Bir Rotary Organizasyonu “ROFİFE”
9.Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali Mersin’de yapılan
görkemli bir Gala ve Ödül Töreni ile sona erdi.

Yazan: Süreyya Gürgan
UR 2430. Bölge, ROFİFE Komite Başkanı
ürkiye’nin en katılımcı, en demokratik Kısa Film
Festivali “ROFİFE Rotary Kısa Film Festivali” 22
- 25 Mart 2017 tarihleri arasında Mersin ve Akdeniz Rotary Kulüplerimizin ev sahipliğinde, Mersin’de
coşkuyla gerçekleştirildi.
Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen yüzlerce kısa film festivalinden bazıları vardır ki; filmini tamamlamış hemen her kısa film yönetmeni, o festivale filmiyle katılma hayali kurar. Türkiye’nin en katılımcı, en demokratik film festivali olarak yola çıkan “ROFİFE Rotary
Kısa film festivali” film yönetmenleri arasında hiçbir ayrım
gözetmeden oluşturduğu güvenilir, prestijli platform ile
onların hayalleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
Aylarca süren bir maraton olarak her yılın Temmuz
ayında yeniden başlayan ROFİFE ‘’Rotary Uluslararası
Kısa Film Festivali ‘’ 9. yılında bir marka haline dönüşmenin haklı gururu ile en iyi Kısa Film Festivalleri arasında
bir kez daha yer aldı.

T

BAŞARILI BİR HALKLA İLİŞKİLER VE
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

ROFİFE Rotary Kısa Film Festivali UR. 2430. Bölge

Rotary tarafından 9 yıl önce bir halkla ilişkiler ve sosyal
sorumluluk projesi olarak yola çıktı. ROFİFE bu gün geldiği noktada, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve
Rotary içerisinde kurduğu işbirliği ve ortak çalışmalar ile
her yıl yüzbinlerce kişi ile başarılı bir şekilde iletişim kurmaktadır.
Sivil Toplum Kuruluşlarının varlıklarını sürdürebilmeleri için çok önemli olan, kurumlarını ve ürettiği başarılı projeleri kendi üyelerine ve içinde var oldukları topluma
aktarılmasına ve tanıtılmasına katkı sunmaktadır.
ROFİFE, Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü
başta olmak üzere gittiği her kentimizde yerel yönetimlerin, Üniversitelerin, yerel ve ulusal basın kuruluşunun desteğini almayı başarmış, kendine inanmış onlarca sponsoru
ile başarılı bir Rotary programı olma yolunda ilerlemektedir.
Festival kapsamında yerli ve yabancı 48 üniversitenin
iletişim fakültesi ile iletişime geçilmiştir. Festivalimiz İletişim Fakülteleri tarafında bilinmekte ve birlikte çalışmaktadır. Danışman olarak ve Jüri üyesi olarak onlarca
akademisyen özveri ile görev yapmaktadır.
Rotary ailemizin katkısı ve destekleri ile yurt içinde ve
dışında yirmi yedi ön eleme Kent Jürilerinde sayıları yüz
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elli kişiyi aşan sinemaya gönül vermiş amatörlerden, akademisyenler, sinema emekçileri ve profesyonellerden oluşan bir dev jüri kuruldu. Sinema ve tiyatro sanatçılarımız
Defne Yalnız, İpek Tuzcuoğlu, Atilla Dorsay, Murat Atak
Ankara’da Büyük Jürimize de katıldılar.
Son üç yılda projenin bilinirliği her geçen yıl artmış,
9. Rofife’de gösterilen ilgi bir rekora ulaşmıştır. 46 farklı
ülkeden, 680 yönetmenin 703 eseri ROFİFE Rotary Kısa
Film Festivaline emanet edilmiştir.
‘“Onur Konuğu Ülke” olarak sırasıyla Azerbaycan, Yunanistan, Brezilya resmi davetli olarak festivalimize katılmış, Büyükelçilik düzeyinde festivalimizde temsil edilmişlerdir. Filmleri festivalde gösterilmiş, yönetmenleri festivalimizde konferanslar düzenleyerek, atölye çalışmaları
yapmıştır. Ülkelerimiz arasında sanat yoluyla dostluk ve
barış köprüleri kurulmuştur.
Yerel ve ulusal basında bulduğu yer, sosyal medya hesaplarındaki takipçileri ile, ROFİFE web sitesinin aldığı
ziyaretçi sayısı, ROFİFE etkinlik ve programlarına katılımcı ve paydaşları ile yüzbinler ile ifade edilen sayılara
ulaşabilmiş bir halkla iletişim projesi olmuştur.
Ayrıca gençlerimizi sinema sanatına yönlendirmek ve
Türk sinemasına katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiğimiz, filmlerini izleyen insanların dünyamızı ve ülkemizi
değiştireceği genç yönetmenlerimizin hayatlarına dokunduğumuz, onları dünya sinemaseverleri ile buluşturduğumuz bir sosyal sorumluluk projesi olmayı başardı.

