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YARIŞMA ŞARTNAMESİ 2020
GENEL KOŞULLAR
Yarışmaya Katılım
Yarışmaya, sosyal inovasyon fikirlerini paylaşmak isteyen, 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içindeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve yurtdışında
üniversite öğrenimi gören tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.
Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi grup oluşturarak da katılım sağlayabilir.
Bir grup, yukarıda belirtilen şartları karşılayan en fazla 3 kişiden oluşabilir.
Bir kişi veya grup, dilediği kadar farklı fikirle başvuruda bulunabilir. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde
kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen
projeler yarışma dışı kalacaktır.
Yarışmaya jüri üyeleri, KKB çalışanları ve KKB’nin hizmet aldığı ve/veya çalışmaları sebebiyle projeden ve
detaylarından bilgi sahibi olan (reklam ajansı, danışmanlık veren firmalar...vb) üçüncü parti şirketlerde
çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılamaz.
Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasına daha önce katılan/ödül alan öğrenciler farklı projelerle tekrar
başvurabilir.

Başvuru Esasları
Başvurular; öğrencinin üniversite kimliği fotokopisi veya öğrenci belgesi, bir adet fotoğraf (grup ise katılımcı
grubun toplu fotoğrafı) ve örnek proje formatında hazırlanan proje dosyasının www.hayaledingerceklestirelim.com
web sitesindeki başvuru alanından ulaştırılmasıyla gerçekleştirilmiş olacaktır.
Başvuru alanında;
- Öğrencinin ismi, üniversite, fakülte, bölüm adı, sınıfı ve iletişim bilgileri,
- Projenin adı, başvuru alanı,
- Eğer grup katılımıysa diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, üniversite, fakülte, bölüm adı ve
iletişim bilgisi) ile birlikte grup ismi yer alır.
Yarışmaya başvurunun tamamlanması için tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.
Buna ilaveten, yarışma başvurusunun tamamlanabilmesi için yarışma şartnamesinin ve aydınlatma metninin
yarışmacı tarafından detaylıca incelenmesi ve yarışmacı beyanının verilmesi gerekmektedir.
Örnek proje formatı www.hayaledingerceklestirelim.com web sitesindeki başvuru alanından indirilerek
doldurulmalıdır. Örnek başvuru formatına uygun hazırlanmayan projeler dikkate alınmayacaktır. Yarışmaya
gönderilen projelere ilişkin başvurular geri çekilemez.
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BAŞVURU ALANLARI
Yarışmaya Çevre, Eğitim, Finansal Okuryazarlık, Kültür Sanat, Sağlık, Spor, Teknoloji ve Toplumsal alanlardaki
sosyal inovasyon fikirleriyle başvuru yapılabilir. Yarışmacılar aynı veya farklı başvuru alanından, dilediği kadar
farklı fikirle yarışmaya katılabilir.

Çevre
Çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler bularak, doğal kaynakların verimli kullanılması ve ekolojik dengenin
korunması ile çevreye daha az zarar verilmesini sağlayan sosyal inovasyon fikirlerini kapsar.

Eğitim
Bireylerin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, toplumun geliştirilmesi,
eğitim konusunda kamuoyunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik sosyal inovasyon fikirlerini kapsar.

Finansal Okuryazarlık
Para yönetimi, tasarruf, ev veya ülke ekonomisi, finansal hayatı yönetmeye yardımcı olacak, bütçe yönetiminin
önemi konusunda farkındalık kazandıracak fikirlerin yanı sıra bireylerin finansal araçların seçiminde etkili
kararlar verebilme, gelirlerini, birikim ve yatırımlarını sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerini sağlayacak
sosyal inovasyon fikirlerini kapsar.

Kültür Sanat
Müzik, dans, görsel sanatlar, sahne sanatları, sinema, tiyatro gibi alanların desteklenmesi, kültürel ve sanatsal
değerlerin geliştirilmesi, sanatçıların desteklenmesi ve yaratıcılığın artırılması gibi sosyal inovasyon fikirlerini
kapsar.

