
 
 

“Çek Selfie’ni Göster Erkunt’un Gücünü!” 
Yarışmasına Katılım Koşulları 

 

1. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. (ERKUNT TRAKTÖR) tarafından düzenlenen “Çek 
Selfie’ni Göster Erkunt’un Gücünü!” konulu Fotoğraf Yarışmasına katılım, 28 Mayıs 
2018 Pazartesi günü yarışma duyurusunun yapılması ile başlayıp, 05 Haziran 2018 Salı 
günü saat 12:00’de sona erecektir. Bu tarihten sonra yarışmaya katılım yapılamaz. 

2. 05 Haziran 2018 Salı saat 12:00’a kadar gönderilen fotoğraflar, “Çek Selfie’ni 
Göster Erkunt’un Gücünü!” Yarışma albümüne yüklenecek ve sayfa takipçilerinin 
oylamasına sunulacaktır.  

3. Gönderdiği fotoğraf, 18 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar en çok 
“beğen/like” alan katılımcı yarışmayı kazanacaktır. 18 Haziran 2018 günü saat 
10:00’dan sonra oylama (beğen/like) işlemi yapılamaz.  “Beğen/like” sayısını arttırmak 
üzere yapılmış manipülatif/hileli girişimlerin yapıldığının tespitinde Erkunt Traktör 
Sanayii A.Ş ilgili kullanıcı/kullanıcıları yarışmadan diskalifiye etme hakkını saklı tutar.  

4. Yarışmanın ödülü Iphone 8 Plus model cep telefonu olup, kazanan katılımcı 18 
Haziran 2018 Pazartesi günü saat 17:00’de açıklanacaktır.  

5. Katılımcılar yarışmaya, sadece kendilerinin çektikleri “Erkunt Traktör ile selfie” 
fotoğrafı ile katılabilirler. Fotoğraflar, yarışmanın yapıldığı duyuru gönderisi altına 
yorum yoluyla eklenebileceği gibi, sayfaya özel mesaj gönderilerek de yüklenebilir.  
Başka marka traktör ile çekilen “selfieler” yayınlanmaz ve değerlendirilmeye alınmaz.  



6. Yarışmaya her katılımcı sadece 1 (bir) fotoğraf ile katılabilir.   

7. Katılımcı sosyal medya hesabını kendi gerçek isim ve soyadı ile kullanmalı ve 
ödül tesliminde kimlik belgesiyle bu durumu kanıtlamalıdır. Katılımcılar iletişim 
bilgilerini (ad, soyad, telefon, adres, e-posta) Sayfa Yöneticilerine tam olarak iletmekle 
yükümlüdürler. Bu bilgileri paylaşmayan ve/veya yanlış/eksik paylaşanlar yarışmaya 
katılamaz, katılıp yarışmayı kazansalar dahi  ödülü alamazlar.   

8.  Yarışmaya;  

a. 16 yaşından küçükler, 

b. ERKUNT TRAKTÖR çalışanları ve bunların birinci derece akrabaları,  

c. ERKUNT TRAKTÖR Yetkili Satıcı, Servis ve Yedek Parça Bayileri (bunların 
şirket olması halinde şirket hissedarları ya da ortakları) ile bunların birinci derece 
akrabaları katılamaz. Katılmış olsalar dahi ödül alamaz.  

9. Ödüle hak kazanan katılımcı, fotoğrafın linkini ve yarışma duyurusunu kendi 
sosyal medya sayfasında paylaşmak zorundadır.  

10.  ERKUNT TRAKTÖR; kazanan katılımcının ismini ve kazanan fotoğrafı Erkunt 
Traktör Resmi Facebook sayfası aracılığı ya da diğer yazılı veya görsel her türlü medya 
aracılığıyla yayınlama hakkına sahiptir. Kazanan katılımcı bu hakka karşı çıkamayacağı 
gibi, bu nedenle herhangi bir telif hakkı ve/veya ücret talebinde bulunamaz.   

11.  Kazanan katılımcı ödülünü, Erkunt Traktör Fabrikasında (Sincan OSB Batıhun 
Cad. No: 2 Sincan – ANKARA) Erkunt Traktör yetkililerinden teslim alacaktır. Ödül, 
kazanan kişi dışında başka bir kişiye teslim edilemez. 

12. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş, yarışmaya katılan tüm fotoğrafların her türlü yayın 
hakkına (tüm mecralarda) kayıtsız ve şartsız sahiptir. Katılımcılar, Erkunt Traktör Sanayii 
A.Ş tarafından yayınlanan fotoğraflar sebebiyle, herhangi telif hakkı ve/veya  ücret, v.b. 
yasal hak talebinde bulunamazlar.  

13. Katılımcı ve ERKUNT TRAKTÖR,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(KVKK) kapsamındaki haklarını bilmekte ve KVKK’na uygun davranmakla 
yükümlüdürler.  ERKUNT TRAKTÖR; Katılımcıdan elde ettiği her türlü Kişisel veriyi, 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun şekilde toplamak ve 
saklamakla yükümlüdür.  ERKUNT TRAKTÖR, katılımcı bilgilerini  KVKK’nun 4. ve 5. 
maddelerinde açıklanan esaslara göre işleyebilir. ERKUNT TRAKTÖR tarafından işlenen 
kişisel veriler, ilgili mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli 
önlemler alınmak kaydıyla, tüketiciler, ERKUNT TRAKTÖR sahipleri, yedek parça 
tedarikçileri, bayiler, diğer yetkili servisler ve iş ortakları, tedarikçiler ile bu verileri talep 
etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile Şirketimizin yurtdışı grup şirketleri 



ile paylaşılabilir. Katılımcı ve ERKUNT TRAKTÖR’ün 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kapsamındaki hakları saklıdır.  

14.  Katılımcılar, resim göndererek, işbu “Katılım Şartlarının” tamamını okuyarak, 
kabul etmiş sayılırlar.   

Tüm ERKUNT dostu katılımcılarımıza başarılar diliyoruz. 

 

       ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A.Ş. 

 


