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Giriş 
Deniz atıkları coğrafi ya da siyasi sınır gözetmeden var olan küresel kapsamda bir sorundur. 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen MarLitCy – Barışı Kurma, Kapasite Geliştirme ve 
Sinerjiler için Deniz Atıkları! (www.marlitcy.eu) projesi Kıbrıs’ta bulunan tüm toplumları bir 
araya getirmek adına deniz atıklarını bir barış inşası aracı olarak kullanan ve Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilen 36 ay süreli iki toplumlu bir projedir. Proje, deniz atıkları 
konusunda farkındalık yaratmayı ve Kıbrıs’ta bulunan tüm hedef grupları bu sorunla ilgili 
eylemler altında bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak MarLitCy ve 
ortakları Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), AKTI Proje ve Araştırma Merkezi (AKTI), Kuzey 
Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği ve Enalia Physis Çevre Araştırma Merkezi (Enalia Physis), 
fotoğraf yarışması düzenleyecektir. 
 
MarLitCy fotoğraf yarışması, Kıbrıs’ın her yerinden 12 yaş ve üstü bireyleri adada var olan 
deniz atıkları sorununu, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini ve soruna yönelik çözümleri 
objektifleri aracılığıyla kayıt altına almalarını gerektiren ortak bir amaç çevresinde bir araya 
getirmeyi amaçlamaktadır. Yarışma sonunda seçilen fotoğraflar basılacak ve en iyi 
fotoğrafların ödüllendirileceği iki toplumlu bir sergide sergilenecektir. 
 
Bu belge, fotoğraf yarışması hakkındaki kural ve şartları belirlemektedir. Katılımcılar ve 18 
yaştan küçük olanlar için yasal vasileri, yarışmaya katılmakla; Yarışma Kuralları, Teknik 
Şartlar, Telif Hakkı hakkındaki bilgiler ve MarlitCy Fotoğraf Yarışması Kural ve Şartlarında 
belirtilen Seçme Kriterlerini okuyup onayladıklarını, ve yarışmaya yaptıkları katılımın tüm 
gereklilikleri karşıladığını kabul etmektedir. Jüri ve MarLitCy tarafından gereklilikleri 
karşılamadığına karar verilen başvurular diskalifiye edilecektir.  
 
Yarışma Kuralları 

• Yarışma 18 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ve yerel saat ile 19 Aralık 2021 saat 

24:00’de sona erecektir. Bu tarih ve belirtilen saatten sonra yapılan katılımlar kabul 

edilmeyecektir. 

• Yarışma, uyruk, cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeden 12 yaş ve üzeri herkesin 

katılımına açıktır. MASDER, AKTI, Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği, Enalia 

Physis çalışanları ve birinci derece akrabaları yarışmada ödül kazanma hakkına sahip 

değildir fakat bu kişiler sergiye dahil edilmek üzere eserlerini sunabilir.  

• Fotoğrafçıların Kıbrıs’ta ikamet ediyor olma zorunluluğu yoktur, fakat yarışmaya 

gönderilen fotoğrafların Kıbrıs’ta çekilmiş olması gerekmektedir. Yarışmaya 

gönderilen tüm fotoğrafların yarışmanın teması ile ilgili olması gerekmektedir. 

• Yarışmaya gönderdiğiniz fotoğraflar kendi özgün eserleriniz olmalı ve telif hakkını 

elinizde bulundurmanız gerekmektedir.  

• Fotoğrafların kar amacı güden şirket veya ürün ismi, marka, ticari marka veya 

logoyu içermemesi veya bunlara atıfta bulunmaması gerekmektedir. 

http://www.marlitcy.eu/
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• Fotoğraflarında kişileri içeren fotoğrafçıların, en azından bu kişilerin sözlü iznini 

alması gerekmektedir. Bu kişilerin çocuk olması halinde (18 yaş altı), fotoğrafçının 

ebeveynlerden biri veya yasal vasiden yazılı izin alması gerekmektedir. 

• MarLitCy, kendileri tarafından belirlenen değerlere ters düşecek cinsel yönelim, din, 

ırk veya farklı bir konu temelinde çıplaklık, şiddet görüntüsü, küfür, iftira veya 

ayrımcılık içeren fotoğrafları diskalifiye etme hakkını saklı tutar. 