Sağlık
Sağlık kapsamında geliştirilebilecek sosyal inovasyon fikirlerini içermektedir. Sağlık alanındaki projelerde amaç
toplumun içinde bulunduğu sağlık koşullarını iyileştirerek, sağlık sorunlarına kalıcı çözümler bulunması, sağlık
konusunda bilinç düzeyinin artırılarak, verilen hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılmasıdır.

Spor
Spor alanında geliştirilebilecek sosyal inovasyon fikirlerini içermektedir. Spor alanındaki katılımlarda amaç
topluma bilinçli spor yapma alışkanlığı kazandırılarak sağlıklı yaşam sürülmesine yardımcı olunması, genç
sporcuların desteklenmesi ve sporun hayatın bir parçası hâline getirilmesine destek sağlanmasıdır.

Teknoloji
Teknolojiyi ürün, hizmet, iş modeli, süreç, pazarlama, müşteri ilişkileri, örgütsel yapı oluşturma ve geliştirme
gibi süreçlerde kullanan sosyal inovasyon fikirlerini kapsar.

Toplumsal
Engelliler, kadın hakları, kimsesiz çocuklar, yaşlılar vb. konularda fark yaratılmasını, çözüm üretilmesini, toplumsal
duyarlılığın geliştirilmesini sağlayacak sosyal inovasyon fikirlerini kapsar.
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Projelerin ön değerlendirmesi, başvuru formatına uygun olup olmadığı ve/veya ilgili projenin daha önce başka
bir yerde kullanılıp, kullanılmadığı, başka bir yarışmada ödül alıp almadığı, kopya edilmemiş ve özgün olup
olmadığına göre yapılır ve şartları haiz olmadığı bu aşamada tespit edilen projeler değerlendirmeye alınmaz.
Değerlendirmeye alınan ve başvuru şartlarını eksiksiz bir şekilde taşıyan projelerin değerlendirilmesi, aşağıdaki
kriterlere ve puanlamaya göre yapılır. Tüm projeler 100 üzerinden değerlendirilir.

35 Puan - İnovasyon
Fikrin daha önce aynı alanda uygulanmış başka fikirlerle benzerliği olup olmadığının yanı sıra fikirde tespit
edilen problemin çözümüne alışılmadık ve orijinal bir yaklaşım sergilenip sergilenmediğine bakılır.

20 Puan - Gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi
Fikrin, saptanan bir problemi çözüme ulaştıracak detayları içerip içermediğine bakılır.

20 Puan - Sosyal etki
Fikrin, taşıdığı farklı bakış açısıyla diğer insanların davranışlarında doğrudan ya da dolaylı olarak bir değişim
meydana getirip getirmediğine bakılır. Ayrıca sosyal etki kapsamında somut çıktılar ortaya koyup koymadığı
değerlendirilir.

15 Puan - Uygulanabilirlik
Fikrin hayata geçirilmesi durumunda izlenecek adımların neler olacağının net bir şekilde belirtilip belirtilmediğine
bakılır.

10 Puan - Bütçe
Fikrin hayata geçirilmesi durumunda gerekli olacak bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilip
edilmediğine bakılır. Bu kriter kapsamında herhangi bir bütçe sınırlaması olmayıp tüm değerlendirmeler
bütçe miktarından bağımsız olarak yapılmaktadır.

