
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Ekim 2015 Festivaller İstanbul’da Projesi Sektör Toplantısı  

Rotterdam Film Festivali – Bianca Taal  

Moderatör: Yamaç Okur  

 

Yamaç Okur: Günaydın, öncelikle toplantıyı bugüne ertelediğimiz için özür diliyoruz.   

Bianca'nın pasaportunda bir sorun olduğu için gelişi gecikti. Hoş geldin Bianca, sizler 

de hoşgeldiniz. Rotterdam Film Festivalini burada Festivaller İstanbul'da projesi 

kapsamında ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Proje koordinatörümüz Selin Karlı burada, 

projede bizlere gösterim mekânı konusunda destek veren Atlas Post Prodüksiyon'dan 

Ahmet Hızarcı burada. Kendilerine de bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Rotterdam 

Film Festivali benim için de özel bir festival, yapımcılığını gerçekleştirdiğim ilk film 

"Tatil Kitabı" destek almıştı. Çünkü sadece film festivali değil aynı zamanda genç 

yönetmenleri kariyerlerinin en başından itibaren destekleyen bir oluşum. Bu yıl 45. si 

gerçekleşiyor. Kısaca size Bianca Taal'ı da tanıtayım istiyorum. Kendisi çok uzun 

zamandır festivalin değişik alanlarında programcı olarak çalışıyor. Bu yıl festivalin 

direktörü değişti. Hollanda’nın önemli yapımcılarından Bero Beyer direktör olarak 

atandı. Bu sebeple festivalde önemli değişiklikler olması bekleniyor. Birkaç soru ile 

başlayacağım sizlerin de soruları olursa lütfen hemen sorun. Öncelikle biraz festivalin 

tarihçesinden bahseder misin?  

 

Bianca Taal: Rotterdam Film Festivali Hubert Bals tarafından kuruldu. Hubert Bals 

Hollanda'da ilk sanat sinemalarını kuran kişidir. Festival 45 yıl önce sadece film 

festivali olarak başlamadı, sanat filmlerinin gösterim alanı bulduğu bir alan olarak 

hayata geçti. Her yıl yaklaşık yirmi filmin Hollanda için satın alınması söz konusudur. 

Ben 2000 yılında stajyer olarak çalışmaya başladım. Hubert Bals Film Fonu ve 

CineMart ortak yapım platformu için çalışmaya başladım. Daha sonra CineMart'ın 

başına geçtim. Ardından bir süre Hubert Bals fonunun başında görev yaptım. Birkaç 

yıl Binger Lab'de çalışmak üzere festivalden ayrıldım şu an hem programcı olarak 

hem de Hubert Bals ve CineMart'da çalışmalarımı yürütüyorum. Festival geçen yıllar 

boyunca aynı kaldı. Dünyanın her yerinden bağımsız sinemaya destek vermeye 

devam etti. Film fonu Dünya Bankası listesindeki ülkelere destek veriyor. Fonun 

uluslararası ilk fon olarak çıktığını söylemeliyim. CineMart ve Hubert Bals ortak 

yapımlardaki ilk fon.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yamaç Okur: Festivalde bu yıl yapılan değişikliklerden bahseder misin?  

 

Bianca Taal: Uzun yıllardan bugüne programın esası Tiger ödüllerinden oluşuyordu. 

Eskiden 15 film oluyordu yönetmenlerin birinci ve ikinci filmleri alınıyordu. Bu 15 film 

içinde üç filme eşit ödüllendirme yapılıyordu. Bu yıl yarışmada 8 film yer alacak. 

Dolayısıyla çok daha rekabetçi bir ortam olacak ama şöyle bir avantaj var her gün bir 

yarışma filmi gösterilecek. Böylelikle filmlere daha fazla yoğunlaşılacak. Eskiden az 

önce söylediğim gibi üç ödül vardı artık bir adet ödül verilecek. Bu ödül yönetmen ve 

yapımcı tarafından paylaşılacak. Ayrıca bir tane jüri özel ödülü verilecek. Filme 

artistik katkı sağlayan, oyuncu, sanat yönetmeni gibi bir kişiye verilecek. Rotterdam 

Film Festivali en önemli özelliklerinde biri seyirci odaklı bir festival olması aynı 

zamanda gerek endüstri temsilcilerinin gerekse basının yoğunlukla ilgi gösterdiği bir 

festivaldir. Bu yıl program dört bölümden oluşacak. Bir bölüm yeni yönetmenlere ve 

yeni hikâye biçimlerine açık, bir diğer bölüm Hollanda'da dağıtım potansiyeli olan 

filmlerle ilgili bölüm, Hollanda’da seyirciyle buluşturulacak filmler bu bölümde yer 

alacak. Rotterdam Film Festivali’nin en önemli özelliklerinden biri de yeni 

teknolojilere açık olması. Bu anlamda yaratıcı yönetmenler her zaman festivalde 

desteklenir. Bir diğer bölüm deneyimli / usta yönetmenlerle yapılacak master class ve 

retrospektifler. Son olarak sinemaya daha farklı bir yerden bakabilen filmleri içeriyor. 

