
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivaller İstanbul’da Sektör Buluşma Toplantısı  

Konuk: Toronto Film Festivali – Kerri Craddock  

Moderatör: Yamaç Okur, Yapımcı, Se-Yap Yönetim Kurulu Üyesi  

Tarih: 4 Temmuz 2015  

Yer: Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği Binası Toplantı Salonu  

 

 

Yamaç Okur: Merhaba hoşgeldiniz. Festivaller İstanbul'da projesi kapsamında 

konuğumuz Toronto Film Festivali film seçicilerinden Kerri Craddock. Hoş geldiniz. 

Öncelikle Toronto Film Festivali hakkında bilgi verebilir misin?  

Kerri Craddock: Toronto Film Festivali, festivallerin festivali fikri ile ortaya çıktı. Yani 

festivallerdeki en iyi filmleri gösteren bir festival olarak başladı. Zaman içerisinde 

festival gelişti ve filmlerin prömiyer yaptığı bir festival haline geldi. Özellikle Oscar 

yarışına katılacak filmlerin geçtiği bir festival oldu. Her yıl 280 civarında film 

gösteriyoruz. Bu filmlerin yarısı dünya prömiyerini yapıyor. Diğer yarısı Berlin, 

Cannes, Locarno, Venedik gibi A tipi festivallerden gelen filmler oluyor. Festivalimizi 

diğer film festivallerinden ayıran en önemli özellik, halka, kamuya açık bir festival 

olmasıdır. Bu sebeple Toronto Film Festivali seyircinin aktif olduğu bir festivaldir. 

Festivalimizde farklı bölümler yer alıyor. Gala gösterimleri, özel gösterimler, ilk ve 

ikinci filmini çeken yönetmenlerin yer aldığı keşif bölümü, günümüz sineması 

bölümü, deneysel sinema filmlerinin yer aldığı bir bölüm, korku türüne ağırlık 

verdiğimiz “gece yarısı çılgınlığı” bölümlerini sayabilirim. Bu yıl ikincisini 

gerçekleştirdiğimiz uluslararası kısa film programımız var. Önceki yıllarda sadece 

Kanada filmleri yer alıyordu bu bölümde. Bu yıl başlayan iki yeni programımız var. 

Bildiğiniz gibi Toronto yarışmalı bölümü olmayan bir festival. Bu yıl "Platform" adında 

yeni bir bölümümüz olacak. Bu bölüme 10 - 12 civarında film almayı planlıyoruz. Bu 

bölümde diğer festivallerde olduğu gibi kırmızı halı organizasyonları da olacak. Diğer 

yeni bölümümüz ise televizyon ile bağlantılı. Bildiğiniz gibi dizilerin tüm dünyada 

yükselişi söz konusu. Buna bağlı olarak yeni başlayacak dizilerin pilot bölümlerinden 

oluşacak, beş veya altı diziyi kapsayacak bir bölüm gerçekleştireceğiz. Televizyonda 

da otör yönetmenlerin çalışmalarını izliyoruz, özellikle bu işleri keşfetmeyi 

hedefliyoruz.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benim görevime gelince, festivalin programlama direktörüyüm. Dokuz yıldır 

festivalde çalışıyorum. Artistik direktör Cameron Bailey ile beraber çalışıyorum. 

Görevimiz dünyadaki farklı coğrafyalardan gelen filmleri izlemek ve seçmek. Diğer bir 

görevim de festivalde gösterilecek filmleri programa yerleştirmek. Bu sebeple festival 

tarihi yaklaştıkça oldukça yoğun çalışıyorum.  

Yamaç Okur: Senin sorumlu olduğun bölgeler neresi?  

Kerri Craddock: Ben Avrupa'dan sorumluyum.  Türkiye'deki sinema sektörü ile ilgili 

belirli bir bilgiye sahibim.    

Yamaç Okur: Özellikle son yıllarda Toronto film festivalinin geliştiğini görüyoruz. 

Market bölümü için bunu söyleyebiliriz. Bu konuda ne söylemek istersin? Yarışmalı 

bölüm diğer festivallerle özellikle Venedik Film festivaliyle rekabeti artırır mı?   

