
 

 

ÖDÜLLÜ YARIŞMA KURALLARI 

“FOTOĞRAF YARIŞMASI”  

(bundan böyle “Kurallar” olarak anılacaktır.)  

 

 

ORGANİZATÖR  

Madde 1 

 

“FOTOĞRAF YARIŞMASI” adlı ödüllü yarışmanın (bundan böyle “Ödüllü Yarışma”) organizatörü , 

D-Marin Grup Şirketleri’nin (bundan böyle “Grup”) bir parçası olan, Zea Marina, PC 18536  

Freattyda Piraeus, Yunanistan adresinde mukim D Marinas Hellas Single Member S.A. unvanlı 

şirkettir (bundan böyle “Organizatör“). 

 

YARIŞMANIN İLANI VE SÜRESİ 

Madde 2  

 

Ödüllü Yarışma ve Kuralları, Organizatör’ün ve Grup’un web sitesinde (www.d-

marin.com/tr/photo-contest) ve sosyal medya platformlarında yayınlanmaktadır.  

18 yaşından büyük gerçek kişiler, gemi kiralama faaliyetleriyle iştigal etmeyen gemi malikleri veya 

kullanıcıları yarışmaya katılma hakkına sahiptir.  

Şirket ortakları, Yönetim Kurulu üyeleri, Organizatörün ve Ödüllü Yarışmanın organizasyonuna, 

tanıtımına ve uygulanmasına dahil olan diğer şirketlerin çalışanları ve ayrıca bunların birinci 

dereceden kuzenleri ve eşleri, Ödüllü Yarışmaya katılamazlar ve/veya Ödülü kazanamazlar. 

Ödüllü Yarışmaya katılma hakkına sahip olan ve Kurallara uygun şekilde başvuruda bulunan herkes 

Ödüllü Yarışmanın bir katılımcısı (bundan böyle “Katılımcı” olarak anılacaktır) olarak kabul 

edilecektir. 

 

BAŞVURU 

Madde 3  

 

Ödüllü Yarışmaya katılmak için, 8 Temmuz 2022 saat 00:00 ile 31 Temmuz 2022 23:59 arasında 

[ilgili adımlar takip edilerek, çekilen fotoğraflar “www.d-marin.com/tr/photo-contest”e 

yüklenmeli ve Kurallara göre katılmak için başvuruda bulunulmalıdır. 

Ödüllü Yarışmaya başvurular, aşağıdaki bilgiler sunularak www.d-marin.com/tr/photo-contest  

üzerinden yapılacaktır: ad, soyad, e-posta adresi. 

 

KATILIM VE DİSKALİFİYE 

Madde 4  

 

Her bir Katılımcı, Ödüllü Yarışmaya birden fazla fotoğraf ile katılma hakkına sahiptir.  

Sadece tek bir ödül kazanılabilir.  

Katılımcıların fotoğraflarının üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde, ilgili 

başvurular geçersiz kabul edilecek ve Katılımcı Ödüllü Yarışmadan diskalifiye edilmiş sayılacaktır.  
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Yanlış veya eksik kişisel bilgiler veren katılımcılar diskalifiye edilecektir. 

Gemi kiralama (charter) faaliyetleriyle iştigal eden katılımcılar diskalifiye edilecektir. 

 

ÖDÜL  

Madde 5  

 

Yarışma’nın ödülü, Grup’un aşağıda belirtilen marinalarından birinde, bir tekne için bir yıl boyunca 

ücretsiz olarak bağlama hakkı sağlanmasıdır (bundan böyle “Ödül“ olarak anılacaktır): 

1. D-Marin Turgutreis (Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş.), azami 

15m. uzunluğundaki bir tekneyi bir yıl boyunca ücretsiz olarak baglama (13500 Euro 

değerinde), 

2. D-Marin Didim (Doğuş Didim Marina İşl. Tur. Ve Tic. A.Ş.), azami 15m. uzunluğundaki bir 

tekneyi bir yıl boyunca ücretsiz olarak baglama (8000 Euro değerinde), 

3. D-Marin Lefkas (Marina Lefkas Single Membership S.A.), azami 10m. uzunluğundaki bir 

tekneyi bir yıl boyunca ücretsiz olarak baglama (3931 Euro değerinde), 

4. D-Marin Gouvia (Marina Gouvia Single Membership S.A.), azami 10m. uzunluğundaki bir 

tekneyi bir yıl boyunca ücretsiz olarak baglama (8533 Euro değerinde), 

5. D-Marin Dalmacija (MARINA DALMACIJA D.O.O.), azami 9.99. m uzunluğundaki bir 

tekneyi bir yıl boyunca ücretsiz olarak baglama (5370 Euro değerinde) 

