Google Science Fair 2018  RESMİ KURALLAR
BU YARIŞMAYA KATILMAK VEYA YARIŞMAYI KAZANMAK İÇİN HERHANGİ BİR ŞEY SATIN
ALINMASI VEYA HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMASI GEREKMEMEKTEDİR. GOOGLE
SCIENCE FAIR 2018 YARIŞMASI, 1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CA
94043 ADRESİNDE BULUNAN GOOGLE LLC (“SPONSOR”) TARAFINDAN
DÜZENLENMEKTEDİR. BUNUN BİR ÖDÜL ÇEKİLİŞİ OLMADIĞINI, BİR BİLİMSEL YARIŞMA
OLDUĞUNU LÜTFEN UNUTMAYIN. BU RESMİ KURALLARIN BİR TEKLİF
OLUŞTURMADIĞINA VE İHALE YASASI DÜZENLEMELERİ VE PRENSİPLERİNE TABİ
OLMADIĞINA LÜTFEN DİKKAT EDİN.
GOOGLE SCIENCE FAIR 2018, 1318 YAŞ ARASINDAKİ (TAM YAŞ GEREKSİNİMİ ÜLKEYE
GÖRE DEĞİŞİR) UYGUN ÖĞRENCİLERİN (“KATILIMCILAR”), ÖDÜLLER İÇİN YARIŞMAK
AMACIYLA GOOGLE TARAFINDAN BELİRTİLEN BİR WEB SİTESİNDEN, ŞU ANDA
GOOGLESCIENCEFAIR.COM SİTESİNDEN (“YARIŞMA SİTESİ”) PROJELERİNİ
GÖNDERMEYE DAVET EDİLECEKLERİ BİR BECERİ YARIŞMASIDIR. KATILIMCININ
BAŞVURUSU, YARIŞMAYLA BAĞLANTILI OLARAK KATILIMCI TARAFINDAN SAĞLANAN
TÜM MATERYALLERLE BİRLİKTE BURADA TOPLU OLARAK “BAŞVURU” ŞEKLİNDE İFADE
EDİLECEKTİR. YARIŞMA BİR AÇIK BAŞVURU GÖNDERME AŞAMASINDAN VE
DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAN OLUŞACAK VE KAZANANLARI SEÇMEK AMACIYLA
2019 TEMMUZ/AĞUSTOS’TA VEYA BUNA YAKIN BİR TARİHTE MOUNTAIN VIEW,
CALIFORNIA’DAKİ GOOGLE GENEL MERKEZİNDE CANLI OLARAK DÜZENLENECEK BİR
FİNAL ETKİNLİĞİ İLE SONUÇLANDIRILACAKTIR. YASAYLA SINIRLANAN VEYA
YASAKLANAN DURUMLARDA GEÇERSİZDİR.
1. Yarışma Tarihleri ve Saatleri: Bu Resmi Kurallarda açıklanan Google Science Fair 2018
yarışması (“Yarışma”) 13 Eylül 2018 tarihinde Pasifik Saati (“PT”) ile 12:00:01’de veya buna
yakın bir zamanda başlamakta ve 12 Aralık 2018’de PT ile 23:59:59’da veya buna yakın bir
zamanda (“Yarışma Süresi”) sona ermektedir. Google bilgisayarı, Yarışmanın resmi saatini
tutacak ve bir Başvurunun alındığı saatin tek belirleyicisi olacaktır. Yarışma Süresi boyunca,
Başvuru göndermek için tek bir açık çağrı (“Başvurular/Katılım için Açık Çağrı”) yapılacak ve
aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde veya bunlara yakın zamanlarda başlayan ve biten üç
değerlendirme turu düzenlenecektir:
ETKİNLİKLER
Başvurular/Katılım için Açık
Çağrı