Kerri Craddock: Bu rekabeti dostane bir rekabet olarak düşünelim. Farklı olarak 

Toronto, basının ve seyircinin etkin olduğu bir festival. Marketimize bağlı olarak satış 

olanaklarının yoğun olduğu bir festival olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman 

yarışmalı bölümle biraz açgözlü mü davrandık diye düşünüyoruz. Öte yandan Venedik 

Film Festivali artistik direktörü Alberto Barbera ile sürekli iletişim halindeyiz.  

Yamaç Okur: "Platform" olarak adlandırılan yarışmalı bölümde dünya prömiyeri şartı 

var mı?  

Kerri Craddock: Dünya prömiyeri şartı yok. Diğer bölümlerde de bu şart yok. Fakat 

Kuzey Amerika prömiyeri şartı var.  

Yamaç Okur: İlk ve ikinci filmini çeken yönetmenlere Toronto ne kadar yer ayırıyor?  

Kerri Craddock: Bu bölümde 30 - 40 civarında film yer alıyor. %10'dan daha fazla 

olmuş oluyor. Bu filmler farklı bölümlerde yer alabiliyorlar. Hangi filmin hangi 

bölümde olacağı elbette filme bağlı bir durumdur. Filmin satış imkanını artırmak 

açısından küçük bölümlerde yer almasının avantajlı olduğunu söyleyebilirim. 

Yamaç Okur: Toronto Film Festivali Amerikan ve Kanada sinemasına ne kadar yer 

veriyor?   

Kerri Craddock:  Festivalde yer alan filmlerin %50'den fazlası yabancı dilde film, farklı 

coğrafyalardan filmlere geniş yer ayrıldığını söyleyebilirim.  

Yamaç Okur: Toronto ve Venedik film festivali bir filmi aynı anda gösterebiliyor mu? 

Son dönemde her iki festivalin gösterdiği ortak film sayısı azaldı gibi geliyor, ne 

dersin?  

Kerri Craddock: Hayır, tam tersi. Venedik Film Festivalinden en son 30 civarında film 

aldık. Yine Cannes Film Festivalinden de 30 civarı filmi göstereceğiz. Berlin Film  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivalinden 4 - 6 adet civarında film geliyor. Son dönemlerde bir filmin uluslararası 

açılışı için önemli kombinasyon şöyle, Venedik, Toronto, San sebastian veya Toronto 

Berlinale gibi.   

Enis Köstepen: Festivalde Türkiye'den sorumlu kişi kim?  

Kerri Craddock: Dimitri Eipides sorumlu, kendisi aynı zamanda Selanik Film 

Festivalinin direktörü. Uzun yıllardır Türkiye'den sorumlu kendisi. Bu yıl ben de 

kendisiyle çalışıyorum. Buraya da o sebeple geldim.  

Soru: Ülkemizde ulusal yarışmada gösterilen ve yarışan bir film Toronto Film 

Festivalinde yer alabiliyor mu?  

Kerri Craddock: Evet elbette yer alabiliyor.  

Soru: Festivalin tarihini öğrenebilir miyiz?  

Kerri Craddock: Toronto Film Festivali bu yıl 10 - 20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.  

Yamaç Okur: Film seçim takviminden de bahsetmek iyi olur.  

Kerri Craddock: Filmler yoğun olarak Temmuz ayında izleniyor. Süreç Ağustos ayında 

da devam ediyor. 28 Temmuz'da ilk basın toplantısı yapılıyor. Gala filmleri ile açılış ve 

kapanış filmleri duyuruluyor. Ardından her hafta duyuru yapılmaya devam ediliyor. 

En son duyuru 25 Ağustos'ta yapılıyor ve program kapatılıyor.  

Soru: Ön kopya izliyorlar mı?  

Kerri Craddock: Elbette kaba kurgu izliyoruz.  

Soru: Benim filmim "docufiction" olarak adlandırılıyor. Toronto Film Festivalinde 

belgesel filmler için bölüm var mı? Bu tür bir filmin TV bölümünde yer alması 

mümkün olabilir mi?  

