DASK 5. Uluslararası Kısa Film Yarışması: Depremde evin hasar
görürse nereye gidersin?
Kapsam


Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) 2014’te beşincisini düzenlediği Kısa
Film Yarışması’nın konusu “Depremde evin hasar görürse nereye gidersin?” olarak
belirlenmiştir.
 Bu çerçevede yarışmada kritik başarı faktörü, olası bir depremden sonra evleri hasar
gören ve oturulamaz hale gelen konut sahiplerinin yaşayacağı sorunları en etkili
şekilde yansıtmaktır.
 Uluslararası niteliğe sahip yarışmaya deprem bölgesinde bulunan aşağıdaki ülkelerden
başvuru alınacaktır.
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Türkiye
Arnavutluk
Azerbaycan
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Ermenistan
Gürcistan
Hırvatistan
Irak
İran
Karadağ
Kosova
Makedonya
Moldova
Romanya
Sırbistan
Slovenya
Suriye
Yunanistan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
İtalya

Yarışmaya sadece üniversite öğrencileri katılabilir.

Başvuru şartları



Yarışma, kapsam dahilindeki ülkelerden bütün üniversitelerin lisans ve lisansüstü
öğrencilerine açıktır.
Yarışmaya birden fazla eserle başvuru yapılabilir. Yarışmacılar en fazla bir tane
eseriyle dereceye girebilir.









Öğrenciler yarışmaya grup çalışmalarıyla katılabilirler. Bu çalışmalarda öğrenci sayısı
en fazla 4 olabilir. Başvuruyu yapan kişi, diğer grup üyelerinin de yazılı onaylarını
başvurusuna eklemelidir.
Başvurular internet üzerinden, www.daskfilm.com adresinden yapılacaktır.
Başvuru için www.daskfilm.com adresindeki web sitesine yüklenmesi gerekenler:
o Film
o Başvuru formu
o Dekanlık onaylı öğrenci belgesi
o Film sahibinin fotoğrafı
Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdır. Her proje için ayrı bir form
doldurulup film, dekanlık onaylı öğrenci belgesi ve fotoğrafla birlikte yüklemelidir.
Yarışmaya başvuracak tüm filmler İngilizce altyazılı olmalıdır ve film künyesi
İngilizce düzenlenmelidir. İngilizce altyazısı ve künyesi bulunmayan filmler
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Jüride yer alan isimler ve yakın akrabaları ile DASK çalışanları ve birinci dereceden
yakın akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.

Filmlerde aranan özellikler











Filmler, başvuru tarihinden önceki son 12 ayda yapılmış olmalıdır.
Filmlerin süresi 45 saniye ile 3 dakika arasında olmalıdır.
Filmlerin büyüklüğü en fazla 100 MB olmalıdır.
Filmler mp4 formatında iletilmelidir.
Tür sınırlaması yoktur. Kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon gibi kısa filmin bütün
dallarında ürün gönderilebilir.
Yarışmaya eser gönderecek öğrenciler, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü
teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
Filmde kullanılan müziklerin telifiyle ilgili her türlü yasal sorumluluk film
sahibi/sahiplerine aittir.
Eserlerde kaynak belirtilmeksizin alıntı yapılamayacak, yapanlar hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
Yarışmaya gönderilen çalışmalar iade edilmez.

Yarışma takvimi






Son başvuru tarihi
Ön jüri değerlendirmesi
Jüri değerlendirmesi
Facebook oylaması
Ödül Töreni

: 1 Ağustos 2014
: 11 – 15 Ağustos 2014
: 18 – 22 Ağustos 2014
: 1 – 30 Eylül 2014
: 14 Ekim 2014

Değerlendirme



Yarışmaya başvuran bütün eserler 11 – 22 Ağustos 2014 tarihleri arasında önce ön
jüri, sonra ana jüri tarafından değerlendirilecektir.
Ön jürinin elemesinden geçen 30 finalist ana jüri tarafından değerlendirilecektir.








Her iki jüri değerlendirmesinde aşağıdaki kriterler esas alınacaktır. Filmlere her bir
kriter için 1’den 10’a kadar (1 en düşük, 10 en yüksek olmak üzere) bir puan
verilecektir.
o Temaya uygunluk
o Senaryoda özgünlük
o Görsellik
o Kurgu
Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.
Jüri ödüle değer gördüğü ilk 3 filmi dereceleriyle birlikte belirleyecektir.
İlk 3’e giren filmlerin dışında kalan 5 filmi de 1 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında
DASK’ın Facebook sayfası üzerinden yapılacak izleyici oylamasına katılması için
seçeceklerdir.
DASK’ın Facebook sayfasından oylamaya sunulan 5 filmden en çok oy alan ilk 2’sine
“İzleyici Özel Ödülü” verilecektir.

Sonuç duyurusu



Yarışma
sonuçları
basın,
www.daskfilm.com,
www.dask.gov.tr
www.facebook.com/dask aracılığıyla duyurulacaktır.
Jürinin kararları DASK tarafından başvuran kişilere iletilecektir.
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Yayın ve telif hakkı




Yarışmada dereceye giren eserlerin yayın ve telif hakları DASK’a aittir.
Bu yapıtlar, DASK’ın içinde bulunduğu topluluğa ait kuruluşlarda kullanılabilir ya da
yayımlanabilir.
DASK, tüm projeleri basılı veya elektronik ortamda kamuoyuyla paylaşabilir.

Ödüller
Birincilik Ödülü:
MacBook Pro Retina, 15 inç ekran Intel i7 işlemci, 2,6 GHz işlemci hızı, 8 GB Bellek
Sony HXR - MC2000E Kamera
İkincilik Ödülü:
MacBook Pro Retina, 15 inç ekran, Intel i7 işlemci, 2,6 GHz işlemci hızı, 8 GB Bellek
Üçüncülük Ödülü:
iMac, 21,5 inç ekran, Intel i5 işlemci, 2.7GHz işlemci hızı, 8 GB Bellek
1. İzleyici Özel Ödülü:
Canon SLR Dijital Fotoğraf Makinesi
2. İzleyici Özel Ödülü:
Canon Compact Dijital Fotoğraf Makinesi
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