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ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI MOBİL PRODÜKSİYON YARIŞMA BRİFİ 
 
Arka Plan ve Kapsam: 
Çöpüne Sahip Çık Vakfı toplumda çöp üretiminin azaltılması ve üretilen çöpün doğru yere atılması 
yönünde davranış dönüşümü sağlayarak daha temiz bir çevre ve yaşam alanı oluşturulmasına katkıda 
bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.  

Peki, neden çöpü azaltmamız ve mutlaka üretiyorsak da doğru yere atmamız bu kadar önemli? Çünkü: 

• Dünyada her yıl yaklaşık 2,2 milyar ton çöp üretiliyor ve bunun büyük bölümü geri dönüşüme 
yollanmak yerine çevreye atılıyor.  

• Her yıl 1 trilyon naylon poşet kullanıyoruz, doğada yıllarca kalabilen bir poşeti kullanma 
süremiz ortalama 12 dakika… 

• Satın aldığımız şeylerin %90’ından fazlasını 6 ay içinde çöpe atıyoruz. 
• Türkiye’de 1 yılda evlerde ürettiğimiz toplam çöp miktarı 32 milyon ton.  
• Türkiye’de çöpümüzü ayrıştırmadığımız için toplam çöpün %90’ı depolama alanlarında toprağa 

gömülüyor, yalnızca %10’u geri dönüşüme yönlendiriliyor.  
• Türkiye’nin %10 olan geri dönüşüm oranının 2023’te %35’e yükseltilmesi hedefleniyor. 
• Denizlerdeki çöplerin %80’i kara kaynaklı ve %70'i de tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. 
• Dünyadaki okyanuslarda, ağırlıklı olarak plastik atıkları içeren büyük çöp adaları oluşmuş 

durumda ve bu adalar her geçen gün büyümeye devam ediyor.  

Bu gidişatı durdurmak ve ideal sistem olan döngüsel ekonomiye doğru yol alabilmek için, bireysel 
olarak “sıfır atık” odaklı bir yaşam biçimini benimsemenin çok önemli olduğu, bunun için de ilk adımın 
tüketimi azaltmaktan, ikinci adımın ise ayrıştırarak atıkları geri dönüşüme yönlendirmekten geçtiği 
aşikâr. Hem dünya hem de Türkiye ölçeğinde daha temiz ve sürdürülebilir bir yaşam için “sıfır atık” 
bilincine sahip olmamız, özellikle tüketimine hiç ihtiyacımız olmadan kullandığımız “tek kullanımlık 
ürünleri” hayatımızdan çıkarmamız ve çevre hassasiyetiyle hareket etmemiz büyük önem taşıyor.  
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Yarışmanın Amacı 
Çöp, aslında biz çöp olduğuna karar verinceye kadar kullandığımız her şeydir. Bir nesnenin çöp 
olduğuna işimize yaramadığını, artık kullanmak istemediğimizi düşündüğümüzde karar verir ve onu 
çöpe atarız.  

Çöpüne Sahip Çık Vakfı 2019 yılında “Doğaya Sahip Çık” mesajı altında, tek kullanımlık ürünlerin 
ürettiğimiz çöp içerisindeki büyük payına ve bunların kullanımının azaltılmasına dikkat çekmeyi 
hedefliyor.  

Tek bir kullanımdan sonra atılacak ya da geri dönüşüme yollanacak şekilde üretilen ürünlerin tamamı 
“tek kullanımlık ürünler” olarak adlandırılıyor. Gün içerisinde tükettiğimiz tüm hızlı tüketim mallarının 
ambalaj atıklarını azaltmamız zor olmakla beraber, meşrubat pipetleri, ıslak mendiller, plastik poşetler, 
plastik ya da kâğıt bardak ve tabaklar gibi kullanmadan da günlük hayatımıza devam edebileceğimiz 
ürünlerin tüketimini azaltarak üretilen çöpün azaltılmasına önemli bir katkı sağlamamız mümkün. Bu 
tek kullanımlık ürünler yerine, mevcut imkânlarımız dâhilinde, evlerde ve ofislerde metal çatal, bıçak, 
cam sürahi, bardak gibi yıkanabilir mutfak malzemelerini kullanmamız gayet olası… Sokakta ise tekrar 
kullanılabilir mataramızı kullanmaya, içeceğimizi pipet kullanmadan içmeye özen göstermemiz son 
derece kolay.   

Yarışma yoluyla, “Doğaya Sahip Çık” mesajıyla, tek kullanımlık ürünlerin azaltılmasının önemine dikkat 
çeken eserler yaratılması amaçlanacak.   

Hedef Kitle 
Vakfın hedef kitlesini toplumun tüm kesimlerindeki her yaş grubundan insan oluşturuyor. Bununla 
birlikte üretilecek video ile sosyal medyanın ağırlıklı kullanıcısı olan (yaklaşık %60’ı) 18-34 yaş 
grubundaki gençlere ulaşmak hedeflenecek. 

Verilecek Mesaj 
Doğrudan kullanılacak mesaj “Doğaya Sahip Çık” olmakla birlikte, videonun kurgusuyla tek kullanımlık 
ürünlerin azaltılmasına dikkat çekilecek.  

Yarışma Koşulları 
  
35 yaş altı, bir prodüksiyon şirketine bağlı ya da bağlı olmadan calışan tüm yönetmenlere açık bir 
yarışmadır. 
  