ÖN ELEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
KKB’ye ulaşan başvurular; başvuru koşulları ve değerlendirme kriterleri baz alınarak incelenir ve tüm başvuru
alanları içerisinde en yüksek puanı alan ilk 100 proje yarı finale kalmaya hak kazanır.
Yarı finale kalan tüm başvuranlara ve/veya grup olarak yapılan başvurularda grup liderlerine KKB tarafından
e-postayla bilgilendirme yapılacaktır. İlgili e-postada öğrencilerin dahil olacağı ve final öncesinde girişimcilikle
ilgili online sertifika programını içeren ve başvuruya konu projenin hayata geçirilmesi ile ilgili izlenecek
adımların belirlenmesine imkân sağlayacak olan Girişimciye Dönüş Programı’na giriş bilgileri yer alacaktır.
Programa dahil olan tüm öğrencilerin, kendilerine gönderilecek bağlantıda yer alan ilgili tüm adımları, belirtilen
tarihe kadar tamamlaması gerekmektedir. Program adımlarını eksik bırakan ya da zamanında tamamlamayan
projeler yarı final değerlendirmelerine katılamayacak, sehven değerlendirmeye alınır ise dahi final aşamasında
elenecektir.
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Program adımlarını eksiksiz şekilde tamamlayan projelerin sahibi olan yarışmacılar online (internet sitesi, dijital
araçlar, telefon görüşmeleri vb.) ve/veya yüz yüze mentorluk adımından sonra final elemesine tabi tutulacaktır.
Eleme sonucunda ilk 10’a kalan proje sahibi yarışmacılar Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ödül törenine
katılarak, final sunumunu jüri önünde yapmaya hak kazanacaktır. Final sunumlarının ardından jürinin yapacağı
değerlendirme sonucunda ilk 10 sıralaması belirlenerek taynı gün açıklanacaktır.
KKB, projelerin niteliğine göre, ilk 10’a giren proje sayısını artırma hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER
Grup olarak katılan proje sahiplerinin ödül kazanması durumunda toplam para ödülü, yarışmacı gruptaki kişi
sayısına bölünerek her bir grup üyesine kendi payına düşen para ödülü verilir. Yarışma sonuçları Hayal Edin
Gerçekleştirelim ödül töreninde açıklanacak olup kazanan listesi www.hayaledingerceklestirelim.com ve
yarışmanın sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.
Birincilik Ödülü: 30.000 TL
Jüri değerlendirmesinde en yüksek puanı alan proje sahibine 30.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
İkincilik Ödülü: 20.000 TL
Jüri değerlendirmesinde en yüksek puanı alan ikinci proje sahibine 20.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL
Jüri değerlendirmesinde en yüksek puanı alan üçüncü proje sahibine 15.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Findeks Özel Ödülü: 10.000 TL
İlk üçe giremeyen projelerden birine Findeks Özel Ödülü olarak 10.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Jüri Özel Ödülü: 1.000 TL
İlk 10’a giren diğer projelere Jüri Özel Ödülü olarak 1.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Proje Geliştirme Desteği: 1.000 TL
İlk 10’a giren tüm finalistlere projelerini geliştirmeleri için 1.000 TL destek verilecektir. Bu destek KKB
mentorlarının kontrolü ve onayı ile kullanılabilecektir.
Staj Hakkı
Dereceye giren öğrencilere KKB’de staj hakkı verilecektir.
Girişimciye Dönüş Sertifikası
İlk 100’e girerek Girişimciye Dönüş Programı’ndaki adımları tamamlayan öğrencilere sertifika verilecektir.

YARIŞMA BAŞVURUSUNA KONU EDİLEN PROJEYE İLİŞKİN FİKRİ HAKLAR
Yarışmacıların yarışma başvurusuna konu edilen projelerine ilişkin fikri hakları kendilerine aittir. Ancak,
yarışmada dereceye giren projelerin hayata geçirilmesinin KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. tarafından talep
edilmesi ve yarışmacının da kabulü durumunda, bahse konu projenin hayata geçirilmesi için Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamındaki her nevi haklar (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. maddesinde
düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı, 22. maddesinde düzenlenen
çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı ve 25.
maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını) ve bu
hakların kullanım yetkileri ile olması hâlinde Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki başvuru ve telife ilişkin hak ve
yetkilerini KKB’ye yarışma ödülüne ilave herhangi bir bedel talep etmeksizin devreder.
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KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. tarafından bahse konu projenin hayata geçirilmesi yönünde bir talep yarışmacıya
iletilmese dahi, yarışmacı, başvurusuna konu edilen ve ödül almaya hak kazanan projesinin herhangi bir şekilde
hayata geçirilmesini talep edecek olur ise; bu konuda öncelikli hak sahibi her durumda KKB Kredi Kayıt Bürosu
A.Ş. (“KKB”) olacak ve bu konuyu öncelikle KKB’nin ön yazılı değerlendirmesine ve kabulüne sunacaktır.
Yarışma başvurusuna konu edilen projelere ilişkin yarışmacı/yarışmacılar tarafından başvuru esnasında yazılan
proje özeti, “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışması ile ilgili olarak KKB tarafından oluşturulacak her nevi yazılı,
basılı belge, dergi, kitapçık vb. materyal içerisinde yer alacak, bu belge, dergi, kitapçık vb. materyaller KKB
tarafından üçüncü kişilere dağıtılabilecektir.

