikleri kuvvetli olsalar da yani filmlere 

destek olmaları gibi bir şey de mümkün değil.  

Özge Dumlupınar: Dış İşleri Bakanlığının ve Başbakanlığın bir tanıtma fonu 

olduğundan haberiniz var mı? 

Yamaç Okur: Başbakanlığın fonu var ama,  

Özge Dumlupınar: O da mı ağır işliyor? 

Serkan Çakarer: Hayır ağır değil. 

Yamaç Okur: Farklı sistemlerle işliyor. 

Mehmet Altıoklar: Yeni yapımcıları ya da kendi başına iş yapmakta olan yapımcıları 

destekleyen bir sistem değil. Bu, kendi başına iş yapabilen ve bir sonraki sefere daha 

güçlü girebilecek olan şirketleri destekleyen bir şey. 

Özge Dumlupınar: Şimdi ekonomi bakanlığı çok affedersiniz, sözünüzü kestim, çok 

risk almak istemiyor. Ekonomik bakıyor.  

Serkan Çakarer: Daha çok başarıyı ödüllendiren bir sistem bu. 

Özge Dumlupınar: Büyük şirket, iyi iş yapar, benim ülkeme çok para kazandırır. 

Dolayısıyla bakış açımız biraz bu olduğu için sistem bu. Yani sizin söylediğinizin 

birazcık daha sosyal ve kültürel boyutu var. Dolayısıyla farklı mekanizmaları orada 

işler hale getirmek gerekiyor.  

Mehmet Altıoklar: Onu yapabilmeniz için zaten filmin içeriğini değerlendirebiliyor 

olmanız lazım. Sizin işiniz değil o, Kültür Bakanlığının işi. Yani film yapım desteğinin 

artması daha güçlenmesi için o tarafın bizim Kültür Bakanlığını muhattap alıp oraya 

başka şeyler bastırıyor olmamız lazım. 

Özge Dumlupınar: Biz pek çok kuruluşla bunu yapıyoruz. Farklı kuruluşlar farklı 

bakanlıklarla ilgili problemlerinde bize destek başvurusunda bulunuyorlar. Biz de 

konuyu değerlendirip kendi açımızdan desteklenmesini uygun görüyorsak bu konuda 

bakanlıklar arası işbirliğini başlatıyoruz. Bakanlığımız bu konuda oldukça aktif. 

Dolayısıyla bu tip şeyleri, yani biz şöyle şöyle bir destek başvurusunda bulunduk veya  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şöyle bir çalışma yürütüyoruz kültür bakanlığında. Hani tabiri caizse bize biraz destek 

olun derseniz biz bu konuda bakanlığımızı harekete geçirebiliyoruz.  

Soru: Peki tersi olabilir mi? Kültür Bakanlığından öyle bir proje desteklenir ki 

yapımcısını yönetmenini her şeyi çok iyi biliyordur. Yurtdışında zaten ödüller alan 

başarılı alan bir projedir. Ve Kültür Bakanlığı size teminat verir. Banka teminatından 

bahsetmiyorum. Ama bir çeşit güvence verir. Yani bu proje desteklenebilir diye.  

Özge Dumlupınar: Mesela destekleme kurulundan bir destek çıkması bizim için 

önemli bir gösterge.  

Soru: O projelere başka türlü bir yaklaşım getirebilir. 

Mehmet Altıoklar: Bakılabilir yani. 

Soru: Bugüne kadar kaç tane film destek aldı. Hangisi bir şey kazandı? Ekonomi 

bakanı mesela karşı mı böyle bir şeye? Bakın her sene 50 tane filme destek veriliyor. 

Eğer öyle bir şeye gidiyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Ben karşıyım böyle bir şeye.  

Özge Dumlupınar: Yok gitmiyoruz da gidelim mi diye konuşuyoruz. 

Soru: Doğru olmayacaktır.  

Özge Dumlupınar: Hibe oluyor. 

Yamaç Okur: Mevcut desteklerle değerlendirmeyelim. Daha geniş bakmak lazım. 

Şöyle bir şey yapabiliriz belki. Bahsettiniz ya Sinema Genel Müdürlüğüyle böyle bir 

çalışma. Belki yapımcı meslek birlikleri olarak biz de bunlara katılırız. Beraber ne 

yapalım biraz bunun beyin fırtınasını yapmak lazım.  