13 Eylül 2018, 12:00:01 PT

12 Aralık 2018, 23:59:59 PT

Eyalet Ödülü Kazananların İlanı

Mart 2019

Bölgesel Finalistlerin İlanı

Nisan 2019

Global Finalistlerin İlanı

Mayıs 2019

2. Yarışma Kuruluşları: Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
(“Sponsor”); MardenKane, Inc., 575 Underhill Blvd, Suite 222, Syosset, NY, 11791 (“Yarışma
Yöneticisi”). Sponsor ve Yarışma Yöneticisi birlikte “Yarışma Kuruluşları” olarak ifade edilecektir.
3. Uygunluk: Yarışma, aşağıdaki ülkeye özgü gereksinimlere tabi olarak 12 Aralık 2018
itibarıyla 13 yaşındaki ve 13 Eylül 2018 itibarıyla 18 yaşındaki bireylerin katılımına açıktır. Hiçbir
birey, 13 yaşına girene kadar yarışmaya kaydolamaz veya katılamaz. Bir Katılımcı, katılım
dönemi içerisinde 19 yaşına girmesi durumunda diskalifiye olmaz. Tüm Katılımcılar, bu
Yarışmaya katılmak için velisinden veya yasal vasisinden izin almış olmalıdır. Sponsor, bir
kişinin Yarışmaya katılmaya uygunluğunu doğrulama hakkını saklı tutar.
Ülkeye Özgü Gereksinimler: Avrupa Birliği'nin 28 üye ülkesinden katılımcılar
(https://europa.eu/europeanunion/abouteu/countries_en sayfasına bakınız) 12 Aralık 2018
itibarıyla en az 16 yaşında olmalıdır. Güney Kore ve İsrail'den katılımcılar 12 Aralık 2018
itibarıyla en az 14 yaşında olmalıdır.
Google Science Fair’i (herhangi bir ödül) daha önce kazanan kişiler, Google Science Fair
2018’e katılamaz.
Reşit Olmayanlar – Velileri ve Yasal Vasileri: İkamet ettiği bölgede (aşağıda tanımlanan
şekilde) yasal reşit olma yaşının altında olan bir Katılımcının velisi veya yasal vasisi: (a)
Katılımcının bu Resmi Kurallara uymasını sağlayacaktır ve (b) bu Resmi Kuralları Katılımcının
adına kabul ettiğini ve Katılımcının bu Resmi Kuralları kabul ettiğini onaylar. Katılımcının velisi
veya yasal vasisi, İbra Edilen Tarafları (aşağıda tanımlanan şekilde): (a) Yarışma ile bağlantılı
olarak İbra Edilen Taraflara yönelik sizden veya ailenizden gelen herhangi bir talebe karşı ve (b)
bu Resmi Kurallara uygun olmayan herhangi bir davranışınızın neden olduğu (herhangi bir
yükümlülük dahil) tüm kayıplardan dolayı tazmin etmeyi kabul etmelidir.
Uygun Olmayanlar: Yarışma, Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan, Suriye, Kırım Bölgesi ve ABD
tarafından ambargo uygulanan diğer ülkelerde ikamet edenlere açık değildir ve yasal olarak
yasaklanan durumlarda geçersizdir. Yarışma Kuruluşlarının veya temsilci ana şirketlerinin, bağlı
ortaklıklarının ve iştiraklerinin, reklam ve tanıtım ajanslarının, yasal ve finansal danışmanların ve
bu Yarışma ile ilişkili tüm diğer şirketlerin (değerlendirmeye katılan Yarışma Sitesinde belirtilen
diğer kurumlar dahil) çalışanları, görevlileri, yöneticileri, acenteleri, temsilcileri ve yakın aile
üyeleri (yani annebabaları, eşleri, çocukları, kardeşleri, evlilik yoluyla akrabaları, büyük
annebabaları ve torunları ile nerede ikamet ettiğine bakılmaksızın bunların eşleri) veya aynı
evde ikamet eden (yasal bir ilişkisi olsun ya da olmasın) diğer kişilerin bu Yarışmaya girmesi
veya başka bir şekilde katılması yasaktır.
4. Yarışmaya Nasıl Katılım Sağlanır: Yarışmaya katılmak için: Birey olarak veya en fazla üç (3)
kişiden (“Takım”) oluşan bir grubun parçası olarak bir (1) Başvuruda bulunun. Yarışmaya birey
olarak veya Takımın parçası olarak (her biri bir “Katılımcı” veya “Siz”) katılmak için aşağıdaki
adımları uygulayın.
Birey, Takım Lideri veya Takım Üyesi olarak sadece bir (1) Başvuruda bulunabilirsiniz. Çok
sayıda Başvuruda bulunursanız, sadece ilk gönderdiğiniz Başvuru değerlendirmeye alınır.
Katılımcı, Takım Lideri veya Takım Üyesi olarak adınızın geçtiği tüm sonraki Başvurular

diskalifiye edilir. Yarışma Sitesinde belirtilen talimatlara ve bu Resmi Kurallara uygun şekilde
gönderilmeyen Başvurular, tamamen Yarışma Kuruluşlarının takdirine bağlı olarak diskalifiye
edilebilir.
Not: Google, kayıt sürecinde gönderilen bilgilere dayalı olarak katılımcıları Yaş gruplarına ve
Bölgesel gruplara ayıracaktır. Google her bir katılımcıyı 1315 ve 1618 Yaş Gruplarından birine
ve KuzeyGüney Amerika, APAC (Asya, Pasifik) ve Avrupa/Afrika/Orta Doğu olmak üzere üç
Bölgeye ayıracaktır.
A. YARIŞMAYA BİREY OLARAK KATILMA:
● Henüz hesabınız yoksa, bir Google Hesabı oluşturun: Bir Google hesabı oluşturmak için
https://accounts.google.com/NewAccount adresine girin ve verilen talimatları uygulayın.
● Google hesabınızı oluşturduktan sonra http://googlesciencefair.com adresine girip
kaydolun. Sizden Google hesabınızın eposta adresini ve şifresini girmeniz istenecektir.
● Ardından Project Dashboard (Proje Panosu) açılacaktır. Google hesap bilgilerinizi
kullanarak http://www.googlesciencefair.com adresinden oturum açtığınızda, kayıtlı
bilgilerinizi girebileceğiniz ve gözden geçirebileceğiniz, veli veya yasal vasi onayı
isteyebileceğiniz, projenizi oluşturabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve Başvurunuzu
gönderebileceğiniz bu sayfa açılır.
Kaydolma (Bireyler için)
● Başvurunuzu oluşturmadan önce Kayıt bölümünde kendiniz ve Başvurunuz hakkında
istenen bilgileri doldurun. Bu bilgileri daha sonra düzenleyebilirsiniz. Bu Resmi Kuralları
ve koşulları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi ve bu koşullara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi
belirten kutuya tıklayın.
Başvurunuzu oluşturma (Bireyler için)
● Kaydı tamamladıktan sonra Başvurunuz üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Başvuru,
bu Resmi Kurallar ve (atıf yoluyla bu belgeye dahil edilen) Yarışma Sitesinde belirtilen
teknik, yaratıcılık ve yasal katılım gereksinimlerine uygun olmalıdır.
● Yarışma Sitesinin bütün bölümlerini doldurmanız gerekecektir.
● Başvurunuz, iki (2) farklı yaş grubundan (1315, 1618; başvuru sürecinin
tamamlanmasının ardından hangi yaş grubuna girildiğini sponsor belirleyecektir) birinde
(1) ve jüri tarafından belirlenen yarışma kategorisinde (Kategoriler için bölüm 4(C)'ye
bakınız) değerlendirilecektir.
Veli veya yasal vasi onayı isteme (Bireyler için)
● Kayıt işlemini tamamladıktan sonra Başvurunuz üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz
ancak veli veya yasal vasi onayı isteyip almadan projenizi değerlendirmeye
sunamazsınız. Daha fazla bilgi almak ve veli veya yasal vasi onayı sürecini başlatmak
için googlesciencefair.com adresindeki “For Parents” (Veliler için) bölümünü ziyaret edin.
● Bu işlemin ardından veliniz veya yasal vasiniz, katılımınıza nasıl onay verebilecekleriyle
ilgili Google’dan bir eposta alacaktır. Bu onay alınana kadar Başvuru
değerlendirilmeyecektir.
● Veli veya yasal vasi onayı tüm katılımcılar için zorunludur. Bir başvuru gönderebilmeniz
için Google’ın katılımınıza veli veya yasal vasi onayı alması gerekir. Yarışmaya katılımla

