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Fotoğraf Yarışması Resmi Kuralları

#SWTTurkey 2019 Fotoğraf Yarışması
Yarışma Sponsorları*
“#SWTTurkey 2019 Fotoğraf Yarışması” ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği ve ABD
İstanbul Başkonsolosluğu’nun sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir.
Yarışma Hedefleri
ABD Ankara Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu sizleri bu yaz, en güzel 2019 “Work
and Travel” Yaz Dönemi (SWT) deneyimlerinizi paylaşmaya davet ediyor! ABD’de kaldığınız süre
boyunca, yarışmaya göndermek istediğiniz fotoğrafları #SWTTurkey2019 etiketiyle
Instagram’dan paylaşmanız yeterli. En güzel fotoğrafı çeken öğrenci, sürpriz bir hediye
kazanacak!
Her yıl düzenlenen SWT Türkiye Fotoğraf Yarışması Türkiye’den gelen SWT katılımcılarına
fotoğraflarını dünyayla paylaşma ve harika hediyeler kazanma fırsatı sunuyor. Katılmak ise son
derece kolay. Kazanmaya bir adım yaklaşmak için bu yaz Amerika Birleşik Devletleri’ndeyken
Instagram’dan paylaştığınız fotoğraflarda #SWTTurkey2019 etiketini kullanmanız yeterli.
Yarışma 15 Mayıs 2019’de başlıyor, 1 Ekim 2019’de bitiyor. Katılım koşulları hakkında detaylı
bilgi sahibi olmak için lütfen aşağıdaki “Fotoğraf Yarışması Resmi Kuralları” kısmını okuyun.
Platform(lar)
Bu yarışma kapsamındaki etkinlikler Instagram, Facebook ve Twitter da dahil olmak üzere birçok
farklı sosyal medya platformundan duyurulabilir ve tanıtılabilir; ama yarışmaya katılım yalnızca
Instagram üzerinden gerçekleştirilecektir. Yarışmanın kazananları Instagram, Facebook ve
Twitter üzerinden duyurulabilir; fakat Instagram, Facebook ve Twitter bu yarışmanın partneri ya
da sponsoru değildir. Katılımcılara, yarışmaya katılıp Instagram’a fotoğraf yüklediklerinde
Instagram’ın Kullanım Koşulları’na ve Instagram içindeki tüm anlaşmalara uymak durumunda
olduklarını hatırlatırız.
Nasıl Katılabilirsiniz
Yarışma, Türkiye’de ikamet eden ve J-1 vizesi koşullarına uygun olarak Amerika Birleşik
Devletleri’nde çalışmakta ve seyahat etmekte olan tüm 2019 Work and Travel Yaz Dönemi
programı katılımcılarına açıktır. Yarışma 15 Mayıs 2019 tarihinde başlayacak ve 1 Ekim 2019’de
bitecektir.
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Yarışmaya gönderilen fotoğrafların geçerli sayılması için aşağıdaki özellikleri taşıması
gerekmektedir:
1) Fotoğraf Instagram’a #SWTTurkey2019 etiketiyle yüklenmiş olmalıdır
2) Fotoğraf Amerika Birleşik Devletleri’nde çekilmiş olmalıdır
3) Fotoğrafı Instagram’a yükleyen kişi o sırada 2019 SWT katılımcısı olmalı, geçerli bir J-1
vizesi olmalıdır
4) Fotoğraflar 15 Mayıs 2019 ile 1 Ekim 2019 tarihleri arasında çekilip yayınlanmış olmalıdır
5) Burada sıralanan Yarışma Resmi Kuralları’na uyması gereklidir.
Yarışmaya katılmakla işbu Yarışma Resmi Kuralları’nı kabul etmiş oluyorsunuz.
Değerlendirme süreci 16 Ekim 2019 tarihinde başlayacak, 27 Ekim 2019’de sona erecektir.
Dilediğiniz sayıda fotoğraf gönderebilirsiniz. Gönderilen videolar ya da yalnızca #SWTTurkey
etiketiyle yapılan gönderiler yarışma kapsamında değerlendirilmeyecektir.
İçerik Koşulları
a.

b.

c.

d.

