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Suzan Hande Güneri 1978 İzmir doğumlu. 1999’da Ege Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. 
NTV’de Montaj Departmanı’nda ve TV8’de Tanıtım Bölümü’nde 

çalıştı. 2004 yılı sonbaharında Semih Kaplanoğlu ile tanıştı ve Meleğin 
Düşüşü filminin setinde devamlılık tutarak işe başladı. 2005 yılından 
beri Kaplan Film’de çalışıyor. Yumurta, Süt ve Bal filmlerinde yapımın 
her aşamasında ve özellikle kurguda görev aldı. Hâlihazırda Semih 
Kaplanoğlu’nun asistanlığıyla birlikte Kaplan Film bünyesinde Proje 
Sorumlusu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Suzan Hande Güneri’yle 
film yapım sürecinin arka plânı üzerine konuştuk. Güneri, çeşitli çalışma 
disiplinlerini bünyesinde toplayan bu çok veçheli yapıyı izah ederken, 
çalışma haritasının ana hatlarını da bizlerle paylaştı.

SUZAN HANDE 
GÜNERİ:
“Film Yapımının  
Tek Bir Formülü Yok”



Eylül - Ekim 2013 - HAYAL PERDESİ 36 83

KAMERA ARKASI

f Bir film vizyona girene dek pek çok 
safhadan geçiyor. Bu sürecin genelde 
çok küçük bir kısmı biliniyor. Oysa film 
yapımı, çekim izinleri, sözleşmeler, yazışma-
lar, bütçe hazırlıkları, yapım destekleri, 
dağıtım, telif hakları vs. gibi pek çok aşa-
mayı da içeriyor. Öncelikle şunu sorayım: 
Yapım öncesi çalışmalar nasıl şekilleniyor? 

Her şeyden evvel şunu söylemeliyim: Se-
mih Kaplanoğlu ile Meleğin Düşüşü’nde 
çalışmaya başlayana kadar film yapım 
süreciyle ilgili pek bir fikrim yoktu. Ön 
hazırlık aşamasının çok sonlarında ekibe 

dâhil olmuştum. Filmin çekim ve post pro-
düksiyon sürecinde yer aldım. İlk günler-
de “Film çekilmediği zaman ne yapılıyor 
acaba?” diye sorduğumu hatırlıyorum. 
Daha sonra Semih Kaplanoğlu ile Yusuf 
Üçlemesi’nin her aşamasında çalışarak 
yapım sürecini öğrenmeye ve uygulama-
ya çalıştım. Şunu belirtmek isterim ki film 
yapım süreci tek bir formülü olan bir sü-
reç değil. Tabii ki belli başlı aşamaları var, 
ancak her filmin kendine özgü kolaylıkları, 
zorlukları, sorunları ve çözüm yolları olu-
yor. Bir filme başlarken her şeyden önce 
bir fikir, bir konu olması gerekiyor. Senar-
yo yazım aşamasında bu konuyla ilgili bir 
ön çalışma yapılıyor. Konuya göre arşiv 

  SÖYLEŞİ: AYŞE PAY

SUZAN HANDE 
GÜNERİ:
“Film Yapımının  
Tek Bir Formülü Yok”

Fo
to

ğr
af

: F
at

ih
 A

ğd
aş



HAYAL PERDESİ 36 - Eylül - Ekim 201384

KAMERA ARKASI

çalışmaları, okumalar, geziler, röportajlar 
düzenleniyor.  Bunu sinopsis, genişletilmiş 
bir tretman ve yönetmen notu gibi yazım 
aşamaları takip ediyor. Eşzamanlı olarak 
senaryo ve proje geliştirme fonlarına baş-
vurular yapılıyor. Böylelikle senaryo yazımı 
bitene kadar ortaya çıkan masrafların bir 
kısmı bu fonlardan karşılanabiliyor. 

