
“Çek Erkunt’unu, Göster Mutluluğunu!” 

Fotoğraf Yarışmasına Katılım Koşulları 
 

1. Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. (ERKUNT TRAKTÖR) tarafından düzenlenen “Çek 

Erkunt’unu, Göster Mutluluğunu!” konulu fotoğraf yarışmasına katılım için çekilen 

fotoğrafta en az 1 (bir) adet Erkunt traktör olması zorunludur.  

2. Yarışmanın amacı, çiftçinin tarladaki mutluluğunu, üretim ve çalışma aşkını ve 

Erkunt Traktör sahibi olmanın memnuniyetini fotoğraf yoluyla anlatmaktır.  

3. Yarışmaya katılacak fotoğraflar cep telefonu ya da profesyonel fotoğraf makinesi 

ile çekilebilir, profesyonel fotoğraf makineleri için herhangi bir sınırlandırma 

bulunmamakla birlikte, cep telefonu ile çekilecek ise jpg/jpeg formatında, en az 8 

megapiksel, ve herhangi bir uygulama (instagram vb.) ile müdahale (manipülasyon, 

renk efekti vb.) edilmemiş olmalıdır. Fotoğraf formatı 16/9 (dikdörtgen) olmalıdır.  

4. Yarışma 18 Nisan 2019 Perşembe günü Facebook üzerinden “ÇEK, GÖNDER, 

KAZAN” yarışma duyurusunun yapılması ile başlayıp, 03 Mayıs 2019 Cuma günü saat 

15:00’da sona erecektir. Bu tarih ve saatten sonra Facebook duyurusu altında 

paylaşılan fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. 

5. Beğenilen fotoğraf için beğenen kişi en az 1, en fazla 3 arkadaşını beğendiği 

fotoğrafa yorum olarak etiketleyerek beğendiğini beyan etmiş olur. Etiketleme yapan 

kişi aynı fotoğrafa tekrar etiketleme yapamaz. Fotoğrafı paylaşan kişi kendi fotoğrafına 

arkadaşlarını etiketleyemez, ancak beğendiği başka bir fotoğrafa arkadaşını 

etiketleyebilir. Kural dışı yapılan etiketlemeler sayıma dahil edilmeyecektir. 

6. 03 Mayıs 2019 Perşembe saat 15:00’a kadar Facebook duyurusu altında 

paylaşılan fotoğraflar, aynı gün saat 16:00’dan sonra değerlendirmeye alınacak ve en 

çok etiketlenme yapılan fotoğraf kazanan olarak seçilecektir. Kazanan katılımcı 06 

Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 17:00’de açıklanacaktır. 

7.  Yarışmaya katılan veya yarışmada yorumda bulunan bireylerin sonuçları 

etkileyici herhangi bir manipüle veya hile teşebbüsleri tespit edilmesi durumunda 

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş ilgili kullanıcı/kullanıcıları yarışmadan diskalifiye etme 

hakkını saklı tutar. 

8. Yarışmanın ödülü, en çok etiketleme alarak yarışmayı kazanan fotoğraf 

ulusal/uluslararası yayınlarda yayınlanacak olan “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü” 

temalı Erkunt Traktör ilanında kullanılacak. Ayrıca 3 yaş ve üzerine uygun, maksimum 



50 kg kapasiteli, 6 volt ile çalışan “Akülü Traktör” hediye edilecek olup, kazanan 

katılımcı 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 17:00’da açıklanacaktır. Erkunt Traktör 

Sanayii A.Ş. kazanan fotoğraftan sonra sıralamada yer alan ilk 9 fotoğrafı sosyal medya 

veya çeşitli mecralarda kullanma hakkına sahiptir.  

9.  Katılımcılar yarışmaya, sadece kendilerinin çektikleri fotoğrafı ile katılabilirler. 

Yarışmaya her katılımcı en fazla 3 (üç) fotoğraf ile katılabilir. Fotoğraflar, yarışmanın 

yapıldığı duyuru gönderisi altına yorum yoluyla yüklenecektir. Başka marka traktör ile 

çekilen fotoğraflar değerlendirilmeye alınmaz. 

10.  Katılımcı sosyal medya hesabını kendi gerçek isim ve soyadı ile kullanmalı ve 

ödül tesliminde kimlik belgesiyle bu durumu kanıtlamalıdır. Bu bilgileri paylaşmayan 

ve/veya yanlış/eksik paylaşanlar yarışmaya katılamaz, katılıp yarışmayı kazansalar dahi  

ödülü alamazlar.  

11.  Yarışmaya;  

a. 18 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 verilmez.  

12. Ödüle hak kazanan katılımcı, fotoğrafın linkini ve yarışma duyurusunu kendi 

sosyal medya sayfasında paylaşmak zorundadır.  

13.  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.   

14.  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. 

15. 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.  

16. 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.  

17.  Katılımcılar, fotoğraf göndererek, işbu “Katılım Şartlarının” tamamını okuyarak, 

kabul etmiş sayılırlar.   

Tüm ERKUNT dostu katılımcılarımıza başarılar diliyoruz. 

 

       ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A.Ş. 