UZUN BİR YOLDA ‘’9. ROFİFE ROTARY KISA FİLM FESTİVALİ‘’
Kısa Filmin ulusal sinemamızdaki tartışılmaz önemini
bilerek, geleceğin ünlü yönetmenleri ile şimdiden tanışabilmek, kısa film sanatına hak ettiği destek ve önemi ver14 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 7

mek, sinemaya emek verenlerin hayatlarına dokunabilmek
için ROFİFE Rotary kısa Film Festivali bu yıl 9. kez yola
çıktı.
Festival Programımız 22- 25 Mart Tarihleri arasında
Program ortağımız Mersin Üniversitesi İletişim fakültesi
işbirliği ile öğrencilerin ve sinemaseverlerin yoğun katılımı
ve ilgisi ile üniversite konferans merkezinde gerçekleştirildi.
Her geçen gün artan bir ilgi izlenen festival programı
süresince konferans, atölye çalışmaları ve festival finaline kalan filmler büyük bir seyirci kitlesi tarafından takip
edildi.
Finale kalan filmler ve festival seçkisi bu yıl ilk defa bir
başka salonda, İçel Sanat Merkezinde sanatseverler ve sinema seyircisi ile buluşma imkânını buldu.
Festival Programı süresince Yönetmen, Yazar Gani
Müjde, Sinema Yazarı Atilla Dorsay, Sinema Oyuncusu
İpek Tuzcuoğlu, Yönetmen Kıvanç Sezer bilgi ve birikimlerini genç iletişimciler ve sinemaseverlerle paylaştı.
9. ROFİFE Festivalimiz Teması “Geleceğimiz Gençlerimiz” kapsamında Fark Yaratan Sivil Toplum Girişimi “SİNEMASAL” ortaklığında 24 Mart 2017 Tarihinde Mersin Musalı Köyü Veli Haşim Çiftçi ilköğretim okulunda
ROFİFE SİNEMASAL COCUK FESTİVALİ kapsamında yüz boyama, resim atölyesi, kukla atölyesi, hayal
çemberi, sinema ve tiyatro atölyesi ve film gösterimi aktiviteleri gerçekleştirdi. Tam gün süren etkinliğimize sayıları
yüz kişinin üzerinde ilköğretim okulu öğrencisi sanatla ve
sinema ile tanıştırılarak farkındalık yaratıldı.
9. ROFİFE Kısa Film Festivali kapsamında bir ilki
daha gerçekleştirdik. Ödüllü Yönetmenlerimizi dünya
sinema seyircisi ile buluşturduk. Ödüllü Yönetmenlerin

