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ALMANYA 
tl1rK filmlerine h2L1r 

bB 

Almanya da Türk fi lmlerini 

si~temlı bır şekılde dagıtan 

ve Turk filrnlerıne pazar 

açmak ıçır caıı·ar 

MaXXımum uıı kurucusu 

ve genel muduru Anıl 

Şahın ıle Türk fılmıt ının 

Almanya daki ..,ansını ve 

gele< eqını konu~tuk 

YAMAÇ OKUR * 

FOTO GR MUAMMER YANMAZ 

Almanya pazarmda Türk filmi dağ1tma 

fikri nas1/ oluştu? 

fıkır as. nda daha lJrK1eye g"meden on 

ce Alr nya da ba\ladı Cı"om;ıx ta ç lı 

şırken dPr tıelerı degi 1tırmeye ç rı~ıTu·tım 
Bu >vede bıı kdÇ T urk fi lmı ıosterol ıı • 

flLnlaıdan ılk• Hoşçakal Yann dı. Çok buyuk 

'•i yapm.:.dı "ma ""ınemaxX olarak goster 

digırıiz ilk TOrk fılmi -Jima dÇısından onenı· 

ydi. Hemen 1r 1sından Kahpe 81zans ve 

LJie , u/e geldi Daha onra (ınem xX ıle 

Turk ye ye geldını. Ozellikle k ızdc onr 

C ıren xX Turklye pazar dJn çekılıı • 

zamanı c Aln'anya ;la lÇUdn kdpıy. zor' 

nu 1 k ı pı ~lı. T r fitmler·nın mutlak.ı Aı 

marvl... .q or ırem da yer c:.lması qe
rPktığını b nun ır 1"'11 "e ldı.. unı. .. ır 1 t r 

m yı ldık Bı..rıun sı b ... ev..ıbı IJ ~k 

l ddı bır ıı nı ~ırketı daoıtır ağı. Cıd~ı 

ır d ıt ın ır tı kuı up bu<Jur. naJilrldr 

ı mıer nasıl paz rı.yor:.ı, na ... ıl tanıtıyor 

3yrı fO! temlerı ızıeyer -3erek ne tak ı it 

ederek bL .Jrda verımı_ oldugı nu _,~ t 

ettık. 

Nas1/ bir pazar var da(/1t1m ilişkileri aÇI

smdan? 
Tam an1Jr'1ıyl liberal bır pazar. Almanyo da 

194 d•ljıtım< 4.200 salon, 2 000 lokasyon 

bulunuyor Sı tem lıberal vP bpiktlı t yon 

temlerle ı ler hatayı hay~tt..~ affetn ez. Ba 

şar lıysanız hemer sıvrilirı iniz- k ac ı çok 

aç k bı ,,.. ar oı ' ı O zel bır pazor he 

dPf!edıqımız ıç n butun ener1 mızı or ~ r 1 

dık (,zel lı le AlnıJnya ı. 1aşayan Turk Ir 

,mı ıne• '\adar ır k kopmu~ bırçogt zaten 

Alrı m .ı lııımıyo 1ı..:;ny..ıı ı. ~~ uzel tumını 

P Jl tuı nı sınemaya qrtr-ıtor E' u n nı 

ıı k ın.na ığız di te (,. 'ilırma yaptık 

nemJ. :ı.hıple ıyıe rakıp da ııtırrcı fırmalar 

la Jfle~1ı ı derıekiPr \If' ok kU ı n ın 

a konuştuk Gördük kı. Almany· Turk lmı 

nf" -:ızır. Burada belırtmeden geçmemek ge 

ek kııpıların ıçıimalında onemli bir ' lm 

var E şkıya. O zaınanın koşullar nda Al mar 

daqıtımcının yaptı(Jı hatalar ı~e mahalle 

ıJr.ıı.ınnda k lmış ıinenldlarda oynamasır. 

rdğmen 240.000 kiŞi gibı cıddi bir gi)e h 

~arısı e dt" etmı~tır. Bel kı bır az arabesk ola 

cak 3rna bugün yedigirniz ekmeğin bir kısmı 

rı t. ~A ' r ya bor luyuz 

Siz hangi filmler/e Almanya pazanna girdmiz? 

E' ı '''kı ılı baıladı 20 < ıpya çı'tı V€ 

b haf~ı boyunca dagıtıldı. Düşuk bir ıı e ba 

ın_,ı Pide ederek bır-1z da ırıımızı yakma 

cına ragrnen bilim ıı_ın JUZel bir OKUl QldL 

lienıen ardındar De11yurek Çıktı ık 1Y lray 

8L filı ıı' bizı qururlandıran , şe.v v r 

dı Turkıyp ıiP aynı anda .,ıızyon{ı çıkma~ VP 

B qey rSo> cı• <e Gerııany odulunu k :Jn 

mak ı urkıye ye vPrilen bl •urrlP ilk odul 



olan Bogey'i dimanın bir~ aç kıstası vtır- me 

selo ilk hafta sonu fılmin ı milyon seyırcıyi 

geçmesı ya d,ı kopya bajına ı 000 seyircı or

talama~ı gerçekleştirmesı. Biz, ilk haftasonu 

JO kopyo ile 44.000 ·-eyirci yaptık Deliyilı-ek 

bizim yüzllmlızu güldurmuş ve Eşktya ek olu 

nun cif'vo:unı olmu~tur. 

