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Rektör

Meslek Birliğimiz, Kültür Ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, 2009 ylllndan bu yana "Akllma Biı

Fikir Geldi" adı altlnda, bu yıl 10.'sunu düzenleyeceğimiz Korsanla Mücadele Amaçlı Üniversiteliler

Arası iletişim Fikirleri Yarlşması gerçekleştirilmektedir. Yarışmamlz tüm öğrencilerinizin katlllmına

açlktlr.

Kamuoyunun fikir eserlerinin korunması ve korsanla mücadele konusunda uyarılmaslnl Ve

sektörel bilincin geliştirilmesini hedefleyen; radyo, televizyon, 8azete Ve dergi mecralarında

yayınlanacak nitelikte bir iletişim fikri ve kampanyasıntn oluşturulmaslnl amaçlayan yarışma

üniversitelerin tüm bölümlerinden öğrencilerin katılımına açlktlr. Eğitim Ve öğretim dünyasından kiŞi

ve kuruluşları; fikir ve sanat eserleri konusunda çallşmalar yürüten, konunun tarafl olan kamu ve özel

sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşlarını; kitle iletişim araçları ile fikir ve sanat eserlerinin

üretimini ve dağıtımını gerçekleştiren tüm kişi ve kuruluşları harekete geçirerek "telif bilinci"

konusunda toplumsal algının artt|rllmasl konusunda çok önemli bir misyon üstlenmektedir.

Bu yıl onuncusu düzenlenecek yarışma çerçevesinde her yıl üniversitelerimizde, ilgili tüm

fakültelerin katılımıyla 'Fikri Mülkiyet-(Telif)-Haklar/ ve'Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Geleceği'

konularını içeren konferanslar ve önceki yıllarda ödüle değer görülmüş eserlerin yer aldığı sergiler

düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Üniversiteniz öğrencilerinin ilgili yar|şmaya yönlendirilmeleri konusunda değerli

katkılarınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

Yusuf GÜRsoY
Yönetim Kurulu Başkanı
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