Özge Dumlupınar: Bu isabetli olur. 

Yamaç Okur: Ankara’ya gelip böyle bir çalışma planlanabilir.  

Özge Dumlupınar: Biz bu tip çalışmalara açığız. Yani bu bizim sistemimizi de daha 

etkili kılar. Dolayısıyla bu önemli olur, etkili olur. Yani belki burada verdiğimiz nakit 

destekler bilemiyorum onlar kadar olur mu ama belki, çünkü devletin kolaylaştırıcı 

fonksiyonu da oldukça önemli. Onu harekete geçirebiliriz. Bu anlamda önemli olur.  

 

Soru: Bakanlıklar arası  o kadar büyük kopukluklar var ki siz bunu yapabilirseniz 

hakikaten bizim sektörle ilgili çok büyük bir şeyi aşmış olursunuz. Biz maliye ve kültür 

bakanlığını hiç bir zaman aynı masaya oturtamadık. Oturduğumuz zaman arada yok 

olan rüsumların hesabını soracağız diye ikisi de birbirinden kaçıyor.  

Özge Dumlupınar: Bunu yapmayı deneriz. En azından belirli taslaklar geliştirilebilir. 

Oturulup bunlar üzerinde konuşulabilir. Ben yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yatırım teşvik sisteminde biz bunu yaptık. Yani ben o zaman o ekipteydim ve bu 

yapılabiliyor. Yani bunda da neden olmasın diyoruz. En azından deneriz. 

Şimdi son kısımdayız. Artık nelere dikkat edeceğiz. Tüm başvuruları bize yapacaksınız. 

Söyledik zaten ödeme belgelerinin 6 ay içerisinde sunulması lazım. Yine pazara giriş 

ve reklam desteklerinde de ödeme belgeleri, filmin yurt dışında gösterime 

girmesinden itibaren 6 ay içerisinde bakanlığımıza iletilecek. Tüm ödemeler 

bankacılık kanalıyla yapılacak. Elden ödemeleri kabul edemiyoruz. Bu önemli. Şimdi 

bazen de öyle oluyor. Bazen başvuru işlemi bitiyor. Tamam, ön onay verdiniz,  veya 

ön onaya tabi olmayan desteklerde vermedik. Başvuruyu yapıyorsunuz, bakıyoruz ki 

bazı belgeleriniz eksik. Onu sizlere diyoruz ki şunları tamamlayın. Bunun üç ay 

içerisinde tamamlanmış olması gerekiyor. Üç ay sebebiyle tamamlanmadığında 

reddediyoruz ve benim hakikaten canım yanıyor. Yani her şey yapılmış, bitmiş, 

faturalar var ama 6 ay içinde sunulmamış. Ödeyemiyoruz. 3 ay içerisinde eksikler 

tamamlanmamış. Ödeyemiyoruz. Veya bir ay önceden başvurulamamış, ön onay 

veremiyoruz gibi şeylere dikkat etmek lazım devletle olan ilişkilerde. Galiba bitti. 

Serkan Çakarer: Bu o kadar kötü değil söylediğiniz şeyler. Halihazırda bakanlığa 

faturaları, fişleri verdiğimiz zaman fişlerin tercümesini istiyorlar mesela bizden.  

Özge Dumlupınar: Biz yemek parasını karşılamadığımız için onunla ilgilenmiyoruz da.  

Afiyet olsun. Ama şunu da söylemek lazım. Çince bir fatura getirirseniz bize, biz de 

onun tercümesini istiyoruz ama İngilizce herkes bakanlıkta bildiği için İngilizcelerin 

getirmenize gerek yok.  

Yamaç Okur: Faturaların asıllarını mı istiyorsunuz? 

Özge Dumlupınar: Şimdi faturaların asıllarını veya noter onaylı örneklerini getirmeniz 

gerekiyor. Ama hiç bu maliyete katlanmanıza da gerek yok. Bakanlığa getirebilirsiniz 

faturayı. Ama aslını istiyorsanız fotokopi yapın, biz aslının aynısıdır deyip size iade 

ediyoruz.  