bağlantılı olarak veya katılımın bir parçası olarak Google ürünlerini ve hizmetlerini
kullanmanız için de veli veya yasal vasi onayı zorunludur.
B. YARIŞMAYA TAKIM OLARAK KATILMA: Takım liderinin Yarışmaya kaydolduğu tarih
itibarıyla takımın uygunluğu:
● Tüm takım üyeleri, her bir takım üyesinin ikamet ettiği ülkedeki minimum yaş dahil ancak
bununla sınırlı olmamak üzere yarışmanın uygunluk gereksinimlerini karşılamalıdır.
● Tüm takım üyeleri (yukarıda belirtilen şekilde) veli veya yasal vasi onayı doldurmalı ve
almalıdır.
● Takım üyeleri, farklı okullardan, şehirlerden ve ülkelerden katılımcılardan oluşabilir.
● Bir takım, her iki yaş kategorisinden katılımcılardan oluşabilir. En yaşlı takım üyesi, hangi
yaş kategorisine girileceğini belirler.
Takım olarak katılmak için:
● Yarışmaya katılmak için tüm takım üyelerinin ücretsiz bir Google Hesabı olmalıdır veya
bir hesap oluşturmalıdır. Bir Google hesabı oluşturmak için
https://accounts.google.com/NewAccount adresine girin ve verilen talimatları uygulayın.
● Tüm takım üyelerinin bir Google hesabı olduğunda, takım üyelerinden birini Takım Lideri
olacak şekilde seçin.
● Takım Lideri olarak http://www.googlesciencefair.com adresine girin ve kaydolun. Takım
liderinden Google hesabını, eposta adresini ve şifresini girmesi istenecektir.
● Takım Lideri, Proje Panosuna yönlendirilecektir. Takım Lideri, Google hesap bilgilerini
kullanarak http://www.googlesciencefair.com adresinden oturum açtığında, Takım
Liderinin kayıt bilgilerini girebileceği ve gözden geçirebileceği, veli veya yasal vasi onayı
isteyebileceği, takımın projesini oluşturabileceği, düzenleyebileceği ve nihai Başvuruyu
gönderebileceği bu sayfa açılır.
● Takım Liderinin bir Başvuru oluşturmadan önce Kayıt bölümünde takım hakkında ve
takımın Başvurusu hakkında bazı bilgiler girmesi gerekecektir. Not: Kayıt, başvurunun
“gönderildiği” noktaya kadar katılım aşaması sırasında düzenlenebilir.
● Takım Lideri bu Resmi Kuralları ve koşulları okuduğunu ve kabul ettiğini ve bu koşullara
bağlı kalmayı kabul ettiğini belirten kutuya tıklamalıdır.
● Diğer takım üyesi/üyelerinin eposta adreslerini girerek kayıt işlemini tamamladıktan
sonra Takım Lideri, diğer Takım Üyesi/Üyelerini Takımına eklemelidir.
● Diğer takım üyesi/üyeleri Google’dan, Takım Liderinin ekibinin bir parçası olarak nasıl
kaydolabilecekleriyle ilgili talimatları içeren bir eposta alacaktır. Üyelerden kendi
parolalarını oluşturmaları ve Takım Lideri ile aynı kişisel bilgileri doldurmaları istenecektir.
Takım Üyeleri bu Resmi Kuralları ve koşulları okuduğunu ve kabul ettiğini ve bu koşullara
bağlı kalmayı kabul ettiğini belirten kutuya tıklamalıdır.
● Bir Takım Üyesi kaydolduktan sonra, oturum açabilecek ve Proje Panosunu
görebilecektir. Kişisel bilgilerini ve takım üyeleriyle aynı panoyu görebileceklerdir. “Takım”
projesinde çalışmak için Takım Üyelerinin hepsi ayrı oturum açabilir ancak nihai
Başvuruyu, Takım Liderinin göndermesi gerekecektir.
Veli/Yasal Vasi Onayı İsteme (Takımlar için)
● Kaydolduktan sonra Başvurunuz üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz ancak tüm Takım
Üyeleri veli veya yasal vasi onayı isteyip alana kadar değerlendirilmek üzere
Başvurunuzu gönderemezsiniz.

●
●

●

Her bir Takım Üyesi, kendi oturum açma bilgilerini kullanarak Proje Panosunda oturum
açmalı ve bir veli veya yasal vasinin eposta adresinin sağlandığı alana girmelidir.
Veli veya yasal vasi Google’dan, katılımcıların katılımına nasıl onay verebileceklerini
belirten talimatları içeren bir eposta alacaktır. Bu onay alınana kadar Başvuru
değerlendirilmeyecektir.
Veli veya yasal vasi onayı, bir takımın her bir üyesi de dahil olmak üzere tüm Katılımcılar
için zorunludur. Bir Başvuru gönderebilmeniz için Google’ın katılımınıza veli veya yasal
vasi onayı alması gerekir. Yarışmaya katılımla bağlantılı olarak veya katılımın bir parçası
olarak Google ürünlerini ve hizmetlerini kullanmanız için de veli veya yasal vasi onayı
zorunludur.