İçeriğinde sadece eleştirmenler tarafından seçilen filmler, "tür" filmleri yer alıyor.  

 

Yamaç Okur: Bu arada başvurular bitmek üzere ama Türkiye'den yapılan başvurular 

bu proje kapsamında değerlendiriliyor. Hangi ülkelerden sorumlusun?  

 

Bianca Taal: Yunanistan, Türkiye, İran, Arapça konuşulan ülkeler ve İsrail. Bu 

ülkelerde bazen festivallere davet ediliyorum bazen burada olduğu gibi gösterimler 

organize ediliyor. CineMart'da sorumluluğum olduğundan yıl boyunca projelerle 

görüşüyorum. Örneğin İstanbul Film Festivali - Köprüde Buluşmalar'a geliyorum.  

 

Yamaç Okur: Rotterdam Film Festivali yapımcı ve yönetmenlerle iletişimi proje 

aşamasında kuran bir festival. Pek çok projenin gelişimi burada oluşuyor bu konuda 

neler söylemek istersin?  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Taal: Bu bizim için en önemli konu. Erken aşamalarda yönetmen ve 

yapımcılarla tanışmak çok önemli. Projeler arasında geçişkenlik de bu şekilde 

sağlanmış oluyor. Filmlerin seyirciyle nasıl buluşacağı, nasıl dağıtılacağı sorularına da 

cevap arıyoruz.  

 

Yamaç Okur: Hubert Bals fonuna dönecek olursak, biraz fon ile ilgili bilgi verebilir 

misin?  

 

Bianca Taal: Fon yıldan yıla değişiyor çünkü malum finansman kaynaklarımız var ve 

kaynaklar yıldan yıla değişim gösteriyor. Farklı kategoriler var. Senaryo geliştirme, 

post prodüksiyon, Hollanda film fonu ile beraber Hollanda ortak yapım fonuna 

başvurmak mümkün oluyor, Creative Europe programı ile beraber Avrupa ortak 

yapım fonlarına başvuru imkanı var. Fona her yıl tüm kategorilerde yaklaşık 800 proje 

başvuru yapıyor. Fonun, kariyerinin başında olan bir yönetmeni keşfetmek gibi bir 

amacı yok ama desteklenen projelerin önemli bir bölümü ilk filmlerden oluşuyor. 

Senaryo gelişiminde 9000 -10.000 EUR civarında destek veriliyor. Bu miktar çok 

büyük bir miktar değil ama destek verilen projelerin neredeyse tamamı hayata 

geçiyor. Birçok projenin ilk desteği bu fondan aldığı destek oluyor. Verdiğimiz destek, 

projenin farklı destekler alabilmesine de yol açmış oluyor.   

 

Yamaç Okur: Türkiye'den post prodüksiyon desteği alan üç film var. Bu kategoride 

önceki yıllarda 30.000 EUR destek verilirken şimdi 20.000 EUR destek veriliyor. 

CineMart çok önemli bir ortak yapım marketi fakat bugüne kadar Türkiye'den pek 

proje yer almamış. Geçtiğimiz yıl 2014'de Mustang - Fransa Türkiye ortak yapımı yer 

almış, beş yıl öncesinde de Belma Baş'ın yönettiği Zefir yer almış. 2006 yılında 

Hüseyin Karabey'in "Gitmek" isimli filmi, 2003'te de Kazım Öz'ün “Fırtına” isimli filmi 

yer almış. CineMart'a yaklaşık 25 proje seçiliyor. Biraz CineMart'dan bahsedebilir 

miyiz?  

 

Bianca Taal: CineMart'da dünyanın her yerinden uluslararası ortak arayan projeleri 

buluşturuyoruz. 25 proje seçiliyor. 400'ü aşkın projeden seçiliyor 25 proje. Projeleri 

seçerken uluslararası ortak yapıma açık mı, doğru aşamada mı bu kriterlere 

bakıyoruz. Bir örnek vermem gerekirse, projenin henüz hiç finansmanı yoksa,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

özellikle ülkesinden finansmanı yoksa nasıl ortak yapımcı bulabilir? Bu aşama doğru 

bir aşama değildir.  Öte yandan bazı projeler çok gelişmiş oluyor, birden fazla ortak 

yapımcısı oluyor, satış ajansını bulmuş oluyor bu durum da bizim çok istediğimiz bir 

durum değil. Berlin Film Festivaliyle iyi bir işbirliğimiz var çünkü tarih olarak tam 

bizden sonra gerçekleşiyor. Mutlaka programlarımızı yaparken haberleşiyoruz. 