Gönderilen videolar, müstehçen öğeler, cinsel içerik, çıplaklık, küfür, sansürlenmemiş
şiddet, şiddete çağrı ya da azmettirecek öğeler, ticari talep ya da reklam içermemelidir.
Gönderileriniz yerel kanunlara aykırı olmamalı, yarışma sponsorlarının herhangi birine veya
herhangi bir grup, birey ya da kuruma karşı taciz niteliğinde, kışkırtıcı, karalayıcı veya
saygısız içerik ya da imge içermemelidir. Gönderiler şeklen ve fiilen medeni ifade
normlarına uymalıdır. Başka deyişle, tüm gönderilerin içeriği küresel, halka açık
platformlarda yayımlanmaya uygun olmalıdır.
Gönderiler, katılımcının ürettiği orijinal birer içerik olmalı, (aşağıdaki (d) gibi açıkça aksi
belirtilmedikçe) gizlilik ve reklam hakkı da dahil olmak üzere, bir başkasının telif hakları ya
da üçüncü bir şahsın fikri mülkiyet veya mülkiyet hakları tarafından korunan herhangi bir
öğe içermemelidir. Yarışma sponsorları telifli eserlerin “adil kullanımı” hakkını da, üçüncü
bir şahsın ürettiği ya da sahip olduğu lisanslı materyalin kullanım hakkını da
tanımamaktadır.
Yarışma sponsorları, bu kriterlere ve Yarışma Resmi Kuralları’nın niyet ile içeriğine aykırı
tüm gönderileri, yegane ve mutlak takdir hakkını kullanarak, diskalifiye etme hakkına
sahiptir.
İşbu içerik koşullarının ya da Yarışma Resmi Kuraları’nın diğer kısımlarına uygunluk,
bunların yorumlanması ya da uygulanmasına dair bir mesele ya da fikir ayrılığı söz konusu
olduğunda yarışma sponsorları bu mesele ya da fikir ayrılıklarını kendi takdir hakkını
kullanarak çözme hakkına sahiptir.

3

e.

Yarışmaya fotoğraf gönderen yarışmacı, fotoğrafta kendisi ya da sureti görünen tüm
şahıslardan (ya da bu şahıslar ikamat ettikleri yerde reşit kabul edilmiyorsa, ebeveyn/yasal
vasisinden) yazılı onay formu aldığını tasdik etmiş ve gönderisinde görülen imge, yazı ve
diğer içerikleri kullanmak için gerekli hak, lisans, onay ve izinleri temin etmiş kabul edilir.
Yarışmacının, bunun gibi hak, lisans onay formları ve izin belgelerini – istendiği durumda –
güvenilir biçimde ibraz etmeye hazır olduğunu onaylamış kabul edilir. Bu hak, lisans onay
ve izin belgelerini ibraz edememe durumu, yarışma sponsorlarının yegane ve mutlak takdir
hakkını kullanarak gönderilen fotoğrafı diskalifiye etmesiyle sonuçlanabilir.

Teknik Format Koşulları
Gönderilerde gözle görülür filigran, imza ya da tanımlama bilgileri olmamalıdır.
Rötuş: Önemli ölçüde rötuşlanmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir: fotoğraftaki öğelerin
(kişiler, hayvanlar, manzara, nesneler, vs.) değiştirilmesi, kaldırılması, zenginleştirilmesi ve
yeniden düzenlenmesi yasaktır. Fotoğrafları kırpmak ve filtreler aracılığıyla imgenin bazı
kısımlarını hafifçe aydınlatmak ya da karartmak gibi Instagram’daki olağan değişiklikleri
uygulamak serbesttir.

Katılım Koşulları
a.

b.

c.

Yarışmacılar, yarışmaya katılım tarihlerinde en az 16 yaşına girmiş olmalılar. 18 yaşın
altındaki bireylerin ebeveynleri ya da yasal vasilerinden onay almaları gerekmektedir.
Yarışmacıların Türkiye’de ikamet ediyor olması geremektedir; ABD vatandaşları ya da yasal
daimi oturma iznine sahip şahıslar kabul edilmeyecektir.
Yarışmacı ve ödül için yarışma hakkı kazanan kişi, gönderiyi gerçekleştiren kişidir.
Kuruluşlar, tüzel ya da onları temsil eden özel kişiler olarak bu yarışmaya katılamazlar.
Ödülü almaya hak kazanabilmeleri için yarışmacıların sağladığı bilginin eksiksiz ve doğru
olması gerekmektedir.
Yarışma sponsorlarının, Instagram’ın, Facebook’un, Twitter’ın veya ABD hükümetinin
çalışanları, stajyerleri, müdür ve memurları; yarışmanın düzenlenmesi, tanıtımı,
oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması, kazananların belirlenmesi ve/veya
sonuçlandırılmasında emeği geçen herhangi bir kurum, kuruluş ya da şirketin çalışanları,
stajyerleri, müdür ve memurları ve bu gibi şahısların (eş, yasal partner, ebeveyn, çocuk,
kardeş ya da bunların eşleri ya da üveyleri olarak tanımlanan) birinci derecede akrabaları
ve bu gibi şahıslarla aynı evi paylaşan kişilerin bu yarışmaya katılma hakkı yoktur.
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d.

