
                                 
  

BASIN BÜLTENİ 
ALTIN ELMA-2016 ÖDÜLLERİ İÇİN KOLLAR SIVANDI! 

TÜRK FİLMLERİNİN AVRUPA’DA GÖRÜCÜYE ÇIKACAĞI ‘FRANKFURT TÜRK FİLM 
FESTİVALİ-2016’ HAZIRLIKLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR! 

Almanya’da ve dünyada, kendi alanında marka haline gelen ve Frankfurt’ta 15 yıldan 
beri aralıksız olarak düzenlenen ‘ULUSLAR ARASI FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ’ nin 
16.’sı için hazırlıklara başlandı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Film 
Destekleme Fonu ve Frankfurt Belediyesinin desteğiyle 31 Ekim 2016 - 05 Kasım 2016 
tarihleri arasında Almanya-Frankfurt’ta gerçekleşecek olan festival, 31.05.2016 
tarihinde Allegro The Public Hotel İstanbul’ da  basın toplantısı ile medyaya tanıtıldı. 

02.05.2016 İstanbul 
Jüri üyeleri arasında  Hale Soygazi, Tuna Kiremitçi,Yüksel Yalova gibi isimleri barındıran 
Uluslararası 16. Frankfurt Türk Film Festivali lansmanına  bir çok ünlü isim katıldı.  Geçen 
yıl festival sunuculuğunu üstlenen  yılların tecrübeli sunucusu Korhan Abay festivalin  Türk 
sinemasının tanıtılmasına büyük katkısı olduğunun altını çizdi. Tanıtım toplantısında 
konuşma yapan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı şunları söyledi ;  “Festivali on altı yıl önce, 
sinemayı bir medya aracı olarak kullanmak ve Almanya’da değişik kültür, ırk, inanç ve etnik 
kökenlerden insanları bir araya getirmek ve birlikte  barış içerisinde yaşama katkı sağlama 
amacıyla bir platform oluşturmak için kurduk. Bu sayede de dikkati Türkiye ve Türk insanı 
üzerine çekmeyi hedefledik.  Bir yandan Türk kültürünü ve Türkiye’yi tanıtmaya çalışırken, 
diğer yandan da, Türk ve Alman toplumlarının tanışması ve kaynaşması fırsatını da yarattık. 
Bilindiği gibi yurt dışında yapılan Türk Film festivallerinin amaçlarından biri de gösterilen 
filmler çerçevesinde tartışmalar ve söyleşiler düzenleyerek, içinde yaşanılan ülke halkını 
Türkiye’ nin sinema sanatçıları ve yaratıcıları ile bir araya getirerek, ortak kültürel 
değerlerin paylaşılmasına olanak sağlamaktır. Bu kapsamda, yeni dostlukların kurulması ve 
olası işbirliklerinin geliştirilmesiyle, toplumları barış içerisinde yaşamalarına bir zemin 
hazırlamak öncelikli hedefimizdir. 
Almanya, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi açısından, barındırdığı yüksek Türk nüfus 
dolayısıyla Avrupa’daki en önemli ülkelerden biridir. Bu ülkede yaşayan Türk nüfusun Türk 
Sineması hakkında fikir sahibi olması, Türk kültürünü tanıması ve sahiplenmesi, sosyal 
çevrelerine doğru aktarabilmeleri tanıtım yolunda atılacak en önemli adımlardan biridir. 
Ayrıca, Türk Filmleri Festivali’nin gerçekleştirileceği Frankfurt şehrinin demografik olarak 
bir diğer özelliği de kültür, sanat alanında ülkelerinde söz sahibi bir kesimin bulunmasıdır. 
Festivalin diğer bir amacı, farklı kitlelere ulaşmak ve çok büyük bir seyirci kitlesinin ilgisini 
çekmek, her şeyden önce Almanların ve kültürle ilgilenen başka uluslardan insanların 
kazanılmasını sağlamaktır. Kültürel olduğu kadar toplumsal bir olay olma niteliğini de 
taşıyan festival, Türkiye Almanya arasındaki kültürel alışverişin gelişmesine ve iki ülke 
arasındaki dostluk ilişkilerinin artmasına katkıda bulunmayı da hedeflemektedir. Ön 
yargıların yok olmasına yardımcı olmak da hedeftekilerin öncelikleri arasındadır. 
İlk yıllarında sadece film gösterimleri yapıp birkaç konuk ağırlayabildiğimiz festivalimizin 
kapsamını ve hacmini, yıllar geçtikçe geliştirip, Almanya’nın hatta Avrupa’nın önemli film 
festivalleri arasına sokmayı başardık. 
Festivalimizde gösterilecek film grubu ana hatlarıyla şöyledir;  
• Türkiye’den uzun metraj film, kısa metraj film ve belgesel film gösterimleri 
• Almanya’dan uzun metraj film,kısa metraj film ve belgesel film gösterimleri 
• Avrupa filmleri 
Mülteci sorunu, göç, nesiller arası çatışma ve din konularını irdeleyen filmlerin de 
gösterileceği Festival kapsamında sergiler, paneller, atölye çalışmaları da ve konserler 
düzenlenecektir. 



                                 
  

Bütçe ve finansmanı büyük çoğunlukta sponsorlar tarafından karşılanan festival kapsamında 
Türk sinemasına emek vermiş sanatçılara ‘Onur Ödülü’, şu an aramızda olmayan sanatçılara 
‘Vefa Ödülü’ ve en çok izlenen filmlere ‘En İyi Seyirci Ödülü’ verilmektedir. Festivalimizin 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ‘Festival Okulda’ ve ‘Festival Hapishanede’ gibi 
Frankfurt’un okullarında ve beş yüz kişilik hapishanesinde film gösterimleri yapılacaktır. 
Festivalin yarışma programı ise kısaca şöyledir; 
• ‘Alman Sinemacılar Gözü İle Türk Filmleri’ Yarışması 
• ‘Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’ 
Jüri başkanlığını Devlet Eski Bakanı Yüksel Yalova’nın yaptığı uzun metraj film yarışması 
jürisinde; Hale Soygazi, Burak Hakkı, Tuna Kiremitçi, İsmail Güneş, Özgür Şeyben, Oya 
Doğan, Banu Özdemir, Nurdan Sever yer alırken,kısa metraj film yarışmasının jürisinde ise 
Gamze İlkılınç, Selma Köksal Çekiç, Cem Başeskioğlu,  Arda Erdikmen,  Arzu Işıtman, 
Mehmet Erduğan, Fırat Sayıcı bulunmaktadır. 
Festivalin ile ilgili ayrıntıları www.turkfilmfestival.de adresinden veya sosyal medya 
hesaplarından ulaşabilirsiniz. 

http://www.turkfilmfestival.de