Başvurunuzu oluşturma (Takımlar için)
● Kaydı tamamladıktan sonra Başvurunuz üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Başvuru,
bu Resmi Kurallar ve (atıf yoluyla bu belgeye dahil edilen) Yarışma Sitesinde belirtilen
teknik, yaratıcılık ve yasal katılım gereksinimlerine uygun olmalıdır.
● Yarışma Sitesinin bütün bölümlerini doldurmanız gerekecektir.
● Başvurunuz, iki (2) farklı yaş grubundan (1315 ve 1618) birinde (1) değerlendirilecektir
ve başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hangi yaş grubuna girildiğini sponsor
belirleyecektir. Başvurular, jüri tarafından belirlenen yarışma kategorisine dayalı olarak
değerlendirilecektir (Kategoriler için aşağıdaki 4(C) bölümüne bakınız).
C. BAŞVURUNUZU TAMAMLAMA VE GÖNDERME
Başvurular için Açık Çağrı süresince herhangi bir zamanda siz (veya Takımsanız Takım Lideri),
sizin (veya Takımınızın) “Başvuru”nuzu gönderebilirsiniz. BAŞVURULAR OTOMATİK OLARAK
GİRİLMEZ; SİZİN (VEYA TAKIMINIZIN) BAŞVURUNUZUN YARIŞMAYA GİRMESİ İÇİN SİZ
(VEYA TAKIMINIZIN LİDERİ) SUBMIT (GÖNDER) DÜĞMESİNE TIKLAMALISINIZ. Yarışma
tamamlanana kadar siz (veya Takımınız) Kayıt bilgilerinizde ve/veya Başvurunuzda daha
fazla değişiklik yapabilirsiniz.
Katılımcılar, ana konu olarak aşağıdaki konulardan birinde (1) ve en fazla iki (2) alt
konuda Başvuru sunabilir:
● Hayvanlar ve Bitkiler
● Gıda Bilimi
● Yeryüzü ve Çevre Bilimleri
● Keşifler ve Yenilikler
● Elektrik ve Elektronik
● Robotik
● Biyoloji
● Kimya
● Fizik
● Davranışsal ve Sosyal Bilimler
● Enerji ve Uzay
● Astrofizik
● Bilgisayar Bilimi ve Matematik
Başvurular, Sponsor ve/veya Jüri Heyeti tarafından Sponsorun ve/veya Jüri Heyetinin tamamen
kendi takdirine göre değerlendirme amacıyla Başvuru konusunu en iyi temsil ettiği düşünülen

Kategoriye ayrılır (ancak Başvuruları Kategorilere ayırırken Jüri Heyeti, Katılımcıların konu
seçimlerini göz önünde bulunduracaktır: Deney Kategorisi veya Mühendislik Kategorisi).
●

DENEY KATEGORİSİ AŞAĞIDAKİ ALANLARI KAPSAR: Davranışsal ve Sosyal Bilimler,
Biyoloji, Kimya, Çevre, Hayvanlar ve Bitkiler, Gıda Bilimi

●

MÜHENDİSLİK KATEGORİSİ AŞAĞIDAKİ ALANLARI KAPSAR: Astrofizik, Enerji ve
Uzay, Fizik, Elektrik ve Elektronik, Buluşlar ve Yenilikler, Robotik, Bilgisayar Bilimi ve
Matematik

Katılımcılar Yarışma Sitesindeki taslağın bütün bölümlerini doldurmalıdır:
1. Bölüm: Özet
o Başvurunuzun kısa bir özetidir.
Özetinize yapabileceğiniz isteğe bağlı eklemeler (aşağıdaki seçeneklerden sadece birini (1)
gönderin):
o iki (2) dakikalık video (sadece YouTube)
VEYA,
o en fazla yirmi (20) slayttan oluşan bir slayt gösterisi (sadece Google Slaytları)
Not: YouTube kullanarak üretilmeyen videolar ve Google Slaytlar kullanarak üretilmeyen slaytlar
diskalifiye edilir ve görüntülenemez.
2. Bölüm: Hakkımda:
o Kendinizi / takımınızı tanıtın.
3. Bölüm: Soru/Teklif:
o Araştırdığınız soruyu veya hipotezinizi veya çözmeye çalıştığınız sorunu ve
beklediğiniz sonucu açıklayın.
4. Bölüm: Araştırma:
o Seçtiğiniz kategoride yaptığınız araştırmayı ve bunun Başvurunuzu nasıl etkilediğini
açıklayın.
5. Bölüm: Yöntem / Test ve Yeniden Tasarlama:
o Deneyinizi nasıl gerçekleştirdiğinizi veya çözümünüzü nasıl test ettiğinizi ayrıntılı
olarak açıklayın.
6. Bölüm: Sonuçlar:
o Deney veya testiniz sırasında toplanan veriler ve gözlemler, model veya eğilimlerin
açıklamasıyla net bir şekilde sunulmalıdır.
7. Bölüm: Sonuç/Rapor:
o Deney veya testinizin sorunuzu nasıl cevapladığı veya neden cevaplayamadığı ve
sonucun beklediğiniz gibi olup olmadığının bir açıklamasıdır.