Bir gönderi yarışmaya kabul edildikten sonra, yarışmacının ismi (ya da yarışmacının ismini
vermek istememesi durumunda kullanıcı adı) ve ülkesi, yarışmacının takdirine göre, alenen
ilan edilebilir.
Kazananlar Nasıl Belirlenecek
a. Gönderilerin işbu Yarışma Resmi Kuralları’na uygunluğundan emin olmak için tüm
fotoğraflar yarışma sponsorarı tarafından ön incelemeden geçirilecektir. Uygun olmadığına
kanaat getirilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışma sponsorları, takdir
yetkilerilerine dayanarak, bir fotoğrafı yarışma sitesinde paylaşmadan, ödül takdim
etmeden, kazanını açıklamadan vs. önce muhtemel finalistin ya da muhtemel kazanan
fotoğrafın Yarışma Resmi Kuralları’na uygunluğunu doğrulayan son bir analize tabi tutma
hakkını saklı tutar.
b. Jüri üyeleri: Yarışma jürisi ABD İstanbul Başkonsolosluğunun üç çalışanından oluşmaktadır.
c.
Jüri Kriterleri: Yarışma jürisi 25-27 Ekim 2019’de bir araya gelerek Yaz dönemi SWT
deneyimini kompozisyon, konu ve yaratıcılık bakımından en iyi yansıtan fotoğrafları
değerlendirecektir. Kazananlar 27 Ekim 2019 tarihine dek ABD’nin Türkiye
Temsilciliklerinin sosyal medya platformlarında ya da kazananlara ödüllerinin takdim
edileceği bir etkinlikte ilan edilecektir.
d. Kazananlar: Kazananların ve/veya finalistlerin her birinin uygunluk beyannamesi ve
yükümlülükler/tanıtıma dair ibraname imzalayarak yarışma sponsorlarına göndermesi ve
(uygun olduğu takdirde) kısa bir biyografi ile gönderiyle ilgili kısa bir yazı göndermesi
gereklidir; aksi takdirde kazanan ve/veya finalist ödül alma hakkından feragat etmiş
olacaktır. Kazananlar ve finalistler gerçek isimleri yerine bir lakap kullanmayı seçebilir,
tanımlayıcı diğer bilgilerinin gizli tutulmasını talep edebilirler.
e. Kazanan(lar)a fotoğrafları göndermek için kullandıkları Instagram hesabından ulaşılacaktır.
Yarışma sponsorlarının kazanana ulaşamaması durumunda bu kişi diskalifiye olabilir
ve/veya diğer gönderiler arasından bir başka kazanan seçilebilir.
Ödül(ler)
a) Büyük ödülü kazanan bir (1) kişiye: sürpriz bir hediye. Geri kalan finalistlere de başka
küçük hediyeler takdim edilmesi ihtimali söz konusudur.
b) Kazanan fotoğraflar ABD Dışişleri Bakanlığı ya da ABD Türkiye Temsilcilikleri web
sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve/veya Başkonsoloslukta, Konsoloslukta ya da
Büyükelçiliklerde sergilenebilir.
c) Kazananların üç takvim günü içinde ödülü kabul ettiklerini teyit eden bir email atmaları
gerekmektedir. Kişi, gerekli tarihe dek ödülü kabul ettiğini teyit etmediği durumda,
yarışma sponsorları bir başka kazanan seçme hakkına sahiptir. Kazananların, ödül
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verilecekse, ödülün gönderilebileceği geçerli bir açık adres vermesi gerekmektedir.
Yarışma sponsorları, ödülün çalınması, gecikmesi, hasara uğraması ya da
imhası/kaybolması da dahil olup bunlarla sınırlı kalmamak üzere kargo şirketinden
kaynaklanan herhangi bir sorundan sorumlu değildir.
Hak ve Yükümlülükler
a. Yarışma sponsorları gönderilerden herhangi birini ya da belirttiği herhangi bir mesajı
desteklemez; ayrıca, bir gönderide işbirliği yapan kişiler arasında çıkan anlaşmazlıklar
