
 

 
21 ülkeden üniversite öğrencileri deprem filmleriyle yarışacak 

DASK Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın son 
başvuru tarihi 1 Ağustos’a uzatıldı 
 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen, üniversite öğrencilerinin 
katılımına açık Uluslararası Kısa Film Yarışması’na son başvuru tarihi 1 Ağustos’a uzatıldı. Bu yıl 
beşincisi düzenlenen yarışmada, üniversiteliler “Depremde evin hasar görürse nereye 
gidersin?” sorusunun yanıtını filme alıyorlar. 
 
Yarışmanın jürisinde oyuncu Mete Horozoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen Ozan 
Açıktan, sinema yazarları Mehmet Açar ve Şenay Aydemir, Prof. Dr. Ali Atıf Bir, Doç. Dr. Ayla 
Kanbur ve DASK Genel Sekreteri Serpil Öztürk yer alacak. DASK Uluslararası Kısa Film 
Yarışması’nın jürisi Türkiye’nin yanı sıra deprem riski altındaki komşu ülkeler, Balkan ülkeleri ve 
İtalya dahil 21 ülkeden gelen öğrenci filmlerini değerlendirecekler. 
 
Üniversite öğrencileri, kısa filmleriyle depremden sonra evleri hasar gören ve oturulamaz hale 
gelen konut sahiplerinin yaşayacağı sorunları anlatacaklar. Yarışmaya başvurular 
www.daskfilm.com adresinden yapılıyor. 
 
Filmleri hem jüri hem de izleyiciler değerlendirecek 
 
DASK Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın birincisi MacBook Pro Retina ve Sony HXR - MC2000E 
kamera, ikincisi MacBook Pro Retina ve üçüncüsü de iMac’in sahibi olacak. Jüri 
değerlendirmesinin yanı sıra DASK’ın Facebook sayfasından (www.facebook.com/dask) 
Facebook İzleyici Özel Ödülü için de oylama düzenlenecek. Facebook İzleyici Özel Ödülü almaya 
hak kazanan 2 katılımcıya sırasıyla Canon SLR ve Canon Compact dijital fotoğraf makinesi 
hediye edilecek. 
 
Yarışma başvurusu:  Ayça Güler 
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DASK ve zorunlu deprem sigortası nedir? 
Zorunlu deprem sigortası uygulaması, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Marmara depreminin ardından 
hayata geçirildi. Zorunlu deprem sigortası, depremlerin meskenlerde yarattığı maddi zararları teminat altına 
alıyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ise 2000 yılında zorunlu deprem sigortası teminatı vermek üzere 
kuruldu. Kamu ve özel sektör işbirliği ile oluşturulan DASK, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. 
 
Zorunlu deprem sigortası, Türkiye’deki 30 sigorta şirketine bağlı yaklaşık 15.000 yetkili acente ve sigorta acentesi 
banka şubeleri tarafından yapılıyor. Sigorta şirketleri zorunlu deprem sigortası yaparken aracılık görevini 
üstleniyor. Konutlar DASK tarafından teminat altına alınıp herhangi bir hasar durumunda tazminat DASK 
tarafından karşılanıyor. 

 
Ayrıntılı bilgi için www.dask.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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