
Kültür Bakanliği "Sinema 
Başari Ödülleri" dağ1tlld1. 

Kulrtır R.ık.ınlığı'nın "Türk sınema sa
natını gelı~tırn1L'k, özendırınek ve yaygın
l.ı~rırınak" ıçin her sene verdiği "Sinema 
Ba*arı Ödüllerı", yapılan değerlendırme 
sonucunda ;ahiplerine verıldı. 1 Ocak-31 
Aralık ı 993 tarıhleri arasında yapılmış 
fılmlere yarışınam olarak verılen ödülleri 
ka:.ınanLır şunbrdır: 

l5 mm."neına filını dalında: Mavı Sür-
g-ün, Ay Vaktı, Yolcu, Amerıkalı, Bir 
Sonbah.ır Hıkaye" \'e Manısa Tarzanı. Bu 
fılmlerin yapımedarına 40'ar milyon, yö
netmenlerıne 20'şer ınıiyon lira verilmiş
tır 

Belgesel !ılın d~lında: Çömlekten Por-

ÇASOD "Oyunculuk 
Ödülleri" sahiplerini 

buldu. 
Bu yıl ikincısı gerçekleştırilen ödul da

ğıtımında Emek Onur Ödülü, ÇA
SOO'un oluşturduğu ısımlerden yıne ÇA
SOD tarafından seçilen oyunculara verıl
dı. Farına Girık \'C Orhan Günşıray'ın al
dığı Emek Onur Ödülu bu yıl Bilge Olgaç 
aclın:ı ,·eri ldı. ı 99) <l4 scznnunda \'i:ycın;ı 
gıren (fcstıv;ıller ve sinemalar) yerlı film
lerde "rolünü en iyı oyn;ıyan" tıç oyuncu
ya da ayrıca ödül nrildı. Üyeliklerıni 
Neslı Çölgcçen, Fırüzan, Mahir Günşıray, 
Selim Atakan ve Prof Unsal Oskay'ın 
vaptığı seçicı kurul, bu ödulleri Yolcu'daki 
rolüyle Halı! Ergün'e, Mavı Sürgün'dekı 
rolüyle Can Togay'a ve Yalancı'daki ro
lüyle Mehmet Aslantuğ'a verdi. 

Soğuk Geceler'in 
çekimi tamamlandi. 

Senaryo ve Yönetimi Kadır Sözen ait 
olan Par Protuctıons-Zafer Par yapımı fil
mın üzerinde 4 yılı aşkın bır süre çalışıl
mış ve Alman lçişlerı Bakanlığı ve Al
man Genç Sınemacılar Vakfı tarafından 
senaryo olarak ödüle layık görülmüş ve 
d"steklenmiş. Soğuk Geceler ınıiyonların 
yaşadığı ınsan sell~rınde, ayakta kalabil
meyı, bilyük kentlerin haşdöndurücü gır
dabında onurlu yaşamayı, küçücük yürek
lerınde duydukları büyük sevgı ve ınsanca 
vaşamak onurunu kazanmak içın çalışan 
dört küçük çucuğun yaşam kavg:ı>ının öy
küsu. lliırüntü y<in.,tınen lığıni Erıunç 
Şenkay'ın yaptığı fı l mde Menderes Sa
ın:mcılar başrolde oynamakta. Film An-

sdem• {(.:arkı Dıindıinnek) \'t' lsunbul 
Zılk-rı. 

flu fılmlerın yapııncıLırın;ı 25'cr ınıl
yon, yönernwnlerıne de 25'er mılynn lıra 

par;ı iıdühı vcrılmiştır. 

Kısa film dalında: Gözlerıo Ycşılçamın 
Son Yangını. Flu dalda da film in yapımu
sına ve yönetmenıne 25'er ınıiyon lır.ı ve
rilmiştır. 

Ödül Seçıcı Kurul uyelerı ~u ısımlerden 
oluşmuştu: H. Gülşen Karabdıoğlu, İh
san Yüceözsoy, Tanıu Gürsu, Meınduh 
Un, Taner Barlas, Hüseyin Kuzu, Nccıp 
Sarıca, Agah Özguç, Nilgün Abiscl. 
Meral Erez. 

talya ve İstanbul'da 7 haftalık çekımier
den sonra tamamlandı. 