Halihazırda elimızde toplam 12 film var. ~u 

anda yedincı ve sekizincı filmler olan Rus Ge· 

lin ve O Şımdi Asker gösterimde. Bu anlaın

da Almarıyzı coğrafyasında iki Tiir·k filmini 

aynı anda gOstenme sok.ıbilen tek dağıtırncı 

bız oldııl<. Hem de O Şimdi Asker'i 80 film 

:ırasında liste başı yaparak. Bır film göste 

rimdeyken biz görsel olaraj( ;eyirciyi bir son~ 

rakı filme hazırlıyoruz: gerek afişler gerek 

fragınanlar olsun. Bu hem seyirciye güzel gO~ 

rünüyor hem de Alman ::tirıemacılar için sü 

reklilik sağlamış oluyor. O rneğin şu anda Ko

l.ıy Para filminin ve Gdnderilmemiş Mektup

lar'ın reklamını yapmaya devam ediyoruz. 

Pazarlama ve tamtim tarafmda nasil bir 
çal1şma yaptm1z? 

Tanımadığım11 sinemalara yönelik biraz çe· 

kınerek klasik bir tanıtım yolu izledik. 

Fakat hemen gördük kı zaten Alman sinema 

ctlar 2 rrıllyon Turk'Lln Almanya, da yaşadı9ı· 

nın farkında ve bu kitleyı sinemaya çekmeye 

çalışıyor Bu bizını yelkenimıze ciddi bır ruz 

g.lr verdi Gişe istatistiklerinden tamamen 

bağımsız olarak şunu ispat etmemiz gerektti 

profesyonelliğı ve devamlılığı sağlayacağız. 

Çunku bu ışı bızden başka yapanların en biJ 

yük eksiğı devamlılık sağlayamam ı ş olmala

rıydı. Birçok Türk yapımcı, Almanya'da hiıliı 

Amerikalı majorlere film verelim, diye dU~ü

nüyor. Adları yabancı olduğu için mucizeler 

qerçekleşecek ,anıyorlar Halbukı böyle bır 

ıey yok. Bu ı1in tek ıdı var lojistik. Bız de 

bunu yapıyoruz. Ama bizım farkınıız başarı 

lı oi"J da olmasa d~ Almanlar;t filmlerimizin 

ır :1~ında. olduğumuzu >P ıt etmek n ldu. 

Tiirk film1 bulmakta zorluk çekiyor musunuz? 
Aslındo 111n anıyın yJt :unıta pat rı. ık ba· 

tınız Son zamanlarda yapınıolara ulaşmak 

çok zor olmuyor. F.ıkat hala Türkıye'de y,ı

pınıcılaı- l<df Dagı'nın arkasını ;ı.rıyorlar. Ha

la filflllerini büyuk dağıtımcı firmalarJ ver 

meye çalışıyorlar Bır de Turkive'de yapılan-

1ırı qOrlip Alnıanytt (i,ı ~ıynısırıı yapmaya Ç.J 

1 şan AlaınJııc ıı:or' diyebilecegimiz kişiler 

oluyrır. Maıorl, r 'ilmınıztt )ahip ~ık•ıııyor 

AlaınJn( ı ıse Stltemı bilmıyor. Ilcısınde 

cl.:ı film beklenen ye• e gelemiyor Bu ışırı int 

\le"r'iıte'de .lf'rs >labılecek duzeydt> bir sıstemı 

•ar 

Ben .Jh• rı ılt vıl uqr.a.ştıın bu si_temı ogren 

ı 990'da ODTÜ lşleUn•'den mezun olduk 

ta:n ;onn endl ıstrı ::ıktorunde Uç ytl Iradar 

ç :\lt~ tt. Turizm ektonıyle bağlaı.tılı olar, 

Alrt Jnya'dci vonetıcılik yrıptı. Almanya'da 

Cınema-.;x irır•ma zinc r ndeıkı qf eo~· ,ı..ı,nıl 

.ıhiı• ru 'fl X lll ı, "'' Mudüru lar 'k 

t~ r.lı Turkı)_ 1ye }e: ıdı .._ onomı nzde 

C ıı PJ X Tur Yt paz. r ıcı n çıkınc ı 

Alı ny y, 9erı dbnı l""yer Aln ny 

r n Tur ılmıer dayıtnıay· hrdefiP)en 

kf i ı ~ı ı ket ı M ı< ıo;. ı rnunı u kur " 

mek ıtin. Elbettekr blıyük dağıtımcıda da oıı 

'iistem var anc.ak TUrk tilmleri buylık daÇrıtırn* 

cr için önf!msiz. Yapımcınırı çözümü; bizim gi 

bi ın..tjörlerin yapabilec.egr kalıtede bır sıstemı 

cani'" başla 3m..t L ı ç k ~qıd.ı k ıçamadan y.ıpJ 

bıle '"~ bi, ı r n,1yl1 c ılı~ ıı:ıı.... 