ZAMANLAMA
Son Başvuru Tarihi: 1 Ocak 2020
Final Sunumu ve Ödül Töreni: Nisan 2019
14.10.2019-1.1.2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” isimli yarışma
kapsamında, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (“KKB”), önceden haber vermeksizin yarışmayla ilgili değişiklik
yapma hakkını saklı tutar. Yeterli katılım olmaması veya katılan projelerin yetersiz görülmesi, başvuru şartlarını
haiz olmaması vb. durumlarda KKB, yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkı olduğu gibi aynı zamanda
yarışmayı iptal etme hakkına da sahiptir.

YARIŞMACI BEYANI
Hayal Edin Gerçekleştirelim sosyal inovasyon fikir yarışmasına yarışmacı olarak katılmak istediğimi ve yarışmaya ilişkin
tüm detayların tarafıma/tarafımıza bildirildiğini, tüm bu yarışma detaylarını ve şartnamesini okuduğumu/okuduğumuzu,
anladığımı/anladığımızı, yarışma sürecindeki tüm hak ve yükümlülüklerimden/yükümlülüklerimizden haberdar
olduğumu/olduğumuzu ve bu şart ve kurallara uyacağımı/uyacağımızı, aksi hâlde KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin
(“KKB”) beni/bizi yarışmanın her aşamasında yarışmadan çıkarmaya yetkili olduğunu ve böyle bir durumda
KKB’den herhangi bir maddi ve/veya manevi talepte bulunmayacağımı/bulunmayacağımızı peşinen kabul
ederim/ederiz. Buna göre;
KKB tarafından düzenlenen yarışmaya katılarak yarışabilmek için gerekli olan 18 yaşını doldurmuş olma,
T.C. vatandaşı olma, KKB’de çalışanlar ya da KKB’nin işbu projenin yapılması aşamasında hizmet aldığı
ve/veya çalışmaları sebebiyle projeden ve detaylarından bilgi sahibi olan (reklam ajansı, danışmanlık veren
firmalar vb.) üçüncü parti şirketlerde çalışanlar ile çalışanlardan birinin birinci dereceden yakınlarından
birisi olmama, üniversite öğrencisi (Açıköğretim, uzaktan eğitim, ön lisans, yüksek lisans, doktora dahil)
olma şartını yerine getirdiğimi/getirdiğimizi ve bu şartı yerine getirmediğimin/getirmediğimizin herhangi bir
şekilde ortaya çıkması hâlinde, KKB’nin yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun beni/bizi yarışmadan
çıkarmaya yetkili olduğunu ve böyle bir durumda olması hâlinde KKB’nin uğrayacağı her türlü zararı
müştereken ve müteselsilen tazmin edeceğimi/edeceğimizi,
Yarışma başvurusunu grup olarak yapmam/yapmamız durumunda, www.hayaledingerceklestirelim.com
üzerinden başvurumuzu ileten kişi olarak grup adına grup lideri olarak yetkilendirilmiş olduğumu ve
gruptaki diğer yarışmacı kişiler adına da işbu başvuru belgelerini onaylamaya, kabul etmeye yetkili
olduğumu, yarışmayı grup projemizle kazanmamız durumunda, ödülün yarışmacı grup kişi sayısına göre
pay edilerek, her bir grup üyesine ödülün kendi payına düşen kısmının verileceğini/ödeneceğini, bu
nedenle yarışmacı grup üyeleri arasında doğabilecek ihtilafların tek muhatabı olduğumu, KKB’nin herhangi
bir sorumluluğu bulunmadığını,
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KKB’nin 14.10.2019-1.1.2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” isimli
yarışma kapsamında, önceden haber vermeksizin yarışmayla ilgili değişiklik yapabileceğini, yeterli katılım
olmaması veya katılan projelerin yetersiz görülmesi, başvuru şartlarını haiz olmaması vb. durumlarda ise
KKB’nin, yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkı olduğu gibi aynı zamanda yarışmayı iptal etme
hakkına da sahip olduğunu,
İşbu yarışmaya, üçüncü kişi ve/veya kuruluşların düzenlemiş olduğu yarışma ve benzeri etkinliklerde yer
almış bir proje veya uygulama ile ve/veya Fikri ve Sınai Mülkiyete ilişkin mevzuat kapsamındaki herhangi
bir hakkı, herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşlara ait olan ve/veya herhangi bir üçüncü kişi ya da
kuruluşun Fikri ve Sınai Mülkiyete ilişkin mevzuat kapsamındaki herhangi bir hakkını ihlal edebilecek
nitelikte olan bir proje ve/veya uygulama ve/veya fikirle katılmayacağımı/katılmayacağımızı, aksi hâlde
tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma/tarafımıza ait olduğunu, bu sebeple üçüncü kişiler tarafından
yöneltilecek her nevi talep ve iddiaların tek muhatabı olduğumu/olduğumuzu ve bu sebeple KKB nezdinde
doğabilecek tüm zararı, KKB tarafından tarafıma/tarafımıza iletilecek ilk yazılı talep akabinde derhal
karşılayacağımı/karşılayacağımızı,