dahil olmak üzere gönderilen fotoğraflarla ilgili her türlü sorumluluktan muaftır.
b. Yarışma ve sponsorları telif haklarını ya da diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal niteliğindeki
herhangi bir faaliyete izin vermez; yarışma sponsorları üçüncü bir şahıs/tarafın telif ya da
diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine kanaat getirdiği gönderileri kaldırma ve
diskalifiye etme hakkına sahiptir.
c. Orijinal eserlerin mülkiyet hakkı yalnızca yarışmacılara aittir. Gönderi, yarışmacının fikri
mülkiyetidir; yarışma sponsorları ve ABD hükümeti yarışmaya katılan herhangi bir şahsın
eseri üzerinde telif hakkı iddia etmemektedir. Yarışmacı, gönderdiği tüm içeriğin yarışma
sponsorlarınca jüri faaliyetlerinde kullanılmasını kabul eder. Finalistler ve/veya
kazananlar, yarışma sponsorlarına eserlerinin kullanımı, çoğaltılması, dağıtılması,
türevlerinin üretilmesi ve/veya herhangi bir medya formatında ve yarışma faaliyetleri ve
icraatlarıyla bağlantılı olarak her türlü medya kanalıyla ebediyen teşhir edilmesine
yönelik küresel, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslanabilir ve devredilebilir lisansını
sağlamakla yükümlü olacaktır.
d. Yarışmaya gönderilen eser, eserin içeriği ve bunların gönderilmesi veya paylaşılmasıyla
ilgili sorumluluk yalnızca yarışmacıya aittir.
e. Yarışma sponsorları, gönderileri ve yarışmacıları diledikleri zaman teyit sürecine tabi
tutma ve işbu Yarışma Resmi Kuralları’na uygun olmadığına kanaat getirdiği tüm
yarışmacı ve gönderileri diskalifiye etme hakkına sahiptir. Yarışma sponsoları ayrıca
takdir yetkilerini kullanarak işbu Yarışma Resmi Kuralları’na uygunluk ve uyumu teyit
etmek amacıyla ek belge talep etme hakkına sahiptir.
f. Bir ödülün tamamen ya da kısmen temin edilememesi durumunda, yarışma sponsorları
takdir yetkilerini kullanarak ödülü eşit veya daha yüksek değer ve/veya özelliğe sahip bir
başka ödülle değiştirme hakkına sahiptir.
g. Yarışma sponsorları, takdir yetkilerini kullanarak (i) Yarışma Resmi Kuralları’nı ihlal
ettiğine; (ii) platformun kullanım koşullarını ihlal ettiğine ya da (iii) kötü niyetle,
sportmenlikten uzak ya da aksatıcı tavır benimsediğine ya da bir başkasını rahatsız,
suistimal, tehdit veya taciz etme niyetiyle hareket ettiğine kanaat getirdikleri bireyleri
diledikleri zaman diskalifiye etme ve/veya katılamayacağına kanaat getirme hakkına
sahiptir.
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h. Yarışma sponsorları takdir yetkilerini kullanarak yarışmayı değiştirme, askıya alma,
bitirme ya da iptal etme hakkına sahiptir.
i. Yarışmacı, yarışma sponsorlarını ve ana, tali ya da kardeş şirketlerini, memurlarını,
müdürlerini, çalışanlarını, stajyerlerini ve temsilcilerini tazmin etmeyi ve (i) işbu Yarışma
Resmi Kuralları’nın ihlalinden; (ii) yarışmayla ilgili herhangi bir telif, marka, fikri mülkiyet,
gizlilik, tanıtım ya da diğer mülkiyet hakları dahil olmak üzere üçücü bir şahsın haklarının
ihlalinden; ya da (iii) bir gönderinin üçüncü bir şahsa, maddi hasar da dahil, zarar
vermesinden kaynaklanan her türlü hak iddiası, hasar, yükümlülük, kayıp, sorumluluk,
maliyet ya da borç ve (avukat ücreti de dahil olup bununla sınırlı kalmayan) masraflardan
