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DenizBank ve TÜRSAK işbirliğinde Türk sinemasına
büyük destek
DenizBank, kültür ve sanatı toplumun geniş kesimleri ile buluşturma misyonu
doğrultusunda,‘2.DenizBank İlk Senaryo İlk Film’ Yarışması'nı TÜRSAK Vakfı işbirliğinde,
bu yıl kapsamını daha da genişleterek hayata geçiriyor.
Sinema sanatının gelişimine destek sunmak amacıyla gerçekleştirilen projeyi
değerlendiren DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "DenizBank olarak kurulduğumuz
günden itibaren bu güzel ülkenin gelecek nesillerine sağlıklı bir miras bırakmayı
hedefliyorsak eğer, önce kültürel gelişime, sanatı topuma yakınlaştırmaya yatırım
yapmamız gerektiğine inandık. TÜRSAK Vakfı ile ikinci yılını karşıladığımız işbirliğimiz de
bu yöndeki çabalarımızın anlamlı bir yansıması. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da ‘Sanata Evet’ demeyi sürdüreceğiz." dedi.
İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Fehmi Yaşar, "Hızlı büyümenin ve tam bir sektör olamamanın yarattığı kayıp ve yıkımların
azaltılması yol ve yöntem kusurları nedeniyle fikri, ekonomik ve yaratıcılık israfının
önlenmesi DenizBank ile TÜRSAK’ı buluşturan en önemli nedendir." dedi.
DenizBank, toplumsal sosyal sorumluluk vizyonu kapsamında, kültür ve sanatın her dalını toplum için
erişilebilir kılmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Banka bu kapsamda, Türkiye Sinema ve
Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile geçen yıl ilki düzenlenen ‘DenizBank İlk Senaryo İlk Film’
Yarışması'nın ikincisini hayata geçirerek, sinema alanında kalıcı eserlerin, senaryoların oluşması adına
önemli bir destek sunuyor.
Yetenekli senaristler için özgün platform
Türkiye’de sinema ve senaryo konusunu gündeme taşımak ve senaryo yazma konusunda isteği
olanlara alan açmak adına büyük önem arz eden DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda
projelerin seçimi iki aşamalı olarak yapılacak.
Ön jürinin yapacağı değerlendirmeyi geçecek 15 proje; Tevfik Başer’in başkanlığını yaptığı, Birce
Akalay, Damla Sönmez, İbrahim Altınsay, Mehmet Aslantuğ, Melisa Sözen, Nuran Evren
Şit, Perihan Yücel, Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu, Serdar Akar, Tayfun Pirselimoğlu ve Turgut
Yasalar’dan oluşan ana jüri tarafından ikinci bir değerlendirmeye alınacak. Ana jürinin yapacağı
değerlendirme sonrası belirlenecek ilk üç senaryo ve mansiyonlar, ödül töreni gecesinde açıklanacak.
Birinci seçilecek eser 30.000 TL para ödülü ve yabancı bir senaristten senaryo doktorluğu, ikinci
seçilecek eser 15.000 TL ve Türk bir senaristten senaryo danışmanlığı, üçüncü seçilecek eser ise
10.000 TL ve Türk bir senaristten senaryo danışmanlığı ile ödüllendirilecek. Ayrıca jüri tarafından
belirlenecek üç senariste; yarışmaya katıldıklarına ve eserlerinin gelişime açık olduğuna dair mansiyon
plaketi verilecek.
Yarışmaya ilişkin bilgilendirme, 10 Ağustos 2016 Çarşamba günü DenizBank'ın Genel Müdürlük binası
Deniz Tower'da gerçekleştirilen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantı, DenizBank Genel
Müdürü Hakan Ateş, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, jüri üyeleri oyuncu Birce
Akalay ve yönetmen - senarist Serdar Akar’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Sanata Evet demeyi sürdüreceğiz”
Sinema sanatının gelişimine destek sunmak amacıyla gerçekleştirilen projeyi değerlendiren DenizBank
Genel Müdürü Hakan Ateş, şöyle konuştu: “DenizBank olarak kurulduğumuz günden itibaren bu güzel
ülkenin gelecek nesillerine sağlıklı bir miras bırakmayı hedefliyorsak eğer, önce kültürel gelişime,
sanatı topuma yakınlaştırmaya yatırım yapmamız gerektiğine inandık. TÜRSAK ile gerçekleştirdiğimiz
işbirliği ile senaryo yazma konusunda isteği olan ancak bugüne kadar özgün fikrini paylaşacağı bir
platform bulamayan profesyonel ya da amatör ruhlu senaristlerimizin belki de yaşamlarını değiştirecek
bir projede yer almaktan; onların umutlarını, heyecanlarını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘Sanata Evet’ demeyi sürdüreceğiz.”
“Fikri, sanatsal ve ekonomik israfın önlenmesi, bu yarışmanın temel gerekçesi”
TÜRSAK adına değerlendirmelerde bulunan TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar
konuşmasında, son yıllarda sinemada görülen canlılığa işaret ederken üretimin yılda 150 filme
yaklaştığını, yerli film izleyici sayısının ise %57’lere ulaştığını ifade etti. Yaşar; “Hızlı büyümenin ve tam

