DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI
Grafik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Mercin, Trafik Güvenliği Konulu Animasyon ve
Çizgi Film Yarışması değerlendirmesinde Grafik Bölümü öğrencilerinden BUĞRA UĞUR
SOFU ve SERDAR ÇOTUK’un Birincilik Ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca, TÜVTURK’ün
sponsorluğunda 05 Kasım 2012 - 05 Nisan 2013 tarihleri arasında “Trafik Güvenliği
Konulu Animasyon ve Çizgi Film Yarışması” düzenlenmiştir.
Yarışmaya katılmak üzere (67) animasyon ve çizgi film gönderilmiş ve bunların tamamı
görsel zenginlik, kurgu tekniği, amaca uygunluk yönlerinden değerlendirilmeye tabi
tutulmuştur. Yapılan ilk değerlendirme sonucu bu filmler içerisinden (57)’si elenmiştir. Jüri
üyelerinin beğenilerini kazanan (10) film ikinci kez değerlendirilerek (10)’lu puanlama
sistemine alınmıştır. Toplam (30) puan üzerinden yapılan puanlama neticesinde sırayla en
yüksek puanları alan eserlerin bilahare sahipleri tespit edilmiş ve sonuçta;
Birincilik Ödülüne; 2 başvuru numaralı KÜTAHYA ilinden katılan BUĞRA UĞUR
SOFU ve SERDAR ÇOTUK’a ait “ÇİZGİ” adlı film,
İkincilik Ödülüne; 32 başvuru numarası ile ESKİŞEHİR ilinden katılan AYÇE
KARTAL’ a ait “MOŞİLER YÜRÜYOR” adlı film,
Üçüncülük Ödülüne; 7 başvuru numarası ile ERZURUM ilinden katılan SÜREYYA
TEMEL’ e ait “UYARMA SIRASI BİZDE” adlı film,
Jüri Özel Ödülüne; 57 başvuru numarası ile ADANA ve ANKARA illerinden katılan
NURİ GÖKDENİZ ve İBRAHİM TURALI.’ ya ait “RÜZGAR İLE TIKIRDI” adlı film;
Teşvik Ödülüne ise; 19 başvuru numarası ile ANKARA ilinden katılan YAMAÇ
BULUT’ a ait “GÜVENLİ TRAFİK” adlı film; uygun görülmüştür.
Dereceye giren eserlerin tanıtım ve ödül töreni 10 Mayıs 2013 günü saat:11.00’da
Ankara (ATO) kongre merkezinde yapılacak olan Sempozyum ve Sergi kapanış töreninde
yapılacaktır.
Bir hafta önce de yine Grafik Bölümü öğrencisi Semih Çiçekçi’nin 2013 MEVHİBE
ATEŞ AFİŞ YARIŞMASI’nda ikincilik ödülü aldığını belirten Mercin, üst üste gelen bu
ödüllerin aslında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde
verilen eğitimin bir yansıması olduğu kadar, öğrencilerinin rekabete açık vizyoner
anlayışlarının da bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bu durumun bölüm olarak ileride daha iyi
şeyleri başarabileceklerinin bir kanıtı olduğunu ve bunun için de tüm öğretim elemanları
olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Mercin, başta öğrenciler olmak üzere bu
ödüllerin alınmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.
İlgili bilgilere http://www.trafik.gov.tr/Duyurular/Sayfalar/Animasyon_yrs_snc.aspx
http://aafon.org/index.php/yaptiklarimiz/oduller/item/2013-mevhibe-ates-grafik-yarismasi-2
adreslerinden ulaşılabilir.

