
“BANA BİR KİTAP ÇEK” KİTAP TANITIM FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 BAŞVURU KOŞULLARI 

* Başvurular en fazla 120 saniye uzunluğunda olmalıdır.  

* Başvurular Tudem Yayın Grubu tarafından verilen listedeki kitaplardan birini tanıtmalıdır. Kitap 

listesi aşağıdadır. 

1. Karanlık Yaşam, Kat Falls                     kitap kapağı için tıklayınız 
2. Rico ve Oskar Derin Gölgeler, Andreas Steinhöfel               kitap kapağı için tıklayınız 
3. Kayıp Kitaplıktaki İskelet, Mavisel Yener – Aytül Akal kitap kapağı için tıklayınız 
4. Kaçak Köpek Biber, Miyase Sertbarut   kitap kapağı için tıklayınız 
5. Küçük Cadı Yeşil, Marie Desplechin   kitap kapağı için tıklayınız 
6. Muhteşem Maurice ve Değişmiş Fareleri, Terry Pratchett kitap kapağı için tıklayınız 
7. Almarpa’nın Gizemi, Koray Avcı Çakman   kitap kapağı için tıklayınız 
8. Ebeveynler Nasıl Eğitilir?, Jenny Smith   kitap kapağı için tıklayınız 
9. Martı ve Savaş, Güldem Şahan    kitap kapağı için tıklayınız 
10. Tom Gates’in Harika Dünyası, Liz Pichon    kitap kapağı için tıklayınız 
11. File Bekçisi, Mal Peet     kitap kapağı için tıklayınız 
12. Yıldızı Dişi, Marie-Aude Murail    kitap kapağı için tıklayınız 
13. Sisin Sakladıkları, Miyase Sertbarut   kitap kapağı için tıklayınız 
14. Umacı, Hanzade Servi     kitap kapağı için tıklayınız 
15. Mutluluk Sokağı, Ferda İzbudak Akıncı   kitap kapağı için tıklayınız 
16. İnsanlığı Ancak Sen Kurtarabilirsin, Terry Pratchett  kitap kapağı için tıklayınız 
17. Pitan, Özgür Kurtuluş     kitap kapağı için tıklayınız 
18. Babam Okulun En Çalışkanı, Toprak Işık   kitap kapağı için tıklayınız 
19. Uçan Dalgalar, Mehmet Atilla    kitap kapağı için tıklayınız 
20. Bir Katilin Doğuşu, Darren Shan    kitap kapağı için tıklayınız 
21. Yaşam Tehlikelidir, Andy Mulligan    kitap kapağı için tıklayınız 
22. Gizemli Şeyler Dedektifi Bol-Bel’in İnanılmaz Serüvenleri-  
      Sözcük Korsanı, Aşkın Güngör      kitap kapağı için tıklayınız 
23. Puding Poli Karıştırıyor, Christine Nöstlinger  kitap kapağı için tıklayınız 
24. Madrabaz Usta’nın Suç Akademisi, Terry Deary  kitap kapağı için tıklayınız 
25. Montague Amca’nın Dehşet Hikâyeleri, Chris Priestley kitap kapağı için tıklayınız 

 

Her videonun son karesinde kitabın kapağı, kitabın adı, kitabın yazarı ve varsa illüstratörü, ayrıca 

Tudem Yayın Grubu logosu ve web adresi bulunmalıdır. Bu görseller listede yer alan kitapların 

bağlantılarından indirilebilir.  

 * Başvurulan video,her birinin üzerine başvuru sahibinin rumuzunun yazılı olduğu, HD (h.264. 

MOV) formatında 720P veya 1080P olarak kaydedilmiş veya DVD formatında PAL olarak 

kaydedilmiş 3 DVD kopyası olarak kapalı zarfta başvuru adresine ulaştırılmalıdır. Katılımcı 

yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez, kopyaların iadesini talep edemez. Filmlerin, 

gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması zorunludur. Teknik kalitesi düşük olan filmler 

yarışma dışı bırakılacaktır. 

* Yarışma, şartname koşullarına uygun olan her yaştan katılımcıya açıktır. Yarışmaya Tudem 

Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz. Katılımcı 

yarışmaya birden fazla eserle katılabilir. Katılımcılar şartname koşullarını kabul etmiş sayılırlar.  
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* Yarışmaya gönderilen eserin sahibi birden fazla olabilir. Eser grup tarafından hazırlanmışsa, 

yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Ödül, başvuruyu yapan grup 

üyesine verilir, ödülün paylaşımından yayınevi sorumlu olmayıp, yayınevine bu hususta hiçbir 

kusur izafe edilemez. 

* Başvuru dosyasına Tudem Yayın Grubu web sitesinden indirilecek, doldurulmuş bir katılım 

formu eklenmelidir( katılım formu için tıklayınız). Katılım formu ve videoyu içeren DVD kapalı 

bir zarf içerisinde gönderilmelidir. Zarfın üzerine yarışmanın adı, rumuz ve tanıtılan kitabın adı 

yazılır. 

* Başvurular özgün olmalı; katılımcı başvuruda kullanılan her türlü malzemeyi kullanma hakkına 

sahip olduğundan emin olmalıdır. Yarışmaya gönderilecek videolardaki özgün olmayan metin, 

görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü hukuki sorumluluk ve doğabilecek telif 

hakkı, maddi ve manevi tazminat hakları, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak 

hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir. Yayınevi hiçbir şekilde kusurlu kabul edilemez, husumet 

yöneltilemez.  

 

* Başvurular 31 Temmuz 2014 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. 1476/1 

Sk. No: 10/51 Alsancak-Konak / İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile yapılacaktır. 

Elden teslim kabul edilemez. Son başvuru tarihinden sonra gelecek yapıt, değerlendirmeye 

alınamaz. 

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

* Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol 

edilir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen yapıtlar seçici kurula 

gönderilir.  

* Seçici kurul değerlendirme işlemleri 15 Ekim 2014 tarihinde sonuçlandırılır. Seçici kurul ödüle 

değer yapıt bulamazsa ödül verilmez.  

* Yarışma sonuçları basın yoluyla duyurulur ve ödül kazananlara bildirilir.  

* “Bana Bir Kitap Çek” Kitap Tanıtım Filmi Yarışması ödülleri ve seçici kurul üyeleri aşağıdaki 

gibidir.  

ÖDÜLLER:  

* Ödül olarak, birinci gelen katılımcıya IPad Air 128 GB, ikinci gelen katılımcıya IPad Mini 64 GB, 

üçüncü gelen katılımcıya Canon EOS 600D verilir.  

SEÇİCİ KURUL: 

Ümit Ünal, Doğu Yücel, Yrd. Doç. Mustafa Bülbül, Cem Altınsaray, İsmail Orhan Toraman 

 

http://www.tudem.com/Portals/0/basvuruformu.pdf


ESERLERİN YAYINLANMASI 

* Yarışmaya katılan tüm eserlerin yayın hakkı yarışma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ye ait olacaktır. Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. 

bu yapıtları, başvuru sahibinin ismini kullanarak, internet ortamında dilediği biçimde ve 

süreliğine dilediği formatta ve de kesitte yayınlayabilecektir.  

* Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince 

yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, 

faydalanma v.b. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. 

A.Ş.’ye izin verdiğini kabul ve taahhüt eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği 

izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men 

etmeyeceğini veya bu izin için her hangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte 

bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserler için katılımcının yukarıda 

verdiği izin karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir. 




