Cazdan İmgeler Şehirden Sesler
Instagram Yarışması Katılım Koşulları
1. Cazdan İmgeler Şehirden Sesler ismini taşıyan dijital sergi projesi 27. Akbank
Caz Festivali kapsamında @akbanksanat Instagram hesabında
gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 17 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında
@akbanksanat Instagram sayfasında çeşitli sanatçıların üretmiş olduğu eserler
sanatseverler ile paylaşılacak.
2. Cazdan İmgeler Şehirden Sesler projesi kapsamında @akbanksanat Instagram
hesabı takipçilerine çeşitli ödüller kazanma şansı sunulmaktadır. Katılımcıların
bu ödüllerden birini kazanma şansı yakalamaları için Instagram sayfaları
üzerinden Şehir ve Caz konseptini kendi bakış açıları doğrultusunda
yorumladıkları çalışmalarını 17 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında
paylaşmaları önem taşımaktadır.
3. Katılımcıların ödül kazanma şansı için fotoğraf, video, çizim, ses, karikatür,
resim, enstalasyon, mural, animasyon vb. disiplinler üzerinden Şehir ve Caz
konseptini anlattıkları çalışmalarını kendi Instagram sayfalarında
#AkbankCazFestivali ve #SehrinCazHali hashtag’leri ile paylaşmaları ve
@akbanksanat Instagram hesabını mention’lamaları gerekmektedir.
4. Katılımcılar, Cazdan İmgeler Şehirden Sesler yarışmasına katılırken başka
sanatçıların imzasını taşıyan fotoğraf, mural, illüstrasyon vb. eserleri
kullanamazlar. Bu kuralın ihlal edilmesi halinde söz konusu katılımcıların
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
5. Jürinin değerlendirmesi sonucunda Şehir ve Caz konsepti çerçevesinde
çalışmalar hazırlayan katılımcılardan öne çıkanlar, aşağıda belirtilen hediyelerden
birini kazanacaktır.
Jüri:
Kayhan Dural – 4129Grey, Dijital İletişim Direktörü
Ceylan Ertem – Müzisyen
Sadi Güran – Bantmag, İllüstrasyon Editörü
Evrim Soner – Akbank, Dijital İletişim Müdürü
Proje Ödülleri:
Sanat Eseri:

Sadi Güran, Naz Tansel, Burak Dak ve Levent Aygül’ün Cazdan İmgeler Şehirden
Sesler sergisi için hazırlamış olduğu orijinal çalışmalar, sanatçıların ıslak imzası
ile jürinin belirleyeceği 4 katılımcıya sunulacaktır.
Konser Bileti:
Bonobo (Live) // 11.11.2017 // Volkswagen Arena // 1 Çift
Wolfgang Muthspiel Trio // 06.11.2017 // Zorlu PSM // 1 Çift
Proje kapsamında CRR Konser Salonu ve Akbank Sanat’ta gerçekleştirilecek 2
konser için yarışmacılara 1’er çift davetiye verilecektir. Söz konusu konserler
Ağustos ayında www.akbankcaz.com adresinden duyurulacaktır.
Festival Plak ve CD’leri
Yarışmanın kapsamında 5 katılımcı, sınırlı sayıda üretilmiş olan Akbank Caz
Festivali plağını; 5 katılımcı, çift CD'den oluşan Akbank Caz Festivali CD’sini; 3
katılımcı ise Türkiye’deki caz tarihinin ve Akbank Caz Festivali tarihinin
anlatıldığı kitabı kazanacaktır.
6. Yarışma kapsamında @akbanksanat sosyal medya kanallarında yarışmayı
duyuran bir video ve çeşitli paylaşımlar gerçekleştirilecektir. Yarışmaya 17
Temmuz Pazartesi 10.00 – 27 Ağustos Pazar 23.59 tarih aralığı dışındaki katılımlar
geçersiz sayılacaktır.
7. Katılımcıların Şehir ve Caz teması çerçevesinde üretmiş oldukları çalışmalar,
yapılacak olan jüri değerlendirmesinin sonrasında, 31 Ağustos Perşembe günü
Akbank Sanat sosyal medya kanalları üzerinden açıklanacaktır.
8. Yarışmaya katılan kullanıcıların @akbanksanat Instagram hesabını takip
etmeleri, yarışma kuralları gereği zorunludur. Aksi takdirde yarışmaya katılım
başarısız sayılır.
9. Katılımcıların yarışmaya katılımlarının başarılı sayılabilmesi için hazırlamış
oldukları çalışmaları #AkbankCazFestivali ve #SehrinCazHali hashtag’leri ile
paylaşmaları ve @akbanksanat Instagram hesabını mention’lamaları şarttır. Aksi
takdirde yarışmaya dahil edilmezler.
10. Kampanyaya, Akbank T.A.Ş. (Akbank Sanat) ve 4129Grey çalışanları ile 18
yaşından küçükler ve yurtdışında yaşayanlar katılamaz, katılmış ve kazanmış
olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Akbank T.A.Ş. (Akbank Sanat)’ın bundan dolayı
herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Kazananın 18 yaşından küçük olduğu
durumda ödül bir sonraki talihliye aktarılır.
11. Kazanan kişiler, isimlerinin Akbank Sanat Instagram hesabı üzerinden
açıklanmasını kabul etmiş olurlar. Kazanan talihliler iletişim bilgilerini