Senaryo bittiğinde bir tahmini bütçe ha-
zırlamak gerekiyor. Bütçeyi etkileyen bir-
çok ayrıntı var. Bu aşama, aynı zamanda 
birçok kararın verileceği yoğun bir çalışma 
dönemi. Oyuncular kim olacak? Çekimler 
nerede ve hangi mevsimde yapılacak? 
Çekim formatı ne olacak? Ekipte kimler 
olacak?  Ortak yapımcı olacak mı? Bu ve 
benzeri sorular bu dönemde cevaplarını 
buluyor. Ulusal ve uluslararası yapım des-
teği fonlarına başvurular da bu dönemde 
diğer çalışmalarla eşzamanlı yapılıyor. Ya-
bancı ortak yapımcı varsa, filme nasıl bir 
katkısı olacağı ve karşılığında hangi hakla-
rın verileceği bu aşamada kararlaştırılıyor. 
Mekân ve oyunculara karar verilip, ekip 
de tamamlanınca artık çekim senaryosu 
çıkarılıyor. Sanat yönetmeniyle kostüm ve 
dekor çalışmaları ve kamera grubuyla test 
çekimleri yapılıyor.  Sonrasında çekime 
geçiliyor. 

f Çekim izinleri konusunda dikkat edile-
bilecek hususlar neler? 

Bazı çekim izinlerini alabilmek için çok 
önceden hareket etmek gerekiyor. Bürok-
rasinin çok yavaş ilerlediği bazı yerler var. 
Meselâ Bal filmi için öncelikle düşünülen 
mekânlardan biri, Gürcistan sınırındaki 
Macahel bölgesiydi. Sınıra çok yakın ol-
ması sebebiyle Genelkurmay’dan talep 
ettiğimiz izin belgesi hâlâ gelmedi. Oysa 
bölgede birkaç hafta süren bir mekân ve 
oyuncu bulma çalışması yapılmıştı. Çekim 
izinlerinin ücrete tabi olduğu yerleri de 
önceden tespit edip masrafları tahmini de 
olsa bütçeye mutlaka eklemek gerek. 

Çekim öncesi aşağı yukarı tamamlanması 
gereken çalışmaları özetlersek…

Sinopsis, tretman ve senaryo yazım aşa-
ması tamamlanmış, bütçe ve finans plânı 
hazırlanmıştır. Yapım için gerekli finansman 
bulunmuş, ekip oluşturulmuş, mekân ve 
oyuncu bulma çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. Reji ekibi ile çekim senaryosu, sanat 
yönetmeni ile dekor, kostüm çalışması, 
görüntü yönetmeni ile biçim ve görsellik 
üzerine çalışmalar yapılmıştır. Son olarak 
post prodüksiyon takvimi de hazırlanmıştır.

f Post prodüksiyon takviminin içeriğin-
den biraz bahseder misin?

Bildiğimiz üzere çekim bittikten sonraki 
tüm işlemler post prodüksiyon aşaması 
olarak adlandırılır. Kurgu, ses çalışması, 
renk düzeltme, jenerik, altyazı, laboratu-
var işlemleri,  kopya baskı gibi işlemler bu 

Film yapım süreci tek bir formülü olan 

bir süreç değil. Belli başlı aşamaları var, 

ancak her filmin kendine özgü kolaylıkları, 

zorlukları, sorunları ve çözüm yolları 

oluyor.
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süreçte gerçekleşir.  Bu işlemlerin tümünü 
içeren bir takvimin en çok işe yarayacağı 
vakit, filmin bitirilmesi gereken kesin bir 
tarihinin olması durumudur. Bu önemli bir 
festivalin son başvuru tarihi olabilir, bir 
fon için filmin teslim edileceği tarih olabilir 
ya da film bir festivale seçilmiştir ve gös-
terim tarihine kadar tüm işlemlerin hatasız 
bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Filmi ilk defa bir festival seçkisine gönde-
rirken kurgusunu bitirmiş olsanız bile geri 
kalan çalışmalarını büyük ihtimalle bitir-
memişsinizdir. Önünüzde ses yerleştirme, 
sound design, foley, varsa müzik yapılması 
ve kaydı, final miksaj ve renk çalışması, 
jenerik, kopya baskı, altyazı yapılması gibi 
süreçler vardır. Bütün bunları özellikle de 
yurtdışında yapıyorsanız önünüzde süreci 
net bir şekilde görebileceğiniz bir takvim 
hazırlamak en iyisi. Hangi aşama nere-
de yapılacak, ekipten kimler olacak, son 
kontrolleri kim yapacak, altyazı çevirisinin 
teslim tarihi nedir gibi bilgilerin de bu tak-
vimde yer alması iyi olur. 

