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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), 
yeniden kazanım sanat yarışması  düzenleyecektir. 
MarLitCy Yeniden Kazanım Sanat Yarışması yaşları 7 ile 18 arasında değişen öğrencileri 
deniz atıkları konusunda düşünmeye yönlendirmeyi ve kendi zekice ve farklı tepkilerini 
ortaya koymalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerden, yarışma gruplarına katılarak 
bilinen günlük atıkları ve geri dönüşüm ile özellikle de deniz atıklarını meydana getiren 
atıkları kullanarak ilgi çekici, merak uyandıran sanat eserleri yaratmaları istenmektedir. En 
iyi olan sanat eserleri MarLitCy tarafından yayınlanacak elektronik rapora dahil edilecek ve 
iki toplumlu büyük bir sergide sergilenecektir.  
 
Bu belge, sanat yarışması hakkındaki kural ve şartları belirlemektedir. Katılımcılar ve 18 
yaştan küçük olanlar için yasal vasileri, yarışmaya katılmakla; 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. 
 
Şartlar 

• 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 ayrımı gözetmeden 7 ile 18 yaşları arasında Kıbrıs’ta okula giden 

çocuk ve gençlerin katılımına açıktır. MASDER, AKTI, Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri 

Derneği, Enalia Physis çalışanları ve birinci derece akrabaları yarışmadan ödül 

kazanma hakkına sahip değildir fakat bu kişiler sergiye dahil edilmek üzere eserlerini 

sunabilir. 

• Yarışmaya gönderilecek çalışmalar ekiplerin kendi eseri olmak zorundadır ve eserler 

başka bir kişi tarafından haksız şekilde düzeltilemez veya iyileştirilemez. Bu kural, 

başkalarından yardım veya girdi alınmayacağı anlamına gelmemektedir. Büyük 

oranda dışarıdan yardım alındığına dair bir düşünce olması halinde yarışmaya 

yapılan katılım dikkate alınmayacaktır. 

• Eserler, başka kişilerin haklarını ihlal edemez ve yasa dışı, müstehcen veya onur 

kırıcı unsurlar içeremez. MarLitCy, kendileri tarafından belirlenen değerlere ters 

http://www.marlitcy.eu/
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düşecek cinsel yönelim, din, ırk veya farklı bir konu temelinde rahatsız edici 

materyal, küfür, iftira veya ayrımcılık içeren eserleri diskalifiye etme hakkını saklı 

tutar. 

• Katılımcılar ve yasal vasileri yarışmaya katılarak eylemlerinden sadece kendilerinin 

sorumlu olduğunu anlamış kabul edilir. Katılımcılar; MarLitCy, MASDER, AKTI, Kuzey 

Kıbrıs Dalış Merkezleri Derneği, Enalia Physis, Avrupa Birliği ve iştirakleri ile 

görevlileri, çalışanları, aracı ve temsilcilerinin yarışmaya katılım veya katılımcıların 

herhangi bir ödülü kabul, teslim alma, tasarrufunda bulundurma ve/veya kullanım 

veya yanlış kullanımına bağlı ortaya çıkan kayıp, hasar veya herhangi bir 

yaralanmadan sorumlu olmadığını kabul eder. 

• Sunulan eserler ve rapor ve/veya sergiye dahil edilmek üzere seçilen eserler tam 

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

yansıtmaz. 

• Eksik veya yarışma kurallarına uymayan 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 

• Yarışmaya her biri 4-5 öğrenciden oluşan ekipler eser gönderebilir.  

• Her ekip, ekip başına tek katılım olacak şekilde 3 taneden fazla fotoğraf 

gönderemez.  

• Her ekip sadece (1) eser gönderebilir. MarLitCy tarafından bir ekibin birden fazla 

eser sunduğu veya kötü niyetle davrandığının belirlenmesi halinde, ekip yarışma 

dışında bırakılır ve bunun sonucunda ödül kazanma hakkı olmaz. 

• Bir veya birden fazla öğrenci tarafından yapıldığına bakılmaksızın sadece bir tane 

ödül verilecektir.  
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• Yarışmaya gönderilen eserler ekibin özgün eseri olmalıdır.  

• Eserler neredeyse tamamen geri dönüşüm/yeniden kullanım/atık materyallerden 

oluşmalıdır. Yeni materyaller asgari oranda tutulmalıdır. 

• Eserler geçici ( kısa bir süre için yapılan ve/veya yerinden kaldırılamayan) veya kalıcı 

olabilir.  

• Eserlerin kalıcı olması halinde, yapılışlarında kullanılan kirli materyaller 

temizlenmelidir. Eser koku barındırmamalı veya organik atık içermemelidir, 

çürümemeli veya bir şekilde hijyenden uzak olmamalıdır. 

• Yarışmaya katılımın eksiksiz olarak kabul edilmesi için katılımcılar (18 yaş ve üstü 

olmaları halinde) veya 18 yaş altı için yasal vasileri tarafından imzalanmış Yeniden 

Kazanım Sanat Yarışması Katılım Formunun doldurulup sunulması gerekmektedir. 

• Fotoğraflar ve Katılım Formu 19 Aralık 2021 tarihinde yerel saat ile gece yarısına 

kadar (24:00) e-posta ile marlitcy2016@gmail.com gönderilmesi gerekmektedir. 

Eserleri alternatif başka yollarla göndermek için MASDER veya AKTI ile irtibata 

geçiniz. 

