Omurilik Felçlileri ve Animatörler
Birlikten Kuvvet Doğar ve UMURSUYORUM Diyor!
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve
Animasyon Bölümü işbirliği ile omurilik felcine, nedenlerine, önlemlere, yaşam
koşullarına dikkat çekmek, bu alanda farkındalık yaratmak, bilgilendirmek,
acıma hissi yaratmadan görünür kılmak, güçlenme gibi birlik duygusu ve umut
aşılayan stigmayı kıran yaklaşımlar oluşturmak üzere 1 dakikalık çizgi film ve
animasyon filmlerin katılabileceği 1. UMURSUYORUM KISA ANİMASYON
FİLM YARIŞMASI’nı düzenliyor.
Yarışmanın jüri üyeleri arasında animasyon dünyasına sesle hayat veren usta
sanatçı Harun Can, Kral Şakir ile çocukların gönlüne taht kurmuş Varol
Yaşaroğlu, usta animasyon yönetmeni Ayşe Ünal ve oyuncu Metin Akdülger de
bulunuyor.
Yarışmaya katılım için son gün 20 Kasım 2019.
1. UMURSUYORUM KISA ANİMASYON FİLM YARIŞMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. TOFD KISA ANİMASYON FİLM YARIŞMASI, TOFD ve Bahçeşehir
Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ortaklığında ve Türkiye’de omurilik
felcinin nedenlerine, korunma yollarına, yaşam koşullarına dikkat çekmek ve
farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenmektedir.
1. Katılım Koşulları
Yarışmaya,
1.1. 18 yaşını doldurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler,
1.2. 18 Yaşını doldurmuş olan Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu gerçek kişilerden;
a) Değişim programları kapsamında Türkiye’ye gelenler hariç olmak üzere öğrenci
ikamet iznine sahip olanlar,
b) Uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar,
c) Çalışma iznine sahip olanlar,
Türkiye’de ikamet ettikleri geçerli bir adresi tebligat adresi olarak Ajansa bildirmeleri
halinde,
1.3. Türkiye’de Türk Hukukuna uygun olarak kurulmuş tüzel kişiler,
1.4. 18 yaşını doldurmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocuklar
vellerinden aldıkları muvafakatname ile
başvuruda bulunabilir.
TOFD çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ile TOFD çalışanlarının ve seçici kurulun
birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları yarışmaya başvuru yapamaz.
Yarışmaya katılım, bireysel veya ekip halinde olabileceği gibi öğrenci, amatör ve
profesyonel herkesin katılımına açıktır.
Yarışmacılar istedikleri kadar çalışma ile katılabilirler.
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Yarışmaya katılacak filmlerde omurilik felci konusunda farkındalık yaratma,
bilgilendirme, acıma hissi yaratmadan görünür kılma, önlemlerin altını çizme,
engelli yaşamından kesitler sunma, güçlenme gibi birlik duygusu ve umut
aşılayan stigmayı kıran yaklaşımlar beklenmektedir.
Konu Önerileri:
Omurilik felçlileri ile ilgili bilgiler, nedenleri, önlemler
Toplumsal dışlanma ve yalnızlık
Günlük hayat engelleri (sokaklar, kaldırımlar, atmler, seçim sandıkları, vb.)
İşgaller (otopark, tuvalet, asansör, toplu taşıma araçları, vb.)
Eğitim, hayata kazandırma
Siyaset, sanat, spor, bilimde var olma
Yarışmaya katılacak filmler jenerik dahil 1 dakika süreli olmalıdır.
Filmlerin ses kurgusu yapılmış olarak, FULL HD (1920X1080), H264 video
codec ile şıkıştırılmış, asgari 10mbit kalitede, renk kayıpsız MOV, Mp4 veya
AVİ formatında hazırlanması ve diyalog içermesi halinde, Türkçe dublajlı veya
Türkçe alt yazılı olması gerekmektedir.
Eserler email olarak yarisma@tofd.org.tr e-posta adresine yollanmalıdır.
Animasyon tekniği serbesttir. Yarışmaya, 2 ve 3 boyutlu her türlü animasyon
tekniği (stop-motion, cut-out vb.) ile hazırlanmış filmler katılabilir.
