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PROJENİN ADI:  Türki Cumhuriyetler Film Festivali 

  

PROJENİN ÖZETİ: Ülkemizi ve Antalya’mızı daha çok tanıtmak maksadıyla ve bizim dışımızdaki 

Türki cumhuriyetleri evrensel bir kültürel değer taşıyan sinema konusunda buluşturmayı 

kaynaştırmayı amaçlıyoruz. 

  

PROJENİN KONUSU: Yıl içinde Türki cumhuriyetlerde çevrilen güncel filmlerin değerlendirilmesi, 

kültürel ve turistik değerlerin daha çok ortaya çıkartılması ve dünya ile paylaşılması, tanıtılması  

  

PROJENİN AMACI: Antalya Film Festivaline nitelik ve görsellik anlamında canlılık katılması, daha 

çok tanınır ve ilgi duyulur kılınması, 

  

PROJENİN UYGULAMA YERİ ya da YERLERİ: Başta Antalya olmak üzere çevre ilçe ve komşu 

iller 

  

PROJENİN SÜRESİ: Yılda bir kez Antalya Film festivali sırasında ya da ayrı bir festival olarak 

yılda bir kez 3-4 gün süre ile düzenlenmesi düşünülmektedir. 

  

PROJE İÇİN DESTEK VERMESİ İSTENEN KURUM YA DA KURULUŞLAR: Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeleri, çevre illerin 

merkezi ve yerel yönetimleri, Konsolosluklar, Kent Konseyi ve sinema ile ilgili  kurum ve kuruluşlar. 

Üniversite, Antalya sivil toplum örgütleri 

  

PROJENİN SAĞLAYACAĞI FAYDA VE BUNDAN YARARLANACAK TARAFLAR:  Bu 

sayede Türki topluluklar kaynaşacak, kültür ve sanatlarını tanıtacaklar, nitelik artacak, halkın estetik 

zevkleri gelişecek, kent giderek her alanda gerçek anlamda bir kültür ve sanat kentine dönüşecek.  

  

PROJENİN ÖNERİLME GEREKÇESİ: Antalya Film festivaline kent ve bölge çapında daha fazla 

ilgi uyandırmak, canlılık kazandırmak, Antalya’nın her alanda (kültürel, sosyal, tarihsel alanlarda) 

tanıtımını yapmak, turizmi çeşitlendirmek gerekçe gösterilmiştir. 

  

PROJENİN TOPLAM MALİYETİ: Aslında, maliyetin destekleyici insanlar eliyle yapılması 

düşünülmektedir. Bu olmazsa, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ve i lçe 

belediyeleri (5 merkez ilçe) gibi kurum ve kuruluşlardan ayrılacak paylarla düzenlenecektir. Kent 

otellerinden ve ulaşım şirketlerinden yeme, yatma ve barınma konularında destek alınacaktır.  

  



Yarışma süresince Antalya, yurt içi ya da yurt dışından Türki cumhuriyetlerden gelecek konuklar 

tarafından açılacak sergiler için galeri temini, gösteriler için salon temini konusunda kentin tüm 

olanaklarından yararlanılacaktır. 

  

FİLM GÖSTERİMLERİ: Yarışma sürecince film gösterimleri parasız olarak halka sunulacak, Türki 

cumhuriyet insanlarının gelenek-görenekleri, kültür ve sanat anlayışları paylaşılacaktır. 

  

ÇEVRE GEZİLERİ: Geziler konusunda bölgede görev yapan acentelerden, şirketlerden ve ilgili 

kurumlardan destek alınacaktır. Bu geziler tamamen kültürel ve tanıtım amaçlı olacaktır. 

  

PROJE İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAK TUTARI: Maliyet hesaplanacaktır. Nitelikten 

ödün vermeden, tasarruflu davranılacaktır. Maliyet, daha çok Sponsorlarca (destek çıkacak 

kurumlarca) karşılanma yoluna gidilecektir. 

  

SONUÇ: Eğer 2017 yılından itibaren bu proje uygulamaya konabilirse, Antalya sinema alanında yurt 

dışına açılma ve tanınma konusunda olumlu yönde bir atılım gerçekleştirecek, bir ölçüde batıya 

bağımlılıktan kurtulacak, daha globalleşecek, bu arada bizim dışımızdaki Türki cumhuriyetlerle 

bütünleşmek fırsatını elde edecektir. Bu da her alanda işbirliğine ve yardımlaşmaya, destek sağlamaya 

olumlu katkı koyacaktır. 