bir sektör olamamanın yarattığı kayıp ve yıkımların azaltılması yol ve yöntem kusurları nedeniyle fikri,
ekonomik ve yaratıcılık israfının önlenmesi DenizBank ile TÜRSAK’ı buluşturan en önemli nedendir.
Yarışmalar enflasyonuna yeni bir alan katmak değil, yol ve yöntemsizlik nedeniyle oluşan fikri, sanatsal
ve ekonomik israfın önlenmesi bu yarışmanın temel gerekçesidir.” şeklinde konuştu.
“Senaryo, film çalışması için hayati bir değer taşır”
TÜRSAK adına değerlendirmelerde bulunan Jüri Üyesi Serdar Akar konuşmasında senaryonun sinema
için önemine dikkat çekerek; “Senaryo, film çalışması için hayati bir değer taşır, teknik özellikleri olan

başka bir çalışmadır. Kendine ait bir dünyası vardır. Edebi bir metin olarak düşünülemez, her okuyanın
anlayabileceği bir özellikte değildir.” dedi.
“Onur duydum”
Jüri üyesi Birce Akalay ise; ilk juri üyeliği deneyimini bir “ilk senaryo” yarışmasında yaşamaktan
duyduğu mutluluğu dile getirirken “Ben daha çok küçükken önemli mecralarda sinema yazarlığı

yapmış, senaryolar yazmış, filmler çekmiş, oynamış, ödüller kazanmış, sinemayı misyon edinmiş bu
çok değerli sinema insanlarıyla bir arada, sinema sanatının gelişimi, yeni yazarların kazanımı ve teşviki
adına çalışan bir mekanizmanın parçası olmaktan onur duydum.“ şeklinde konuştu.
Mart 2017’de finalistlerin duyurulmasının ardından, 2. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın
ödül töreni Mayıs 2017’de gerçekleşecek.
Kazanan projeler uluslararası yarışmalara ve destekçi kurumlara gönderilecek
Yarışmada geçen yıldan farklı olarak bu yıl, ödül alan senaryoların yenilenmesine yönelik aşamalar yer
alacak. Bu doğrultuda; kazanan ilk üç projenin senaristi, senaryoların geliştirilmesine dair en az üç
aşamalı, kapsamlı bir çalışma yapacaklar. Danışmanla yapılacak toplantılar sonrası senaristler, senaryo
doktorunun bitiş kararına dek senaryolarını geliştirmeye devam ederken, kazanılan ödül tutarı da
çalışma evreleri tamamlandıkça bölünerek verilecek. Tamamlanan senaryolar, TÜRSAK Vakfı’nın
desteği ile uluslararası yarışmalara ve destekçi kurumlara gönderilecek. Aynı zamanda birinci seçilen