@akbanksanat Instagram sayfasından Doğrudan Mesaj (DM) ile en geç 3 gün
içerisinde ulaştırmalıdırlar. Kazanan kişiye ulaşılamaması halinde hediye, yedek
listesindeki 1. katılımcıya devredilecektir.
12. Yarışma sonunda kazananların isim, adres, cep telefonu gibi bilgilerini doğru
ve eksiksiz olarak göndermesi zorunludur. Bilgilerin yanlış olması durumunda
katılımcı, ödül kazanma hakkını kaybeder. Katılımcıların bildirdiği irtibat
bilgilerinin doğru olmaması nedeniyle talihlilere ulaşılamaması durumundan
Akbank T.A.Ş. (Akbank Sanat) sorumlu değildir.
13. Akbank T.A.Ş. (Akbank Sanat)’ın kazananlar ile birebir bağlantıya geçme
zorunluluğu yoktur. Tüm yarışmacıların yarışma sonuçlarını (kazanan kişileri /
çalışmaları) Akbank Sanat Instagram hesabı üzerinden takip etmeleri kendi
sorumluluklarındadır. Akbank T.A.Ş. (Akbank Sanat) tarafından gönderilebilecek
herhangi bir e-postanın/mesajın/özel mesajın kazananlar tarafından herhangi bir
şekilde alınamaması durumunda Akbank T.A.Ş. (Akbank Sanat) hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
14. Katılımcıların Şehir ve Caz teması çerçevesinde Instagram sayfalarında
yaptıkları paylaşımların kaldırılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde yarışmadan
çekilmiş sayılacaktır.
15. Profili gizli olan katılımcılar, yarışma süresi boyunca, profillerini herkese açık
olacak şekilde ayarlamalıdır.
16. Kazanılan ödül başkasına devredilemez, değiştirilemez ve/veya nakit karşılığı
talep edilemez.
17. Katılımcılar sadece kendileri adına yarışmaya katılabilirler, başkası adına
katılım yapılamaz.
18. Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik
hakkını, kişilik haklarını, telif haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve
sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali
iletemez, kullanamaz. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, videoyu
yükleyen/gönderen; her türlü bilgiyi/belgeyi paylaşan kişi/kişiler münhasıran
sorumlu olacaklarını ve Akbank T.A.Ş. (Akbank Sanat)’ın bu nedenle uğrayacağı
her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul ederler.
19. Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve
materyallerin Akbank Sanat tarafından kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş
ve fikirlerin tamamının ya da bunlardan Akbank Sanat’ın seçeceği bir kısmının
aynen ya de değiştirilmek suretiyle Akbank Sanat’ın dilediği şekilde
kullanılmasına ya da kullanılmamasına muvafakat ettiklerini ve bunlara itiraz
etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel

talep etmeyeceklerini, kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt
ederler.
20. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal
mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve
taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler
tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır.
21. Tüm katılımcılara eşit koşullarda yarışma hakkı sağlamak amacıyla
kullanıcılar, aynı cep telefonu numarası, e-posta adresi, isim ve soyadı ile
yarışmaya katılamazlar. Aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip
birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının
kampanya katılımları iptal edilebilir.
22. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan
katılımcıların belirlenmesi durumunda, bu katılımcı(lar) ödüle hak
kazanamayacak olup, Akbank T.A.Ş. (Akbank Sanat)’ın yasal işlem başlatma ve
varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
23. Kampanyaya katılanlar Kampanya Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar.
24. Genel ahlak ve adaba aykırılık taşıyan paylaşımlar kampanyaya dahil
edilmeyecektir.
25. Akbank T.A.Ş. (Akbank Sanat)’ın kampanyaya katılım esnasında,
katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik
aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun
programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu
bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve
zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
26. Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk
ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül
kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler.
27. Akbank T.A.Ş. (Akbank Sanat)’ın katılım koşullarında değişiklik yapmak,
kuralları iptal etmek ve/veya yeni kurallar getirmek hakkı saklıdır.
28. Yarışmaya katılmak ücretsizdir.