8. Bölüm: Kaynakça, Referanslar ve Bildirimler
D. TEKNİK VE DİL GEREKSİNİMLERİ:
● İsteğe Bağlı Başvuru Özeti Videosu (sadece Youtube): Maksimum video uzunluğu iki (2)
dakika olmalıdır. Video iki (2) dakikadan uzunsa, sadece ilk iki (2) dakika
değerlendirilecektir.
● İsteğe Bağlı Başvuru Özeti Slayt Gösterisi (sadece Google Slaytlar): Maksimum yirmi
(20) slayt. Sunum yirmi (20) slayttan uzunsa, sadece ilk yirmi (20) slayt
değerlendirilecektir.
Dil: Projeler, aşağıdaki dillerden birinde gönderilebilir: İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca,
Fransızca, Arapça, İbranice, Lehçe, Japonca, Rusça, Türkçe, Portekizce, Korece veya Çince
(sadeleştirilmiş ya da geleneksel). Ancak İngilizce konuşan jüri için İngilizce çeviri/metin
sağlamanız koşuluyla herhangi bir dilde Başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru dilinin Katılımcının
veya Takımın Yarışmada ilerleme fırsatına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

E. EK KATILIM KISITLAMALARI:
İnsan denekleri, insan verileri veya insan deneylerini kapsayan projeler aşağıdakilerle
sınırlıdır:
Zaten var olan, herkesin erişimine açık kaynaklardan verilerin kullanımı;
Kısıtlamasız, halka açık ortamların davranışsal gözlemlerinden elde edilen verilerin kullanımı;
İsim belirtilmeden/kişinin tanımlanamayacağı biçimde alınan ve kaydedilen verilerin kullanımı.
Hayvan denekleri veya hayvan verilerini kapsayan projeler aşağıdakilerle sınırlıdır:
Zaten var olan, herkesin erişimine açık kaynaklardan verilerin kullanımı;
Doğal ortamındaki veya mevcut bir gözlem laboratuvarındaki (örneğin bir üniversite) hayvanları
kapsayan gözlemsel veya davranışsal projelerden elde edilen verilerin kullanımı.
Biyolojik ajan denekleri, biyolojik ajan verileri veya biyolojik testleri kapsayan projeler
aşağıdakilerle sınırlıdır:
Zaten var olan, herkesin erişimine açık kaynaklardan verilerin kullanımı;
Biyogüvenlik Seviyesi 1 (BSL1) ve altında olduğu kaydedilen organizmaların kullanımı;
Onaylanmış kategoriler aşağıdakileri kapsar;
DNA araştırmalarıyla birlikte yapılan durumlar haricinde ekmek mayası ve bira mayası; Doğal
ortamlarında yerleştirilen laktobasil, Bacillus thuringiensis, nitrojen fikse eden, yağ yiyen
bakteriler, cıvık mantar ve alg yiyen bakteriler. Evsel alanlarda bakteri veya mantar kültürü
kesinlikle yasaktır. Kültür sadece biyolojik ajan kültürü işiyle rutin olarak uğraşan
profesyonellerin uygun gözetimi altında, otoklav cihazlarına erişimi olan katılımcılar tarafından
kapalı petri kaplarında yapılmalıdır. Profesyonel bir laboratuvar dışında gıda ürünlerinde küf
gelişimi araştırmalarına sadece küfün ilk gözlemlenmesinde deney sonlandırılırsa izin verilebilir;
Dokuların kullanımı aşağıdakilerle sınırlıdır:
Bitki dokusu; Yerleşik hücre ve doku kültürleri (örneğin American Type Culture Collection’dan
elde edilen). Not: Kültürlerin kaynağı ve katalog numarası, Araştırma Planında belirtilmelidir.
Marketler, restoranlar veya depolardan temin edilen et veya et ürünleri;
Saç;

Mevcut bütün kanla taşınan patojenleri öldürmek için sterilize edilen dişler. (Kimyasal
dezenfeksiyon veya yirmi (20) dakika süreyle 121 santigrat derecede otoklav tavsiye edilen
prosedürdür); Fosilleşmiş doku veya arkeolojik örnekler.
Hiçbir projede tehlikeli kimyasallar kullanılmamalıdır. HERHANGİ BİR KATEGORİDEKİ
KANSEROJENLERİN KULLANIMI KESİNLİKLE YASAKTIR.
TÜM BAŞVURULAR AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK KURALLARINA UYGUN OLMALIDIR. BU
KURALLARA UYULMAMASI HALİNDE SPONSOR, İSTEDİĞİ ZAMAN VE TAMAMEN KENDİ
TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK BİR BAŞVURUYU VE KATILIMCIYI YARIŞMAYA
KATILMAKTAN DİSKALİFİYE EDEBİLİR:
●

●

●

Kayıtlı bir laboratuvar, araştırma merkezi veya okul laboratuvarında çalışıyorsanız
laboratuvarın güvenlik kurallarına uymalısınız. Laboratuvarın ve laboratuvar müdürünün
fiziksel iletişim/konum bilgileri ile birlikte laboratuvarın güvenlik kurallarını lütfen ekte
gönderin.
Projenizin tehlikeli kimyasalların kullanılmasını gerektirebileceğini düşünüyorsanız
bunları kendiniz yapmamalısınız; yetişkin danışmanınız (veya laboratuvar gözlemcisi) bu
işlemleri yapmalıdır. Lütfen başvurunuzla birlikte danışmanınızın/gözlemcinizin iletişim
bilgilerini gönderin.
Belirli güvenlik ve sağlık yönergelerine tabi olabileceğini düşündüğünüz bir kimyasal
veya doku kullanıyorsanız lütfen araştırma yapın, danışmanınızdan/gözlemcinizden
talimat isteyin ve yürürlükteki kuralların tamamına uyun. Danışmanınızın/gözlemcinizin
iletişim bilgilerinin yanı sıra uyduğunuz kuralları da lütfen ekte gönderin.

