
Trabzon sinemada  
başrolü hakediyor 

 
2000’li yıllardan bu yana dinamik bir kent kimliğine bürünen Trabzon, bir yandan 
uluslararası ticari kimliğini artırırken, diğer yandan kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle 
de adını gündemde tutuyor.  
 
Ekonomik kalkınmayı sosyal ve kültürel alanlarda da sürdüren Trabzon’un kültür 
sanat faaliyetlerine arasına katılan Trabzon Uluslararası Film Festivali (TUFFEST), bu 
yönde kente yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor. 
 
16-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında spor ve gençlik temasıyla bu yıl ilki 
düzenlenecek olan Trabzon Uluslararası Film Festivali (TUFFEST), zengin bir program 
içeriğine sahip bulunuyor. Dünya sinemasından seçkin konuklarla ulusal sinemanın 
üreticilerinin aynı ortamda bir araya getiren festival, ortak üretimler geliştirilmesine 
katkı sağlamayı hedefliyor. 
 
Trabzon Uluslararası Film Festivali’nde, ulusal ve uluslararası film gösterimleri, 
ulusal ve uluslararası uzun metraj, kısa metraj ve belgesel film yarışmaları, dünya 
sinemasından film seçkisi gösterimleri, Yeşilçam film seçkisi gösterimleri, paneller, 
atölye çalışmaları, sergiler, söyleşiler yer alacak. Trabzon, festival sayesinde ulusal ve 
uluslararası sinema çevrelerinin yeni çekim merkezlerinden biri olma yolunda önemli 
bir adım atmış olacak.  
 
 İstanbul Trabzon Federasyonu (İTF) ve Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği 
(ANADER) işbirliğiyle düzenlenen Trabzon Uluslararası Film Festivali (TUFFEST), ilk 
etkinliğiyle uluslararası sinema dünyasına büyük bir açılım yapıyor. Festival 
organizatörleri ilk festival için 38 ülkeye çağrı yapmış bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda 
çok daha büyük bir etkinlik olmayı amaçlayan TUFFEST, Trabzon’da dünya çapında ilk 
gösterimlere yer veren ve sinema dünyasının ünlü simalarını ağırlayan bir 
organizasyon olma yolunda ilerleyecek. 
 
Türkiye’nin sinema endüstrisini Trabzon ve çevresine çekmeyi de amaçlayan 
TUFFEST, bünyesinde gerçekleştirdiği panel ve etkinliklerde Trabzon’un doğal plato 
olma özelliğini öne çıkaracak, sinemacılarımızı Karadeniz’e yönlendirmek için 
girişimlerde bulunacak. Organizasyonun yıllar içinde kendini kanıtlamasıyla, Trabzon 
farklı ülkelerin sinemacıları için de çekim merkezi olabilecek potansiyele sahip 
bulunuyor. TUFFEST, bu büyük hedefi gerçekleştirmek doğrultusunda da çalışmalar 
yürütüyor. 
 
Ulusal sinemanın gelişmesine katkı sağlamayı, uluslararası kültürel işbirliklerini 
geliştirmeyi ve ortak üretimlerin merkezi olmayı amaçlayan TUFFEST, kentin gelecek 
vizyonunda başrolü oynayacak bir organizasyon olmayı hedefliyor. 
 