Özellikle Cannes, Berlin gibi büyük 
ve önemli festivallerden önce tüm 
yönetmenler ve yapımcılar filmlerini hızla 
bitirmeye çalışırlar. Eğer iyi hazırlanmış bir 
post prodüksiyon takviminiz varsa, kalan 
işlerinizi ve vaktinizi ayarlayıp, çalışacağı-
nız stüdyoları ve kişileri önceden belirle-
yebilir, rezervasyonları da önceden yapa-
bilirsiniz. Aslına bakarsanız önünüzde bir 
festival ya da başka bir deadline olmasa 
bile bu takvimi yapmanın çok faydası var.

f Peki, yola koyulduktan sonra ekipteki 
herhangi bir değişiklik süreci nasıl etkiliyor?

Bu ekipte kimin değiştiğine bağlı. Eğer 
değişen kişi teknik ekipten biri ise süreçte 
önemli bir değişiklik olmaz. Yerine uygun 
biri kısa sürede bulunup çekimlere devam 
edilir. Teknik ekipte değişen kişi görüntü 
yönetmeni ise belki yönetmen ile bir iki 
gün ön çalışma yapması gerekebilir. Bu 
durumda set, bir iki gün durabilir; yönet-
men ile görüntü yönetmeni o güne kadar 
çekilmiş plânları izleyerek aynı biçimi 
sürdürmek için çalışırlar. Ancak değişen 
kişi bir oyuncu ise hem yerine yeni bir 
oyuncu bulmak zaman alır hem de o güne 
kadar çekilmiş sahneler bir daha çekilir. 
Bu da çekimlerin uzaması demektir. Bu 
uzamanın maddi boyutu var tabii. Hem 
ekibe ödenmesi plânlanan miktar artar 
hem de plânlanandan daha fazla negatif 
çekilir. Çekim yapılan mekânlara tekrar 
girebilmek için bir kez daha mekân kirası 
vermek gerekebilir. 

Cannes, Berlin gibi büyük ve önemli 
festivallerden önce tüm yönetmenler 
ve yapımcılar filmlerini hızla bitirmeye 
çalışırlar. Eğer iyi hazırlanmış bir 
post prodüksiyon takviminiz varsa, 
kalan işlerinizi ve vaktinizi ayarlayıp, 
çalışacağınız stüdyoları ve kişileri 
önceden      belirleyebilir,        rezervasyonları 
da önceden yapabilirsiniz.
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Meleğin Düşüşü’nde ana karakterlerden 
birini, son çekim gününde değiştirmek 
istemişti Semih Kaplanoğlu. Yerine bir iki 
gün içinde yeni bir oyuncu bulundu, de-
neme çekimleri yapıldı ve aynı mekânlara 
tekrar girilerek aynı sahneler yeni oyuncu 
ile tekrar çekildi. Bu tip konularda benim 
Semih Kaplanoğlu’ndan öğrendiğim cesur 
olmak, bir kişi olmuyorsa değiştirmekten 
korkmamaktır. Sonuçta çekimler her şekil-
de biter, ama elimizde kalan filmdir ve fil-
min yönetmenin istediği gibi en iyi şekilde 
yapılması gerekir. Bu yüzden çekimin bir 
hafta uzaması, filmin kötü olmasından çok 
daha iyidir.

f Bütçe kalemlerinin oluşturulması ve 
mali destek süreci nasıl şekilleniyor?

Bütçe kalemlerini etkileyen çok fazla fak-
tör var. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Hazır-
lık, çekim ve post prodüksiyon süresi. 