TURSAK ve FIPRESCI 
işbirliğiyle Türk 

sinemasi panelleri 
Alınan Kültür !\!erkezi ve TURSAK ış

bırliğiy le, Fl PRESCI-Uluslararası Si neına 
Yazarları Federasyonu Genel Sekreteri, 
Munih Fılm Festivalı Program Danışmanı 
\'C VcıwJıl Film Fcsri,·:ılı gıbı kıı111 ulus 
larar,ısı film fl'stıvallcrınin [),ınışma Ku
rulu üyesı Klaus Eder'in ve Munih Tre In· 
ternatıon;ıl'dan Thomas R.ılkenhol'un 
katılımıyla "Türk Sinemasının Uluslara
rası İmaıı" ve "Uluslararası Festivallerde 
Film Seçımı Kıstasları" konulu sektör ıçı 
ve halka açık panel düzenlenıvor. Sadece 
sektör temsılcılerının katılabıleceğı 1 tar
tışına TÜRSAK Genel Merkezı'nde 7 ve 
8 Aralık günlerınde ı6.00. ı8.00 saatlerı 

<~rasında, halka açık olan 2. panel ıse 9 
Aralık günü Beyoğlu Alkazar 'ineınasın
Ja saat ı6.30'da gcrçekleşrirılecek. Pane
lın konuşmacıları, Thomas Balkenhnl, 
Atilla Dorsay, Klaus Eder, Ömer Kavur, 
flarış Pırhasan ve Yeşıın Ustaoğlu. Paneli 
Rekin Tcksoy yönetecek. 

· 80 Yilda Seyrialem 
Istanbul Büyükşehır Belediyesi Kultür 

Işleri D:ııre Başkanlığı "Kuruluşunun RO. 
yılında Türk Sıneması-llO Yılda Seyri
alem" başlığıyla bir dizı etkın l ik du:cn l ı 
yor 

Fleyoğlu, Tarık Zafe r Tunaya Kul tur 
Merkezi'nde gerçek leştırilecek e t k ınlı k ler 

5 Aralık't,ı başh1yacak ve 29 Ara lık'ta son 
bulacak. Çeşitli baş lı k lar a lt ında, Turk si
nemasından örnek lerıo sunu lacağ ı prng
ramıla 25 fı lın gösterilecek. Etkinlikle rde 
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• Flaşk.ınlığını Turhr l n:ııı.ığlıı, 

Başkan Yordırııcılığını T.ınıu lillr 
su'nun yaptığ ı Sınern.ı Escrı <..,,ılıiplı:rı 

Meslek Birlıği - SFSA!vl'ın 4 Ohığ;ın 

Genel Kurulu Dernek nwrkezınclc• 7 
Aralık gllniı yapılacak. 

• Aksıyon Fılın-K,ıdır Yılnı.ız, b
han flcner'in aynı adlı cserıııJen 
Ümit Elçı'nm senaryolaştırdığı R.ıcek 
ısımlı filmin çekımlerınc başlıyor Yi\. 
netmenlığını Umit Elçı'nin yap:ıc,ığı 
filmın başlıca rollerinde 1-l.ılıl F.rglln, 
Nurselı !diz, Füsun Deınırel, :vtelreın 
Cumbul ve Binnur Kalkava n oynuyor 
Film ın görüntü yönetmeni Culin Mo
ulnier 

• Belge Film-York Film ortak yapı
mı ve senaryosunu Cemal Ciözli 
tük 'ün yazdığı Se k izıncı aat'in çe
kı mlerine başlandı Yönetınenlığinı 

yıne Cemal Gözurak 'un yaptığı fılnıın 
görüntü yönetmeni Erhan Canan. Os
man Wöber, Zuhal Gencer ve Özlem 
S;mış filmin baş oyuncuları. Fılm; ıki 
kadın ıle bır erkek arasındaki dizginle
nemeyen duyguların tehlıkelı duygu
Lua dönüşmesinin hikayesi. 

• Sabrı Kalıç Gece Otostopçusu 
ısı m lı filmın çekımierine b~lıyor 

Senaryosu da Sabrı K.ılıç'e .ııt c1l.ın 

filınde Salıh Kırmızı ve Şehnaz Dilan 
başrollerı paylaşıyorlar. Filmin yapım
cılı.~ını York Filın-Tark.ıııs Y.ıvıı: yoı 

pıyor. 

