Se-Yap Çarşamba Toplantıları 26 Ağustos 2015
Toplantı Konusu: Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek ulusal film festivalleri ile
ilgili bilgi paylaşımı.
Katılanlar: Se-Yap Yönetim Kurulu ve Üyeleri
34. İstanbul Film Festivali yarışmalı bölümlerinin iptali ile başlayan sürecin
devamında Ankara Film Festivali, Ankara Engelsiz Filmler Festivali de yapılamadı.
Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanan Adana Altın Koza ve Antalya Altın
Portakal Film Festivalleriyle ilgili meslek birliğimiz yönetim kurulu ve üyelerinin
gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili bilgi paylaşımı toplantısı yapılmasına karar verildi.
Bu yıl 14 - 20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 22. Adana Altın Koza Film Festivali
ekibinin belirlenmesinin ardından yönetim kurulumuz festival direktörü Kadir
Beycioğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ana gündem maddesi “Eser
İşletme Belgesi” idi. Adana Altın Koza Film Festivali önceki yıllarda olduğu gibi uzun
metraj filmlerden eser işletme belgesi talep edildiğini beyan etti. Toplantı tarihi
itibarıyla festivalin son başvuru tarihine birkaç gün kalmıştı ve Kadir Beycioğlu
başvuru yapan uzun metraj filmlerin eser işletme belgelerini sunduklarını ya da
başvuru sürecini başlattıklarını beyan etti. Festivalde, Ulusal Öğrenci Filmleri
Yarışması ve Akdeniz Ülkeleri Kısa Film yarışmaları yer alıyor. Kısa film gösterimleriyle
ilgili sorun yaşanmaması için Sinema Genel Müdürlüğü ile festival ekibinin iletişime
geçmesi sağlandı. Geçtiğimiz günlerde de festival, gerek ulusal ana yarışma gerekse
kısa film kategorilerindeki yarışma filmlerini açıkladı.
Se-Yap, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği olarak eser işletme belgesi
konusundaki görüşümüzde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Her türlü
sanatsal faaliyette yapılacak gösterimlerin eser işletme belgesi şartından muaf olması
gerekmektedir. Amacımız festivallerin sorunsuz yapılabilmesi, filmlerin seyircisi ile
buluşma ortamının sağlanması için çözümler üretmeye çalışmaktır.
Bu yıl 52. si gerçekleşecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin içeriğinde
yapılması planlanan değişikliklerin sektörde duyulmasından bir süre sonra Festival
Direktörü Elif Dağdeviren meslek birliğimiz yönetim kurulu ile toplantı talep etti.
Festival Direktörü Elif Dağdeviren, meslek birliğimizle yapacağı görüşmenin ardından,

diğer sinema meslek örgütlerini de kapsayacak bir seri toplantı yapacağını iletti. 7
Ağustos tarihinde meslek birliğimizde toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda, festivalin
başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, festivalin içeriğinin nasıl olacağı ve yarışmalı
bölümlerin yönetmeliklerine dair somut bilgiler alınamadı. Bu sebeple, yönetim
kurulumuz oluşturulacak bir heyetin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes
Türel ile görüşmesine karar verdi ve randevu talep edildi. Se-Yap yönetim kurulu
başkanı Zeynep Özbatur Atakan, başkan yardımcısı Sevil Demirci, üyelerden Biket
İlhan, Mehmet Eryılmaz ve Atalay Taşdiken'den oluşan heyet 13 Ağustos 2015
tarihinde Antalya'da Başkan Menderes Türel ile görüştü. Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı'na Altın Portakal Film Festivali ile ilgili aşağıda yer alan konu başlıkları iletildi.
* Festival, önceki yıllarda olduğu gibi ulusal yarışma, belgesel ve kısa film
yarışmalarından oluşmalıdır.
* Festivalin içeriğinde yapılacak değişiklikler öncelikle sektörle müzakere edilmelidir.
* Festivalin bir artistik direktörü olmalıdır. Artistik direktör yıl boyu sektörün
paydaşlarıyla iletişimi etkin yürütebilmelidir.
* Antalya Altın Portakal Film Festivali, ulusal yarışma bölümünün büyümesi ve
güçlenmesi ile uluslararası anlamda güçlenebilir.
* Festival yönetiminin devamlılığı önemlidir. Festivali kimin yapacağının her yıl ihale
ile belirlenmesi kurumsal anlamda muhatap bulma konusunda sorun
oluşturmaktadır.
* Kısa film yarışma bölümünün devam etmesi uluslararası alanda festivalin prestijini
artıracaktır.
* Festivallerde yapılacak değişimler FIAPF (International Federation of Film Producers
Association) kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
* Belgesel film yarışması ile ilgili alınacak kararlarda Belgesel Sinemacılar Meslek
Birliği ile temas edilerek ilerlenmesi gerekmektedir.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıyla yapılan toplantıda görüşülen konular yazılı
olarak 16 Ağustos 2015 tarihinde belediye özel kalemine iletildi. İletilen yazı ile ilgili
tarafımıza yanıt verileceği bilgisi alındı. Ancak üye toplantımızın gerçekleştiği gün
itibarıyla yazıya dair geri bildirim alınamamıştır.

26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen üye toplantısının ardından Antalya Büyükşehir
Belediyesi özel kalem müdürlüğüne festival başvurularının ne zaman açılacağına dair
soru, yazılı olarak gönderilmiştir.
Toplantının son bölümünde, 34. İstanbul Film Festivali ulusal yarışmasının iptal
edilmesiyle ilgili olarak sekiz yönetmenin hazırladığı 12 Ağustos tarihli basın
bildirisine istinaden henüz ilgili kurumdan bir yanıt alınamadığı konusu görüşüldü.