Kerri Craddock: Az önce bölümleri sıralarken tamamını saymadım. Festivalimizde 

toplamda 13 - 14 bölüm yer alıyor. Belgesel filmler için de bir bölümümüz var. Bu 

bölümde 13 tane belgesel film gösteriyoruz. Bu bölüm için film seçerken biraz daha 

sınırları zorlayıcı olmasına dikkat ediyoruz. Bazen bu tür filmleri belgesel dışındaki 

bölümlere de alabiliyoruz. Bu tür filmlerin TV bölümünde yer alabilmesi mümkün 

değil. TV bölümünde seri hikâye anlatımının olmasına dikkat ediyoruz.  

Yamaç Okur: Festivale her yıl yaklaşık kaç film başvuruyor?  

Kerri Craddock: Yaklaşık 5000 film başvuruyor. Yaklaşık 3000 tanesi uzun metraj 

kurmaca film, 2500 civarında da kısa film başvurusu oluyor.  

Soru: Festivalin bölümlerindeki programlamayı nasıl yapıyorsunuz?  

Kerri Craddock: Her şeyden önce yönetmenin kariyerine bakıyoruz. İkinci önemli 

nokta filmin ne olduğu konusu. Kariyerinin ortalarında olan bir yönetmen dünya  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinemasında yer alabilir. Usta bir yönetmenin filmi özel gala programında yer alabilir. 

Belgesel filmi belgesel bölümüne, korku temalı bir filmi gece yarısı çılgınlığı bölümüne 

alabiliriz.  

Soru: Yarışma filmlerine nasıl karar veriliyor?  

Kerri Craddock: Bu durum çok belirli değil tabi öte yandan ilk defa bir yarışmalı 

bölümümüz var. Yönetmenin orjinal bir bakışının olması. Gerçek bir vizyonla filmi 

yapmış olması ayrıca kariyerinde bir yerlere gelmiş olmasına bakıyoruz.  

Yamaç Okur: Ödüllerden bahseder misin?  

Kerri Craddock: Üç yönetmenden oluşan bir jüri olacak, bir büyük ödül verilecek, bir 

mansiyon ödülü olacak bu yıl için. Yarışma bölümünün bölgelere göre bir kotası yok 

ama yoğun olarak yabancı dilde filmleri almayı tercih  

Özellikle Kuzey Amerika'da dağıtıma girebilecek filmlere yoğunlaşmayı düşünüyoruz. 

Toronto Film Festivalinde halk gösterimleri ve market gösterimleri ayrı yapılıyor. 

Fakat yarışma bölümünde gösterimler beraber gerçekleşecek.  

Soru: Ülkesinde vizyona girmiş bir film başvuru yapabiliyor mu? Market bölümüne 

nasıl başvuru yapmak gerekiyor.  

Kerri Craddock: Evet, ülkesinde vizyona girmiş olan filmi alabiliyoruz. Market bölümü 

için bir başvuru süreci yok. Festivale gittiğinizde dâhil oluyorsunuz. Diğer festivallerin 

market bölümlerinden farklı olarak satış firmalarının, dağıtımcıların  yer aldığı bir 

market. Ancak şirketler stant kurmuyorlar. Filmleri seyircilerle izleyerek onların 

tepkilerini ölçmeyi tercih ediyorlar. Dağıtımcılar ve yapımcıların toplantı yaptıkları bir 

alan yok. Markette yapılan görüşmeler biraz daha yararlılık esasına dayanarak 

gerçekleşiyor. Cannes Film Festivaliyle bir kıyaslama yaparsam, toplamda 90 

civarında film gösteriliyor Cannes’da. 1000'e yakın film market gösterimi yapıyor. 

Bizde 240 film gösteriliyor, festivalimizin market bölümünde gösterilen filmler de 

özenle seçilmiş filmler oluyor.  

Yamaç Okur: Kaç kişi katılıyor ne kadarlık bir satış gerçekleşiyor markette? 

Kerri Craddock: Endüstri bölümü var, bu bölümün bir direktörü var. Her yıl 5000 kişi 

civarında endüstri bölümünün konuğu oluyor. Bu kişilerin içinde film satın almaya 

gelen dağıtımcılar da yer  alıyor.  

Yamaç Okur: Bu yıl Toronto Film Festivali için 33 film projeye kaydoldu. Festivalin 

resmi başvuru tarihi geçti. Şu an ülkelerde izleme yapıyorlar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerri Craddock: Burada üç gün kalacağım. Film sayısı fazla olduğundan bir kısmını 

yanımda götüreceğim, bir kısmını izlemeye başlamıştım. Bu sebeple filmlerin 

tamamının izleneceğini söyleyebilirim.  