Başvuruları sırasında Katılımcılar, Yarışmayı Kazanan olmaları halinde, Ödül olarak yukarıda 

belirtilenlerden hangi marinayı seçeceklerini belirtmek zorundadır. Başvuru sırasında Katılımcı 

tarafından yapılan marina seçimi (bundan böyle “Marina”) kesin nitelikte olup, başvurunun 

iletilmesinden sonra seçime dair herhangi bir değişiklik veya geri alma mümkün değildir. 

Ödüllü Yarışmanın katılımcıları, Kurallarda ve kendi başvurularında belirtilenden başka ödüller 

veya daha çok veya daha farklı miktarda veya sürede ödül talep etme hakkına sahip değildir.  

Ödül başkalarına devredilemeyeceği gibi karşılığında para da istenemez.  

Kazananın, Grup’un mevcut bir müşterisi olması durumunda Ödül, mevcut bağlama/sözleşmeyle 

ilişkilendirilemeyeceği gibi mevcut bir bağlama/sözleşmeye devredilemez. Ödül, mevcut 

bağlamanın/ sözleşmesinin sona ermesinden sonraki dönemde kullanılabilir. 

 

KAZANAN YARIŞMACININ SEÇİMİ VE AÇIKLANMASI  

Madde 6  

 

En iyi fotoğraf, Organizatörün atayacağı üç üyeden teşkil bir Ödül Komitesi (bundan böyle 

“Komite“) tarafından belirlenecektir. 

Fotoğraf değerlendirme kriterleri arasında, sadece sayılacaklarla sınırlı olmaksızın, fotoğrafın 

orijinal niteliği, D-Marin markasıyla uyumluluğu, estetiği ve Organizatör’ün değerleri yer 

almaktadır.  

Ödüllü Yarışmanın galibi, Kurallar uyarınca, Komite kararı uyarınca en iyi fotoğrafı sunmuş olan 

Katılımcı olacaktır (bundan böyle “Kazanan” olarak anılacaktır). 

Komite, aynı zamanda Katılımcılar arasından yedek bir kazanan fotoğraf daha seçecektir (bundan 

böyle “Yedek Kazanan“). Kazanan Yarışmacının diskalifiye edilmesi veya ödülü almayı reddetmesi 

halinde Yedek Kazanan ödülü talep edebilecektir.  

Sadece Kurallara uygun şekilde kayıt yaptıran Katılımcılar seçilmeye hak kazanabilir.  



Kazanan ve Yedek Kazanan Yarışmacıların adları Organizatörün İnternet sitesinde (www.d-

marin.com/tr/photo-contest) ve Organizatör ve/veya Grup’un sosyal medya hesaplarında Ödüllü 

Yarışmanın tamamlanmasından itibaren en geç 8 (sekiz) gün içerisinde ilan edilecektir. 

 

ÖDÜLÜN ALINMASI 

 Madde 7  

 

Organizatör, Kazananın belirlenmesinden itibaren en geç 8 (sekiz) gün içerisinde, Yarışmaya 

başvuruda bulunurken vermiş olduğu e-posta adresi ve/veya telefon numaraları üzerinden 

Kazananla iletişime geçerek Ödülün alınmasıyla ilgili tüm bilgileri verecektir.  

Kazanan, yarışmayı kazandığına dair bildirimi almasından ve/veya Organizatörün İnternet 

sitesinde (www.d-marin.com/tr/photo-contest) yayınlanmasından itibaren 30 (otuz) gün 

içerisinde Ödülü, geçerli nüfus cüzdanını veya sair kimlik belgesini ve geminin maliki olduğunu 

veya gemiyi kullanımına dair yasal dayanağı tevsik eden bir belgeyi göstererek Marina’nın 

resepsiyonundan alabilecektir.  