• Katılımcılar ve yasal vasileri yarışmaya katılarak eylemlerinden sadece kendilerinin 

sorumlu olduğunu anlamış kabul edilir. Katılımcılar; bu yarışma amaçları 

bakımından çekilen fotoğrafları çekerken başa gelebilecek olan zararlardan 

MarLitCy, MASDER, AKTI, Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği, Enalia Physis, 

Avrupa Birliği’nin sorumlu olmadığını kabul eder.  

• Yarışmaya katılarak, MarLitCy tarafından fotoğrafın kullanımı veya yarışmaya 

katılımınızdan dolayı ortaya çıkabilecek muhtemel talepler, giderler, yükümlülükler 

veya hasarlardan MarLitCy, proje ortakları veya Avrupa Birliği’nin sorumlu 

olmayacağını kabul etmiş sayılırsınız. 

• Sunulan fotoğraflar ve sergiye dahil edilmek üzere seçilen fotoğraflar tam olarak 

Avrupa Birliği, MarLitCy veya MarLitCy’nin herhangi bir ortağının görüşünü 

yansıtmaz. 

• Eksik, silik, anlaşılmaz veya farklı yönlerden uygunluk barındırmayan eserler 

diskalifiye edilecektir. 

• MarLitCy, katılım kriterlerini karşılamayan eserleri kabul etmeme hakkını saklı tutar. 

• MarLitCy ve ortakları ticari veya ticari olmayan girişim, tanıtım, reklam, ticaret veya 
sürekli tanıtma amacıyla katılımcılara herhangi bir şekilde ödeme yapmaya yükümlü 
değildir. 

• Jürinin vereceği karar nihai karardır ve bu karara itiraz edilemez. Bu konuda 

herhangi bir yazışma başlatılmaz.  

• Verilen ödüller devredilemez ve ödülün hiç bir bölümü farklı imtiyazlar, maddeler 

veya ek unsurlarla değiştirilemez. Nakit para ödemesi alternatif dışıdır.  

• MarLitCy’nin takdirine bağlı olarak yarışmanın belirtilen şekilde yapılamaması 

halinde, MarLitCy dilediği zaman yarışmayı iptal etme, değiştirme veya geçersiz 

kılma (ödülü değiştirme dahil) hakkını saklı tutar. MarLitCy, kendi isteğine bağlı 

olarak kontrolü dışında önlenemez olan hallerde verilecek bir ödülü eşdeğeri ile 

değiştirme hakkını saklı tutar. 

Teknik Şartlar  

• Katılımcıların yarışmaya 3 fotoğraf ile katılma hakkı vardır. 

• Sunulan fotoğrafların eksiksiz olarak kabul edilmesi için, katılımcıların kendileri (18 

yaş ve üstü olmaları halinde) veya yasal vasileri (12-17 yaşlar için) tarafından bu 

belgenin son sayfasında bulunan Fotoğraf Yarışması Katılım Formunu da imzalanmış 

olarak sunması gerekmektedir.  
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• Yarışmaya gönderilen her bir fotoğraf, sergilendikleri zaman açıklayıcı olması adına 

kısa bir bilgi içermelidir (zorunlu değil). 

• Fotoğrafların, başka bir yarışma veya sergide sergilenmiş veya ödül almamış olması 

gerekmektedir. 

• Fotoğrafların mümkün olan en yüksek kalitede sunulması gerekmektedir; buna 

karşın kullanılacak fotoğraf ekipmanı konusunda bir sınırlama yoktur (DSLR 

kameradan ‘tut ve çek’ telefon kameralarına kadar). 

• Fotoğrafların sRGB mod, dijital JPEG format, kısa kenarı minimum 3000 piksel (25 

cm) ve 300 dpi olması gerekmektedir. Teknik anlamda belirtilen koşulların 

karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, fotoğrafların yarışmayı kazanmaları 

veya sergiye dahil olmaları halinde formatlanabilmeleri için mümkün olan en yüksek 

çözünürlükte çekilmeleri gerekmektedir.   