“Çekim yapılacak mekânlar”: Stüdyoda 
mı çekilecek? Gerçek mekânlar mı kul-
lanılacak? Şehir veya ülke dışında çekim 
yapılacak mı? Dekor, kostüm yapılacak 
mı? Çekim için izin alınacak yerler bir üc-
rete tâbi mi? Mekâna bağlı olarak ekibin 
konaklama, yeme içme, iletişim ve seyahat 
giderleri de değişiyor tabii ki. 

“Oyuncular”: Yerli mi yabancı mı? Kaç 
hafta çalışacaklar? Seyahat etmeleri gere-
kecek mi?

“Ekip”: Yurtdışından ekip gelecek mi? Kaç 
hafta çalışılacak?
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“Ortak yapım”: Yabancı bir ortak ya-
pımcı var mı? Hangi işlemler hangi ül-
kede yapılacak? Yurtdışından ekip ya 
da malzeme gelecek mi? Hangi ülkede 
bütçenin ne kadarı harcanacak? Çeşitli 
fonların çeşitli kuralları var bu konuda, 
meselâ Almanya’nın bölgesel fonları, ver-
diği desteğin bölgede harcanmasını şart 
koşuyor; oradaki sektörü kalkındırmak, 
canlandırmak için.

“Ekipman”: Film hangi formatta çekilecek? 
35mm mi yoksa dijital mi? Bu seçim tüm 
post prodüksiyon yöntemini ve bütçesini 
etkileyen en önemli faktör. Buna karar ve-
rildikten sonra post prodüksiyon sürecinin 
nerede gerçekleşeceği belirleyici olacak. 

Ekipman tercihinin belirleyiciliğine örnek 
vermek gerekirse Bal filmi Çamlıhemşin’de 
35 mm ile çekildi. Negatifler Münih’teki 
Arri Laboratuvarı’nda yıkandı, telesine 
orada yapıldı ve izlenmesi için tekrar çekim 
yeri olan Çamlıhemşin’e gönderildi. Ora-
dan da kasetler, ses eşlemelerinin ve kaba 
montajın yapıldığı İstanbul ofise gönderil-
di. Bu uzun yolculuk şu şekilde tasarlandı: 
Negatifler haftanın iki (bazen üç) günü 
Çamlıhemşin’den Trabzon Havalimanı’na 
götürüldü. Orada Almanya’dan gelen bir 
kuryeye teslim edildi. Kurye, negatifleri 
Münih’teki Arri Laboratuvarı’na teslim etti, 
oradan teslim aldığı telesine kasetlerini bir 
sonraki gelişinde Trabzon Havalimanı’nda 
ekibimize verdi. Yönetmen ve görüntü 
yönetmeni tarafından gerekli izlemeler ya-
pıldıktan sonra kasetler kargo ile İstanbul 
ofise gönderildi.   

f Çekim sonrası süreç nasıl işliyor?

Biz Yusuf Üçlemesi’nin tüm filmlerinde 
şöyle bir yöntemle çalıştık: Çekimler şehir 
dışında sürerken ekipten gelen negatifleri 
laboratuvara teslim edip telesine bant-
larını aldık. Görüntülerin sesleri eşlenip 
kontrol edildi. Eksik ya da sonradan ihti-
yaç duyulabilecek sesler listesi, sette ses-
leri çeken sesçiye gönderildi. Görüntüler 
sahnelere ayrılıp kaba montajı yapıldı ve 
yine gerekebilecek ek plân önerileri yö-
netmene iletildi. Kaba montaj ilerledikçe 
de yönetmene bir DVD ile ulaştırıldı. Bu 
yöntemle çekimler bittikten yaklaşık bir 
hafta sonra elimizde içinde çekilmiş tüm 
plânların yer aldığı bir kaba kurgu oldu. 
Daha sonra işin zor kısmı, filmi en iyi şekil-
de bitirebilmek ve “kilitlemek”. 

Kurgu aşaması ile ses çalışması aslında 
paralel gitmesi gereken bir süreç. Bunun 
sebebi, herhangi bir sesin bir plânın uzun-
luğunu etkileyebilecek olması. Yani bir 
plânın altında kullandığınız ses, o plânın 
olması gerekenden daha uzun ya da daha 
kısa algılanmasına sebep olabilir. 

