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DenizBank ve TÜRSAK’tan Türk sinemasına yeni bir soluk, yeni bir heyecan

DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması 4. yaşına
yeniliklerle giriyor
DenizBank’ın, ülkemizin kültür ve sanat yaşamına yeni zenginlikler katma yönündeki
misyonunun uzantısı olarak Türsak Vakfı iş birliğinde hayata geçirdiği 4. DenizBank İlk Senaryo
İlk Film Yarışması için başvurular başladı.
Bu sene ilk kez hayata geçecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra,
düzenlenecek yapımcı ve network buluşmaları ile yarışmanın etki alanı genişletilecek. Böylece
senarist adayları desteklenirken, senaryoların filme çekilmesi için de girişimlerde bulunulacak.
DenizBank, kültür ve sanatın her dalını toplum için erişilebilir kılma vizyonu kapsamında, yetenekli
senaristlerin kendilerini ifade etmelerine katkı sunmak üzere Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür
Vakfı (TÜRSAK) ile DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın dördüncüsüne imza atıyor.
Dördüncü yılda büyük yeniliklerle tam destek
Bankanın, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için en öncelikli konulardan biri olarak gördüğü kültürsanat alanındaki yatırımlarının önemli bir halkası olarak destek verdiği proje, Türkiye’de sinema ve
senaryo konusunu gündeme taşımak ve uzun metraj film senaryosu yazma konusunda isteği olanlara
nitelikli platform sunmak amacıyla bu yıl da başvuruları kabul ediyor.
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan ve ilk 3 senesinde senaryolara verdiği destekle sektörde
doğru bir yere konumlanan DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması, 4. senesinden itibaren önemli
yenilikler sunuyor. Bu yıl ilk kez hayata geçirilecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının
yanı sıra yapımcı ve network buluşmaları düzenlenecek. Böylece senarist adayları desteklenmekle
kalmayıp, senaryoların filme çekilmesi için de girişimlerde bulunulacak.

Başvuruda bulunacak uzun metraj senaryoların seçimi iki aşamalı yapılacak
4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’na başvuru yapacak senaryoların görünürlüğünü arttırmak
için sektörde bu alanda söz sahibi profesyonellerden oluşturulacak ön jüri, finalist olarak belirlenecek 10
senaryoyu seçmenin yanı sıra, senaryo geliştirme ve projelendirme sunumu ve yapımcı buluşmaları için
öne çıkan içerikleri de belirleyecek.
Belirlenecek 10 senaryo, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan ana jüri tarafından ikinci bir
değerlendirmeye alınacak ve seçilecek ilk üç senaryo ödül töreni gecesinde açıklanacak.
Dereceye girecek eserlerden birincisi 25.000 TL, ikincisi 15.000 TL ve üçüncüsü ise 10.000 TL ile
ödüllendirilecek.
En iyi film kategorisinde ise, yarışmanın En İyi İlk Film ayağını kazanacak eser, 25.000 TL tutarındaki
DenizBank Özel Ödülü’ne hak kazanacak.

Yarışma için son başvuru tarihi 1 Kasım 2019
4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın İlk Senaryo ayağı için son başvuru tarihi 1 Kasım 2019,
İlk Film ayağı için son başvuru tarihi 2 Aralık 2019. Hem senaryo hem de film için başvuru yapacak
adayların eserlerinin, daha önce herhangi bir yarışmada yer almamış olması gerekiyor. Başvurular
ilksenaryo.tursak.org.tr internet sitesi üzerinden alınırken, yarışma ile ilişkili detaylara da site üzerinden
ulaşılabiliyor.

Türsak Hakkında
1991 yılında, sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasından tanınmış 215 üyenin
katılımıyla kurulan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı - TÜRSAK; 25. yılını doldurmuş olan
özerk bir vakıftır.
Bugüne kadar onlarca değerli yönetmen, yüzlerce sinema öğrencisi ve sektör çalışanı yetiştiren
TÜRSAK Vakfı, sektörel endüstriye kaliteli elemanlar kazandırdı. Diğer taraftan sayısız uluslararası
festival, film haftası, yarışma, panel, seminer, sempozyum ve atölye gerçekleştiren, yaptığı yayınlar ve
yapımlarla sinema sektörüne ve sektörün bilgi birikimine katkıda bulunan vakıf; aynı zamanda 20052008 yılları arasında, Türkiye’nin uluslararası tanıtımı adına en kaliteli, en büyük projelerinden biri olan
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin organizasyonunu gerçekleştirdi ve festivale şu anki
uluslararası kimliğini kazandırdı; festivale kazandırdığı film marketle festivali sinemacıların buluştuğu bir
merkez haline getirdi. Kurulduğu günden bugüne kadar ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda hareket
eden, yegâne amacı halka hizmet etmek olan TÜRSAK Vakfı; gerçekleştirdiği organizasyonlarla
kitlelerin bilinçlenmesini sağlayan ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunan bir vakıftır.
TÜRSAK Vakfı, Aralık 2018’den itibaren Elif Dağdeviren başkanlığındaki yeni yönetim kurulu tarafından
yönetilmektedir.
DenizBank Hakkında
DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden
satın alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia
bünyesine katılan bankanın hisseleri, 28 Eylül 2012’de Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’a, 31
Temmuz 2019 itibarıyla ise yine bölgesinin en büyük kuruluşları arasında yer alan Emirates NBD’ye
devroldu.
Farklı finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmayı hedefleyen
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 749
şubesi ile 14 bine yakın çalışanı; beş yerli ve üç uluslararası finansal iştiraki, altı yerli finansal olmayan
iştiraki ve Bahreyn’de bir şubesi bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı,
DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve
Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz,
DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
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