Filmlerin yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılamaz. Filmin hiçbir bölümünde
ticari amaçlı reklam veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil
edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz. Filmler, hiçbir şekilde siyasi
propaganda, müstehcenlik, hakaret ve siyasi/dini/etnik ayrımcılık vb. unsurlar ile
konusu suç teşkil eden herhangi bir unsur içeremez. Filmlerin, senaryo, görsel, işitsel
vb. gibi malzemeleri dâhil olmak üzere bütün kısımlarının bizzat katılımcı tarafından
üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması gerekmekte olup hak ihlalleri
hususunda tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.
Eserlerin Kullanım Hakkı: TOFD, yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri
televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş,
kitap, ajanda, takvim, dergi, CD/DVD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve
dağıtımını yapma, ayrıca yurt içinde ve yurt dışındaki kurumlara gönderme ve TOFD
tarafından düzenlenen veya katılım sağlanan her tür etkinlikte kullanma hakkına sahip
olacaktır.
Yarışmaya katılan animasyon filmlerin senaryo, müzik, alıntı ve bunun gibi telif
hakkı doğuran eserlerle ilgili teliflerinin yönetmen/yapımcı tarafından alınmış
olması gerekmektedir. Telif haklarıyla ilgili doğabilecek sorunlarda maddi veya
manevi tazminat/hak ve alacak talebinde bulunacak üçüncü şahıslarla hukuki
uyuşmazlıklarda sorumluluk tek başına başvuru sahibine/ekip sorumlusuna aittir.
TOFD bu konuda hiçbir yükümlülüğü olmadığı ve sorumluluğu kabul etmediğini
beyan eder. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, hazırlanan ürün ve
hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
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2. Başvuru Şekli ve Gerekli Evraklar
2.1. Başvuru Formu
Bireysel başvuru: Animasyon filmi bir kişi tarafından yapılmış ise başvuran kişinin
EK1 Başvuru formunu doldurup imzalaması gereklidir.
Ekip Başvurusu: Animasyon film birden fazla kişi tarafından yapılmış ise, ekip ile
katılım sağlanabilir. Bu durumda, öncelikle bir ekip sorumlusu (eser sahibi)
seçilmelidir. Ekip sorumlusu EK1 Başvuru Formu’nu doldurmalıdır. Ayrıca her bir
ekip üyesi Ek-3’te yer alan formu doldurup imzalayarak tüm formlar TOFD’ne
sunulmalıdır.
Tüzel Kişi Başvurusu: Başvuru sahibi tüzel kişidir. EK2 formunun doldurulması
gereklidir. Birden fazla film ile başvuru halinde, gönderilecek her bir film için ayrı
ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul
ettiklerini belirteceklerdir. Başvuru sahipleri başvuru belgesinde belirtilecek tüm
bilgilerin doğruluğu, filmin bir suç unsuru barındırmaması ve üçüncü kişilerin
haklarını ihlal etmemesi bakımından TOFD’ne karşı sorumlu olan kişidir. Bu bilgiler
nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibi gerçek/tüzel kişiye aittir.
2.2 Başvuru Dosyasında Yer Alacak Diğer Belgeler (Aşağıda belirtilenler email yolu
ile gönderilecektir.)
·
·
·
·
·
·
·

Animasyonların hazırlandıkları orijinal formatında jeneriksiz 1 adet dijital
kopyası
Yarışmaya katılan filme ait senaryonun yazılı bir özeti (sinopsis)
Filmle ilgili 2 adet görsel
Başvuru sahibinin fotoğraflı özgeçmişi
Lisans veya yüksek lisans öğrencisi ise öğrenci belgesi (üniversitelerden
alınacak güncel öğrenci belgesinin orjinali)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi başvuru sahipleri için nüfus
cüzdanı sureti,
Tüzel kişi katılımcılar için oda kayıt belgesi sureti

·

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu gerçek kişiler için;
- Öğrenci ikamet izni sahibi ise, pasaport fotokopisi, Türkiye’de bir eğitim
kurumunda öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesi ve geçerli
ikamet izni fotokopisi
- Uzun süreli ikamet izni sahibi ise, pasaport fotokopisi ve uzun süreli
ikamet izni fotokopisi,
- Çalışma izni sahibi ise, pasaport fotokopisi ve çalışma izni fotokopisi,
belgelerinden kendilerine uygun olanı sunmalıdır.