• Yarışmaya, renkli ve siyah beyaz fotoğraflar gönderilebilir. Diğer teknik şartlara 

uymaları halinde kısmen siyah ve beyaz/renkli fotoğraf kombinasyonları da 

yarışmaya gönderilebilir. 

• Fotoğraflarda sadece pozlama, renk ve beyaz dengesi düzeltmesi gibi standart 

değişiklikler ve temel oynamalar yapılmasına izin verilmektedir. Fotoğraflar 

üzerinde fotoşop veya başka bir elektronik değişiklik yazılımı/uygulaması ile 

değişiklik yapılamaz. Fotoğrafın özgün karakterini bozan belirli görüntülerin 

eklenmesi veya çıkarılmasına izin verilmemektedir.      

• Yarışmaya gönderilecek tüm fotoğraflar 19 Aralık 2021 tarihi yerel saatle gece 

yarısına (24:00) kadar marlitcy2016@gmail.com adresine gönderilmelidir. E-

postamız en fazla 25Mb boyutundaki ekleri alabileceğinden dolayı, göndereceğiniz 

eklerin 25Mb’dan büyük olması halinde, fotoğraflarınızı ayrı e-postalarda ya da 

“Dropbox” veya “WeTransfer” vb. gibi ortamlardan gönderebilirsiniz. 

Telif Hakkı 

• Katılımcılar yarışmaya eser göndermekle, fotoğrafların dünya çapında ve herhangi 

bir amaç için şu anda bilinen veya daha sonra oluşturulacak internet dahil herhangi 

bir kitle iletişim aracı – televizyon yayını, yayın, mobil cihazlar ve format üzerinden 

çoğaltmak, dağıtmak, sergilemek, göstermek, aktarmak, yayın yapmak, televizyon 

yayını yapmak, sayısallaştırmak, farklı şekillerde kullanmak, ve başkalarının 

kullanmasına izin vermek adına MarLitCy ve ortaklarına feshedilemeyen, süresiz, 

özel olmayan ve telifsiz hak verir. 

• MarLitCy, fotoğrafların sergilenmesi, online elektronik sergileme, yazılı medyada 

kullanma vb. dahil olmak üzere fotoğrafların her kullanımında sahiplerine gerekli 

itibarı gösterecektir. 

Seçme Kriterleri 
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• Eserlerin kabul edileceği son tarihten sonra, yarışmaya gönderilen fotoğraflar, 

değerlendirme yapılmak üzere MarLitCy temsilcileri ve diğer uzmanlardan oluşan 

Jüri ile paylaşılacaktır. Jüri, fotoğraflar ile bireyler arasında bağlantı kuramayacaktır. 

• Jüri aşağıdaki kriterler doğrultusunda fotoğrafları değerlendirecektir: 

o Yarışma temasına uygunluk. 

o Kompozisyon: Fotoğraflar düzgün bir şekilde kadrajlanmış net bir 

konusu(ları) olmalıdır. İstenmeyen, dikkati bozacak unsurlar olmamalıdır. 

o Zıtlık/renk: Konuların öne çıkması ve dokuyu göstermesi için zıtlık ve rengin 

iyi bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 

o Işık: Işığın düzgün bir şekilde konu(lara) dikkati çekecek şekilde kullanılması 

gerekmektedir. Sıcak noktalardan kaçınılmalıdır (odağı bozacak belirli 

aydınlık alanlar). 

o Odak ve pozlama: Fotoğrafın amacını artırmalı ve bozmamalıdır. 

o Yaratıcılık: Fotoğraflar yaratıcı bir bakış açısından veya özellikle konu(ları) 

ortaya koyacak bir açıdan çekilmelidir. 

o Genel izlenim: Fotoğraflar dikkati çekmeli ve duyguları uyandırmalıdır. 

• Eserlerin değerlendirmesi katılımcıların yaş gruplarına göre yapılacaktır; buna göre 

12-17 ve 18+ yaş grupları için iki ayrı değerlendirme yapılacaktır. 

