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KURULUŞ:	1975	

Demokrasiyi	Tasarlıyorum	

Banner	yarışması	
Katılım	koşulları	

		

Demokrasiyi	 Tasarlamak	 Projesi	 Avrupa	
Kültür	 Vakfı’nın	 (European	 Cultural	
Foundation)	 desteği	 ile	 Yenidüzen	 gazetesi	
tarafından	 yürütülmektedir.	 Projenin	 amacı		
tüm	 Avrupa’da	 yükselmekte	 olan	 ırkçı	 ve	
ayrımcı	 politikalar	 karşısında	 demokrasiyi	
yüceltmektir.		

Avrupa	Birliği,	yurttaşlarına	serbest	dolaşım	
hakkı	 yanında,	 Avrupa	 Birliği	 kurumlarında	
temsiliyet	 hakkı	 da	 tanınmaktadır.	 Avrupa	
Parlamentosu	seçimleri	5	yılda	bir,	üye	olan	
her	 ülkede	 olduğu	 gibi	 Kıbrıs’ta	 da	
düzenlenmektir.	 26	 Mayıs	 Pazar	 günü	
düzenlenecek	 Avrupa	 Parlamentosu	

seçimlerinde	oy	kullanmak	Avrupa	Birliği	yurttaşlarının	en	demokratik	hakkıdır.			
	
Aynı	zamanda	Avrupa	Parlamentosundaki	Kıbrıs’a	ait	6	sandalyeye	demokrasi,	
insan	hakları	ve	hukuğun	üstünlüğüne	saygılı,	eşitlikçi,	barışcıl,	adil,	özgürlükçü	
ve	 hoşgörülü	 parlamenterler	 seçmek	 bu	 değerlere	 inanan	 Kıbrıslı	 Türklerin	
yurttaşlık	görevidir.		
		
2004	 yılında	 Kıbrıs	 Cumhuriyeti’nin	 diğer	 9	 ülke	 ile	 birlikte	 gerçekleşen	 AB	
üyeliğinin	 ardından	 2014	 yılında	 Kıbrıs’ta	 üçüncü	 kez	 düzenlenen	 Avrupa	
Parlamentosu	 seçimleri	 Kıbrıslı	 Türklerin	 %3	 katılımı	 ile	 gerçekleşmiş	 ve	
demokrasi	açısından	sakat	kalmıştır.	Demokrasiyi	Tasarlamak	Projesi	Avrupa’da	
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ırkçılığa	karşı	verilen	mücadeleyi	güçlendirmek,	demokratik	temsiliyeti	artırmak	
amacı	 ile	 hedef	 kitlesi	 olan	 105,415	 Avrupa	 yurttaşı	 Kıbrıslı	 Türke	 Avrupa	
Parlamentosunu,	 adaylarını	 ve	 demokratik	 süreçlerini	 tanıtmayı	
amaçlamaktadır.			
	
Projenin	 bir	 parçası	 olarak	 düzenlenen	 ‘Demokrasiyi	 Tasarlıyorum’	 banner	
yarışmasının	hedefinde	Avrupa	yurttaşı	olan	Kıbrıslı	Türklerin	AB	kurumlarında	
temsiliyet	haklarını	talep	etmelerini	teşvik	etmek	ve	demokrasiye	etkin	katılım	
ödevlerini	hatırlatmak	öne	çıkmaktadır.	
	

	

Yarışmanın	iki	özel	hedefi:		

1. Demokrasiyi,	hoşgörüyü,	barışı,	çok	sesliliği	desteklemek;		
2. 26	 Mayıs’ta	 gerçekleşecek	 Avrupa	 Parlamentosu	 seçimlerinde	 oy	

kullanmanın	 demokratik	 bir	 hak	 olmasının	 yanında	 bir	 vatandaşlık	
sorumluluğu	olduğunu	vurgulamak				

şeklinde	tanımlanmıştır.	

Yarışma	 18	 yaşını	 doldurmuş	 Kıbrıs’ta	 veya	 Avrupa’da	 yaşayan	 herkesin	
katılımına	açıktır.	Son	başvuru	tarihi	24	Nisan	2019	Kıbrıs	Saati	ile	18:00’dir.	

Tasarımlar:	

Banner	 tasarımları	 aşağıdaki	 soruların	 bir	 veya	 bir	 kaç	 tanesine	 cevap	 olacak	
şekildeki	tasarlanacaktır.				

1.	Avrupa’da	Demokrasiyi	nasıl	hayal	ediyorsunuz?		

2.	Barış,	Höşgörü,	Özgürlük,	Çeşitlilik,	 İnsan	Hakları,	Çevre	Hakları,	 Toleransı	
renklerle,	çizgilerle	nasıl	anlatırsınız?	

3.	Avrupa	Parlamentosu	seçimlerinde	neden	oy	kullanmalıyız?	

	

Başvuru	Kriterleri:	

1. Başvuru	sahibi	18	yaşın	üzerinde	olmalıdır.	
2. Başvuru	sahibi	Kıbrıs’ta	veya	Avrupa’da	yaşamalıdır.	
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3. Her	başvuru	sahibi	tek	bir	tasarım	ile	yarışmaya	katılabilir.	
4. Tasarımlar	Türkçe	dilinde	düzenlenmelidir.	
5. Tasarımlar	1200	x	250	pixel	ebatlarında	Gif	ya	da	JPG	olarak	hazırlanmalı	

RGB	formatında	düzenlenmelidir;	hareketli	banner	tasarımları	yarışmanın	
kapsamı	dışındadır.	