filmleri Polonya Varşova da 2 farklı Kültür merkezinde ve
Kuzey Kıbrıs ta sinema seyircisi ile
buluştu.
‘“ROFİFE Sinema Akademi
Atölye Çalışmaları” ve “ROFİFE
Ödüllü Filmler Kampüste” programı
kapsamında Ödüllü Yönetmenlerimizin filimleri Adana Çukurova
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi,
Karabük Üniversitesi, Yakın Doğu
Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde yüzlerce sinemasever genç
insanla buluştu. Böylece ROFİFE
Çağdaş Türk sineması ve sanat konusunda farkındalık yaratma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
9. ROFİFE Rotary Kısa Film
Festivaline bu yıl Onur Konuğu
ülke olarak BREZİLYA resmi olarak davet edildi. Brezilya, Büyükelçilik düzeyinde kalabalık bir heyetle festivalimiz Gala ve Ödül Törenine katılarak festivalimizi onurlandırdı. Rofife dünya barışına kültür ve sinema yoluyla, milletler arasında barış köprüleri
kurarak destek vermeye devam edecektir.
9. Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali’ne bu yıl yağan başvuru sayısı, festivalin uluslararası olma yolundaki
aldığı mesafenin bir göstergesi. Animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde yarışmak üzere; aralarında İran, Almanya, Ermenistan, İtalya, Küba, Afganistan, Japonya, Yunanistan, Kore, Porto Riko, İspanya, İsviçre, ABD, Mısır, Çin, Kırgızistan, Rusya, Venezüella,
Fransa, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bulunduğu 46 ülkeden 703 filmin başvurduğu festival böylece kendi katılım rekorunu da kırmış oldu.
Rofife iyi bir proje olmanın meyvelerini Mersin’de
sponsorlarının göstermiş olduğu ilgi ile bir kez daha topladı. Başta ana sponsorlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ve Toroslar Belediyesi olmak üzere 30’a yakın kuruluşun sponsorluğunda
gerçekleşen ve bu konuda da rekor kıran bir festival oldu.

9. ROFİFE ROTARY KISA FİLM FESTİVALİ
GALA VE ÖDÜL TÖRENİ.
Festivalimize katılıp ödül alan ve final seçkisine kalan
gençlerimizi teşvik etmek, kendilerine verilen önemi göstermek ve onları yüreklendirmek amacı ile düzenlenen
Gala ve Ödül Töreni muhteşem ve coşkulu bir atmosferde
yapıldı.
Festival kapsamında Türk Sinemasına emek vermiş sinema insanlarına Ustaya Saygı, Onur, Sinema Emek, Ba-

şarı Ödüllü taktim edildi.

9. ROFİFE Rotary Kısa Film Festivali Festival Programı ve Gala ve Ödül Töreni ev sahipliği Mersin Rotary
Kulübü ve Akdeniz Rotary Kulübümüz üyeleri tarafından
büyük bir özveri ile gerçekleştirildi.
Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından inşa edilmiş
olan Türkiye’nin en güzel Kültür merkezlerinden biri olan
bin kişilik “Atatürk Kültür Merkezi”nde yapılan Gala ve
Ödül Törenine gösterilen ilgi büyüktü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Mezitli ve Toroslar Belediye Başkanları, Mersin Milletvekilleri, Brezilya Büyükelçisi ve eşleri,
UR Rotary 2430.Bölge ve 2420. Bölge Dönem Guvernörleri ve eşleri, geçmiş ve gelecek dönem guvernörleri ve eşleri, bölge görevlileri, Mersin Rotary ailesi ve sinemaseverler
muhteşem salonu doldurdular.
Onur konukları arasında Atila Dorsay, Defne Yalnız,
İpek Tuzcuoğlu, Deniz Türkali, Kıvanç Sezer, Zuhal Olcay, Soner Erzincan, Gülten Taranç, Gani Müjde bulunmaktaydı.
Salondaki ödül alan yönetmenler ve onur konuklarının
mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Mersin ve Akdeniz
Rotary Kulüpleri mükemmel bir Rotary misafirperverliği
gösterdi ve tüm katılımcıların gönüllerini kazandılar.
Bu başarılı organizasyona emek veren isimsiz onlarca
ROFİFE sevdalısına, bir festivali daha başarı ile tamamladıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. ROFİFE ‘ye değer
katan herkese selam olsun.
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