Özellikle Berlinale ortak yapım marketiyle projeleri karşılaştırıyoruz. Her yıl üç ortak 

proje seçiyoruz ve iki markete birden katılmalarını sağlıyoruz.  

 

Yamaç Okur: Rotterdam Film Festivali yönetmen odaklı fakat CineMart daha yapımcı 

odaklı bir platform. Acaba Türkiye'den katılım bu sebeple mi daha az? Ya da şöyle 

söylmek gerekirse Türkiye'den başvuran projelerin zayıf yönleri nedir? Berlinale ortak 

yapım platformu ile CineMart'ın farkları nelerdir?  

 

Bianca Taal: Türkiye'den birçok başvuru alıyoruz. Projelerin hangi aşamada olduğu 

çok önemli. Türkiye'den bazı başvurularda senaryonun tam olgunlaşmadığını 

görüyoruz. Bazen de projenin çok geç bir aşamada geldiğini görüyoruz. CineMart ilk 

ortak yapım marketi ve uzun dönem tek olmaya devam etti. Şimdilerde dünyanın pek 

çok yerinde farklı ortak yapım marketleri var. Birçok festivalin proje geliştirmek ve 

sunmak için kendi platformları var. Bizim için en önemli nokta, yapımcıların ve 

dünyadaki satış ajanslarının ajandasında olabilmek. Bu sebeple projelerin başka bir 

yerde sunulmadan bize sunulmasını önemsiyoruz. Eğer lokal bir markete gittiyse hala 

bizde şansı olabilir ama Köprüde Buluşmalar, Cinelink gibi platformlara katılan 

projeleri çok fazla tercih edemiyoruz. Çünkü projeler keşfedilmiş oluyor. 

CineMart'daki en önemli ölçüt hikayenizin kendi ülkeniz dışında nasıl algılanacağı. 

Yurt dışında sizin ülkenizdeki ilgiyi yaratabilecek mi? Berlinale ortak yapım marketi ve 

CineMart arasındaki farka gelince, birkaç değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle 

Berlin Rotterdam'dan özellikle endüstri açısından oldukça farklı bir festival. Berlin çok 

büyük bir festival. Herkes orada, aynı zamanda film alım satımının gerçekleştiği bir 

market var. Rotterdam’a gelenler film alım satımından ziyade proje sahipleriyle ortak 

yapım olanaklarını görüşmeye gelmektedirler. CineMart'a 800 civarında kişi gelirken, 

Berlin'e binlerce kişi geliyor. Dolayısıyla Berlin'de herkese erişebilme imkânı var gibi 

görünse de kiminle görüşeceğinizi çok iyi belirlemeniz lazım.  Berlin ortak yapım 

marketi daha yüksek bütçeli projeleri hedefliyor.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yamaç Okur: Tekrar Rotterdam'a dönecek olursak ne tür filmler ile ilgileniyorsunuz? 

Dünya prömiyeri şartınız var mı?  

 

Bianca Taal: Yarışma için dünya prömiyeri tercih ediyoruz. Yaklaşık 200 civarında film 

yer alıyor, dünya prömiyeri oranı %50 - %50 diyebiliriz. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı 

olarak yönetmenlerin üçüncü filmleri de festivalde yer alabiliyor. Yarışma yine de 

keşif yapmak amaçlı. Daha önceden dünya festivallerinde yer almış bir yönetmen 

yerine ilk defa dünya festivalinde yer alacak bir yönetmeni keşfetmek bizim için 

önemli.  

 

Yamaç Okur: Son on yılda yarışmada üç filmimiz yer almış. Ortak özelliklerine 

baktığımızda bu filmlerin Hubert Bals fonunda çeşitli aşamalarda destek alan filmler 

olduklarını görüyoruz. Rotterdam Film Festivali'ne muhakkak gitmenizi tavsiye 

ederim. Ortak yapım fırsatları için çok önemli bir festival. CineMart'da projenizin 

olması şart değil.  

 

Soru: Kısa filmler hakkında bir soru sormak istiyorum, kısa filmler için gala şartı var 

mı?  