  

Projenin Antalya Film Festivali’ne de bir canlılık getireceğine inanıyoruz. Bundan Antalya halkı ve 

esnafı da kazançlı çıkacaktır inancındayız. Türki cumhuriyetler film yarışması sırasında düzenlenecek 

yarışmalar, geziler, tiyatro etkinlikleri, konserler ve sergiler ile kent daha çok hareketlenecektir. Bu 

yönüyle önerilen projenin yenilikçi ve özgün bir proje olduğunu düşünüyoruz.  

  

PROJENİN UYGULAMA ESASLARI: Uygulama, festival bünyesinde oluşturulacak bir komisyon 

marifetiyle gerçekleştirilecektir. 

  

PROJENİN YENİLİKÇİ ve ÖZGÜN YÖNÜ YA DA YÖNLERİ: Ulu önder Atatürk, geleceği 

görerek, üçüncü kuşakla birlikte Bolşevik rejiminin değişeceğini, Türki cumhuriyetlerle ilişkimizi 

kesmememizi, sürekli diri tutmamızı söylemiştir. Yalnızlaştığımız, ceremesini turizmde ağır biçimde 

ödediğimiz bu günlerde bu iletişime her zamankinden daha çok gereksinim olduğunu düşünüyoruz . 

  

PROJEYİ DAHA SOMUTLAŞTIRMAK VE ZENGİNLEŞTİRMEK ADINA 

ÖNERİLERİMİZ: 

  

SİNEMA MAHALLESİ ya da SİNEMA SOKAĞI OLUŞTURULMASI:Balbey ya da Haşim 

İşcan mahallelerinin ya da uygun başka bir mahallenin sokakları düzenlenirken, film festivali ile 

ilişkilendirilmesi, sokaklara aramızdan ayrılmış sanatçı isimlerinin verilmesi, girişlere sanatçı büst ya 

da kabartmalarının konulması, ödül alan filmlerin oralarda afişlerle değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Böylece Antalya kökenli Sinema ve tiyatro oyuncumuz Sümer Tilmaç’ın “Kabare” ya da “sanatçı 

köyü” anlayışı doğrultusunda bir sinema mahallesi, sanat ve sanatçılar sokağı oluşturulması 

önerilmektedir. Sümer Tilmaç’a ve hemşerimiz deneyimli oyuncu Ahmet Mekin’e o sokak içerisinde 

özel ve güzel bir yer ayrılmalıdır. Uzun soluklu olarak Yeşilçam ya da sinema soluyan kent ancak 

böyle oluşturulabilir. 

  



Bu sayede kent, sinema alanında daha bir tanınır hale gelecek, daha albenili olacaktır. Ayrıca kentin 

eski mahalleleri ve sokakları da bir an evvel işlevsel bir yapıya kavuşacaktır. Antalya Büyükşehir 

Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri, ilgili mahalle muhtarlıkları, Kent Konseyi ve Akdeniz 

Üniversitesi projenin içinde yer alacak kurumlar olacaktır.  

FİLM GÖSTERİMLERİ: Antalya içinde eski sinemalardan birinde sürekli ödül alan filmler 

gösterime konulmalıdır. Kısa, uzun metrajlı ayrımı yapılmadan, yerli yabancı ayrımı yapılmadan, 

belgeseller, Antalya’da çekilen filmler bir düzen içinde gösterime sunulmalıdır.  

  

GERÇEKLEŞTİRİCİ KURUM: Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, AKSAV gibi bir alt kurum 

oluşturularak, yönetim ona bırakılmalıdır. Orası bir prestij makamı olarak kabul edilmeli, gönüllü 

hizmet üretilmelidir. Yönetici heyet, kültür ve sanat insanlarından oluşmalıdır. İşler, görevliler 

tarafından görülmelidir. Kent konseyi burada belli bir düzeyde örneğin değerlendirme jürilerinde 

görev almalıdır.  

  

ÖNERİLER: 

Antalya ilinin, ülke çapında ilk film festivali düzenleyen kent olarak, bu avantajını iyi kullanması ve 

özellikle yerli turizm anlamında kentin göbeğinde bir albeni merkezi oluşturması özgün ve yenilikçi 

yanıdır. Antalya’ya yakışan bir proje olacaktır.  

  

Antalya Kent konseyi Kültür ve sanat grubu, kesinlikle festival bünyesinde bir Halk jürisi 

oluşturulmasını önermektedir.  

  

“Altın Portakal” adının “Antalya” ile zaman içinde bütünleştiğini, film festivalinin adında “Altın 

Portakal” adının bulunması önerilmektedir.  

