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British Council’dan genç girişimcilere yönelik iki yeni 
yarışma; Yılın Genç İnteraktif Medya Girişimcisi ve  

Yılın Genç Sinema - Televizyon Girişimcisi 
 Yarışmalarımızın son başvuru tarihi 20 Eylül 2010 

tarihine kadar uzatıldı.  
  

Interaktif medya ve sinema - televizyon alanında faaliyet gösteren 
genç girişimciler “British Council Yılın Genç Girişimcisi” ödülü için 
yarışıyor, kazananlar İngiltere’de tüm dünyadan meslektaşları ile 
buluşuyor. 
 
Yaratıcı sektörler, her geçen gün büyümeye, gelişmeye ve ülke ekonomilerinde gelişim 
gösteren alanlar yaratmaya devam ediyor. British Council Sanat Projeleri bölümünün, 
yaratıcı sektörlerin gelişimini teşvik etmek, sanata girişimci olarak bakarak 
yaratıcılıktan temellenen sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek ve uluslararası 
seviyede işbirliği fırsatlarını özendirmek üzere hazırladığı genç yaratıcı girişimciler 
yarışmaları, bu yıl Türkiye’de interaktif medya ve sinema - televizyon alanlarında 
gerçekleşiyor.  
 
Yarışmalar interaktif medya ve sinema-televizyon alanlarında, çalıştığı alanda 
liderlik iddiası olan ve girişimcilik ruhu taşıyan, 25 – 35 yaşları arasında, sektöründe 
tecrübe sahibi genç girişimcilerin katılımına açık. Yarışmalarımızın son başvuru 
tarihi 20 Eylül 2010 tarihine kadar uzatılmıştır. Yarışmamıza katılmak isteyenler 
başvurularını www.britishcouncil.org.tr sayfasından yapabilirler. 
 
Yılın Genç İnteraktif Medya Girişimcisi Yarışması 
 
British Council Türkiye Ofisi, interaktif medya alanında çalışan yaratıcı girişimcileri 
destekleyip çalışmalarının önemini vurgulamak amacıyla Yılın Genç İnteraktif Medya 
Girişimcisi Yarışması’nın ikincisini gerçekleştiriyor.  
 
Yarışmanın jürisinde  

• Digit Kurucusu ve Sanat Yönetmeni Daljit Singh  
(Digit, Londra merkezli bir interaktif iletişim firması) 

• TTNET Ürün Geliştirme Yöneticisi Ferhan Özkan,  
• Level Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fırat Akyıldız,  
• E-Medya Direktörü, Tasarımcı, Eleştirmen ve Teorisyen Gökhan Karakuş, 
• Superonline Web & İçerik Servisleri Proje Yöneticisi Güney Yasavur yer alıyor.  

 
Yarışmayı kazanan kişi Türkiye’de Yılın Genç İnteraktif Medya Girişimcisi unvanını 
kazanıp 13 – 23 Ekim tarihleri arasında, 14 ülkeden gelecek olan finalistlerin katılımıyla, 
İngiltere’de 20 Ekim’de düzenlenecek uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil edecek. 
Tüm masrafları British Council tarafından karşılanacak bu program kapsamında Türkiye 
finalisti İngiltere’nin önde gelen uluslararası üne sahip interaktif medya sektörü 
çalışanlarıyla görüşüp, tanışma fırsatı bulacak.  
 
Programa Arjantin, Kolombiya, Çin, Endonezya, Estonya, Hindistan, Letonya, Lübnan, 
Meksika, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye katılıyor.  
 
Katılım şartları ve yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
http://www.britishcouncil.org/turkey-arts-creative-economy-young-screen-
entrepreneur-award.htm adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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Yılın Genç Sinema Ve Televizyon Girişimcisi Yarışması  
 
British Council Türkiye Ofisi tarafından ilk kez bu yıl gerçekleştirilen Yılın Genç Sinema 
- Televizyon Girişimcisi Yarışması, dünya çapında, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin 
sinema - televizyon sektöründe gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları ve ortaklıkları 
desteklemeyi ve bu alanlarda daha fazla genç girişimcilerin yer almasını teşvik etmeyi 
amaçlıyor. Bu yarışmayla İngiltere’yle olan kültürel, yaratıcı ve ticari bağları kullanarak, 
uluslararası iş dünyasındaki yenilikçi fikirleri sinema - televizyon alanına taşıyabilmek 
hedefleniyor.  
 
Yarışma jürisinde  

• Sinema yazarı Burcu Aykar Şirin,  
• Ermenistan Türkiye Sinema Platformu Koordinatörü Çiğdem Mater,  
• Antrakt Sinema Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yavuz,  
• Yönetmen Hüseyin Karabey, 
• Yapımcı Nadir Öperli isimlerinin yer alıyor  

 
Yarışma, uzun metraj film, kısa film, belgesel, televizyon yapımları ve animasyon 
alanlarında faaliyet gösteren veya belirtilen bu alanlarda festival veya tanıtım 
organizasyonu düzenleyen bütün genç girişimcilere açık. 
 
Yarışmayı kazanan kişi Türkiye’de Yılın Genç Sinema – Televizyon Girişimcisi unvanını 
kazanıp 11 – 21 Ekim tarihleri arasında, 12 ülkeden gelecek olan finalistlerin katılımıyla, 
İngiltere’de 20 Ekim’de düzenlenecek uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil edecek. 
Tüm masrafları British Council tarafından karşılanacak bu program kapsamında Türkiye 
finalisti İngiltere’nin önde gelen uluslararası üne sahip sinema - televizyon sektörü 
çalışanlarıyla görüşüp, tanışma fırsatı bulacak.  
 
Programa Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya, Hindistan, Endonezya, Lübnan, 
Meksika, Polonya, Rusya, Slovenya, Türkiye ve Vietnam katılıyor. 
 
Katılım şartları ve yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
http://www.britishcouncil.org/tr/turkey-arts-creative-economy-young-screen-
entrepreneur-award.htm adresini ziyaret edebilir veya sorularınızı 
arts.info@britishcouncil.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.  
 

23 Eylül 2010, Perşembe günü yapılacak olan ödül töreni aynı zamanda Genç 
Yaratıcı Girişimciler Kulübü’nün ikinci toplantısına da ev sahipliği yapacak. Yılın 
Genç İnteraktif Medya ve Yılın Genç Sinema & Televizyon Girişimcisi yarışmalarının 
kazanan isimlerinin açıklanacağı resepsiyonla aynı anda yapılacak olan toplantıda 
söyleşi yapmak üzere interaktif sektörde faaliyet gösteren Yoğurt Teknolojileri 
firmasında özgün tasarım ve teknoloji ürünlerine imza atan Cemil Türün; Londra 
merkezli bir interaktif iletişim firması Digit’in kurucusu ve Sanat Yönetmeni olan Daljit 
Singh ile söyleşi gerçekleştirecek.  

 
Yaratıcı sektörler programı ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.  
 
İletişim İçin 
 
Füsun Fidan Özoğul 
British Council 
Pazarlama ve İletişim Müdürü 
fusun.ozogul@britishcouncil.org.tr 
(533) 598 5752 
 

Çelik Özüduru 
British Council 
Kurumsal İletişim Sorumlusu 
celik.ozuduru@britishcouncil.org.tr  
(312) 455 362 
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