F. KATILIM KOŞULLARI: Yarışmaya katılarak her biri bu Resmi Kurallara atıf yoluyla dahil
edilen Google’ın Hizmet Şartlarına (http://www.google.com/accounts/TOS) ve Gizlilik
Politikasına (http://www.google.com/privacypolicy.html) uymayı kabul etmiş olursunuz. Yarışma
Sitesi, Gmail, Google Sites, YouTube ve/veya diğer Google sitelerinin, hizmetlerinin ve
varlıklarının kullanımı, ilgili her bir sitenin, hizmetin veya varlığın kullanımla ilgili Hizmet
Şartlarına tabidir ve bütün bu Hizmet Şartlarına bağlı kalmayı kabul edersiniz. Google Yarışma
Sitesinin (www.googlesciencefair.com) yerelleştirilmiş sürümünün bulunduğu bir ülkede ikamet
etmiyorsanız, ilgili şartlar, kurallar ve politikaların Amerika Birleşik Devletleri sürümü sizin için
geçerli olacaktır. Hangi ülkeden katılıyor olursanız olun, yarışmaya katılarak Başvurunun
oluşturulmasına yardımcı olan veya katkı sağlayan herkesten (veya bu kişi ikamet ettiği ülkede
reşit kabul edilmiyorsa velisinden ya da yasal vasisinden) şahsen veya veliniz ya da yasal
vasiniz vasıtasıyla yazılı biçimde bütün hakları, lisansları ve izinleri satın aldığınızı;
Başvurunuzun bu Resmi Kurallara, Yarışma Sitesi gereksinimlerine uygun olduğunu ve
başvurunun bir parçası olarak kaynakları belirtmek amacı dışında yaşayan veya ölü başka bir
kişinin kısmen veya tamamen adı, resimleri, fotoğrafları veya diğer tanıtıcı bilgilerini
içermediğini; Katılımcının/Katılımcıların sahibi olmadığı müzik, ticari markalar, logolar veya diğer
telif hakkıyla korunan materyaller içermediğini (şirket adları, müzik, fotoğraflar, sanat eserleri,
televizyon, filmler ve diğer ortamlar da bu kapsamdadır) veya başka bir şekilde herhangi bir
üçüncü tarafın haklarını veya herhangi bir başka fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini; herhangi
bir üçüncü tarafla anlaşmaya tabi olmadığını ve bununla bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü
taraf onayı ve/veya lisansı gerekmediğini; Yarışma Kuruluşlarının, herhangi bir telif hakkı tahsil
topluluğu veya telif hakkı, komşu haklar veya manevi hak sahipleri veya bunları temsil eden

kişiler ve fikir, katılım materyallerinin ve bunlarla ilgili hakların kullanılması sonucu bu kişiler
adına hareket eden kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir kişi veya kuruluşa
herhangi bir ödeme yapmak zorunda olmayacağını; yerel makamlardan gereken bütün izinlerin
ve diğer izinlerin alındığının kanıtını içerdiğini taahhüt ve garanti edersiniz.
Hangi ülkeden katılıyor olursanız olun, yarışmaya katılarak Başvurunuzda veya Yarışmaya ya
da Yarışmayla ilgili bir etkinliğe katılımınızda İbra Edilen Kuruluşların ve diğer kişiler ve/veya
kuruluşların adını, namını veya itibarını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir içerik olmadığını,
bu kişi ve kuruluşları kötülemediğini, yanlış temsil etmediğini veya bunları aşağılayıcı
açıklamalar içermediğini; pornografik veya cinsel içerik, herhangi bir türden nefrete sevk eden
içerik (ırkçılık, cinsel ayrımcılık vs. dahil) içermediğini; şiddeti veya başka bir yaşayan canlıya
zarar vermeyi teşvik eden içerik veya diğer saldırgan, müstehcen veya uygun olmayan içerikleri
içermediğini; herhangi bir kişiyi tehdit, taciz eden veya korkutan herhangi bir türden tehdit
içermediğini ve herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal etmediğini veya
bir adli suçu teşvik edebilecek ya da bu yönde talimat sağlayabilecek herhangi bir içerik
yayınlamadığını, şahsen veya veliniz ya da yasal vasiniz vasıtasıyla, taahhüt ve garanti
edersiniz. Yarışma Yöneticisi tamamen kendi takdirine bağlı olarak Yarışma ruhunu ihlal ettiğini
veya Yarışma sırasında (bilimsel veya başka türlü) bir taahhüt veya garantiyi ya da bu Resmi
Kuralların bir koşulunu ihlal ettiğini tespit ettiği herhangi bir Katılımcıyı diskalifiye etme hakkını
saklı tutar. Yarışma Yöneticisi, Başvurular için Açık Çağrı süresince alınan bütün
Başvuruları gözden geçirme hakkını saklı tutar ve sadece Yarışma Yöneticisinin tamamen
kendi takdirine bağlı olarak belirleyeceği, bu Resmi Kurallara uyan Bölgesel Finalistler,
Global Finalistler, Ödül Sahipleri, Kategori ve Büyük Ödül Sahiplerini (“Uygun
Başvurular”) Yarışma Sitesinde yayınlayacaktır. Yarışma Kuruluşları tarafından tamamen
kendi takdirlerine bağlı olarak belirlenen şekilde bu Resmi Kurallara uymayan başvurular,
Yarışmadan diskalifiye edilecek ve Yarışma Sitesinde görülmeyecektir. İbra Edilen Tarafların
(aşağıda tanımlanan şekilde), Başvuruların üçüncü taraflarca yetkisiz kullanımından dolayı
sorumlu olmadığını, şahsen veya veliniz ya da yasal vasiniz vasıtasıyla kabul edersiniz. Yarışma
Kuruluşları herhangi bir Başvurunun yayınlanmasını garanti etmez.
G. TEKNİK SORUMLULUK KISITLAMASI: İlgili yasayla izin verilen ölçüde, ne Yarışma
Kuruluşları ne de ilgili ana kurumları, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, reklam ve tanıtım acenteleri,
yasal ve finansal danışmanlar ve bu Yarışma ile ilişkili (tüm ödül sağlayıcılar dahil ancak
bunlarla sınırlı olmayacak şekilde) tüm şirketler veya bu Resmi Kurallar yayınlandıktan sonra bu
Yarışmaya katılacak şekilde Yarışma Sitesine eklenebilen tüm diğer kuruluşlar ve ilgili
çalışanları, yöneticileri, hissedarları, acenteleri, lisans alanları, lisans verenleri, çalışanları veya
tüm İnternet erişimi sağlayıcılar (toplu olarak “İbra Edilen Taraflar”) (İbra Edilen Tarafın
ihmalinden kaynaklanan durumlar haricinde) bilgilerin yanlış veya eksik girilmesinden, insan
hatasından, teknik arızadan, kayıp/gecikmiş veri iletiminden, eksiklikten, kesintiden, silinmeden,
arızadan, herhangi bir telefonun hat arızasından, bilgisayar veya başka ağ, bilgisayar ekipmanı,
yazılım veya bunların herhangi bir kombinasyonundan, Yarışma Sitesine veya Google sitesine,
hizmetine veya varlığına erişilememesinden, Başvuruları yükleme veya Yarışmayla ilgili
materyalleri Yarışma Sitesinden veya Google Sitesinden, hizmetinden veya varlığından yükleme
sorunlarından veya gecikmiş, kayıp, çalınmış, hasarlı, yanlış yönlendirilmiş, hatalı, karışmış,
teslim edilmemiş veya eksik Başvurular veya diğer materyallerden dolayı sorumlu
tutulamayacaktır. Bu Resmi Kurallar açısından Başvurunun kabulü, Google sunucuları yüklenen
Projeyi, Yarışma Sitesinde başarılı bir şekilde aldığında ve gereken Başvuru bilgilerini aldığında

