
 

 

Goethe-Institut Ankara 

“BU BENİM VE YAPABİLDİKLERİM BUNLAR”  

(“DT: „DAS BIN ICH UND DAS KANN ICH“) 
Video Yarışması 

Katılım Şartları 

 

22 Mayıs 2017 – 15 Eylül 2017 

 

1. Yarışma 

1.1 Goethe-Institut Ankara, video yarışmasını kendi web sayfasında yürütür.  

1.2 Katılım başvuruları sadece internet üzerinden yapılabilir. Yarışmaya katılım, 

katılımcıların internet bağlantı ödemeleri hariç tüm katılımcılar için ücretsizdir. 

1.3 Yarışma 22 Mayıs 2017 saat 00.00 itibariyle başlar ve 15 Eylül 2017 saat 23.59’a 

kadar devam eder. Tüm saatler Türkiye yerel saatidir (UTC+03:00). 

 

2. Katılım 

2.1 Katılımcılar, yarışmaya katılmakla bu katılım şartlarını kabul ettiğini açıkça ifade 

etmiş sayılır. 

2.2 Bu yarışmaya her hakiki şahış katılabilir. Tüm katılımcılar, velilerin bu yarışmaya razı 

olduklarını bildiren bir muvafakatname ibraz etmeleri gerekmektedirler. Ayrıca 

katılımcılar, yüklenen Selfie’lerin zaman, içerik ve mekan açısından kısıtlama 

olmaksızın yayınlamalarına ve aktarılmalarına izin verdiğini, teyit etmeleri 

gerekmektedirler.  Özellikle internet üzerinden kamuya açık erişimi ve basılı 

çoğaltmayı ve yayınlamayı da kapsadığını beyan eder. 

2.3 Video yarışmasına Goethe-Institut Ankara resmi sayfasında yer alan katılım formu   

eksiksiz ve doğru olarak dolduran ve videosu ile birlikte imzalanmış 

muvafakatnamesini yükleyenler katılabilir. Katılımcının 2017’de Ankara’da, Mersin’de, 

Gaziantep’de yada Samsun’da herhangi bir Fit-Sınavına („Goethe-Zertifikat A1: Fit in 

Deutsch 1“ ya da „Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch“) katılmış olması, ya da Haziran 
sonuna kadar katılacak olması, koşul olarak gerekmektedir. 

 

3. Uygulama ve yürütme 

3.1 Video yarışmasına katılımın ön koşulu, katılımcıların yaratıcı bir şekilde kendilerini 

(„Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1“) ya da kendilerini en sevdikleri bir yeri 

tanıtan, en az bir dakika en fazla iki dakikayı geçmeyecek bir MP4 formatında video 

yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca iletişim bilgilerini vermesi ve katılım şartlarını 

kabul etmesi gerekmektedir.  

3.2  Video, katılımcı tarafından başarıyla yüklendikten sonra, Goethe-Institut tarafından 

izlenip kayıt edilecek. Goethe-Institut, kanuna aykırı, karalayıcı veya herhangi başka 

bir şekilde uygunsuz olan videoları kaldırma hakkını saklı tutar. 

3.3 Her katılımcı sadece bir Video yükleyebilir. Videolar 22 Mayıs 2017 saat 00.00’dan 15 

Eylül 2017 saat 23.59’a kadar yüklenebilir. 

3.4 Goethe-Institut Ankara’nın jürisi, 2 Ekim 2017 tarihine kadar, “BU BENİM VE 

YAPABİLDİKLERİM BUNLAR” / „DAS BIN ICH UND DAS KANN ICH“ video yarışmasında 

hangi videoların kazandığına karar verir. Jüri tarafından videosu seçilen kişiler 

yarışmayı kazanır. Her iki kategoride (Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 ve 

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch) beşer ödül verilecektir. Birinci olan kişilerin 

ödüleri 2018 yılında Almanya’daki bir Goethe-Institut’da gerçekleşecek olan 2-3 

haftalık bir dil kursu olacaktır, ikinci olan kişilerin ödülleri, Goethe-Institut Ankara’da 
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bir dil kursudur (32 ders birimi), üçüncü olan kişilerin ödülleri, Goethe-Institut’un bir 

dil sınavına ücretsiz katılma imkanıdır ve dördüncü ile beşinci olan kişilerin ödülleri 

birer eğitim paketi kazanacaklardır. Kazanan katılımcılara 5 Ekim 2017 tarihine kadar 

We-Transfer üzerinden yapılan yüklemede belirtilen mail adresi üzerinden haber 

verilir. Ayrıca Facebook sayfasında da kazananlar duyurulur. Kazanmayan 

katılımcılara duyuru yapılmaz. 