Türkiye 'deki yap1mc11arm be/ılent1si nedir? 
Para m1, prestij mi? 
kı..;ı de ;ım t,bı ft:r par. d" beklıyor'Jt. Yan· 

~~~he ..iipl....r 3r,.ımız,,. çıkıyor. 'Benmı fllmıı! 

500 bın se.<ri · yJp.ır diYf diişunüluyor. L, 
'ıJJiı, :>k ~yı re ı çekıı ır;> k ıçirı n .. k..ıdar ekiarn 

~arma!.ı qerektığını 3rlatrnakla başlıyor z 

f.,ı japımr yla L-n ~~.ğımııG...o en b.. • f: m. 

bır rıley im' di)'oı uz '""''! r pr ·h mızl bıl 

diğimız ıçın ,zleyıcı l/l .. rr ı tc tırebılıyoru .. 

&eltri boyler t lırlenen t Imden verqı, k~ 

sınti vb. şeklinde butçe hes.:ıplam~sı yapı ı 

yor. Butün butre çıktığında yapımı ıya v~ bı 

ze ne kalır diye dü~unuluyor Je o çercevede 

yapılması qerekeıı reklam >rl..:ı.ya çıkıyor 

Reklam ~rt ırrımız hesabını bilmeı ve du 

rUstlük Hiçbir dağıfıınc:ınırı yapmay)cağı 

bir şeyler yoptık Geç<r yıl ll•manya da bir 

sınema zıncırı ifla~ et.·· çok zor durumd

k ~ldıK ama bur; rağrnerı bazı yapımcıların 

pardsını dostlannıızdan bor~ alarak odedik 

Umo..wm bu ıyı niveıtimi7 Qn~arca da Kabul 

gorutordur 

Araşllrmalamuzdan nasil bir seyirci profi
li ortaya Çllıt1? 

Almanya'di 200 milyonluk bır bilet hacmı 

mevcut. Genç bır Turk-Alman toplumu olu 

şuyor. Ciddi bir genç seyirci potansiyel' var. 

Ama yaş profilı, sosyo-kultürel açıdan oa 

k-1rçalf Almany yla Türkiye'yı tcarsıla~tır

ma~ pek • .ıla1 deği 1 

Bilet ticretleri ve dağlllmCiya kalan pay 
hakkmda bilgi verebilir misiniz? 
Ort:ılamc olıraı.- 6 Euro git. ıır bilet ~cret 

var Kı, bu fiy~t ileride d1..ıecek. Bunlın 2 E u 

r _ gibı bir kı rtı yapımcı .:e dagıtımc.y k-=l 

lıyor gıderler harç Almanya'da ınsanlar 

maliyeden kork.arlilr O 1üzden burada bizirn 

gibi durüst olın ·~ zorundasınız. 

Almanya'da nas1l bir slmfland~rma sistemi 
mevcut? Filmler denetimden geçiyor mu? 
Tabii ki, lüiltür BiJk.:ınlrğı'na bağlı ol;ın bir 

kuruluş -1aı, mutlaka film ı ızler ve yaş stnıı ı

nı ve bunun gibı ieyleri t.eltrler. ÖrnPğin Oe

ftyıırek fılmine lts y~j sının koydular Anın· 

da ıtın.z tdip 12'ye dl :ı.Jrdljk, runkü !4 ya 

şındakı bir cocuk Jradar Kaçıp 16 sırıırı :Jiarı 

filme gırer ama 18 y. ;ı girmesı birJz zor. 

Yeşil IŞik filmıni ızledıı lpıı.ıde ise bize jöyle 

tir tclk; ge'di "'>dyrn "Ye~k,li Tebrikler Çlfl 

de 1lk. defa kataya k.Jr.jun :stk• 1mayan bı, film 

gelır m başar,,, 

Almanya 'da yaşayan Tiirk yönetmenlerin 

filmleri için temaslarımı var m1? 
t..z once Tur~ yapımctlar ıt;in bır 1\cı.f Dağı 

berz""'ı nesi vapmışt1rrı ya, ışte o benzetrnP 

~~ıman yapımcılar içinde geçerh. Bır de Al

n<ın yJptmc Tur' ıye nın gerç klerırı bı/nıı

oı '~" sırala ı Faı h Akın' ır bazı fılrrderinı 

alrn,H ,. n yakın tP. 1st ,rı, Kendi sı lij ı Aı 

manya'rıır dahi çocu(ju diyebııirım a 

,.,. S >y.le~ının de itre ediırnrsındekı katkı~aı n

d,m doll)'l ){'rtı ır Oıornı)r cl teşekkur e_.Prın. 

&9 