4:5 ve 9:16 formatlarında, dikey,  
mobil icin yaratılmış ve çekilmiş (mobile-first),  
mobildeki sessiz izlenmeye uygun (sesi açık olmadığında da anlaşılabilme) 
dikkat çekici, her saniyesi izlenmeye değer, 
maksimum 15 saniyelik 
istenilen teknikle çekilmiş ve editlenmiş 
mesajı net veren 
sağlam bir fikre sahip 
bir film… 
 
  
Format 
4:5 format (Feed video formati) veya 9:16 formattan (Stories video formati) uyarlanabilir. 
  
Mobil telefonla çekim yaptıktan sonra edit için mobilde kullanabileceğiniz bazı iOS uygulamalar: 
Adobe Premiere Rush 
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Adobe Premiere Clip 
Filmmaker Pro 
LumaFusion 
 
Katılım Koşulları ve Takvim 
Katılımcılar en fazla 1 (bir) adet çalışma ile yarışmaya katılabilir. Eserler son başvuru tarihine kadar 
teamturkey@fb.com adresine iletilmelidir. Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Facebook ekiplerinden oluşan 
jüri tarafından değerlendirme yapılacaktır.  

 Yarışma takvimi aşağıdaki gibidir: 

Son başvuru tarihi: 15 Kasım Cuma saat 18.00  
Jüri değerlendirmesi: 18-25 Kasım  
Sonuçların duyurusu: 29 Kasım 
 
Ödül 

• Birinci seçilen film, Facebook’un medya desteğiyle Çöpüne Sahip Çık Vakfı reklamlarında 
kullanılarak geniş kitlelerle buluşurken yönetmenin ismi belirtilecek. 

• Birinci seçilen filmin yönetmenine Oculus (Oculus Go Standalone Virtual Reality Headset) ödülü 
Facebook ekibi tarafından ulaştırılacaktır.  
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Sıfır Atık Nedir? 
Sıfır Atık kavramı sürdürülebilir bir doğal yaşam döngüsünde, tüm atık malzemelerin diğer ürünler için 
kaynak olarak kullanabilecek biçimde tasarlanmasına yol göstermektedir. Sıfır Atık, ürünlerin 
yapısındaki zehirlilik etkisinin azaltılması ve önlenmesi, kaynakların korunması, atıkların bertarafının, 
yani yakılması ve gömülmesinin önüne geçilmesi ve bunlar için sistemli bir biçimde üretim ve geri 
kazanım süreçlerinin yönetilmesi şeklinde açıklanabilir. Sıfır Atık uygulaması ile toprağa, suya ya da 
havaya olan deşarjlar dünyaya, insana, hayvana ya da bitki yaşamına olan tehditler en aza 
indirgenmektedir.  Tüm bu süreçleri temsil eden atık yönetimi piramidi aşağıdaki gibidir: 

 
Atık yönetimi piramidindeki “geri kazanım” süreci, kompostlama yoluyla organik atıklardan verimli 
toprak üretimini ve atıktan enerji üretimini de kapsamaktadır. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım 
süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları 
yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum başta çevre açısından sonra da ekonomik olarak önemli 
kayıplara yol açmaktadır.  
 
Son yıllarda tüm dünyada bireysel veya kurumsal boyutta ya da yerel yönetimler kapsamında sıfır atık 
uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de de 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
başlatılan Sıfır Atık Projesi devam etmektedir.  
Doğrusal ve Döngüsel Ekonomi Nedir? 
Dünyada yerleşik yaklaşım olan ve ‘kullan at ekonomisi’ olarak da ifade edilebilecek doğrusal ekonomik 
sistemde, üretim için gerekli hammadde ve diğer kaynaklar doğadan alınır, üretim ve tüketim sırasında 
ortaya çıkan atıklar ise yeniden doğaya terk edilir. Bu sistem sınırlı kaynaklara sahip ve nüfusu artmakta 
olan bir gezegende sürdürülebilir değildir.  
 
Bu sebeple giderek önemi fark edilen döngüsel ekonomik sistemde ise, üretim ve tüketimle ortaya çıkan 
atıklar mümkün olduğu ölçüde geri dönüşüme yönlendirilmekte ve tekrar üretim sürecine dâhil 
edilmektedir.  Böylece hem ortaya çıkan atık miktarı ortadan kalkmakta, hem sınırlı miktardaki 
kaynakların kullanımı engellenmekte hem de ekonomik olarak tasarruf sağlanmaktadır.  
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Çöpüne Sahip Çık Vakfı  
Çöpüne Sahip Çık Vakfı, çöp üretiminin en aza indirgenmesi ve üretilen çöpün doğru yere atılması 
yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlamak, bu yolla daha temiz bir çevre ve yaşam alanı 
oluşturulmasına katkıda bulunmak misyonuyla 2015 yılında kurulmuştur.  

Vakıf bu misyonunu yerine getirmek üzere farkındalık ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmekte, model 
uygulama ve projeler geliştirmekte ve yerel yönetimler, karar vericiler nezdinde savunu çalışmaları 
yapmaktadır.   

Vakıf hakkında daha detaylı bilgiye web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. 

Web Sitesi: 

www.copunesahipcik.org  

Sosyal medya hesapları: 

Facebook, Instagram, Twitter à copunesahipcik 
Linkedinà Çöpüne Sahip Çık Vakfı 
Youtube à https://cutt.ly/fer5VjE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