3.5  Kazanan katılımcı, beş gün içinde (10 Ekim 2017 akşamına kadar) mail yoluyla yanıt 

vermezse, Goethe-Institut Ankara’nın belirlediği ödülü alma hakkını kaybeder; yerine, 

sıralamada kendisinden sonra gelen katılımcı kazanır. 

3.6  Birincilik ödülünü kazanan iki kişi 14 Ekim 2017’de düzenlenecek Almanca 

Öğretmenler Konferansı’na  davet edilcek ve ödülleri orada takdim edilecektir. Eğer  

kazananlardan birisi davete katılamayacak olursa ödül alma hakkını kaybetmez, ama 

bu durumu vaktinde Goethe-Institut’a bildirmek mecburiyetindedir. Katılmama 

halinde ödüller kişiye posta yolu ile gönderilecektir. 

 

4. Telif hakları ve kişisel haklar 

4.1 Katılımcılar, yarışmaya katılma amacıyla çektikleri videoların bilinen ve bilinmeyen 

kullanımlarla ilgili tüm haklarını, zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın Goethe-

Institut’a verir. Buna özellikle videoyu resim ve ses donanımlarına çoğaltma, basılı 

olarak veya dijital saklama ortamında yayınlama, sosyal medya siteleri (örneğin 

Youtube, Facebook ve Instagram) dâhil olmak üzere internette erişilir kılma ve 

sergileme hakları dâhildir. Fotoğrafı kullanma hakkı için katılımcılara ücret ödenmez. 

Goethe-Institut, üçüncü kişilere de yukarıda belirtilen hakları verme hakkına sahiptir.  

4.2 Katılımcılar, yarışmaya gönderilen videolarda üçüncü kişilerin haklarının, özellikle de 

telif hakkı, başka fikir hakkı veya kişisel haklarının olmadığını ve videonun kendi 

tasarruflarında olduğunu teyit eder. Katılımcılar, üçüncü kişilerin bu güvencenin 

geçerli olmamasına dayalı olan hak iddialarından dolayı Goethe-Institut’un zarar 

görmeyeceğine dair ihtiyati olarak kefil olur.  

4.3 Goethe-Institut, katılımcıların çektiği videoları kullanma hakkına sahiptir, ancak 

kullanmaya yükümlü değildir. Her türlü kullanım durumunda Goethe-Institut 

katılımcıların ismini belirtecektir.  

 

5. Yükümlülükler 

5.1 Katılımcının gönderdiği verilerin kaybolması ya da eksik olması konusunda Goethe-

Institut yükümlü değildir. Bunun istisnası, kaybın ya da eksikliğin Goethe-Institut 

kurumu ya da çalışanlarının kasıtlı ya da ağır ihmalkâr davranışı nedeniyle meydana 

gelmesidir. Yetkisiz erişim ve/veya veri aktarımı sırasında meydana gelen teknik 

hatalar dolayısıyla üçüncü kişilerin bilgileri ifşa etmesi konusunda da aynı kural 

geçerlidir.  

5.2 Goethe-Institut’un zarar tazminatı sorumluluğu konusunda diğer yasal uygunluk 

şartlarının yanı sıra bu 5. madde gereği aşağıdaki sorumluluk istisnaları ve 

sınırlamaları geçerlidir. 

5.3 Zarar nedeninin kasıt ya da ağır ihmal olduğu  durumlarda Goethe-Institut sınırlama 

olmaksızın yükümlüdür. 

5.4 Goethe-Institut ayrıca ihlali sözleşme amacını tehlikeye sokan önemli sorumlulukların  

hafif ihmali ile, yerine getirilmesi, yarışmanın olağan şekilde uygulanması için 

zorunlu olan ve yerine getirilmesini katılımcıların makul olarak beklediği 

sorumlulukların yerine getirilmemesi durumlarında yükümlüdür. Ancak bu durumda 

Goethe-Institut sadece sözleşme çerçevesinde tipik, öngörülebilir zararlardan 

yükümlüdür.  Goethe-Institut yukarıda belirtilen sorumluluklar dışındaki 
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sorumluluklar haricinde hafif ihmal sonucu  meydana gelen başka zararlardan 

yükümlü değildir. 