Telif Hakkı 

• Katılımcılar, yarışmaya sundukları eserlerin mülkiyetini muhafaza edecektir. Öte 

yandan, öğrenciler (ve yasal vasileri) yarışmaya eser göndermekle, sundukları 

eserleri dünya çapında ve herhangi bir amaç için şu anda bilinen veya daha sonra 

oluşturulacak herhangi bir kitle iletişim aracı üzerinde kullanmak, kopyalamak, 

düzenlemek, sergilemek, aktarmak, eserlerden türetilen çalışmalar hazırlamak, 

eserler üzerinde değişiklik yapmak, yayınlamak ve başka şekillerde eserlerden 

faydalanmak adına MarLitCy ve ortaklarına buna bağlı olarak feshedilemeyen, 

süresiz ve telifsiz hak verir.  

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

kullanma vb. dahil olmak üzere eserlerin her kullanımında sahiplerine gerekli itibarı 

verecektir. 

 
Seçme Kriterleri 

• Eserlerin kabul edileceği son tarihten sonra, yarışmaya gönderilen eserler, 

değerlendirme yapılmak üzere MarLitCy temsilcileri ve diğer uzmanlardan oluşan 

Jüri ile paylaşılacaktır. Tüm eserler anonim olarak değerlendirilecektir. 

• Jüri, aşağıdaki kriterler doğrultusunda eserleri değerlendirecektir: 

o Yarışma teması ve konularına uygunluk. 

o Geri dönüşüm/yeniden kullanılabilir/atık materyallerin kullanımı. 

o Özgünlük ve yenilikçilik. 

o Yaratıcılık. 

o Genel sunum. 

mailto:marlitcy2016@gmail.com
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• Eserlerin değerlendirmesi, katılımcıların yaş gruplarına göre yapılacaktır, buna bağlı 

olarak da 7- 10, 11-14 ve 15-18 yaş grupları için üç ayrı değerlendirme olacaktır. Her 

bir yaş grubundan bir kazanan seçilecektir. 

• Puanlara bağlı olarak Jüri, MarLitCy tarafından hazırlanan elektronik bir rapora dahil 

edilmek üzere bir dizi eser seçecektir. En yüksek puanı alan eser projenin organize 

edeceği bir sergide de sergilenecektir (tarih ve yer daha sonra duyurulacaktır). 

Seçilen eserlerin sahiplerine bilgi verilecektir.  

• 3 ayrı yaş grubundan bir tane kazanan olmak üzere bu yarışmada toplam 3 ödül 

verilecektir. 

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

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

 
Ödüller 
Ödüllerin tam listesine Aralık 2021 sonu itibariyle www.marlitcy.eu üzerinden 
ulaşabilirsiniz.  
 
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! 

Yeniden Kazanım Sanat Yarışması 
Başvuru Formu 

  
Aşağıdaki formu doldurup imzaladıktan sonra yaptığınız eserin en fazla 3 resmi 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(ların) İsmi(leri):  

Katılımcı(lar)ın doğum tarihi(leri):  

Katılımcının okulunun ismi ve adresi:  
 
 

Katılımcının/ Yasal Vasisinin e-posta adresi:  

Katılımcının/ Yasal Vasisinin telefon numarası:  

 

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

Yarışmaya katılarak Yarışma Kuralları, Teknik Kurallar, Telif Hakkı hususundaki bilgiler ve 
MarlitCy Yeniden Kazanım Sanat Yarışması Kural ve Şartlarında belirtilen Seçme Kriterlerini 
okuduğumu ve onayladığımı, ve yarışmaya yaptığım katılımın tüm gereklilikleri karşıladığını 
kabul ederim.  
 
 
 
Kişisel Verilere Yönelik Gizlilik Beyanı  
 
Yasal Vasi olarak katılımcının sanat eserini MarLitCy konsorsiyumu ile paylaşmaya iznim 
olduğunu ve adaylıkla birlikte sunulan tüm kişisel verilerin saklanarak sadece MarLitCy 
proje ve yarışması amaçları bakımından kullanılacağını anladığımı doğrularım.  
 
Yarışmaya katılarak ismim ve okulumun isminin (18 yaşını tamamlamamış katılımcılar için 
başka bilgi paylaşılmayacaktır) tanıtım ve haber amaçları bakımından benden ek bir izin 
almaksızın kullanılmasına izin verdiğimi kabul ederim. Katılımcının ismi sadece MarLitCy 
proje ve yarışması amaçları bakımından kullanılacaktır.  
 

mailto:marlitcy2016@gmail.com
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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 için marlitcy2016@gmail.com adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.  
 
 
 
________________________________               ________________________________  
Katılımcı veya Yasal Vasisinin İsmi   Katılımcı veya Yasal Vasisinin İmzası 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marlitcy2016@gmail.com
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MarLitCy: Barışı Kurma, Kapasite Geliştirme ve Sinerjiler 
için Deniz Atıkları! 

Yeniden Kazanım Sanat Yarışması 
Başvuru Formu 

 
Aşağıdaki formu doldurup imzaladıktan sonra yaptığınız eserin en fazla 3 resmi 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 yarışmaya katılma 
haklarını kaybedebilirler. 
 

 
Ekip üyelerinin listesi 
 

İsim  Soyisim Üye veya yasal vasisinin 
imzası 

   

   

   

   

   

 

 

Ekibin ismi:  

Eserin kısa ismi: 
 

 

Eserin kısa açıklaması (zorunlu değil):  
 
 

mailto:marlitcy2016@gmail.com