2.1’de belirtilen ve eksiksiz olarak doldurulmuş imzalı Başvuru Formu ile içerisinde
2.2’de belirtilenler, 20 Kasım 2019, Saat 17:00’ye kadar e-postalanmalıdır.
Belirtilen zamandan sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Eser sahibi, birden fazla eser ile yarışmaya katıldığı takdirde her bir eser için ayrı bir
başvuru dosyası hazırlayıp e-posta ile yollamalıdır.
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3. Değerlendirme
Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 animasyon filmin yarışmaya katılmış ve ön
değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılamaz ise Yürütme
Kurulu’nun takdiri ile yarışma iptal edilebilir. Bu durumda yarışmanın iptali ve iptal
nedeni TOFD internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulur. Bu koşulun
sağlanması halinde değerlendirme, 2 aşamalı olarak yapılacaktır:
1) Ön İnceleme
2) Seçici Kurul Değerlendirmesi
3.1 Ön İnceleme
Yürütme kurulu, şartnamede yarışmacı ve animasyon film için belirtilmiş olan katılım
koşullarının sağlanıp sağlanmadığını ön inceleme aşamasında kontrol eder. Yürütme
Kurulu şartname kurallarını sağlamayan ve animasyon tekniği açısından yeterli
düzeyde olmayan filmleri yarışma dışı bırakma yetkisine sahiptir.
Yarışma Yürütme Kurulu, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, yarışma
internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar. Bu şartname kapsamı
dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında
TOFD adına Yürütme Kurulu yetkilidir. Yürütme Kurulu ve Seçici Kurul'un kararları
kesindir.
3.2 Seçici Kurul Değerlendirmesi
7 kişi asil ve 3 kişi yedek üyeden oluşan Seçici Kurul, Dernek Genel Başkanı,
seçilmiş dernek üyeleri ve animasyon alanındaki profesyoneller, akademisyenler,
animasyon ve sinemayla doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan diğer dallardan kişiler
arasından oluşturulur.
Seçici Kurul, değerlendirmeyi genel olarak verilen konuyu anlatım yetkinliği (fikir,
amaca uygunluk, kurgu, görsel zenginlik, vb.), kullanılan animasyon tekniğin yeterlik
standartlarına uygunluğunu dikkate alarak yapacaktır. Değerlendirme kriterleri, Seçici
Kurul tarafından oluşturulacaktır. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi
esastır.
4. Yarışma Takvimi ve Ödül:
· Birincilik ödülü: IPAD Pro
· İkincilik ödülü: IPAD
· Üçüncülük ödülü: IPad Mini
Ödüller, başvuru formu doldurarak başvuru yapan eser sahibine verilecektir.
Yarışmaya ekip olarak başvurulması halinde teslim, ekip tarafından sorumlu olarak
belirlenmiş kişiye yapılacak olup, ödülün ekip üyeleri arasında taksimi hususunda
TOFD’un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yarışmanın resmi ilanı: 1 Temmuz 2019
Eserlerin son teslim tarihi: 20 Kasım 2019
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Yarışma sonuçlarının açıklanması ve Ödül Töreni: 2 Aralık 2019
Ödül töreninin yeri daha sonra TOFD tarafından belirlenecektir.
7. Yürütme Kurulu ve Jüri Üyeleri:
Ramazan Baş, TOFD Genel Başkanı
Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı
Ayşe Ünal, Yönetmen
Harun Can, Seslendirme Sanatçısı
Metin Akdülger, Oyuncu
Ömür Kınay, Yönetmen
Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir'in Yaratıcısı
Yavuz Sultan Selim, Animasyon ve Post Prod.
Ön Eleme Jürisi:
Dr. Murat Çöpçü, BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Uzman
Semra Çetinkaya, TOFD Genel Başkan Yardımcısı
Proje Koordinasyonu:
Burcu Bozkurt, TOFD İletişim Koordinatörü
Zeynep Akbaş, TOFD Asistanı

TOFD adına
Yürütme Kurulu Başkanı
Ramazan Baş
BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
Adres: Ataköy 7-8. Kısım, Mimar Sinan Villaları Karşısı, Rekreasyon Alanı, 34750
Bakırköy/İstanbul - Türkiye
Telefon: +90 212 661 1 661
Fax: +90 212 661 88 32
e-posta: iletisim@tofd.org.tr
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