5.5 Yukarıda belirtilen yükümlülük sınırlamaları, can , beden ve sağlık  riski taşıyan 

ihlallerinde, bir ürünün kalitesi konusunda kalite garantisinin kabulünden sonra 

ortaya çıkan kusur durumunda ve kötü niyetle gizli tutulan kusurlar durumunda 

geçerli değildir. Ürün sorumluluğu yasasına göre yükümlülük sabittir.  

5.6 Goethe-Institut’un sorumluluğunun olmadığı ve sınırlı olduğu durumlarda, Goethe-

Institut’un çalışanları, temsilcileri ve yardımcılarının kişisel sorumluluğu konusunda 

da aynı kural geçerlidir.  

 

 

6. Veri koruma 

6.1 Goethe-Institut veri koruma ile ilgili yasal hükümlere uyacaktır. 

6.2 Katılımcılar, yarışmanın uygulanması için yükledikleri verilerin, yarışmanın 

uygulanması için gerekli ve amaca uygun olduğu sürece Goethe-Institut tarafından 

kaydedilmesini, işlenmesini ve aktarılmasını kabul eder. 

6.3 Veriler başka amaçlar için üçüncü kişilere iletilmeyecektir.  

6.4 Katılımcılar istedikleri zaman Goethe-Institut’un hangi verilerini kaydettiğini sorarak 

bilgi edinebilir. Katılımcılar bu kayıt işlemine onaylarını da istedikleri zaman geri 

çekerek yarışmaya katılmaktan vazgeçebilir.  

 

7. Yarışma dışı bırakılma 

7.1 Goethe-Institut e.V. çalışanları ve bu kişilerin akrabaları yarışmaya katılamaz. 

7.2 (i) Kişisel bilgilerine dair yanlış bilgi verenler; (ii) hukuka ya da bu katılım şartlarına 

aykırı içerik bildirenler, (iii) bu katılım şartlarında belirtilen yönergelere uymayanlar 

ve (iv) yarışma için kurulan elektronik sistemleri hileli çalıştıranlar veya başka türlü 

suiistimal edenler yarışmaya katılamazlar.   

 

8. Yarışmanın zamanından önce sona ermesi 

8.1 Goethe-Institut, yarışmanın kullanılabilir ve işler durumda olmasını garanti 

edilemeyeceğine dikkat çeker. Yarışma, katılımcıların Goethe-Institut’a karşı hak 

talebi oluşmaksızın çevre unsurları veya zorunlulukları nedeniyle sonlandırılabilir 

veya ortadan kaldırılabilir. Bu unsur veya zorunluluklardan bazıları organizasyonla 

ilgili veya teknik sorunlar (örneğin bilgisayar sistemindeki virüsler, hileli kullanım 

veya yazılım ve/veya donanımda hatalar), kural değişiklikleri veya Facebook, 

Youtube yada Instagram sitelerinin kararları olabilir.  

8.2 Goethe-Institut, yarışmayı her zaman önceden haber vermeksizin ve neden 

belirtmeksizin zamanından önce sonlandırabilir. 
 

9. Son hükümler 

9.1 Kazananların belirlenmesi süreci ve sonuçları konusunda jürinin kararı kesindir.  

9.2 Yarışma uygulaması ve yarışmaya katılanların hukuki ilişkileri, katılımcının 

yarışmaya katıldığı yerden bağımsız olarak Almanya Federal Cumhuriyeti yasalarına 

göre belirlenir. Tüketicilere karşı bu yasa seçimi ancak mutat meskeninde kendisine 

sağlanan zorunlu tüketiciyi koruma hükümlerinin sağladığı korumadan yoksun 

kalamayacağı ölçüde geçerlidir. 

9.3 Bu katılım şartlarının münferit hükümleri geçersiz olur ve uygulanamaz ise, diğer 

şartların geçerliliği bu durumdan etkilenmez. 

9.4 Bu katılım şartları Almanca ve Türkçe olarak mevcuttur. İki dil  arasındaki çelişki 

durumunda Almanca versiyonu geçerlidir. 


