
1.Yarışma, at yarışı anlatma yarışmasıdır. Yarışmayı hafta birincisi olarak tamamlayacak 

katılımcılar içinden yarışma sonunda seçilecek kişiler, TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ ile 

arasında iş ilişkisi şartlarında mutabakat sağlanması halinde, TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ 

televizyon kanallarında “At Yarışı Spikeri” olarak çalışmaya başlayacaktır. Yarışmaya, 15.11 

2021 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes katılabilir. 

Yarışmaya başvuru formunu dolduranlar www.tjk.org internet sitesine yüklenmiş at yarışı 

videolarından birini seçerek, anlatım yaptığı videoyu yine aynı siteye yüklemek zorundadır. 

2. Kişilerin başkası adına yarışmaya katılması mümkün değildir. Katılımcı, başvuru formunda 

beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru veya kendisine ait olmadığının ya da herhangi bir şekilde 

yarışmaya katılımının başkaca herhangi bir sebeple işbu kurallara aykırı olduğunun tespit 

edilmesi halinde, yarışmaya katılımının TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ tarafından 

engellenebileceğini, yarışmada başarılı olması halinde ise hak edilmiş hakların kendisinden 

alınabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

3. Başvurular, www.tjk.org sitesi üzerinde 15.11.2021 -  31.01.2022 tarihleri arasında 

alınacaktır. 

a) Katılımcılar, yarışmaya, www.tjk.org  internet sitesinde bulunan 18 adet yarış videosundan 

seçtiği birini kendi bilgi, birikim ve vizyonu doğrultusunda anlatmak suretiyle katılacaktır. At 

yarışını anlatırken cep telefonu ya da ses ve görüntüyü beraber kaydedebilen bir cihazla 

kendisini çekecek veya birinden bu konuda yardım isteyecek ve bu videoyu, www.tjk.org 

internet sitesine belirtilen şekilde yükleyecektir. 

b) Katılımcıların yükledikleri at yarışı anlatımı video süresi en fazla 3 dakika olacaktır. 

c) At yarışı videolarını www.tjk.org internet sitesine yüklemeden önce, katılımcılar, 

www.tjk.org internet sitesinde bulunan isim, soy isim, doğum tarihi, TC kimlik numarası, 

telefon numarası, e-mail adresi, ikametgâh adresi gibi bazı bilgileri sağlamak zorundadır. 

d) Katılımcıların yükledikleri başvuru videoları önce jüri tarafından değerlendirilecek ve 

yarışmaya katılım için jüri tarafından 40 kişilik asil, 20 kişilik yedek liste oluşturulacaktır. Asil 

listedeki 40 kişi 10 hafta boyunca her hafta 4’er kişilik gruplar halinde yarışacaktır. Yarışma’nın 

her bir bölümünde bu 4 kişiden 3’ü elenirken, 1 kişi yarı finale kalacaktır. Bu şekilde 10 bölüm 

sonunda 10 kişilik final grubu belirlenecektir. 

4. Eksik, hatalı ve gerçeğe aykırı bilgilerle yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nün başvuruları herhangi bir sebep göstermeksizin kabul 

etmeme hakkı saklıdır. 

5. Katılımcı yarışma ile ilgili hiçbir üçüncü kişi veya kuruluş ile yazılı veya sözlü ticari bir 

anlaşma içine girmediğini ve girmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

6. Katılımcı, yarışmaya katılmak için kullandığı kişisel bilgilerinin doğruluğunu kabul, beyan 

ve taahhüt eder. Bu bilgilerin yarışmaya katılım başvurusunda eksik ve/veya yanlış girilmesi, 

hatalı olması yahut katılımcının herhangi bir sebeple yarışmaya katılamamasından doğabilecek 

doğrudan veya dolaylı zararlardan; TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. 
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7. Katılımcının TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ çalışma şartlarına uygun olması kaydıyla 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ tarafından iş teklifi yapılması halinde, TÜRKİYE JOKEY 

KULÜBÜ’nün yarışma kapsamındaki bütün yükümlülük ve taahhütlerinin yerine getirildiği 

kabul olunur ve bu teklifin ayrıca katılımcı açısından kabul edilmesi gerekmez. 

8. TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ, savaş halleri (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), doğal 

felaketler, hava, terörist eylemler, isyan veya sivil ayaklanma, uydu veya ekipman arızası, 

mevzuat hükümleri, halkta baş gösteren bir sağlık krizi, mahkeme veya yargı kararları gibi 

kontrolü dışında oluşan mücbir sebeplerden dolayı gerçekleşebilecek iptaller, gecikmeler, 

kesintiler veya idari durumlarla ilgili tasarruflar nedeniyle yarışmanın veya işe alımının 

gerçekleşmemesinden sorumlu değildir. 

9. TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ, Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri 

iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silintiler, gecikmeler veya teknik, 

ağ ve telefon ekipmanlarındaki ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak 

meydana gelebilecek herhangi bir arızadan, teknik problemler veya internetteki trafik sıkışıklığı 

nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden 

sorumlu değildir. 

10. TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ yarışmayı dilediği zamanda ve herhangi bir sebep 

göstermeksizin iptal etme, yarışma tarihini, koşullarını, işe alım ve değiştirme hakkını saklı 

tutar. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen 

beyan, kabul ve taahhüt eder. 

11. Yarışma ve işbu yarışma şartları ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türkiye 

hukuku uygulanacak olup İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

12. Katılımcı, yarışma esnasında yalnız olacaktır. Katılımcı, eğer bir aile üyesi, arkadaş veya 

yakını ile gelmişse, ancak stüdyo içerisinde anlatımını ve stüdyodaki çekimlerini 

tamamladıktan sonra buluşabilir. Anlatım ve çekim süresi içerisinde telefonla görüşmek veya 

aile üyesi, yakını veya arkadaşı ile stüdyoya veya çekim yapılan yere girmek kesinlikle yasaktır. 

13. Yarışma’nın seçmelerinde 40 kişilik listeye giren katılımcı, bu durumun kendisine 

tebliğinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca, söz konusu yarışma, TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ 

Veliefendi Hipodromu ve bu lokasyonda çalışan insanlarla ilgili, sosyal medya hesaplarından 

herhangi bir paylaşım yapmayacaktır. Yarışmaya hak kazanmak, hiçbir şekilde TÜRKİYE 

JOKEY KULÜBÜ tarafından katılımcıya TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ logosunun sosyal 

medya dahil herhangi bir mecrada ve şekilde kullanma hakkının verildiği anlamına gelmez. 

Kuralın ihlali halinde, TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ, her tür yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla 

yarışmacı ile yaptırım uygulama ve yarışmacıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına haizdir. 

14. Son 10’a kalan katılımcı, bu durumun kendisine tebliğinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca, 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nün yarışmayla ilgili her türlü reklam, tanıtım, lansman ve 

benzeri programlarında yer almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

15. Katılımcı, Yarışma seçmelerinde 40 kişilik listeye girmesi halinde, final gecesinin ilk yayın 

tarihini müteakip 1 (bir) yıl boyunca, TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ kurumsal ilkeleriyle çelişki 

sergileyecek veya TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ markasını zedeleyecek hareketlerden 

kaçınmakla yükümlüdür. 



16. Yarışma’nın finalinde seçilecek katılımcılara, TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ çalışma 

şartlarına uygun olması kaydıyla TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ kanallarında “At yarışı spikeri” 

olarak görev alması için iş sözleşmesi sunulacaktır. Katılımcının sunulan şartları kabulünü 

takiben ‘At yarışı Spikeri’ olarak işe başlaması mümkün olacaktır. 

17. Katılımcı, yarışmaya katılmasından dolayı TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ ile ilgili 

öğrendiği her türlü bilgiyi gizli tutmayı ve bu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa 

etmemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. 

18. Katılımcı, yarışma sırasında kamuoyu nezdinde oluşan ilgi ve imajını, TÜRKİYE JOKEY 

KULÜBÜ adını kullanarak veya kendisini TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ ile ilişkilendirerek 

çıkar ve fayda sağlamak amacıyla ve kötüye kullanmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

19. Katılımcı; 

a) Yarışma kapsamında TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nün veya yetkilendireceği üçüncü 

kişinin, belirlenen mecralarda ve materyallerde kullanılmak üzere fotoğrafları ile videosunu 

çekmesine, ses kaydını almasına muvafakat ettiğini, TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ veya 

yetkilendirdiği üçüncü kişilerin çektiği fotoğraf, videolar ile ses kayıtlarının ve işbu başvuru ile 

veya başka bir zamanda teslim etmiş olduğu tüm fotoğraf, video ve ses kayıtlarının TÜRKİYE 

JOKEY KULÜBÜ tarafından her türlü mecra ve materyallerde kullanılmasına 5846 Sayılı Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 84’üncü maddesi uyarınca muvafakat ettiğini, 

b) Yarışma süresince görüntülerinin tespit edilmesine ve filme çekilmesine muvafakat ettiğini, 

tespit edilecek görüntülerine, fotoğraflarına ilişkin olarak FSEK madde 80/1-A uyarınca icracı 

sanatçı sıfatı ile sahip olduğu icrasının tespit edilmesi, bu tespitin çoğaltılması, satılması, 

dağıtılması, kiralanması ve ödünç verilmesi; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 

araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; temsili; aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satış 

yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde 

umuma dağıtımı, sunulması, teşhiri ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda icraya 

ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi adı altında düzenlenen tüm komşu hakları yer, 

sayı, süre, mecra ve içerik itibariyle sınırsız olarak, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında 

istediği şartlarda, gerçek ve tüzel kişilere lisans verme/devretme hakları dahil olmak üzere 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’ne gayrikabili rücu devredeceğini; 

c) TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nün münhasıran; görüntülerinin, Yarışma kapsamında 

yer/görev aldığı her nevi tanıtım ve/veya faaliyete ilişkin icrasının tespiti; icrasının tamamına 

ya da bir kısmına, ses ve görüntülerine ilişkin olarak her türlü televizyon ve sair suretle yayın, 

görüntü ve ses nakline yarayan her tür araçla umuma iletim, yayma, çoğaltma, gösterim, temsil, 

format değiştirme, işleme, tespit, isim ve benzeri haklarını kullanmaya; görüntülerinin, 

fotoğraflarının, sesinin, icrasının tamamının ya da bir kısmının, asıl ve/veya işlenecek hallerinin 

radyo-televizyonda karasal analog, kablolu-kablosuz, uydu, şifreli-şifresiz, dijital vb. yayın 

aracılığıyla, free tv, pay tv, PPV, VOD, SVOD, IPTV, Web TV, platform, mobil TV ve diğer 

şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla, 4K, HD, SD ya da PAL, NTSC yayın 

formatında işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanmak suretiyle umuma 

iletme ve yeniden iletmeye; internet dahil dijital ve mobil ortamlarda yer alması, umuma 

iletilmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulması, video kaset, DVD, VCD, BD, CD ROM, 

Disk, Lazer Disk, DVD + R/RW, DVD –R/ RW, SVCD, Divx CD, MP3 CD, CDR, CD-RW, 

JPEG+MP3, mpeg 1,2,3,4, umd, dub-c, dub-t, dsl-TV, dvbh, Divx (Güncel tüm kodekler 

dahilinde) CD, MP3 CD, GSM, 3D, 3G ve SMS teknolojisi vb. işbu başvuru tarihinde bilinen 



ve daha sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek ses ve görüntü taşımaya yarayan 

araçlara kaydedilmesi; kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak 

suretiyle yayma; herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya 

dolaylı çoğaltma; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla 

umumî mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma 

haklarını, dublaja ve/ veya alt yazıya konu olması, ses ve/ veya görüntü taşımaya yarayan çeşitli 

formatlara kaydederek satışa sunma; görsel, işitsel öğelerin cep telefonu abonelerinin 

kullanımına sunulması için gereken mobil hakları (MMS, logo, melodi vb.) süresiz olarak, 

yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, mecra, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın, 

gayrikabili rücu kullanmaya; söz konusu hakların tamamını ya da bir kısmını, dilerse, istediği 

koşullarda üçüncü kişilere yurt içi veya yurt dışında satmaya, kiralamaya, tam ve/veya basit 

lisans vermeye, devre, tanıtım, bedelli veya bedelsiz sponsorluk, promosyon konusu yapmaya 

ve işbu hakların tamamını ya da bir kısmını gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, dilediği 

koşullarda devretmeye yetkili ve ehil olduğunu; 

d) Yarışma süresince tespit edilen görüntülerinin, fotoğraflarının ve sesinin yurt dışı veya yurt 

içi satış, pazarlama, tanıtım ve merchandising uygulamalarında ticari mal, ürün, emval ve 

faaliyetlere konu edilmesi, görüntülerinin, isminin, kişisel bilgilerinin, fotoğraflarının ve 

sesinin kısmen veya tamamen reklam/tanıtım/satış politikaları çerçevesindeki projeler 

kapsamında belirlenecek sponsorluklar, kartonet, billboard, outdoor, kitap, fotoroman, gazete, 

dergi, ilave baskı, katalog, poster, banner ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü uygulama 

ve materyallerde kullanılabileceğini; TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nün, Yarışma kapsamında 

yer/görev aldığı her nevi tanıtım, program ve faaliyetin merchandising hakkını ve bu kapsamda 

üretilecek tüm sanayi, ticari ve hizmet sektörü ürünlerinin endüstriyel tasarım olarak tescil 

edilmesi; ürünlerin üretim, yayma, pazarlama, satış ve devir haklarını ve işbu maddede 

belirtilen ürünleri ticaret mevkiine koyma ve bu yoldan yararlanılması ve kullanılması 

haklarını; alan adı, marka olarak tescil edilmesi ve kullanılması haklarını süre, yer, mecra, sayı 

ve içerik açısından sınırsız olarak kullanmaya; üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere devretmeye 

ehil olduğunu; 

e) Tüm bu hususlara muvafakat ettiğini; TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nden ve/veya 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nün haklarını lisans vereceği/devredeceği üçüncü kişilerden 

herhangi bir hak, alacak, bedel vs. talebinde bulunmayacağını; gayrikabili rücu kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