Yurtdışı festivallerin de kurallarına iyi 

bakmak gerekiyor. Diyelim ki filmi bir 

ülkenin nispeten küçük bir festivaline 

gönderdiniz, bu durumda ülke prömiyeri 

isteyen daha önemli bir festivale 

gidebilme şansını kaybedebilirsiniz.
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Ses tasarımı ve renk çalışması, jenerik ya-
pılması sonraki süreçler. Bütün bunlardan 
sonra ilk temiz kopyayı izlemek, benim için 
her zaman heyecanlı bir süreç. Bir yandan 
uzun süren bir çalışmanın ardından filmi ilk 
defa perdede izleyecek olmak, bir yandan 
da “Acaba bir hata var mı?” düşüncesi...  

f Yapım sonrası (dağıtım, gösterim, 
tanıtım, festival katılımları vs.) çalışmalar-
da nasıl bir süreç izlemek gerekiyor?

Aslında her filmin kendine özgü bir da-
ğıtım süreci var. Bu biraz filmin yapısına, 
biraz da dağıtımcıya bağlı olarak değiş-
kenlik gösterebiliyor. Yapım sürecini fi-
nanse ederken dağıtım ve tanıtım için ne 
kadar bir bütçe harcanabileceği de karar 
verilmesi gereken bir konu. Film önemli bir 
festivalin yarışmalı bölümüne seçilmişse 
vizyon tarihini bu festival sonrasına at-
mak, hem yapımcının hem de dağıtımcının 
tercihi oluyor genelde. Filme verilecek bir 
ödül, kopya ve salon sayısını, yurtiçi basın 
görüşmelerini, gazeteye verilecek ilân bü-
yüklüğünü bile etkileyecektir.  

Festivaller konusunda önemli birkaç nok-
ta var: A sınıfı dediğimiz büyük festivaller, 

filmin dünya prömiyerinin yapılmamış 
olmasını isterler. Yani daha önce hiçbir 
yerde gösterilmemiş olması gerekir. 
Siz eğer acele edip filminizi yurtiçinde 
bir festivalde göstermişseniz, A sınıfı 
festivaller artık filminizi kabul etmez. 
Yurtdışı festivallerin de kurallarına iyi 
bakmak gerekiyor. Diyelim ki filmi bir 
ülkenin nispeten küçük bir festivaline 
gönderdiniz, bu durumda ülke prömiyeri 
isteyen daha önemli bir festivale gidebilme 
şansını kaybedebilirsiniz. Burada da filmin 
post prodüksiyon aşamasında, kurguyu 
bitirmeye az bir zaman kala bir festival 
başvuru takvimi çıkartmak çok isabetli olur. 

Festivallere, özellikle yurtdışı festivalleri 
için, yine çevirisi çok iyi yapılmış, filmin 
afişiyle bir bütünlük taşıyan küçük tanıtım 
broşürleri (flyer) hazırlamak, üzerine filmin 
gösterim yeri, tarihi ve saatini yazmak da 
filmin görülebilirliği açısından önemli.

f Yapım sürecindeki çalışmalarda belli bir 
sıra gözetiliyor mu? 

Aslında sıra kendiliğinden oluşuyor diyebi-
liriz. Bir aşamayı tamamlamadan diğerine 
geçmek pek mümkün olmuyor zaten. Senar-
yo tamamlanmadan bütçe yapılamıyor, büt-
çe olmadan iyi bir finans plânı oluşturula-
mıyor. Yeterli finans bulunmadan ekip kuru-
lamıyor vs. Her aşama kendi içinde önemli 
ve hiçbiri diğerinden önemsiz değil. Bir aşa-
madaki dağınıklık ve dikkatsizlik, diğer aşa-
malara sirayet edebilir. Bu nedenle hepsine 
ayrı ayrı özen göstermek ve titiz çalışmak, 
her şeyi kayıt altına almak gerekiyor.  

