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Bu Sinema “Ba"ka Sinema”
!zmirli sinemaseverlerin merakla bekledi#i ve Eylül ayından itibaren yakından takip etti#i,
sinemanın sanat oldu#unu yeniden hatırlatan Ba"ka Sinema konsepti, Karaca Sineması’nda
izleyicilerle bulu"maya devam ediyor.
Yerel Yönetimler
Can dostlar kı"ın güvende

Yerel Yönetimler
Karao#lan maskı ba"ında anıldı
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6N1K - AHMET TOKUL / M3 Film ve Ababay Vakfı’nın giri"imiyle serüvenine !stanbul’da ba"layan Ba"ka Sinema
olu"umu, nihayet Eylül ayında !zmirli sinemaseverlerle de bulu"tu. Ba#ımsız filmlerin ve sanat filmlerinin vizyona
girememesi, hak etti#i sürece vizyonda kalamaması ve bu yüzden izleyicilerin bu tür filmlerden haberdar olamaması
sebebiyle ortaya çıkan Ba"ka Sinema olu"umu, bu tür filmlerin daha fazla seyirciye ula"abilmesini, vizyona
girebilmesini ve daha fazla vizyonda kalabilmesini amaçlıyor. Anla"malı sinema salonlarına bu konsepti ta"ıyan
olu"um, sinemaseverlerin eksikli#ini çekti#i ba#ımsız film gösterimlerini izleyicilerle bulu"turuyor. !stanbul ve
Ankara’da faaliyet gösteren olu"um, Eylül ayında !zmir’de de gösterimlerini gerçekle"tirmeye ba"ladı. Ba"ka
Sinema’nın !zmir’deki adresi ise Karaca Sineması. !zleyicilerin bu konuda sürekli talepte bulundu#unu söyleyen
Karaca Sineması Müdürü Serdar Aslan, Ba"ka Sinema’nın !zmir’e geli" sürecini 6N1K’ya de#erlendirdi. Aslan "unları
söyledi;
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Gardenya Erdöl
Ben seni hiç tanımadan
sevdim

Türel Süt
Pamuk üreten çiftçiler
sıkıntıda

Rob Plews
Come and get your
doughnuts

Uzm. Dr. Serdar
Biçero#lu
Sessiz kalma bir kere daha

Kamil Anahar
Garmakudal bir Trabzonspor

“ Ba"ka Sinema konsepti tüm Türkiye’de Kasım ayında ba"ladı. 10 ay sonra !zmir’e nasip oldu. Geçen seneden beri
görü"üyorduk. Gençlerden, sinemaseverlerden talep vardı. Biz salonumuzda Film Ekimi’ni gösteriyoruz. Film Ekimi’ne
gelen izleyiciyle Ba"ka Sinema izleyicisi örtü"üyor zaten. O izleyicilerden de yo#un talepler vardı. Yakla"ık 8 ay
direnebildik. Onun sonunda !zmir’e getirme yoluna gittik. $u an için çok yeni. !yi diyebiliriz ama daha iyi olabilir.
!ZM!R YÖNETMENLER VE OYUNCULARLA TANI$ACAK
Ba"ka Sinema’yla biz AVM kültürüne kar"ı alternatif bir yol tercih etmek durumuna geldi. Bundan memnunuz, iyi de
yapmı"ız diyorum ben. !nsanların deste#ini bekliyoruz. Günde yerli-yabancı 4, 5 film oynuyor. !lerleyen aylarda,
Kasım, Aralık, Ocak’ta yönetmen ve oyuncuların katılımıyla galalar, özel gösterimler ve söyle"iler de olacak Ba"ka
Sinema konseptinde. Bu da büyük avantaj. !zmir’in zaten eksikli#iydi. Bu eksikli#i Karaca olarak doldurmak istiyoruz.
!LK ADIM BA$KA S!NEMA’DAN
Ba"ka Sinema’nın Karaca’ya geli" süreci biraz sancılı oldu. Biz istiyorduk ama 3 salonumuz var. Çok salonumuz
olmadı#ı için tereddüt ediyorduk. Sonuçta ticari bir kurulu"uz. Ayakta kalmak için ticari olmak durumundayız. Az
salonumuz oldu#u için biraz mesafeli yakla"tık ama ondan sonra !zmir’de böyle bir potansiyel oldu#unu gördük.
!zmirli izleyiciler de bize ve Ba"ka Sinema’ya bunun olması gerekti#ini hem mail yoluyla, hem telefonla belirttiler.
Ama ilk adımı adan Ba"ka Sinema oldu.

Çok Okunanlar
50d sorunu çözüme çok
yakın

!lknur Denizli'den !zmire yol
müjdesi

Kırık baca#ıyla Avrupa’yı
inleten Türk!

Akademik zam tamam,
sırada...

Bayraklıda dev i"birli#i

Son Yorumlananlar
50d sorunu çözüme çok
yakın

Ve Göztepe-Cizrespor maçı
meclise ta"ındı!
AVM KÜLTÜRÜNE ALTERNAT!F B!R YOL
AVM’de de sinema izlensin, semt sinemalarında da sinema izlensin. Semt sinemaları tarihe karı"masın, onu istiyoruz
biz. Semt sinemaları yok olmasın. Çünkü kent kültürü öyle olu"uyor. Baktı#ımız zaman di#er yabancı ülkelerde de,
Paris’te, !ngiltere’de sinemalar AVM’nin dı"ında. AVM’nin içinde olan sinema yok. !çinde de olsun dı"ında da olsun.
Dı"ında olanlar yok olmasın. Bizim iste#imiz bu. Bu da !zmir halkının deste#iyle olacak.
Gelecek olan filmler iddialı. Hem Türk filmi, hem Film Ekimi’nde vizyona girecek filmler de Ba"ka Sinema konseptinde
gösterilecek. $u an için iyi gidiyor diyebiliriz.
!zmirlilerin Ba"ka Sinema’yı sahiplenmelerini çok istediklerini belirten Ba"ka Sinema olu"umu Direktörü !mre Tezel,
olu"umun nasıl hayata geçirildi#ini ve !zmir’deki serüvenini "u "ekilde aktardı;
“BA$KA S!NEMA BA%IMSIZ F!LMLERE HAK ETT!%! DE%ER! GÖSTER!YOR”

AK Partili Rifat Sait, Yalı
Grubu'nu ele"tirdi!