• Jüri, puanlarına bağlı olarak iki toplumlu bir sergiye (tarih ve yer daha sonra 

duyurulacaktır) dahil edilecek bir dizi fotoğraf seçecektir. Seçilen fotoğrafların 

sahiplerine bilgi verilecektir. 

• Her iki yaş grubundan kazanana birer ödül verilecektir; bu yarışma altında toplam 

iki ödül verilecektir.   

• Seçilen fotoğraflar aynı zamanda MarLitCy’nin facebook sayfasına da eklenecektir 

https://www.facebook.com/www.marlitcy.eu.  

Ödüller 
Ödüllerin tam listesi Ocak 2022 sonunda www.marlitcy.eu sayfasında duyurulacaktır  
 
İrtibat Bilgileri 
Yarışma hakkında daha fazla bilgi için: 
 
AKTI Proje ve Araştırma Merkezi 
 

MASDER 
 

program@akti.org.cy   cemilekocareis@yahoo.com 

+357 22458485 +90 533 8637489 
 
Christina Baldwin  

 
Cemile Kocareis 

 
 

https://www.facebook.com/www.marlitcy.eu
http://www.marlitcy.eu/
mailto:program@akti.org.cy
mailto:cemilekocareis@yahoo.com
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MarLitCy  
Barışı Kurma, Kapasite Geliştirme ve Sinerjiler için Deniz 

Atıkları! 
Fotoğraf Yarışması 

Başvuru Formu 
  
Aşağıdaki formu doldurup imzaladıktan sonra fotoğrafınız ile birlikte 19 Aralık 2021 gece 
yarısına (24:00) kadar marlitcy2016@gmail.com adresine gönderiniz. Katılımcıların irtibat 
konusunda doğru bilgileri vermemesi durumunda yarışmayı düzenleyenler kendilerine 
ulaşamayabilir ve bunun sonucunda da ödüllerini alma haklarını kaybedebilirler. 
 

Katılımcının ismi:  

Katılımcının doğum tarihi:  

Katılımcının okulunun ismi ve adresi (Var 
ise): 

 
 
 

Katılımcının/Yasal Vasisinin e-posta adresi:  

Katılımcının/Yasal Vasisinin telefon 
numarası: 

 

Fotoğrafın kısa başlığı:  
 
 

Fotoğraf(lar)ın kısa açıklaması (zorunlu 
değil): 

 
 
 
 
 

Katılımcı veya yasal vasisi (katılımcı henüz 18 yaşında değil ise) tarafından 
doldurulacak ve imzalanacaktır: 

 
Yarışmaya katılarak Yarışma Kuralları, Teknik Kuralları, Telif Hakkı hususundaki bilgiler ve 
MarlitCy Fotoğraf Yarışması Kural ve Şartlarında belirtilen Seçme Kriterlerini okuduğumu ve 
onayladığımı, ve yarışmaya yaptığım katılımın tüm gereklilikleri karşıladığını kabul ederim. 
 
 
 
 
 
Kişisel Verilere Yönelik Gizlilik Beyanı  
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Bu fotoğrafları MarLitCy konsorsiyumu ile paylaşmaya iznim olduğunu ve adaylığımla 
birlikte sunulan tüm kişisel verilerin saklanarak sadece MarLitCy proje ve yarışması 
amaçları bakımından kullanılacağını anladığımı doğrularım.  
 
Yarışmaya katılarak ismim ve okulumun isminin (var ise) tanıtım ve haber amaçları 
bakımından benden ek bir izin almaksızın kullanılmasına izin verdiğimi kabul ederim. İsmim 
sadece MarLitCy proje ve yarışması amaçları bakımından kullanılacaktır.  
 

 İznim vardır.  
 

 İznim yoktur. 
 
Kişisel veriler MarLitCy projesi süresince saklanacak ve daha sonra silinecektir. 
Katılımcıların herhangi bir zamanda izinlerini geri alma hakkı bulunmaktadır. Bununla ilgili 
daha fazla bilgi için marlitcy2016@gmail.com adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.  
 
 
 
________________________________          
Katılımcı veya Yasal Vasisinin İsmi   Katılımcı veya Yasal Vasisinin İmzası 
 

mailto:marlitcy2016@gmail.com