  

Film festivalinin, diğer kültür ve sanat etkinliklerden soyutlanması yerine, diğer sanat dallarının da 

gündeme getirildiği, sanat solunan bir görünüme büründürülmesi önerilmektedir.  

  

Antalya film festivaline yönelik törenlerin Expo alanında yer almasının festivalin halkla bütünleşmesi 

açısından sıkıntı yarattığı göz önüne alınarak, etkinliklerin kent içinde yapılması önerilmektedir. 

Festivalin her aşamada halkla daha fazla iç içe olması için çareler düşünülmelidir.  

  

Antalya’daki Türk Müziği korolarının da festival sırasında özellikle açılış kapanış törenlerinde ve 

gösterimler öncesinde değerlendirilmesi önerilmektedir. 

  

Antalya film festivalinin, “ulusal” ve “uluslararası” anlam ifade edecek şekilde konumlandırılması, 

yurt insanını ve dünya insanını önyargısız kucaklaması önerilmektedir. Sanatçı ayrımı yapılması 

önerilmemektedir. 

  

Antalya üniversitelerinin ya da civar kentlerde ve ülke çapında sinema televizyon bölümü olan 

üniversitelerde öğrenim gören gençlerin sektöre kazandırılması için festival yüreklendirici ve 

destekleyici bir tavır takınması önerilmektedir. 

  

Festival bünyesinde gençlerin senaryo yazmalarının, film çekmelerinin  özendirilmesi ve başarılı 

işlerin ödüllendirilmesi önerilmektedir. 

  



Expo fuar alanının ve Çandırwood platolarının film çekimleri için ucuz ve kullanılabilir birer plato 

hale getirilmesi, işlevsel kılınması önerilmektedir. 

  

Festivalin her alanda gençlere yönelik düzenlenmesi, onların ellerinden tutması önerilmektedir.  

Behlül Dal, Ahmet Mekin, Sümer Tilmaç ve Coşkun Göğen gibi sinemaya emek veren ve Antalya ile 

ilgili insanların adlarının, festival için bir artı değere dönüştürülmesi önerilmektedir.  

  

Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun projesi olan Sanatçı Köyü projesinin, diğer sanatçılarla birlikte 

sinema sanatçıları da düşünülerek yapılandırılması önerilmektedir. 

  

Antalya’nın çekim ekiplerine ve yönetmenlere olanaklar ve kolaylıklar sağlanarak,  12 ay süreyle film 

çekilecek hale getirilmesi önerilmektedir. Sağlık turizmi gibi, futbol ya da golf turizmi gibi s inema ya 

da film turizmi de gündeme getirilmelidir.  

  

Çevre illerin de film festivaline katkıları ve düzenlemeden yararlanmaları önerilmektedir.  

  

Antalya Film festivalinin, Rio festivaline benzer geniş kapsamlı, yurt ve dünya çapında ilgi uyandıran, 

ülkenin önde gelen ekip ya da gruplarının yoğun katılımı ile gerçekleştiren Belek’ten Kemer’e kadar 

geniş bir alanı kapsayan, rengarenk giysileri ile halk oyunları ekipleri, jonklörler ya da animatörlerin 

de katkı koydukları, sinema oyuncularının çok sayıda temsil edildiği, halkın istekle katıldığı bir 

festival önerilmekte, Oteller, kurum ve kuruluşların katkıları beklenmektedir. 

Festivalin ya da düzenleyici komitenin, sağlığında festivale destek çıkan sanatçılara,  

hastalandıklarında da sahip çıkması önerilmektedir.  

  

Festival esnasında film gösterim alanlarının sayıca yeterli hale getirilmesi önerilmektedir.  

  

Festival, belediye tarafından, Antalyaspor’un desteklendiği gibi desteklenmeli ama doğrudan 

belediyeye bağlı ve bağımlı olmamalıdır. Ayrı bir bütçesinin olması düşünülmelidir. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı örneğin Antalya ili içinde bulunan ören yerlerinden toplanan giriş ücretlerinin söz gelimi % 

2 sini Antalya Film Festivalinin düzenlenmesine ayırsa, ya da her alanda sanatı desteklese, maddiyat 

sorunu temelli çözülür. Bu konuda girişimlerde bulunulması önerilmektedir. 

  

Çevreyi kirleten otellerden ve kural ihlali yapan şoförlerden, sürücülerden alınan cezanın bir kısmı 

kentler bazında kültür ve sanata ayrılsa, sorun maddi anlamda yine büyük ölçüde çözümlenebilir.  