CHP'li Emine Ülker Tarhan
istifa etti
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“Ba"ka Sinema 2013’ün Kasım ayında ba"ladı ve aslında çok önceden beri konu"ulan bir projeydi. Bunun nedeni de
sektörde gerçekle"en çe"itli de#i"iklikler aslında. Öncelikle M3 Film’den bahsetmek gerekiyor. M3 Film 4 yıldır
sektörde olan daha çok sanat filmlerinin daha büyük özenle da#ıtımını gerçekle"tirmek içim kurulmu" bir "irket.
Sanat filmlerinin vizyona girebilmesi, vizyonda kalabilmesi ve bu süreç için de seyircinin de bu filmlerden haberdar
olmasını hedefleyerek yola çıktı M3 Film. Daha sonra 4 sene içinde çe"itli de#i"iklikler oldu; mesela 35 mm film diye
bir "ey sektörde neredeyse yok artık. Tamamen dijital kopyaya geçildi ve bu da özellikle sinema salonları için büyük
bir yatırım demek. Özellikle ba#ımsız sinemaların bu büyük makine yatırımını yapması birazcık zor bir hale geldi. Öte
yandan da çok fazla ve yüksek kopyalı film vizyona çıktı#ı için özellikle yerli ve yabancı sanat filmleri vizyonda yer
bulamamaya ba"ladılar. Ya son anda vizyona giriyorlardı veya vizyona giremiyorlardı. !zleyicinin haberdar olması için
yeterli zaman da olmuyordu, çünkü yeterli süre vizyonda da kalamıyorlardı. Hem bu ba#ımsız sinemaların bu makine
yatırımını yapamayıp bu tip filmleri gösterememesi durumunu ortadan kaldırabilmek için hem de her bir filmin hak
etti#i kadar uzun süre vizyonda kalabilmesi için M3 Film Kariyo & Ababay Vakfı ile birlikte Ba"ka Sinema diye bir
olu"um ba"lattı.
“!K!NC! YILIMIZA !ZM!R’LE G!RECE%!M!Z !Ç!N ÇOK HEYECANLIYIZ”
Aslında Ba"ka Sinema’nın en büyük amaçlarından birisi de daha fazla "ehirde olmak. !lk ba"ta !stanbul ve Ankara’da
toplam 4 salonla ba"ladık ve !zmir’in de bu "ehirlerin içinde olmasını çok istiyorduk. Fakat bunun için uzun bir süreç
gerekti. !zmir’deki sinemayı ikna etmek için hem biz çok u#ra"tık hem de Ba"ka Sinema’yı destekleyen birçok
sinemasever, gazeteci, !zmir’de ya"ayan izleyiciler hep beraber uzun süre u#ra"tı !zmir’de de Ba"ka Sinema salonu
olması için ve sonunda da zaten bu tip filmlere uygun oldu#unu dü"ündü#ümüz !zmir Karaca sinemasıyla anla"tık.
Bunun için de oldukça heyecanlıyız; ikinci yılımızda !zmir’le de birlikte girebilece#imiz için.
FEST!VAL G!B! B!R OLU$UM
Aslında bu projeyi sahiplenmelerini çok istiyoruz. Çünkü Ba"ka Sinema bütün yıla yayılmı" sürekli bir festival gibi çok
heyecanlı bir olu"um. 12 Eylül – 2 Ekim arası !zmir izleyicisinin kaçırdı#ı ilk yılımızın hit filmlerini hızlıca son
seanslarda gösterdik. Ekim’de yine normal programa devam ediyoruz "imdi. En büyük iste#imiz !zmir’deki izleyicinin
bizi !zmir için bu kadar te"vik ettikten sonra, "imdi de salonda yerlerini almaları, programımızı takip etmelerini ve
gene ihtiyaçları olan her "eyi ya da her fikri bizimle payla"malarını çok istiyoruz ki biz de onlara yeni "eyler
sa#layabilelim ve !zmir’de daha fazla salonda olabilelim.
Rakamlar her gün biraz daha iyiye do#ru gidiyor !zmir’de. Ama tabii ki bunun daha da iyi olmasını umuyoruz çünkü
Ba"ka Sinema "u an Türkiye’nin genel salon doluluk ortalamalarının üstünde doluluk ortalamalarına sahip, !zmir’in de
bunu a"aca#ına inanıyorum.
!zleyicinin iste#i do#rultusunda !zmir’de ve Türkiye’de daha fazla salonda yer alabilmeyi istediklerini belirten !mre
Tezel, Ba"ka Sinema’nın ileride !zmir’de farklı salonlarda da olabilece#inin mesajını verdi.
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Cizrespor Ba"kanı'ndan fla"
açıklama!

Video Haberler
Kırık baca#ıyla Avrupa’yı
inleten Türk!

Yönetmen Suat Ero#lu olaylı
geceyi de#erlendirdi

!zmir'de Cumhuriyet
Co"kusu

Erkan Yücel Sahnesi'nde
muhte"em açılı"!

$aka de#il gerçek! ESHOT
otobüsünde "emsiyeli
yolculuk!