muaf tutmayı kabul eder. Bu tazmin etme ve muaf tutma yükümlülüğü, yarışmanın sona
ermesinin ardından da süresiz olarak geçerli olacaktır.
j. Yürütme, jüri ve ödül verme süreçleri ABD’nin ve evsahibi ülkenin ilgili yasalarına uygun
bir şekilde yerine getirilecektir. ABD yasaları ile ev sahibi ülkenin yasalarının
örtüşmemesi durumunda, ABD yasaları uygulanacaktır.
k. Yarışma sponsorları ve Amerikan hükümeti, yarışmacıların gizlilik bilgileri, tanımlama
bilgileri ve diğer hassas bilgilerini korumak için gerekli makul önlemleri alacaktır.
Yarışmaların sağladıkları iletişim bilgileri ABD’nin Türkiye Temsilcilikleri tarafından,
yarışmacılara gelecekte farklı konularda ulaşmak amacıyla saklanabilir. Bu bilgi,
yarışmanın diğer sponsorlarıyla paylaşılabilir ve/veya yasalar elverdiğince üçüncü
şahıslarla paylaşılabilir.
l. Yarışma sponsorları herhangi bir yarışmacının katılımı ya da yarışmaya katılma
teşebbüsü ya da yarışmayla ilgili olarak yükleme veya indirme yapamaması ya da başka
şekillerde bilgiye erişememesinden kaynaklanan kayıp ya da hasardan yükümlü veya
sorumlu tutulamayacaktır. Yarışma sponsorları teknik sorunlar ya da donanım ve yazılım
hataları, hatalı bilgisayar, telefon, kablo, uydu, ağ, elektronik, kablosuz veya internet
bağlantısı ya da başka çevrimiçi bağlantı sorunları; internet hizmet sağlayıcısı, sunucu,
anasistem ya da sağlayıcı hataları veya kısıtlamaları; karışmış ya da hatalı veri iletimi;
gönderilen ya da alınan herhangi bir emailin iletiminde çıkan sıkıntılar; kaybolan,
geciken, ertelenen ya da ele geçirilen emailler; yarışma sitesine erişimin herhangi bir
nedenle kısmen ya da tamamen kesilmesi; internette ya da yarışma sitesinde yoğun
ziyaretçi trafiği; onaysız değişiklikler, hacking, hırsızlık, virüs, hata ya da bilgisayar
solucanı da dahil olup bunlarla sınırlı kalmamak üzere yarışmaya insan ya da insan
olmayan tarafların müdahalesi; veya yarışmanın herhangi bir yönden yok edilmesi veya
yarışma ile bağlantılı olarak kullanılan bir email hesabının kaybı, yanlış hesabı, yanlış
yönlendirmesi, hesaba erişilememesi veya bulunamaması da dahil yarışmanın işleyişiyle
alakalı herhangi bir teknik arızadan sorumlu tutulamaz.
m. Yarışmacılar, yarışma sitesini kullandıklarında ortaya çıkabilecek riskleri kabul etmiş
sayılırlar. Yarışma sponsorları, yarışmaya katılım, yarışma sitesini kullanım ya da yarışma
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sitesinden bilgi indirme işlemi sırasında bilgisayar ekipmanı üzerinde oluşabilecek
herhangi bir kişisel zarar, mal zararı ya da herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz.
Yarışmacı, yarışmaya katıldığında yarışma sponsorlarını doğrudan ya da dolaylı olarak
katılımından kaynaklanan bu gibi taleplerden sorumlu tutmayacağını kabul eder.
n. Yarışmanın herhangi bir kısmının hava koşulları, yangın, grev, savaş veya terör eylemleri
ya da herhangi başka bir nedenden iptal edilmesi veya ertelenmesinden yarışma
sponsorları sorumlu tutulamaz.

İşbu Yarışma Resmi Kuralları’nın uygulanması ve yorumlanmasında İngilizce metin esas alınacaktır.
* Yarışma kurallarında geçen “sponsorlar” ifadesi, kullanıldığı yere göre tek bir sponsor ya da birden fazla
sponsor anlamına gelecek şekilde kullanılacaktır.