 

Bianca Taal: Tüm kısa filmler için Hollanda prömiyeri şartı var. Kısa filmler 

festivalimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Kısa film yarışmamız var. Yarışma 

Avrupa prömiyeri istiyor. Her uzunlukta kısa film gösteriyoruz. 1 saniyeden 59 

dakikaya kadar olan her filme kısa film diyoruz. Kısa filmi ile dikkat çeken bir 

yönetmenin daha sonra uzun metraj filmiyle festivalde yer alabilme olasılığı oldukça 

yüksek. Her yıl, bazı orta uzunluktaki filmler için özel gösterimler yapıyoruz.  

 

Soru: CineMart'a seçilen bir projede değişiklikler olduğunda sizi haberdar etmeli 

miyiz?  

 

Bianca Taal: Elbette. Projeler değişir, gelişir bu sebeple güncellemeleri paylaşmak 

faydalıdır. Özellikle bütçesel değişiklikler çok önemli.  

 

Soru: Daha önce a tipi festivallerde gösterilmiş olan kısa filmi festivalinizde gösterir 

misiniz? Kısa filmim geçen yıl Berlin film festivalinde gösterilmişti.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Taal: Yarışma için çok ilgilenemeyiz özellikle Berlin Film Festivali ile 

tarihlerimiz yakın olduğundan orada gösterilen bir filmi gösteremiyoruz.  

 

Soru: İki yıl önce yarışmada kısa filmim gösterilmişti. Filmimin seçildiğine dair 

gönderilen mailde "bizden bekledikleriniz nelerdir?" şeklinde bir soru ile karşılaştım. 

O dönemde uzun metraj projem vardı, onunla bağlantılı görüşmeler yapabileceğimi 

belirtmiştim. Festivale gitmeden bana on tane toplantı ayarlanmıştı. Çok faydalı, 

verimli bir süreç geçirmiştim, teşekkür ederim.  

 

Bianca Taal: Aslında bunu diğer yönetmenler için de gerçekleştiriyoruz. Pek çok 

konuda katılan yönetmenlere destek olmayı hedefliyoruz. Bu konuda çalışan bir 

ofisimiz var. Yönetmenlerin deneyimlerine bağlı olarak neler yapmaları gerektiğine 

dair toplantılar ile onları bilgilendiriyoruz.  

 

Soru: Seyredeceğiniz filmlerden biri bize ait. Belgesel projesi. Yönetmen ve 

yapımcılardan biri Hollanda'da yaşıyor. Belgesel projeleri Hubert Bals'da yer 

alabiliyor mu?  

 

Bianca Taal: Çok sık belgesel desteklemiyoruz ama daha kurmacaya yakın bir 

belgesel ise olabilir. Hollanda'da Avrupa'nın en önemli belgesel film festivallerinden 

biri ITFA düzenleniyor. Bir fonu da var. Bu sebeple belgesel projelerin ITFA'ya gitmesi 

daha doğru.  

 

Yamaç Okur: Festivalin nasıl finanse edildiğine dair bilgi alabilir miyiz?  

 

Bianca Taal: Festivalin toplam bütçesi 7 milyon EUR civarında. 1/3 kamu 

kaynaklarından, 1/3'ü sinema biletlerinden 1/3'ü de sponsorlardan karşılanıyor.   

 

Soru: Projenin kendisi çok kuvvetliyse prömiyer şartı gibi koşulların gözardı edilmesi 

mümkün mü?  

 

Bianca Taal: Kuralların hangi kurallar olduğu bu soruda çok önemli. Hubert Bals 

fonunda bazı kararlarda bazı konular göz ardı edilebilir. Bu fonda iki kişi çalışıyor, 

telefonlara ve e-maillere yanıt veriyor, komisyon toplantılarını ayarlıyor. 800  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

civarında başvuru geliyor. Mevcut bütçemize göre 20-25 proje destekleyebiliyoruz. 

Kurallar sistemi rahatça işletebilmek için konuluyor bu sebeple.  

 

Yamaç Okur: Son olarak Rotterdam Lab projesinden bahsetmen mümkün mü?  

 

Bianca Taal: Rotterdam Lab CineMart'ın bir parçası. Workshop ve networking  

platformu arasında bir şey. Kariyerinin başında olan uluslararası ortak yapım 

gerçekleştirmek isteyen yapımcılar için düşünülmüş bir program. Program 

kapsamında katılabilecekleri panel, master class çalışmaları ve atölye çalışmaları yer 

alıyor. Vaka incelemeleri yapılıyor.  

 

Soru: Rotterdam Lab'e proje ile mi gelmeliyiz? 

 

Bianca Taal: Projenizin olması şart değil aslında. Çünkü iletişim ağınızı genişletmek 

için dahil olunacak bir platform.  

 

Yamaç Okur: Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Sizlere de teşekkür ediyoruz.  

 

 

 

 


