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YARIŞMANIN AMACI 

Söz konusu yarışma ile; 

Korsanla mücadele ve telif bilincinin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında: İstanbul’un 39 

ilçesindeki lise öğrencilerine ülkemizin sürdürülebilir kültür ekonomisine sahip olması için korsan 

kitabın emek hırsızlığı olduğu, yol açtığı zararların boyutları ve telif hakları farkındalıkları 

kazandırılacaktır. 

 

Telif bilincinin geliştirilmesinde İstanbul ili merkezli uygulanacak bu proje kapsamında fiziki korsan, 

fotokopi korsanı ve dijital korsan türleri, bu korsanların nasıl tespit edilecekleri ve nasıl 

önlenebilecekleri konusunda lise öğrencileri bilgi sahibi olacak ve telif hakları hususunda duyarlılık 

kazanmaları sağlanacaktır. Bu projemizle, korsan kitap satmanın kanunen bir suç olduğu, almanın ise 

suça ortak olmak anlamına geldiği bilincini vermeyi ve bu sorunun ülke ekonomisinde açtığı tahribatı 

da ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.  

 

Korsan Kitaba Hayır Projesiyle; kitabın bir değer olduğunun fark edilmesi ve yarışma vasıtasıyla 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin görsel 

sanatlar dersine karşı motivasyonlarını da artırmak ve yüreklendirmek amaçları da güdülmektedir. 

 

YARIŞMANIN HEDEFİ 

Proje kapsamında başvuru yapan kitap okumayı seven ve kitaba değer veren öğrenciler, yaratıcı 

fikirler geliştirerek “Korsan Kitaba Hayır” adı altında, animasyonlar hazırlayacak ve farklı bakış açılarını 

görsel ve sanatsal olarak ifade edebilme fırsatı bulacaklardır.  

 

Bir kitabın üretiminde yazarın yanında yayıncıların, editörlerin, redaktörlerin, musahhihlerin, 

çevirmenlerin, çizerlerin, grafikerlerin, derleyenlerin danışmanların, vb. sayısız birçok emektarın alın 

teri vardır. Alın terine ve emeğe saygısı olan ve hatta koruyan bir nesil oluşması için gereken 

duyarlılığın oluşmasını sağlanacaktır. Yarışmacıların hususiyetlerini taşıyan emeklerine ve eserlerine 

kıymet verilecektir. 

 

Ortaöğretim kurumlarında okuyan, edebiyata ve sanata ilgi duyan, toplumsal sorunların farkında olan 

ve bu sorunların çözümüne katkı sağlama isteğine sahip, projelere dâhil olmak isteyen öğrenciler; 

kendi yaratıcı fikirlerini ve çözümlerini üreteceklerdir. Onların gözünden sadece sorun değil aynı 

zamanda çözüm yolu aranacaktır. Yarışma ile yeni fikirler üretmeye teşvik edilerek yaratıcılıklarını 

geliştirme fırsatları bulacaklar ve aynı zamanda sorun çözme becerileri de geliştireceklerdir. 

 

 İlk elden var olan sorunun boyutunu öğrenecekler. 

 Eser sahibi olma imkânı bulacaklar. Empati yapabilecekler. 

 Yazarın ve yayıncının emeğinin korunmasının; ülke ekonomisine ve kültür endüstrisinin 

gelişerek yeni eserlerin yayınlanmasını sağlayacağının farkına varacaklar. Böylelikle ilim 

ve edebiyat alanında dünya ile rekabet edebilen, eserlerin farklı dillerde dışa açılımını 

sağlayan kültür ihracatı yapabilmesine katkı sağlayacaklar. 

 Korsan kitap-fotokopi yerine bandrollü orijinal kitap alarak hem yazara, hem yayıncıya, 

hem de yaşadıkları ülkeye ekonomik katkı sağlayacaklarının bilincine ulaşacaklar.  

 Korsan kitap kullanmanın evrensel bir hak ihlali olduğunun öğrenciler tarafından telif 

haklarının iyi anlaşılmasını ve edindikleri bilgilerin, animasyon yoluyla etkili ve ilgi çekici 

şekilde yansıtılmasını sağlayacaklar. 

 



YARIŞMANIN KONUSU 

Öğrencilerin Korsan Kitaba Hayır mesajdan algı kavramı animasyon yarışmasının konusu olarak 

belirlenmiştir.  

 

YARIŞMANIN KAPSAMI 

Korsan Kitaba Hayır Animasyon Yarışması, İstanbul genelindeki lise ve dengi okulu öğrencilerine 

yöneliktir. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Söz konusu yarışmaya katılan projeler okul düzeyinde ve il düzeyinde belirlenen kriterlere göre 

değerlendirilecektir. Yarışmanın değerlendirmesi iki ayrı kategoride yapılacaktır. Her sınıf düzeyi 

kendi arasında tasnif edilecektir.  

Birinci kategori lise hazırlık, 9,10,11,12. sınıflardan, 

 

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLAR 

 Yarışmaya katılacak Animasyonlar Korsan Kitaba Hayır Projesi içeriğiyle ilişkili yaratıcı fikirler 

içermelidir. 

  Süresi jenerik dahil 5 dakikayı aşmayan kısa belgesel filmler, sayı sınırlaması gözetmeksizin 

yarışmada yer alabilir. Milli Eğitim genel ahlak ilkelerine uymayan filmler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 Yarışmaya gönderilen animasyonların sahiplerine haber vermek ve onayını almak koşulu ile ticari 

amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş 

sayılır. 