Mehmet Altıoklar: Tamam çünkü aslını maliye bakanlığı görmek istiyor.  

Özge Dumlupınar: Hani aslını getirirseniz ama fotokopili getirirseniz çünkü böyle 

onlarca yüzlerce fatura oluyor. O zaman çok eziyet oluyor. Mevzuatta yazıldığı 

şekilde,  uzmanlarımız aslı gibidir yapıyor. 

Soru:  Her şey kontrollü mü? 

Özge Dumlupınar: Tabi her şey kontrol altında.   

Mehmet Altıoklar:  Teşekkür ederim.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Ben teşekkür ederim. Buyrun. 

Soru: Bir kere çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı oldu. Şimdi bir konu var benim merak 

ettiğim. Biliyorsunuz sinemada ortak yapım diye bir şey var. Yabancılarla ortak yapım 

yapılıyor. Bu durumda iki üç tane ortak var. Üç ortaktan küçük olan ortak Türk 

yapımcı şirketi. Bu yapımcı şirket yurt dışında bu filmin vizyona girmesinin 

desteklenmesi için başvuru yapabiliyor mu acaba? 

Özge Dumlupınar: Şimdi mevzuat şirket diyor ve Türkiye’de kurulan şirket diyor.  

Serkan Çakarer: Filmin bir kısmının ya da tamamının Türkiye’de çekilme şartı var. O 

tamamsa oluyor. Benim anladığım odur.  

Soru:  Yani %20’ si Türk firmaya ait ve film de Türkiye’de çekilmişse başvuru 

yapılabilir mi? 

Serkan Çakarer: Bence başvurabilir. 

Özge Dumlupınar: Türkiye’de kurulmuş bir şirketse başvurulabilir.  

Yamaç Okur: Sahiplikten bahsediyorlar. 

Özge Dumlupınar: Hani biz aslında kendi şirketlerimize kazandırmak istiyoruz. Onları 

desteklemek istiyoruz. Ben çok uzun süreler yabancı sermaye genel müdürlüğünde 

çalıştım ve Türkiye’deki yabancı şirketleri destekleriz diye epey mücadele verdim. 

Şimdi biraz farklı bir şeye geçtim ama tabi aslından bakarsanız, Türk hukuku açısından 

bakıldığında Türkiye’de kurulu bulunan bir şirket Türk şirketidir. Ama şirketi 

Türkiye’de kurmanız lazım.  

Soru: Yok hayır şöyle, şirket Türkiye’de zaten de diğer ortaklar,  

Serkan Çakarer: Bir, filmin bir kısmının ya da tamamının Türkiye’de geçmesi 

gerekiyor. İki, bunun döviz getirici bir faaliyet olduğunu kanıtlamanız gerekiyor.  

Özge Dumlupınar: Evet, bunun dışında bir konumuz yok mevzuatta.  

Serkan Çakarer: Yani filmi mesela Amerika’da vizyona sokacaksınız ve orada 300-

400,000 seyirci olacak. Bundan sizin bir TL gelir elde etmek gibi bir şeyiniz varsa olur 

ama filmin ticari, döviz getirici niteliği yoksa mesela, Türkiye’de de çekilse hayır 

denebilir. Ama döviz kazandırıcı niteliğinden %20 pay ne kadar gelir bilmiyorum. Yani 

onu da işte değerlendireceksiniz. Film bazında bence ona bakmak lazım. Bizim böyle 

büyük şeylerimiz olsa, öörneğin, Tom Tykwer, Cloud Atlas’ın %20 ortağı Türkiye olsa 

da o filmin 150 milyon dolarlık dünya kazancının 30 milyon doları buraya gelse de biz 

de onun parasını alsak, biraz hayal şu anda yani. O filmlere %20 ortak olmak mümkün 

değil. Ticari getirisi olabilecek filme %20 ortak olması bir Türk şirketinin mümkün 

değil şu an. Orta ölçekli filmlerin de ciddi para getirisi çok zor. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Ama o tip yapımlarda yapımcı şirket Türk mü dür?  

Serkan Çakarer: Yapımcılardan biri Türk, evet.  

Özge Dumlupınar: Peki o filmi kim yapar. Bir şirket yapar. Üç şirketin ortak olduğu bir 

şirket yapar? Nerede kurulur bu şirket? 