müştereken

ve

müteselsilen

zarardan

sorumlu

olacak

şekilde

karşılayacağımızı,
Yarışma başvurusuna konu edilen proje/projelerime/projelerimize ilişkin fikri hakların tarafımıza ait
olduğunu, ancak, yarışmada dereceye giren projemin/projemizin hayata geçirilmesinin KKB tarafından
talep edilmesi ve tarafımca da kabul edilmesi hâlinde, bahse konu projenin hayata geçirilmesi için Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her nevi hakları (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
14. maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı,
22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde
düzenlenen temsil hakkı ve 25. maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma iletim hakkını) ve bu hakların kullanım yetkileri ile olması hâlinde Sınai Mülkiyet Kanunu
kapsamındaki başvuru ve telife ilişkin hak ve yetkilerimi/yetkilerimizi KKB’ye yarışma ödülüne ilave
herhangi bir bedel talep etmeksizin devredeceğimi/devredeceğimizi, KKB tarafından bahse konu projenin
hayata geçirilmesi yönünde bir talep tarafıma/tarafımıza iletilmese dahi, yarışma başvurusuna konu edilen
ve ödül almaya hak kazanan proje/projelerimin/projelerimizin herhangi bir şekilde hayata geçirilmesini
talep etmem/etmemiz hâlinde; bu konuda öncelikli hak sahibinin her durumda KKB olduğunu ve bu
konuyu öncelikle KKB’nin ön yazılı değerlendirmesine ve kabulüne sunacağımızı ve böyle bir durumda
dahi KKB tarafından projemin/projemizin hayata geçirilmesinin kabul edilmesi durumunda kazanmış
olduğum/olduğumuz

ödül

bedeline

ilave

herhangi

bir

nam

altında

hak

ve

alacak

talep

etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi,
Yarışma başvurusuna konu edilen proje/projelerime/projelerimize ilişkin, tarafımca/tarafımızca başvuru
esnasında yazılan proje özetinin “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışması ile ilgili olarak KKB tarafından
oluşturulacak her nevi yazılı, basılı belge, dergi, kitapçık vb. materyal içerisinde yer alabileceğini, bu
belge, dergi, kitapçık vb. materyallerin KKB tarafından üçüncü kişilere dağıtılabileceğini, proje özetinin
basılı materyallerde bulunmasına peşine muvafakat ettiğimi/ettiğimizi, bu durumun şahsıma/şahsımıza ait
herhangi bir hakkın ihlali anlamına gelmeyeceğini,
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her şeyİ
.rİrİtşİğed