 Orijinal format fark etmeksizin tertip komitesine, filmin 4 adet DVD kopyası ve tanıtım 

malzemeleri gönderilir. Yarışmaya katılacak belgesellerin yer aldığı DVD kopyaların üzerlerine 

belgeselin adı, süresi, okul ve yönetmen adı yazılmalıdır. Kısa belgesellere ait afişler çıktıları 

alınmadan bir CDye kaydedilerek posta yoluyla gönderilecektir. Filmlerin/afişlerin görüntü 

boyutu, çözünürlükleri yüksek olmalıdır. Yarışmaya katılan yapıtların kopyası TBYM arşivinde 

saklanır ve filmler iade edilmez. 

  Filmler, DVD veya VCD oynatıcılarda ya da bilgisayar ortamında izlenilebilecek formatlarda 

hazırlanmalıdır. Bilgisayar ortamında izlenecek filmlerin türü *.wmv , *.mpeg , *.avi biçiminde 

hazırlanabilir. ( *.mp4 formatı kabul edilemez. ) 

  Filmlerin Türkçe veya Türkçe altyazılı olması gerekmektedir. 

 Derleme veya herhangi bir kaynaktan kopyalama değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konuda 

sorumluluk proje sahiplerine aittir. 

  Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak 

katılmaya engel değildir. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları 

veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, 

eser sahibine aittir. 

  Seçici kurulun yargısı kesindir. 

 Özel ödül, mansiyon ve ek ödül kazanan eserler dahil, ödül alan belgeseller için, TBYM ’ye 

devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, ayrıca herhangi bir bedel ödenmez. 

  Yarışmaya gönderilen projeler yarışmacılara iade edilmez. 

  Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar 

 

 



 Aşağıda listelenen kimlik ve iletişim bilgileri yazılmalıdır. 

İli:  

Öğrenci Adı-Soyadı: 

Öğretmen Adı Soyadı: 

Okul: 

Sınıf: 

Okul Telefonu: 

 Yarışmaya son başvuru tarihi  31.12.2020’dir. 

 Proje içeriğine bağlı kalarak yapılan animasyonlarda özellikle bir ürünü tanımlayacak marka 

ismi ya da logosu kullanılmamasına özen gösterilecektir. Marka ismi ya da logosu kullanılan 

resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

DEĞERLENDİRME KURULU  

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin belirlediği, konusunda ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış 

sanatçı ve yayıncılardan oluşacaktır. Değerlendirmelerde gizlilik esastır. 

  

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ  

İlk değerlendirme, ilgili okul müdürleri tarafından yapılıp okul birinciliğine sahip olan eserleri Türkiye 

Basım Yayın Meslek Birliğine gönderilecektir.  

İkinci değerlendirme Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin oluşturmuş olduğu juri tarafından 

yapılacaktır.  Okullardan dereceye giren eserler 31.12.2020 tarihine kadar Türkiye Basım Yayın 

Meslek Birliğine ulaştırılmalıdır. 

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI 

Sonuçlar Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından ilan edilecektir.  

 

ÖDÜL 

Lise  eser sahiplerine  

Birincilik    ödülü   : Tam altın 

İkincilik      ödülü  :  Yarım altın 

Üçüncülük  ödülü :  Çeyrek altın 

Mansiyon ödülü   :  Gram altın 

 

Öğretmenlere  

Birincilik    ödülü   : Tam altın 

 

Okullara 

Birincilik    ödülü   : Okul kütüphanelerine 4.000,00 TL KİTAP ÇEKİ 

İkincilik      ödülü  : Okul kütüphanelerine 3.000,00 TL KİTAP ÇEKİ 

Üçüncülük  ödülü : Okul kütüphanelerine 2.500,00 TL  KİTAP ÇEKİ 

Mansiyon ödülü   :  Okul kütüphanelerine 1.500,00 TL KİTAP ÇEKİ 

Yarışmaya katılan tüm okul, öğretmen ve eser sahiplerine sertifika ve katılım belgesi verilecektir. 

 

ÖDÜL TÖRENİ 

 Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin belirlediği tarihte yapılacaktır. 

 

  



UYGULAMA TAKVİMİ 

 

Yarışma duyurusunun ilçelere ve okullara bildirilmesi  15.12.2019 

Okullarda oluşturulacak komisyonlar tarafından animasyonların 

değerlendirilmesi  

 

Okulda seçilen animasyonların Türkiye Basım Yayın Meslek 

Birliğine gönderilmesi  

31.12.2020 

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine oluşturulan komisyon 

tarafından il birincilerinin, il ikincilerinin ve il üçüncülerinin ve 

mansiyon ödülü alanların seçilmesi 

  

 

Sonuçların ilan edilmesi  
 

 

TELİF HAKKI: 

Yarışmaya katılacak eserler, orijinal olmalı ve üçüncü şahısların başta fikri haklar olmak üzere yasal 

haklarını ihlal etmemelidir. TBYM, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği hakkında hiçbir hukuki 

sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

Yarışmaya katılan ve ödüle değer görülen eserlerin tüm görsel, işitsel, yazılı ve yayın haklarıyla birlikte 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde sayılan mali hakları ticari olmamak 

kaydıyla baskı, yer ve süre sınırı olmadan TBYM’e aittir. Eserler TBYM tarafından uygun görülen 

mecralarda sergilenebilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir, elektronik ortamda paylaşılabilir ve umuma 

iletilebilir. Katılımcılar; eserlerinin TBYM tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar.  

 