Soru: Ortak bir şirket yapmıyor. Şöyle düşünün %70 Almanya, %20 Yunanistan %10 

Türkiye. %10 filmin hakkına sahip olan bir Türk şirketi var.  

Özge Dumlupınar: Şimdi bunu bir düşünelim. Yararlanıcı tanımı şu: Türkiye’de 

kurulu, borçlar kanununa veya Türk ticaret kanununa göre kurulan bir şirket olur. 

Şimdi yalnız bunu ne kadar söylemek doğru bilmiyorum ama bu tip ortak yapımlar, 

bu tip tüzel kişilik kazanmamış yapılar konusunda biraz temkinliyiz. Yani çok fazla 

böyle bir şey gelmedi. Bu  ortak yapım meselesi, sizin çok sektörünüze özgü bir şey. 

Bunu biraz düşünürüz. Ama yani mevzuatta söylediği şu, Türkiye’de kurulmuş bir 

şirket olacak. Türk ticaret kanuna tabi bir şirket olacak veya adi bir şirket olacak. 

Türkiye’de kurulu bir şirket olacak. Bunu sağlayabiliyorsanız sorun olmaz. Ama 

sağlayamadığınız durumlar olacak sanki, öyle mi? Türkiye’de. Türk filmi demiyor. 

Türkiye’nin tanıtımına olumlu katkı sağlayacak, tamamı veya bir kısmı Türkiye’de 

çekilecek diyor.  

Soru: Yani şöyle. Türkiye’de kurulu bir Türk şirketi var zaten işin içinde. Ama tek 

başına yapmıyor bu filmi. Diyelim ki %40 ortak Fransız, %40 ortaklı İtalyan %20 ortak 

da Türkiye var. 

Özge Dumlupınar: Gelmişler bir şirket mi kurmuşlar.  

Soru: Hayır bir sözleşme imzalamışlar ortak bir film yapacağız diye.  

Özge Dumlupınar: Yani bir ortaklık kuruyorlar. Şirket yok da ortada... 

Yamaç Okur: Filmin bütçesi 1 milyon lira, Türkiye’de de %20sine hakim olan bir şirket 

var 200,000 liralık finansman sağlıyor. Ve Türkiye’deki sahibi de o, Türkiye’deki 

haklarına sahip olan. Aslında siz yapımcı olarak kime bakıyorsunuz, soru bence bu 

olmalı. Bir filmin yapımcısı kimdir sizin için? Bence kritik soru o.  

Özge Dumlupınar: Yani bu soruya şimdi bir cevap verebileceğimi sanmıyorum. Ama 

bu konuşulması gereken konulardan bir tanesi.  

Serkan Çakarer: Türkiye’nin telif hukuku konusunda tanınan bir hukukçusuna 

Eurimages destek sürecini anlattım bir sohbet esnasında, “Serkan Bey bu aslında bir 

vergi kaçırma operasyonu” diye söze başladı. Yani düşünün avukata konuyu 

anlatamadım.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Peki başka bir soru, biraz daha anlayabilmek için, o eserin eser 

işletme belgesi içindedir o belki, kimde o belge? 

Yamaç Okur: Türkiye şirketinde var.  

Özge Dumlupınar: O zaman sorun olmaz ama çok kesin bir cevap değil bu. Bakmak 

lazım. 

Yamaç Okur: Filmin eser işletme belgesini inceliyor musunuz?  

Özge Dumlupınar: Şimdi ortak filmlerde tereddüt edersek bakarız. 

Yamaç Okur: Ortak yapım değil, normal bir film için de bakıyor musunuz? 

Özge Dumlupınar: Hayır bakmıyoruz.  

Yamaç Okur: Neye bakıyorsunuz? 

Serkan Çakarer: Yapımcı ile o şeyin gerçekten arasındaki ilişki ne? Yazmıyor tebliğde. 

O kadar detaylı yazmıyor ama. Muhtemelen bakılacaktır ya da jeneriğine bakılacaktır. 