• Yönetmenlığını Yeşım Usr.ıoğ
lu'nıın yaptığı Iz filnıi, Kuln'de ilkı y.ı
pıLın Türk Filmlerı Festivali'nde en 
ıyı film seçildı. Yapııncılığını K<~drı 
Yurdatap'ın gerçekleştırdığı filmin 
oyuncu kadrosunda Aytaç Arın:ın, 
Nur Sürer ve Derya Alabora bulıınu
yor 

• Yönetmenlığını Yavıız Özkan'ın 
yaptığı Bır Sonbahar Hıkaycsı, Aralık 
ayında sınemalarda ... 3 ı. Anı.ıly.ı 

Film Festıv:ıli'nde Yengeç Sepctı fil
mıyle 7 dalda ödül kazanan Yavuz Öz
kan, Bır Sonb~har Hikayesı'n ı Yeng~~ 

Sepeti'nden önce çekınişt ı 

• 18. Kahırc Flm Fest iva l ı, 28 K.ı
sım-11 Ar;ı lı k ı 994 tarılılerı ,ır:ısınJ.ı 

gerçek l eşt ı rı lı yor. Festıv:ıl ın U lushra
r:ısı Yarışma bö lümünde Türkıye'y i 

Kutluğ Atanı.ın' ı n Kıranl ı k Sular fıl 

m i tt•msi l l'J ı yor. Yarışm~l jürisinde 

Türkıye'den Şerif Sezer de yer a lı yor. 

Fc!'ır ı v.1l ın yan ht)lü ml erınJc..• gusteriJ, 

ın ek üzere; Mahınur Ergun'un Av 
Vakt ı , Tü rk-Maca r-Fransıı mıak 

yap ımı Balkan Ba lk.ın , lhncLı n İpek
ç ı 'n ın fla l:ıam Aske rde, Ersin Pertan'ın 

Te rs ın e Dun ya ve !smai l Uu neş' ın 

Bcşınc ı Boyut filmlerı seçi ld ı . 

-• 



.ıyrıc.ı bir dizi "Sinema Toplantıları" da 
yer almakta. 

Kutlama çerçevesinde, Taksim, Atatürk 
Kitaplığı'nd.ı vıdeo gösterileri yapılacak, 
Sevmek Zamanı, Kızılırmak-Kar.ı Koyun, 
Susuz Yaz, Üç Arkadaş gibi Türk sinema
ının önemli filmlerine yer verilecek 

Türk·Rus ortak yap1m1 
Siyah Sis tamamlandi. 

* İstanbul Film Aıansı ve Rusya Dub
lürl~r Derneği ortak yapımı olan Siyah Sis 
bimli filmin Türkiye çekimleri sona erdi. 
Yönetmenliğini Mihail T umanişvili'nin 
yaptıj!ı film ıçıçe iki film konusu içermek
tedir. Walter Scott'un bir şövalye öy
küsünü uyarlamale üzere Türkiye'ye gelen 
bir Rus ekibinin çekimler sırasında başın
dan geçenlerin anlatıldığı filmin baş 
oyuncuları ise Aleksandr lnşakov ve 01-
ga Kabo. Filmin önemli özelliklerinden 
biri b~rolü oynayan Alelcsandr ln
şalcov'un aynı zamanda RU8ya'nın ve dün· 
yanın en tarunmıt düblörlcrinden biri ol
ması ve diier gödipek düblörler ıle bırlik· 
te çekimler sıra ında gerçeklqtirdikleri 
olağanüstü alerobasi harekedeı:idir. 

Açıklama ... 
Oeçen aııyıda Serdar Pehllvanoğ 

lu'nun yaıdıAı "Sınema okulları arasın
dııkı ayrıına isyan" i&iınl.i yazıya, Mar
I!Ulra Universıteşl OSF Sinema TV 
Anasanat Dalı 4 sımf ölteru:isi llker 
CatıikJiı!lil"uı,iOıııfeı!dilt, ııçıldıwııda yer 

ÇASOD'un Aç1klamas1 

[I
rk sinemasındı g"Çtığım aylarda ınan Çetin'le bafla~ m w ÇA OD 

Oyunculuk Ödullcrı Torerıı ve Yaş"' ın ınema B ılosu" ~< ınde Av 

emir Ak baş'ın sarfeni(:i sözlerle dcv.ım ...Jen "tan~malı" yakı~rımıala

a, ÇASOD'un yapmı.ş oldui(ıı açıkl.ım.ıyı •nı<n yayınlıyoruz. 