Ödülü aldığı sırada, geçerli bir nüfus cüzdanını veya sair kimlik belgesini ve geminin maliki 

olduğunu veya gemiyi kullanımına dair yasal dayanağı tevsik eden bir belgeyi göstermeyen bir 

şahsın, Ödüllü Yarışmaya katılım şartlarını karşılamadığı kabul edilecek ve kendisine Ödül 

verilmeyecektir. 

 

ÖDÜL SERTİFİKASI 

Madde 8  

 

Ödülü alması üzerine Kazanan (veya bu kişinin Madde 9 uyarınca Ödülü alamaması halinde Yedek 

Kazanan), gemiyi getirecek, bağlamaya dair Marina ile bir Sözleşme imzalamak suretiyle 

sözleşmeye dayalı bir ilişki tesis edecek ve Ödülü aldığına dair özel bir teyit belgesi imzalayacaktır. 

Bu teyit belgesinin imzalanması üzerine, Organizatörün Ödüllü Yarışmayla ilgili olarak Kazanana 

(veya bu kişinin Madde 9 uyarınca Ödülü alamaması halinde Yedek Kazanana) karşı olan tüm 

yükümlülükleri (Sözleşmede belirtilenler hariç olmak üzere) sona erecektir. Başvurusunu 

yapmakla birlikte Kazanan, Marina’nın Özel Yönetmelik’ine ve standart bağlama sözleşmesi 

hükümlerine uymayı açıkça ve çekincesiz şekilde beyan etmiştir. Kazanan, Marina’nın bulunduğu 

ülke mevzuatı uyarınca Ödül’ün alınmasından kaynaklanan her türlü vergi ve harçların 

ödenmesinden sorumludur. 

 

ALINMAYAN ÖDÜLLER 

Madde 9  

 

Kazananın Ödülü Kurallara uygun olarak son tarihe kadar almaması halinde, Organizatör, 

Kuralların 7. Maddesinde belirtilen son tarihin dolmasından itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde 

Kazanana tekrar bildirimde bulunacak ve Ödülü alması için, bildirimin alındığı tarihten 8 (sekiz) 

günden daha kısa veya 15 (on beş) günden daha uzun olmayacak başka bir son tarih 

belirleyecektir.  

Kazanan, işbu Maddenin 1. paragrafında belirtilen ikinci son tarihe kadar da Ödülünü almaması 

halinde Ödül hakkını yitirecek ve Ödül, Yedek Kazanana verilecektir. Yedek Kazanan’a, Ödülü 
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alması için yukarıda tarif edilen prosedür uygulanacaktır. Kazanan’a uygulanabilecek bütün 

Kurallar, Kazanan’ın yerini alması halinde Yedek Kazanan için de geçerlidir. 

Ödüllü Yarışmaya yeterli sayıda Katılımcının başvurmaması, yani tek bir Katılımcı olması halinde 

Ödül, söz konusu tek Katılımcıya verilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Madde 10 

 

Ödüllü Yarışmanın Katılımcıları, başvuruda bulunarak Kuralları kabul etmiş ve (ayrıca bir onaya 

gerek olmaksızın) Organizatör’e Ödüllü Yarışmayı yapmak için https://www.d-

marin.com/en/privacy-policy/ adresinde bulunan ve Ödüllü Yarışma’nın beraberinde gelen D-

Marin Gizlilik Politikasına ve yürürlükteki yasalara uygun şekilde, kişisel verileri toplama ve işleme 

ile bunların e-posta adresi üzerinden doğrudan pazarlama amaçlı kullanılmasına onay vermiş 

sayılacaklardır. Bu rıza, Katılımcılar tarafından herhangi bir zamanda geri çekilebilir.  

Organizatör, Ödüllü Yarışma Katılımcılarının kişisel verilerinin güvenli ve yasalara uygun bir şekilde  

işlenip kullanılmasını sağlamak için makul ve gerekli tüm tedbirleri alacaktır. 

Organizatör, kişisel verilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusu olarak hareket edecek olup, 

toplanan veriler kazananları seçmek, www.d-marin.com/tr/photo-contest adresindeki web 

sitesinde ve Organizatörün ve/veya Grup’un sosyal medya platformlarında ilan etmek ve e-posta 

adresi üzerinden doğrudan pazarlama yapılması için kullanılacaktır.     