En önemli şey doğru bir zamanlama 
yapmak, doğru bir bütçe hazırlamak ve 
sorumluluk sahibi bir ekip kurabilmek. 
Bir de çok iyi plânlanmış bir çekim ve 
post prodüksiyon takvimi çıkartmak. 
Önem verilmesi gereken şeylerden biri 
de sözleşmeleri doğru okumak ve her 
ihtimali gözetmek. 
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f Yapım sürecinde özellikle dikkat 
edilmesi gereken hususlar var mı? 
Deneyimlerine dayanarak örneklendire-
bilir misin? 

En önemli şey doğru bir zamanlama yap-
mak, doğru bir bütçe hazırlamak ve sorum-
luluk sahibi bir ekip kurabilmek. Bir de çok 
iyi plânlanmış bir çekim ve post prodüksi-
yon takvimi çıkartmak. Önem verilmesi ge-
reken şeylerden biri de sözleşmeleri doğru 
okumak ve her ihtimali gözetmek. Bazen 
küçük bir ayrıntı gibi gözüken bir madde, 
karşınıza büyük bir sorun olarak çıkabilir. 
Yabancı yapımcılara ve fonlara gönderile-
cek metinlerin ve belgelerin çevirilerinin de 
çok iyi yapılması gerekiyor. 

f Sözleşmeleri doğru okumayı biraz 
açabilir misin?

Önemli olan birkaç nokta var aslında: 
Süre, tanımlar, sözleşmenin kapsadığı 
haklar, ortak yapım sözleşmesi için hak 
sahibi olunan bölge, ortakların yapacağı 
işlemler, gelirlerin dağılımı, yüzdelerin 
hesaplanması vs. gibi. Yabancı dildeki söz-
leşmelerin her zaman çevirisinin yapılıp 
okunması, mutlaka film yapımı, telif hakları 
ve ortak yapımlar konusunda deneyimli bir 
avukattan yardım alınması gerekiyor.  

f Ortak yapımcılarla da çalıştınız kimi 
projelerde. Bunun avantajları ve dezavan-
tajları neler?

Şimdiye kadar Yunanistan, Almanya, 
Fransa ve Bosna-Hersek’ten yapımcı-
larla çalıştık. Daha iyi teknik olanaklara 

sahip olma imkânı açısından özellikle 
Avrupa’dan bir ortak yapımcı olması proje 
için olumlu. Özellikle laboratuvar hizmet-
leri, renk çalışması (color correction) ve 
miksaj, bizim özellikle Almanya’da yahut 
Fransa’da yapmayı tercih ettiğimiz işlemler. 
Ama tabii burada yönetmen faktörü çok 
önemli… Ne istediğini bilen ve istediğini 
almak için titizlikle çalışan bir yönetmenle 
çalışıyorsanız bu imkânları iyi değerlendi-
rebilirsiniz. Kendi adıma, yeni projelerde 
Almanya’dan gelen dökümleri örnek al-
dığımı söyleyebilirim. Bütçeler, nakit akışı 
dökümleri, harcama dökümleri, call sheet 
ve takvimler... 

Yabancı bir ortak yapımcının tek deza-
vantajı, aramızdaki kültürel farklılıklar 
ve çalışma yöntemlerinin farklılığı ola-
bilir. Örneğin yerel öğeler içeren bir 
senaryoyu anlamakta zorlanabiliyorlar. 
Ortaklık sonucu sete gelenler, ekibe ka-
tılanlar, ilk zamanlar çalışma koşullarına 
adapte olamasalar da ilk haftadan sonra 
alışıyorlar. Yani bir Alman sesçi saat tam 
12:00’de öğlen yemeği molası olmasını 
beklerken, o sırada yönetmen çekilecek 
sahne için beklediği yağmur yağmaya 
başladığı için mola vermeyebiliyor. İlk 
önce buna bir anlam veremiyorlar, fakat 
zamanla ekibe uyum sağlıyorlar. Ya da 
Fransız bir kurgucu, kız isteme sahnesini 
izleyerek ne olduğunu anlamayıp sadece 
misafirlere kahve ikram edilen bir sahne 
gibi algılayabiliyor. Bütün bunlar da diya-
logla aşılabilen konular.