Yamaç Okur: Türkiye o açıdan çok sorunlu bir ülke. O kadar çok böyle kurulan şirket 

var ki ilk filme ortak alınamıyor bakanlık mevzuatına göre. Halbuki ortakları var.  Bu 

yüzden mesela işletme belgesi ilk filmlere çıkıyor ama mesela yapımcısı farklı. Bence 

bakılması doğru değil.  

Özge Dumlupınar: Ama geçmeden, bu önemli bir konu. Çok üstü kapalı bir şekilde 

geçti bir toplantıda. Bu ortak yapım meselesinde, Cem Bey’le, Sinema Genel 

Müdürlüğüyle bir başka şey için konuştuk. Ya bu nasıl bir şey derken bu yine kaynadı. 

Şimdi kaynamaması şu nedenle önemli, biz bilmezsek o zaman destekleyemeyiz. 

Bizim gerçekten neyin ne olduğunu bilmemiz önemli. Şimdi bazı şirketler şöyle bir 

tereddüt içinde kalıyorlar, çok bilirseniz bizi kısıtlar mısınız? Tam tersine. En azından 

kişisel olarak ben bunu söyleyebilirim. Bilmezsem kısıtlarım yani. Eğer bunu 

göremezsek, neyin ne olduğunu bilemezsek, o zaman daha çok şüphe doğar ve şey 

olur. Bunu öğrenelim. Hani ortak yapım meselesini öğrenelim. Ne yapabileceğimizi o 

zaman bakabiliriz. O yüzden ben bunu not olarak alıyorum. 

Tolga Esmer: Ortak yapımla ilgili belki aydınlatıcı olur, ortak yapım yapmış biri olarak 

belki şuna bakabilirsiniz. Normalde ortak yapıma başlamadan önce her ortak yapımcı 

kendi ülkesinin sinemayla ilgili kuruluşundan – Türkiye’de Kültür Bakanlığı Fransa’da 

CNC gibi- bu filmin bir ortak yapım olacağına dair bir ön başvuruda bulunuyor. Bu ön 

başvurudan bir onay alıyorsunuz. Sonra film bittikten sonra bir ortak yapım belgesini 

alıyorsunuz. Ortak yapım belgesinin size sağladığı şey şu, her ülkede o film o ülkenin 

filmi olarak kabul ediliyor.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serkan Çakarer: Bir şey sorayım mı Tolga, kafanı karıştırayım biraz. %20 arkadaşın 

anlattığı destek tarzında, Kültür Bakanlığından post prodüksiyon desteği alabilir mi? 

Tolga Esmer: Bir saniye oraya da geleceğim. Kültür Bakanlığının belirli baremleri var, 

puanlama sistemleri var. Bir filmin Türk filmi olarak kabul edilebilmesi için Türk ortak 

yapım kısmının en az %50 olması lazım. Eğer bu sağlanmamış ise, onların koyduğu ve 

bana göre çok yanlış olan bir puanlama sistemine göre 14 puanı toplamış olması 

gerekiyor.   

Özge Dumlupınar: Bu kriterleri karşılamayan bir filmi destekler misiniz? 

Tolga Esmer: Bazı şeyler koyabilirsiniz. Kaldı ki bence bunu bakanlıkla halletmemiz 

lazım. Çünkü o puanlama kriterleri, Türk filmi olma kriterleri son derece ağır kriterler. 

%20 ortak yapımla hiç bir Türk filmi Türk filmi sayılamıyor mesela. Çünkü zaten %20 

ortak yapımcı olduğunuz zaman puanları toplayacak kadar da şeyiniz genellikle 

olmuyor. Ayrıca bunun üzerinde çalışmamız lazım ama bilginiz olsun diye 

söylüyorum. 

Özge Dumlupınar: Şöyle bir şey yapılabilir belki. Yani şu anda aklıma gelen bir şey bu. 

Böyle bir şey gelirse, yani şu an itibariyle böyle bir şey gelmedi, çok da üzerinde 

detaylı bir çalışma yapıldı mı mevzuat hazırlanırken doğrusu bilmiyorum ama pek 

sanmıyorum.  

Serkan Çakarer: Şundan gelemez zaten. %20 ortak yapımcılı olan bir Türk filmi var mı 

son yıllarda olan? 

Tolga Esmer: Hayır olamaz zaten. 