eser, Taff Yapım Şirketi’nin senaryo bölümüne sunulacak ve değerlendirme sonucunda kabul edilmesi
durumunda filme çekilecek.
2.DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında ayrıca; senaryo alanındaki desteği artırmak
adına bir panel ve özel ödül organizasyonu gerçekleşecek. Senaryo danışmanlığı üzerine düzenlenecek
panelde; yurt dışında faaliyet gösteren senaryo kurumları ve senaristlerle ortak bir çalışma yapılacak.
Ayrıca 2016 yılında vizyona giren yapımlar arasından seçilecek ‘En İyi İlk Film’e 25.000 TL değerinde
Özel DenizBank ödülü verilecek. İlk uzun metraj film senaryoları ile başvuru yapacak tüm senaristlere
açık olan yarışma için son başvuru tarihi 9 Aralık 2016.
DenizBank “Sanata Evet” diyor
Türkiye'nin kültür yaşamına ve birikimine katkı sunmak hedefi ile kurulduğu ilk günden bu yana
"Sanata Evet" diyen DenizBank, TURSAK ile geçtiğimiz yıl başlayan işbirliğinin yanında önemli
projelere destek sunuyor. 1997’de, Afife Jale sahnesine sahip çıkarak, bu değerli sanat yuvasının
renovasyonunu gerçekleştiren Banka, Deniz Kültür iştiraki ile tiyatrodan senfonik müziğe, operadan
edebiyata, belgeselden sinemaya birçok ses getiren projede yer alıyor. 11 yıldır İstanbul Devlet
Senfoni Orkestrası’nın yanı sıra Orkestra Akademik Başkent Konserlerinin kurumsal sponsorluğunu da
sürdürüyor.
Türsak Hakkında
1991 yılında, sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasından tanınmış 215 üyenin katılımıyla
kurulan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı - TÜRSAK; 25. yılını doldurmuş olan özerk bir vakıftır.
Bugüne kadar onlarca değerli yönetmen, yüzlerce sinema öğrencisi ve sektör çalışanı yetiştiren TÜRSAK Vakfı, sektörel
endüstriye kaliteli elemanlar kazandırdı. Diğer taraftan yüzlerce uluslararası festival projesi üreten vakıf; aynı zamanda
2005-2008 yılları arasında, Türkiye’nin uluslararası tanıtımı adına en kaliteli, en büyük projelerinden biri olan
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni gerçekleştirdi. Kurulduğu günden bugüne kadar ilkeleri ve prensipleri
doğrultusunda hareket eden, yegâne amacı kamuoyuna hizmet etmek olan TÜRSAK Vakfı; gerçekleştirdiği
organizasyonlarla kitlelerin bilinçlenmesini sağlayan ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunan bir vakıftır.
TÜRSAK Vakfı’nın yönetimi, Mayıs 2015’ten itibaren Fehmi Yaşar başkanlığındaki yeni kurul tarafından yürütülmektedir.
Vakfı daha şeffaf, daha profesyonel ve daha yenilikçi çalışmalarla geleceğe taşımayı amaçlayan yeni yönetim, varolan
mevcut projeleri güncellemeyi ve ihtiyaçlara göre yeni projeler hayata geçirmeyi de hedefliyor.
DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak
1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme
İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia Ekim 2006’da bünyesine
katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle
Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre
içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında
toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank
Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 738 şubesi ile 15 bine yakın
çalışanı bulunmaktadır.DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın yanı sıra yedi yerli ve üç uluslararası
finansal iştirak, beş yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetim, Intertech,
DenizKültür, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve
DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com , www.facebook.com/DenizBank , twitter.com/DenizBank
Sberbank Hakkında
Sberbank, Rusya’nın en büyük bankasıdır ve Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde
bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy
imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri 244,000’den fazla gerçek ve tüzel kişiye aittir. 17.000’e yakın şubesi
ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları Kazakistan, Ukrayna ve
Belarus’u kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesinin ötesinde Sberbank Europe AG ile Orta ve Doğu Avrupa’da
sekiz ülkeye, DenizBank ile de Türkiye’ye kadar uzanmaktadır. Almanya ve Çin’de temsilcilikleri, Hindistan’da bir şubesi
bulunan Banka, Sberbank (Switzerland) AG ile İsviçre’de de faaliyetlerini yürütmektedir. Sberbank ayrıca, Sberbank CIB

ile yatırım bankacılığı, finansal danışmanlık ve global piyasalarda işlem yapma hizmetleri de sunmaktadır. Sberbank,
Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir. Bankanın resmi web siteleri:
www.sberbank.ru , www.sberbank.com
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