 

ORGANİZATÖRÜN SORUMLULUĞU 

Madde 11 

 

Organizatör, hatalı veya eksik başvurulardan sorumlu olmayıp, Katılımcılar’ı işbu kuralların ihlali 

sebebiyle diskalifiye etme hakkına sahiptir. 

Organizatör ve Ödüllü Yarışmanın yapılmasına iştirak eden şahıslar, Ödülden ve/veya Ödüllü 

Yarışmadan kaynaklanabilecek olası zararlardan sorumlu tutulamaz.  

 

FESİH 

Madde 12  

 

Organizatörün sorumluluğunda olmayan veya önleyemeyeceği, bertaraf edemeyeceği veya 

kaçınması mümkün olmayan olayların vuku bulması halinde Ödüllü Yarışma iptal edilebilir, 

feshedilebilir veya askıya alınabilir; böyle bir durumda Organizatör, Katılımcılara karşı olan tüm 

yükümlülüklerinden kurtulmuş olacaktır.  

Ödüllü Yarışmanın iptali, feshi veya askı alınması halinde, bu durum www.d-marin.com/tr/photo-

contest adresinden Katılımcılara duyurulacaktır.  

Organizatörün Ödüllü Yarışmayla ilgili tüm konulardaki (örneğin Kuralların uygulanması) kararları, 

nihai ve tüm Katılımcılar için bağlayıcı niteliktedir.  

İşbu Maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan durumda Organizatör, Ödüllü Yarışmanın iptali 

veya feshi neticesinde veya bunlarla bağlantılı olarak Katılımcıların uğrayabileceği herhangi bir 

zarardan sorumlu değildir. 

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
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Madde 13 

 

Ödüllü Yarışmaya fotoğraflarını gönderen her bir Katılımcı, özellikle telif hakkı ve kişilik haklar da 

dahil olmak üzere sunulan fotoğrafla ilgili tüm hakların sahibi olduğunu ve bu hakları işbu paragraf 

uyarınca Organizatöre devretmeye yetkili olduğunu beyan ve garanti eder.  

Ödüllü Yarışmaya fotoğraflarını gönderen Kazanan ve Yedek Kazanan da dahil her bir Katılımcı, 

Organizatöre sunulan fotoğrafı ücretsiz olarak ve en geniş anlamıyla kullanması için münhasır, 

temel, süre ve coğrafya bakımından sınırsız bir hak vermiş olacaktır. 

Üçüncü bir tarafın bir Katılımcının veya Kazananın fotoğraflarının Fikri Mülkiyet Haklarını veya ilgili 

diğer haklarını, özellikle de kişisel haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğini bildirmesi üzerine 

Katılımcı veya Kazanan, Organizatöre kesilen cezalar ve/veya ilgili davaların takibi ve yasal temsil 

masrafları da dahil olmak üzere Organizatörün üçüncü şahıslara karşı sorumlu olduğu tüm zararlar 

karşısında Organizatörü tazmin etmeyi taahhüt eder. 

 

YÜKÜMLÜLÜKLERİN KABULÜ 

Madde 14  

 

Ödüllü Yarışma Katılımcısı, Kurallara göre haklarını ve yükümlülüklerini kabul eder. Kazanan, 

KDV’nin yanı sıra tüm vergilerin ve yasal olarak sorumlu olduğu bedellerin ödenmesinden sorumlu 

olacaktır.  

 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Madde 15  

 

Kuralların yorumlanması veya uygulanması, yani Ödüllü Yarışmanın organizasyonu, tanıtımı ve 

uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıkları Organizatör, Katılımcılar ve 

Kazanan, dostane yollardan çözüme kavuşturmaya çalışacaktır. Dostane bir çözüme varılamaması 

halinde, tüm uyuşmazlıklar, Atina’daki yetkili mahkemeler tarafından Yunan hukukuna göre 

çözüme bağlanacaktır. 

 

KURALLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Madde 16 

 

Kurallar, 8 Temmuz-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında, yani Ödüllü Yarışmayla ilgili tüm hak ve 

yükümlülüklerin yerine getirilmesine kadar uygulanacaktır. 