Yamaç Okur: Bu durumda burada izlediğin filmlerin seçim süreci nasıl işleyecek?  

Kerri Craddock: Süreç hakkında şunu söyleyebilirim. Ben film seçiminde karar 

vericilerden biriyim. Bazı filmlere ben karar veriyorum. Bazı filmleri başka 

arkadaşlarıma paslıyorum, beraber izliyoruz. Sonuç olarak burada izlediğim 

filmlerden bir liste yapacağım. Bazıları elenecek, bazılarıyla görüşmeye devam 

edeceğiz.  

Yamaç Okur: Dünya prömiyeri şartı olmadığını söyledin ama bu şart tamamen yok 

değil sanırım ne dersin?  

Kerri Craddock: Tercihimiz yeni filmleri seçebilmek, bu konuya da yapımcılarla 

tartışarak karar veriyoruz. Bu konu yine filmle ilişkili. Bazı filmler için hem Locarno'da 

hem Toronto'da olmak doğru olabilirken bazı filmler için dünya prömiyeri olması 

önemlidir.  

Soru: Filmlerin Fransızca altyazısı olması gerekiyor mu?  

Kerri Craddock: İngilizce altyazı yeterli. İki dilli bir ülkeyiz ama Toronto için ana dil 

İngilizce.  

Soru: Ön gösterim kopyası için tercihiniz nedir?  

Kerri Craddock: DCP kopyanız varsa tercih ederiz yanı sıra Bluray ve DVD olabilir. Link 

çok tercih ettiğimiz bir format değil.  

Soru: Kaç izleyici festivali takip ediyor?  

Kerri Craddock: 500000 kişi takip ediyor.  

Yamaç Okur: Bildiğim kadarıyla Toronto'da sinema biletleri epey pahalı, 25 CAD 

civarında.  

Soru: Film seçilirse, film ekibinin tamamını davet edebiliyorlar mı?  

Kerri Craddock: Filmin yönetmenini davet edebiliyoruz. Uçak bileti ve dört gece 

konaklaması festival tarafından karşılanıyor Türkiye'den gelecek yönetmenin. 

Yapımcıları ne yazık ki ağırlayamıyoruz ancak onlara da market olanaklarından 

faydalanma imkanı verebiliyoruz. Toronto Film Festivali kamu yararına işleyen bir 

festival, ticari bir organizasyon değil. Mevcut bütçesiyle çocuk filmleri festivali 

düzenleniyor, Kanada filmleri için bir festival aynı zamanda bir sinema salonu yıl 

boyunca film gösterimi gerçekleştiriyor. Festivalinin toplam bütçesi 40 milyon Kanada 

Doları. Tüm organizasyonda yıl boyu 200 kişi tam zamanlı çalışıyor. Festival  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

döneminde çalışan sayısı 800'e çıkıyor. 2500 kişi gönüllümüz var. Gönüllülerimizden 

çok memnunuz.  

Yamaç Okur: Ülkemizdeki festivallerde eser işletme belgesi istenmesinden dolayı 

sorunlar yaşadık bu yıl. Eser işletme belgelerine göre yaş sınırlaması da yapılıyor. 

Toronto Film Festivalinde bu konu nasıl düzenleniyor?  

Kerri Craddock: Eskiden tüm filmler 18 yaş sınırıyla gösteriliyordu. Artık bu uygulama 

değişiyor. Filmlerin yaş sınıflaması bölgesel komite tarafından yapılıyor. Film bazında 

yaş sınırlaması belirleniyor. Komite filmin sinopsisini okuyarak karar veriyor, filmleri 

izlemiyor. Seyircimizin ortalama yaşı 40. 18 - 40 yaş arası yaş grubunda olanların 

sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye,'den gelecek bir filmin yaşına yine bölgesel 

komite karar verecek.  

Yamaç Okur: Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Projenin programı Ekim ayından 

itibaren devam edecek ve duyuraları Se-Yap internet sitesinden, facebook ve twitter 

hesaplarından yayımlanacak.   

 