  

Antalya Film Festivali, Yeşilçam olmadan olmaz. Bu görülmüştür.  Antalya ve Yeşilçam ilişkisi daha 

sıcak düzeyde kurulmalıdır. Sanatçı ayrımı yapmadan her bir sanatçı ile birebir ilişki kurulmalıdır. 

Sanatçı haklarına sahip çıkılırsa, arkalarında durulursa, daha çok sanatçının film festivaline desteği 

sağlanabilir. Sanatçıların ayrımsız, desteklenmesi önerilmektedir.  

  

Festivalde cephe gerisini sağlam tutmak adına senaryo yazım, atölyeleri, film çekim, kamera kullanım 

kursları açılarak, ASMEKler değerlendirilmesi önerilmektedir. Atölyeler sayesinde Halkın sinemaya 

ilgisinin artırılması önerilmektedir. 

  



Yarışmalarda mutlaka halk jürisi olması, Halk jürisi oluşturulurken Antalya Kent Konseyi Kültür ve 

Sanat grubu da mutlaka temsil edilmesi, jüri üyesi olma koşullarını tarafsız biçimde daha doğrusu 

Antalya’dan yana taraf olarak belirlemesi, bunun olanaklı kılınması önerilmektedir.  

  

“Dünyanın en güzel kentine en ses getiren festival yaraşır.” Sloganı önerilmektedir.  

  

Büyükşehir Belediyesi, tek başına festival düzenlemekte maddi anlamda zorlanıyorsa, alt belediyelerle 

(Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı) ve çevre il belediyeleri (Muğla, Denizli, Burdur, 

Isparta, Afyon, Konya ve Mersin) ile de her alanda işbirliği olanakları araştırılmalıdır.  Kentler arası 

işbirliği önerilmektedir. 

  

Antalyalı Yönetmen Behlül Dal’a ait arşivin araştırmalara açılması, yeni verilere ulaşılması 

önerilmektedir. Behlül Dal ve Antalya film festivaline katkısı araştırılmalıdır. 

  

Festivalin, alınacak yerinde önlemlerle halka çok daha yakın ve samimi hale getirilmesi 

önerilmektedir.  

  

Büyükşehir Belediyesinin ya da ilçe ya da belde belediyelerinin sanatçıyı sanatına göre 

değerlendirmesi, politik görüşlerine göre yanlı davranmaması, önerilmektedir. Verilecek davetlerin de 

ayrım yapılmadan herkesi kucaklayacak biçimde düzenlenmesi yandaş gözetilmemesi önerilmektedir.  

  

Her alanda olduğu gibi sinema ya da festival alanında da üniversite ve kent ilişkisi sağlamlaştırılması 

önerilmektedir.  

  

PROJELER: 

  

Türki cumhuriyetler film yarışması düzenlenebilir. Her yıl bir tema belirlenerek, o konuya yönelik 

çevrilen yeni filmlerin yarışmaya katılması sağlanabilir. 

Üniversiteler arası belgesel ya da kısa metrajlı film yarışması düzenlenebilir. 

  

Komedi, trajedi, dram, eğitsel ya da toplumsal mesaj taşıyan gibi kategoriler ön şart olarak ileri 

sürülebilir. Her yıl bir kategoride yarışılabilir. Ya da her dal ayrı ayrı değerlendirilebilir.  

  

Antalya film festivali skandallarla değil, nitelikli çalışmalarla gündem de olmalıdır.  

  

Yerelden ulusala ya da uluslararasına, gelenekselden evrensele gibi sözlerin altı davranış olarak 

doldurulmalıdır.  

  

Akdeniz ülkeleri arasında bir film festivali düzenlenebilir.  

  

Balkan ülkeleri arasında bir film festivali düzenlenebilir.  

  

Dışa açılmak, sadece aktör ya da aktris eskilerini davet etmekle olmaz. Onlara kentin tanıtımını 

yaptırmakla olur. Kentin tanıtımını yapacak sanatçılar davet edilmelidirler. 

  



Festivalin işleyişi mutlak gözden geçirilmeli, bir yönetmeliğe, bir protokola, bir yürütme kuruluna 

bağlanmalıdır. 

  

“Halkın portakalı” adlı uygulama yeniden başlatılmalıdır. Halkın sinema ile daha çok ilgilenmesi 

sağlanmalıdır. 

  

Yeşilçam sanatçıları ile sinemaya ilişkin sözlü tarih çalışmaları yapılmalıdır. Anıları, görüş ve 

düşünceleri kayıt altına alınmalıdır. Sanatçıların deneyimlerinden yararlanılmalıdır.  

  

Altın portakal, Kent Müzesi bünyesinde mutlaka değerlendirilmelidir. 

 