Serkan Çakarer: Olamaz zaten. Ondan gelemez. Ama o bir örnek durumdur.  

Tolga Esmer: %20 sözleşmesi imzalanmış bir örnek var. 

Serkan Çakarer: O özel bir finansman ile yapılabilir. Bir televizyon destekleyebilir. Şu 

olabilir bu olabilir. Çok marjinal bir örnektir ama bir örnektir sonuçta. Bu soruyla 

karşılaşabilirsiniz.  

Özge Dumlupınar: Karşılaşırız. Bunu düzenlemek gerekir ama. Buna bir an evvel vakıf 

olmak, bizim için, bunu düzenleyebilmek için gereklidir. Şimdi siz bana bu 

düzenlenmemiş durumda iken gelirseniz mevzuatta yazmadığı için, yeri olmadığı için 

ben bunu destekleyemem. Ama siz bunu bize bir talep olarak iletirseniz. Biz buna ‘ya 

doğruymuş bu’ dersek belki bir formül belki bulabiliriz. Şöyle bir formül. Çok kişisel 

bakanlıkla hiç ilgisi yok. Size ortaklık oranınıza göre destek verebiliriz. Yine yabancıya 

destek vermeyiz. Size veririz. Gerçi ne yaparsak yapalım dolaylı yoldan yabancıyı 

desteklemiş oluyoruz da. Neyse, ortak oranınıza göre bir şey belki yapılabilir. Ama şu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an itibariyle onun yeri çok yok. Söyleyeyim. Bunu bir an evvel intikal ettirirseniz bu 

değerlendirilir ki buna yer açılır.  

Soru: Şimdi ben daha önce ortak yapımcılık yapmış bir yapımcıyım. Ben mesela 

Amerika’da on yıldır şirket sahibiyim. Türkiye’ye geldim. Türkiye’de film yapmaya 

çalışıyorum. Şu anda Amerika’da vizyona girmem için benim yani Amerika’da (...) 

almam için Amerika’da yapmam lazım filmi ve benim adımı taşıyan oradaki şirket film 

yapımcısı olarak gözüküyor. 

Özge Dumlupınar: Sizin mi şirket peki? 

Soru: Benim şirket evet.  

Özge Dumlupınar: Yani tamamına yakını size ait. 

Soru: Evet evet benim şirketim.  

Özge Dumlupınar: Amerikan şirketi olarak muamele görüyorsunuz.  

Soru: %100’ü benim şirketim. Ama ben Türkiye’de çekeceğim filmi bu sefer 

yurtdışında gösterime gireceği için bazı olanaklardan orada faydalanmak istiyorum. 

Yani filmi (almak) önemli değilse, şey, Türkiye (döviz getirme) bakımından önemli 

değilse bunu bedeli daha az, %50 %20 %10 bile olsa, çünkü çoğu zaman sinemacılar 

bu şekilde. Mesela bu hafta bana sadece 3 tane co-prodüksiyon, yani film ortaklığı 

teklifi geliyor. Her hafta, yapımcı (olanlar) vardır mutlaka, Almanya’dan Fransa’dan 

İngiltere’den, orada işimi kolaylaştırmak isteyen insanlar %10u bize kalsın %50si size 

kalsın deyip Türkiye’de kendilerine ortak firma ararlar.  

Özge Dumlupınar: Yani düzenlenmesi gereken bir konu. Şu anda ben yerini 

bulamıyorum bunun. Düzenlenmiş değil. Ama düzenlemek gerekir. 

Yamaç Okur: Başka soru var mı acaba?  

Serkan Çakarer: İstiyorsanız yavaş yavaş bitirelim.  

Soru:  Bir film için beş kere diye geçiyor pazara giriş giderlerinde destek. Halbuki bir 

bölüm dizi bir film gibi.  

Özge Dumlupınar: Yok, dizinin tamamı. Dizi için soruyorsunuz değil mi? 

Soru: Bir de şeyi sormak istiyorum az önce de geçti. Bizim aslında yasal 

düzenlemelere en çok başımızı ağrıtan şey geçmişten bugüne bu ülkemizin tanıtıma 

olumlu katkı sağlayan, genel ahlak v.s. ne kadar önemli olsa Türkiye’deki mevcut 

durumu, siyasi olarak, eleştiren filmler var. Destek alabilirler mi?  