20. Katılımcı, TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nün mali, manevi ve komşu hakları kullanmaya 

yönelik fiillerinden ya da yarışmaya katılması nedeniyle TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nden 

ücret, maaş, telif bedeli gibi hiçbir maddi talebinin olmadığını, herhangi bir alacak veya 

tazminat talebinde bulunmayacağını, TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nü şimdiden ibra ettiğini 

gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir. 

21. Katılımcı, yarışmaya, icralarına ve haklarının devrine ilişkin ileride TÜRKİYE JOKEY 

KULÜBÜ tarafından kendisinden imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, 

sözleşme, belge vs.’yi, kendisinden talepte bulunulmasını takiben en geç 3 (üç) gün içinde 

imzalayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

22. Katılımcı, işbu Yarışma Şartlarında belirlenmiş yükümlülüklerine her ne surette olursa 

olsun aykırı davranışlarda bulunursa TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ’nün uğramış olduğu her 

türlü menfi ve müspet, maddi ve manevi zararının, kar kaybının yanında ayrıca TÜRKİYE 

JOKEY KULÜBÜ’ne 125.000 TL. (yüzyirmibeşbin Türk Lirası) tutarında cezai şartı herhangi 



bir mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal nakden ve defaten ödemeyi, bu cezai şartın fahiş 

olmadığını ve tenkisini talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

23. Katılımcı, başvuru esnasında belirttiği mail adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve 

tebligat adresinde değişiklik olması halinde yeni adresini derhal yazılı olarak TÜRKİYE 

JOKEY KULÜBÜ bildirmedikçe iş burada belirttiği adrese yapılacak tebligatların yasal bir 

tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. 

24.KVKK Hükümleri –Aydınlatma Metni 

24.1 Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi olarak 

kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu”na (KVKK) uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu 

nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda 

açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu 

bilgilerinize sunarız. 

24.2 Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK md.5’e göre, kural olarak kişisel 

veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı 

hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 

24.2.1 Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

24.2.2 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden 

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

24.2.3Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

24.2.4 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

24.2.5 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

24.2.6 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

24.2.7 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

24.3Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK m.6’ya göre, 

kişilerin yarışma kapsamında çekecek oldukları videoda görüntü ve seslerinin de yer alması 

sebebi ile biyometrik verileri özel nitelikli kişisel veridir 

24.4Kişisel verileriniz Kulübümüz tarafından yukarıda belirtilen KVKK’nın 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla 

işlenebilecektir 

24.4.1 Yapılan sözleşmelerin Kulübümüzce ifa edilmesi gerekliliğine ilişkin faaliyet 

süreçlerinin belirlenmesi ve uygulanması 

24.4.2 Mikrofon Sende Yarışması kapsamında internet sitesinde yayınlanması ile 

Mikrofon Sende Yarışması kapsamında birincinin seçilmesi için oylama yapılması 

24.4.3 Kulübümüzün sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini 

kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre 

gruplandırmaların yapılması 

 

 



25.Kişisel Veri İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

25.1 Kişisel verileriniz sözleşmeye konu edimlerin karşılıklı olarak gerekli olduğu şekilde 

ifasını takip ve ayıplı ifa halinde gerekli girişimlerde bulunulması temin amaçlarına hizmet 

ettiğinden KVKK md.5/2-c’de “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 

ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” 

ve 5/2-ç’de “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması” şeklinde ifade edilen hukuksal nedenlere dayanmaktadır. 

 

26. Kişisel verileriniz, Ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarının kaydedilmesi için 

destek alınması , www.tjk.org internet sitesinde Mikrofon Sende  Yarışması ve etkinliğinin 

yönetimi ve Yarışma Kapsamında birincinin belirlenmesi için oylama yapılması sebebi ile 

yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü taraflara aktarılmaktadır. Bununla birlikte ses, görüntü, fotoğraf 

veya video kayıtları, çevrimiçi mecralarda, örneğin TJK ‘nın web sitesinde veya sosyal medya 

hesaplarında “herkese açık” şekilde yayınlanabilecektir 

 

27. Mikrofon Sende Yarışması Kapsamında bizzat yarışmacı adayları tarafından TJK ile 

paylaşılan Ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarının Umuma yayılmasından sonrasında 

üçüncü kişilerce bu ses, görüntü, fotoğraf ve/veya video kayıtlarının kullanılması halinde 

TJK’nün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

 

 

 