6. Bannerler	billboard	için	de	uyarlanabilecek	şekilde	tasarlanmalıdır.	
7. Tasarımlar;	başvuru	sahibinin	özgün	üretimi	olmalı	ve	önceden	herhangi	

bir	mecrada	yayınlanmış	olmamalıdır.	

*Yenidüzen	Ltd.	çalışanları	yarışmaya	katılamazlar.		

Başvuru	Şekli:	

Başvurular	 avrupa@yeniduzen.com	 adresine	 email	 olarak	 gönderilebilir	 veya	
Yenidüzen	Gazetesi’ne	elden	 teslim	edilebilir.	Email	 ile	yapılacak	başvurularda	
email	konusuna	‘Demokrasiyi	Tasarlamak’	başlığı	atılmaldır.		

Elden	yapılacak	başvurular	CD	veya	USB’ye	kaydedilmeli	aşağıdaki	adrese	hafta	
içi	10:00-18:00	saatleri	arasında	kapalı	zarf		içerisinde	teslim	edilmelidir;		

Yenidüzen	Gazetesi	
United	Medya	Group	Tesisleri	
Sanayi	Bölgesi	
Lefkoşa		
		
Elden	yapılacak	başvurularda	zarf	üzerine	 ‘Demokrasiyi	Tasarlamak’	başlığı	 ile	
başvuru	sahibinin	adı	soyadı	yazılmalıdır.		

	

Son	başvuru	tarihi	24	Nisan	Kıbrıs	saati	ile	18:00’dir.		

Son	 başvuru	 tarihinden	 sonra	 gönderilen	 başvurular	 değerlendirilmeye	
alınmayacaktır.	 Alınan	 başvurular	 karşılığında	 başvuru	 sahibine	 Yenidüzen	
sekretaryası	tarafından	başvuru	numarasını	içeren	bir	alındı	belgesi	verilecektir.	
Tasarımlar	 belgede	 belirtilen	 başvuru	 numaraları	 kullanılarak	 kaydedilecek	 ve	
25	Nisan	2019	tarihinde	toplanacak	Jüri	heyetine	toplu	olarak	iletilecektir.	Juri	
heyetine	 iletilecek	 tasarımlar	 isim	 içermeyecek	 değerlendirme	 başvuru	
numaraları	kullanılarak	yapılacaktır.					
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Değerlendirme:	

Değerlendirme	5	kişilik	 jüri	heyeti	tarafından	iki	aşamalı	olarak	yapılacaktır.	 İlk	
aşamada	başvuru	koşullarına	uygunluk	kontrol	edilecektir.	Başvuru	kriterlerini	
yerine	getirmeyen	tasarım	veya	tasarımcıların	başvuruları	reddedilecektir.		

Tasarımlar	 ikinci	 aşamada	 aşağıdaki	 kriterler	 kullanılarak	 50	 üzerinden	
değerlendirilecektir.		

	

Değerlendirme Kriterleri Puan 

1.	Tasarım	yarışma	amaçları	ile	ne	kadar	ilgilidir?		 10	

2.	Tasarım	ne	kadar	yaratıcıdır?	 5	

3.	Tasarım	ne	kadar	özgündür?	 5	

4.	Tasarım	bütünlüklü	ve	estetik	midir?		 5	

5.	 Tasarım	 açık	 ve	 net	 bir	 şekilde	 vermek	 istediği	 mesajı	
veriyor	mu?	

10	

6.	Tasarım	Avrupa	Birliği	seçmenlerini	direk	olarak	hedef	alıyor	
mu?	

5	

7.	 Tasarım	 Avrupa	 Birliği	 seçmenlerini	 oy	 kullanmaya	 teşvik	
ediyor	mu?	

10	

Maksimum	toplam	puan	 50	

		

Ödüller:	

Yarışmada	başarılı	bulunan	tasarımlardan	birinciye	5.000	TL,	 ikinciye	3.000	TL,	
üçüncüye	 de	 1.500	 TL	 ödül	 verilecektir.	 Dereceye	 giren	 ilk	 6	 tasarım	 tercih	
edilmesi	halinde	Yenidüzen	gazetesinin	web	sayfasında	dönüşümlü	olarak	bir	ay	
süreyle	yayınlanacaktır.	

Ayrıca,	birincilik	alan	tasarımlara	billboardlarda	da	yer	verilecektir.	
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Sorular:	

Yarışma	 ile	 veya	 Avrupa	 Parlamentosu	 seçimlerinde	 oy	 kullanmak	 ile	 ilgili	
sorularınızı	avrupa@yeniduzen.com	adresinden	bize	iletebilirsiniz.	Tüm	sorular	
cevapları	ile	birlikte	websitemizde	yayınlanacaktır.		

Son	başvuru	tarihi	24	Nisan	Kıbrıs	saati	ile	18:00.	

	

	