"5 Kasım Cumartesi gtinu gerçekleştırdığımiz 2. ÇASOD "Oyuncııluk Odullt'l'ı 

Töreni ve Yaşasın Sınema Balosu" amacırı.;ı uygun bir biçımde y~nınışıır. Aeşvuz 

konuk ve sanatçının katıldığı gece saat !9.30'dan Z4.00'e bdar uygar ve ıncma 

oyunculuğunun saygınlığına yaraşır nıtelikte geçnıı~tır. 

Oecenin son dakikalarında, uyemız olmayan s;ınatçı bir konuğun ~i&el ve içkılı 

olmasından kaynaklanan bir tepkisıne, bir-ıki sanatçı arkadaşın karşılık vermesıyle 

tadsız bir durum da yaşanmıştır. Ama hıçbır ~kilde onaylamadı~ımız bu durum, 

gecenin bütününün değerlendirilmesine gerekçe olamaz, olmamalıdır. Y .ız ılı ya da 

görsel hasının elbette bu durumu da de~erlendirme hakkı vardır. Ama 1:q aat li

ren başarılı bir etkinliğin, yalnızca son birkaç dakıkasını ele almak ve kamuoyunu 

bu anlamda lc"'ullandırmak haklılık değildir. Ama üzülerek söylemek gerekır kı 

böyle olmtıttur. Bız u lkemizdeki siyasal, ekonomik, iletişimsel alarıdakı tüm külttı 

ret kirlerunelere kartı duyarlı ve tepkili bir siırecın insanlanyıı, örgütuyüı. Etkinlı

lUnizin bu k.irhlik katarına katılmasına sessız kalamayacağımızın bılinrnesini iste

riz. Çünku, hedef sapurmaların ülkemizde nelere malolduğunu hep birlikte acıyla 

yaşamaktayız. 

Bunun yanında, gecenin son dakikalarında tadsızlı~ neden olan arkadaşiann 

özür dilerne yerine, hal~ kendilerine haklılık kazandırma çırpını.şlarını esefle karşı

lıyor, bu davranışlarını kamuoyunun yargısına sunuyoruz. Bu arkadaşların, sınem 

sanatı ve oyunculuk kurumunun hırpalanması ıçın malzeme olmaya devam etmele

rinin once kendilerını y~r.ıladığını hilınel~rıni istıyoru:." 

ÇASOD'un yaptığı bu açıklamanın ertesi günü ise Tanju Gürsu, bir ıclevızyon 

. kanalının "Paparazzi" programında yaptığı söyleşiyle yeni bır tartışm.ı yar.mvordu. 

Yönetmen ve yapımcı Arıf Yılmaz, Tanı u Oürsu'nun ıelevizyond.ı y.ıptığı «.>yleşı~e 

fl)yie bır açıklık getıriyordu: 

"lO Kasım 1994 gecesi televiıyonda yayınlanan düzeysiz bir dedikodu programın

da, meslek:taşırnız demeye dilimin varmadığı Tanıu Gıirsu, geçml:jte yaptıAı >ek 

filmlerının hesabı sorulunca "ben seks filmi yapmadım, bunu da kanıtlay ıbılırım" 

demesi yeterlıyken, asıl pomo fılmlerin hem de Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle rnı

ııım yapıld~ını söyleyerek. kamuoyu im ünde muhbirlik yapmayı seçmiştir. inema

tmzm içinde bulunduğu bu kriz döneminde, mesleğimizi ve iırettiğimiz nireliklı ya

p(ınlıııltavllflmamız gerelcırlcen, Se-Sam ve Soder gibi ikı saygın kuruluşumuzun 

lıltııtJk, ;:ı~\llllt(I! .. ~Jnı.luJı;anllft ~ııcdeRic aöylediklen ilter istemeı bu leurumları da bat 
Dıföı~tıı,ıılıılıirllili, kanaatimce bağışlanacak bir davranıt değildır " 

.. Jıchf'''·In·-''"' yaptJAı bu ~ıklarnaya hemen yanıt veriyordu

-~!'IJWılfi~ ~ -Tanju Güıııu, geçmi§te yaptığı seks film

~~~ ırquı~aıı. ~ teks filmleri yapulunın 