Özge Dumlupınar: Ay çok zor bir soru bu. Gerçekten bence çok zor bir soru.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emin Demirtaş: Yani dizide şöyle bir şey zaten. Muhteşem Yüzyıl örneğin, 

organizasyon desteğimiz var, Mipcom’a katıldı, faturalarını yollasaydı desteğimizi 

alırdı. 

Özge Dumlupınar: Sizin düşündüğünüz kadar siyasi değil. Biz siyasi bir karar 

veremeyiz. Siyasi bir karar vermemiz mümkün değil. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla, 

herkese eşit mesafede durmak zorundayız bakanlık olarak. Ben onu kastetmedim. 

Hep Muhteşem Yüzyıl üzerinden gidildiği için, son dönemde tepki çeken bir şeye 

vermeyeceğiz falan hayır öyle bir şey söz konusu olacağı için değil. Ama kimi örnekler 

olacak ki Türkiye’nin tanıtımına olumlu katkı gerçekten yapıyor mu bu film diye 

soracağımız durumlarla karşılaşabileceğiz. Ama şimdi böyle bir film gelirse nasıl 

olacak. İşte biraz önceki o komite bence o anlamda önemli. Çünkü bizim bakış açımız 

sanat değil. Sanatsal değil. Para kazandıracak mı biz ona bakıyoruz. Böyle bakarsanız 

da sanatsal açıdan hiç bir değeri olmayan bir film Türkiye’ye de çok da para 

kazandırabilir. Dolayısıyla biz de bunu çok kısıtlı bir şekilde aslında uygulayamayız. 

Yani böyle bir yetkinliğimiz yok. Ama hani tabi çok ahlaka aykırı ögeler içeren bir filmi 

de desteklemek mümkün olmayacaktır. Ben bununla ilgili şöyle bir tedbir, bu benim 

kişisel görüşüm, siz mutlaka gösterime girmeden önce bir bandrol alıyorsunuz değil 

mi? Evet bir belge alıyorsunuz. Yani bu belgeyi, çünkü ben onun mevzuatını 

inceledim. O belgeyi alabilmeniz için eserinizde kamu ahlakına, kamunun yararına 

aykırı unsurların olmaması gerekiyor.  

Kategorizasyon yapılıyor ancak onun mevzuatta yükümü var. Yani bu konuda 

sorumluluk kültür bakanlığına aittir. Eğer gösterime girmek için ona bir bandrol 

verdiyse, benim için okay’dir. Bu noktada da başka bir sorundan bahsettiler. Çünkü 

bazı film festivallerinde hiç gösterime girmemesi gerekiyormuş galiba koşul olarak.  

Böyle bir şey gelirse ne yapacağız, bakacağız. Yani bu konuda biz kültür bakanlığı ile 

ortaklaşa çalışmak durumundayız yalnız onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi bizim 

hedefimiz bakanlık olarak para kazandırması olduğu için hani Türkiye’nin tanıtımına 

işte bu katkı sağlıyordur, sağlamıyordur... Yani kültür bakanlığı bandrol verdiyse bizim 

için sağlıyordur demek durumundayız yani.  

Serkan Çakarer: Bir yandan çok atipik bir şey yani. Ekonomiyle ilgili, döviz getirici bir 

şeyin içinde Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili bir şey aslında emniyet subabı gibi olmaması 

lazım aslında tabi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Dumlupınar: Sinema zor bizim için. Onun için ama bu önümüzdeki yıl bence 

bütün bu soruların, sorunların halledilebileceği bir yıl olacak ve şöyle kişisel bir 

hayalim var. Şöyle sinemada da bir kaç güzel proje yapabilirsek hem bizim için hem 

sizin için bu isabet olacak. Yani bundan sonrasında ilerleyebilmek için. Ama iyi 

organize olmamız lazım. Yani çok iyi organize olmamız lazım. Karşılıklı birbirimize 

güven vermemiz ve bu güveni de zedeleyecek hiç bir şeye de müsaade etmememiz 

lazım. Sanıyorum yeterince anlatabildim.  

Serkan Çakarer: Çok çok teşekkür ederiz.  

 