Yarışma
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İşbu yarışma süresince ve sonrasında da süre sınırı olmaksızın KKB için ticari sır niteliği taşıyan hiçbir
bilgiyi ve bu yarışmadaki projeyle ilgili olsun ya da olmasın ve burada belirtilenlerle sınırlı olmaksızın
KKB tarafından gerçekleştirilen yarışma süreci, değerlendirmeler, diğer yarışmacı projeleri vb. de
dahil olacak şekilde hiçbir bilgiyi (“TİCARİ SIRLAR VE GİZLİ BİLGİLER”) üçüncü şahıslara karşı beyan
etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi, bir bilginin ticari sır niteliğini taşıyıp taşımadığında ve/veya gizli olup
olmadığında tereddüde düşmem/düşmemiz hâlinde; KKB tarafından aksi belirtilmedikçe o bilginin gizli
olduğunun varsayılacağını ve işbu yarışma sürecinde ve sonrasında da süre sınırı olmaksızın yarışmaya
konu projem/projemiz ile ilgili olarak üçüncü kişi ve kuruluşlarla yapacağım/yapacağımız çalışmalarda işbu
yarışma ve KKB’ye ait TİCARİ SIRLAR ve GİZLİ BİLGİLER’in korunmasını güvence altına almaya özen
göstereceğimi/göstereceğimizi aksi hâlde bu durum sebebi ile KKB nezdinde doğabilecek tüm zararları
tarafıma/tarafımıza

iletilecek

ilk

yazılı

talep

akabinde

derhal

müştereken

ve

müteselsilen

karşılayacağımı/karşılayacağımızı,
Yarışmayı kazanan olarak seçilmem/seçilmemiz hâlinde, yarışma sonunda KKB tarafından belirlenecek
ödülün verilmesi amacıyla KKB tarafından düzenlenecek olan ödül törenine bizzat katılacağımı/katılacağımızı,
ödülü bizzat kendimin/kendimizin alacağını ve yerime/yerimize ödülü almak ve/veya ödül törenine katılmak
üzere herhangi bir üçüncü kişiye hakkımı/hakkımızı devretmeyeceğimi/devretmeyeceğimizi ve/veya noter
huzurunda düzenlenmiş ve açıkça ilgili yarışmaya ilişkin para ödülünü alma hususunda yetki içeren bir
vekaletname olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiyi görevlendiremeyeceğimi/ görevlendiremeyeceğimizi,
aksi takdirde söz konusu ödülü almaya hak kazanamayacağımı/kazanamayacağımızı; kazanılan ödülü
KKB’nin adını kullanarak hiçbir ortamda pazarlamaya çalışmayacağımı/çalışmayacağımızı
Peşinen kabul beyan ve taahhüt ederim/ederiz. Ayrıca;
Bahse konu yarışma ile ilgili reklam ve tanıtımların yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmasına bu süreçte KKB
tarafından gerekli görülmesi hâlinde etkinliğin, fotoğraf, görüntü ve video kayıtlarımın, tüm basılı ve görsel
mecralarda (Mecralar; Facebook, Twitter, LinkedIn vb. sosyal mecralar da dahil olacak şekilde, televizyon,
radyo, basın, açıkhava, billboard, megaboard, otobüs, duvarüstü, sinema, satış noktası, basılı tanıtım
malzemeleri, afiş, broşür, katalog vb., radyo ve internet ile diğer elektronik iletişim araçlarını kapsar),
tanıtılmasına, duyurulmasına ve ismimin, görüntü, video ve fotoğraflarımın söz konusu basılı ve görsel
mecralarda kullanılmasına,
Peşinen muvafakat ederim/ederiz.
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