gerçekleşir. Yarışma sırasında toplanan bütün Başvuru/Katılımcı bilgileri sadece Katılımcılar
tarafından başvuru sırasında bu Resmi Kurallara (özellikle yukarıda atıfta bulunulan Google’ın
Gizlilik Politikaları dahil) uygun olarak verilen onaya göre kullanılacaktır.
5. ÖDÜLLENDİRME YAPISI:
Yerel Ödüller (SADECE ABD'DE İKAMET EDENLER İÇİN): Yerel Ödül sahipleri ayrı bir jüri
heyeti tarafından belirlenecektir. ABD'nin 50 eyaletinin her biri, Washington, D.C. ve uygun
başvuruda bulunulan katılımcı bölgelerden her birinden bir (1) kazanan olacaktır. Yerel Ödül
Sahipleri otomatik olarak Bölgesel Finalist yarışmasına katılmaya hak kazanacak ve yarışmaya
dahil edilecektir.
A. Bölgesel Finalistler:
En fazla 100 Bölgesel Finalist: İki (2) Kategoriden (Deney ve Mühendislik) her birinde üç (3)
Bölgenin (EMEA, APAC, ABD) her birinden her bir Yaş Grubu (1315 ve 1618) için en fazla
sekiz (8) artı her bir Kategoriden iki (2) Joker*.
*Joker, aşağıdaki gereksinimlere dayalı olarak belirlenir: Üç (3) bölgenin her birinden ilk otuz iki
(32) Bölgesel Finalistin seçilmesinin ardından, yaş grubu veya bölgeye bakılmaksızın her bir
Kategoriden en yüksek puanlı sonraki iki (2) Başvuru, Joker olarak seçilir.
B. Global Finalistler:
Yirmi (20) Global Finalist: İki (2) Kategoriden (Deney ve Mühendislik) her birinde iki (2) yaş
grubunda kazanlardan dört (4) kişi artı her bir Kategoriden (2) Joker*, (aşağıda belirtilen şekilde)
Kategori Ödülleri için yarışacaktır.
*Joker, aşağıdaki gereksinimlere dayalı olarak belirlenir: On altı (16) Global Finalistin
seçilmesinin ardından, yaş grubu veya bölgeye bakılmaksızın her bir Kategoriden en yüksek
puanlı sonraki iki (2) Başvuru, Joker olarak seçilir.
C. Kategori Ödülleri:
DENEY KATEGORİSİ:
Scientific American Ödülü: Scientific American Ödülü, Deney Kategorisinden bir (1) kazanana
verilecektir.
National Geographic Ödülü: National Geographic Ödülü, Deney Kategorisinden bir (1)
kazanana verilecektir.
MÜHENDİSLİK KATEGORİSİ:
LEGO Education Ödülü: LEGO Education Ödülü, Mühendislik kategorisinden bir (1) kazanana
verilecektir.
Virgin Galactic Ödülü: Virgin Galactic Ödülü, Mühendislik Kategorisinden bir (1) kazanana
verilecektir.
D. Büyük Ödül Sahibi:

Kategori Ödüllerinden bir (1) Finalist, Büyük Ödül Sahibi seçilecektir. İlgili Kategoride bir sonraki
en yüksek puana sahip katılımcı Finalist seçilecek ve Büyük Ödül Sahibi yerine Kategori
Ödülünün sahibi olacaktır. Büyük Ödül Sahibi, Büyük Ödüle ek olarak Kategori Ödülü
almayacaktır.
E. Ek Ödüller (bu ödüller, Kategori Ödüllerinden bağımsızdır):
İlham Veren Eğitimci Ödülü: İlham Veren Eğitimci Ödülü, öğrencileri Science Fair Yarışması’na
katılmaya teşvik eden bir eğitimciye veriliyor. İsteğe bağlı: Kayıt işlemi sırasında Katılımcı
kendisine kimin ve neden ilham verdiğini belirtebilir.
6. BÖLGESEL FINALISTLER, GLOBAL FINALISTLER, ÖDÜL SAHIPLERI VE BÜYÜK ÖDÜL
SAHIBINI BELIRLEMEK IÇIN DEĞERLENDIRME:
A. Jüri:
Katılım gereksinimleri ve aşağıdaki kriterler toplu olarak bu Resmi Kurallarla ilgili “Kriterler”
olarak değerlendirilecektir. Temsilcilerden oluşan bir heyet (“Jüri Heyeti” veya “Jüri”) Uygun
Başvuruların ne şekilde ve hangi sürece göre değerlendirileceğini kendisi belirleyecektir.
1. Bölüm: Özet
Mükemmel bir özet, araştırdığınız soru veya sorunun kısa, net bir özetini, projenizin aşamalarını,
neyi başarmayı amaçladığınızı ve ne kadarını başardığınızı açıklar.
2. Bölüm: Benim / takımım hakkında
Mükemmel Katılımcılar/Takımlar bilim veya mühendislik için gerçek bir tutku sergileyecek ve
fikirlerini güvenle, net ve heyecanlı bir şekilde sunacak ve kazanmanın kendileri için ne anlama
geldiğini açıklayacaktır.

*3. Bölüm: Soru / Teklif
Mükemmel bir soru veya teklif ilginç, yaratıcı olacak, bilimsel olarak ifade edilecek ve bugünkü
dünyayla ilgili olacaktır. Katılımcılar/Takımlar sorunun yönlendirdiği hipotez veya beklenen
sonucu kapsayacaktır, net bir şekilde odaklanmıştır ve mevcut bilgileri temel alır.
4. Bölüm: Araştırma
Mükemmel Katılımcılar/Takımlar, Başvurularını şekillendirmelerine ve çalışmalarını ilgili bir
gerçek dünya bağlamına oturtmalarına yardımcı araştırmalar gerçekleştirecektir.
*5. Bölüm: Yöntem / Test ve Yeniden Tasarlama
Mükemmel Katılımcılar/Takımlar, iyi deneysel teknikler veya test süreçleri kullandıklarını
gösterecek ve yöntemlerini net ve ayrıntılı bir şekilde açıklayacaktır.
*6. Bölüm: Sonuçlar
Mükemmel Katılımcılar/Takımlar ilgili verileri, sonuçları veya gözlemlerini doğru bir şekilde
kaydedecek, bunları açık bir şekilde sunacak ve bunların desteklediği biçim veya eğilimleri
açıklayacaktır.

*7. Bölüm: Sonuç / Rapor
Mükemmel bir sonuç veya rapor, deney veya testlerin soru veya sorunu nasıl cevapladığını veya
neden cevaplayamadığını ve hipotezi destekleyip desteklemediğini açıklayacaktır.
8. Bölüm: Kaynakça, Referanslar ve Bildirimler
Mükemmel Katılımcılar/Takımlar, başvurdukları ve/veya atıfta bulundukları bilgi kaynakları için
açık referanslar sağlayacak ve aldıkları tüm destek için (örneğin ekipman ve materyal bulma,
güvende kalma veya bilmedikleri ekipman veya teknikleri kullanma) ilgililere teşekkür edecektir.
B. Bölgesel Finalistlerin Belirlenmesi:
Yerel Ödüller (SADECE ABD'DE İKAMET EDENLER İÇİN): Uygun başvurular (yukarıdaki 5.
maddede tanımlandığı şekilde) her bir konum jürisi tarafından aşağıdaki kriterlere göre
değerlendirilir (Bölgesel Finalistlerle aynı kriterler).
Bir Heyet, bütün Uygun Başvuruları gözden geçirecek ve sıralamaya koyacaktır. Bu turda Heyet
sadece yukarıda yıldızla işaretli bölümleri (3. Bölüm (Soru/Teklif), 5. Bölüm (Yöntem / Test ve
Yeniden Tasarım), 6. Bölüm (Sonuçlar) ve 7. Bölüm (Sonuç/Rapor)) okuyabilir. Belirtilen kelime
veya uzunluk sınırlarını aşarsanız, başvuru sürecinde belirtilen şekilde heyetin bu kurallarda
belirtilen sınırı aşan kısmı okuyacağı veya izleyeceği garanti edilemez. Katılımcılar herhangi bir
bölümde ek destekleyici içerik (örneğin Google Dokümanlar/ETablolar/Slaytlar’da oluşturulan
belgeler veya YouTube videoları ekleyerek) sağlayabilir. Ancak Heyetin bu destekleyici içeriği
okuma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Her bir Başvuru bölümü için Heyet tarafından verilebilecek maksimum puan aşağıda
belirtilmiştir:
1) Soru / Teklif (maksimum puan 5)
2) Yöntem / Test ve Yeniden Tasarım (maksimum puan 15)
3) Sonuçlar (maksimum puan 15)
4) Sonuç / Rapor (maksimum puan 15)
50, tam puandır.
En yüksek yüz (100) puanlı başvurular: İki (2) Kategoriden (Deney ve Mühendislik) her birinde
üç (3) Bölgenin (EMEA, APAC, ABD) her birinden her bir Yaş Grubu (1315 ve 1618) için en
fazla sekiz (8) artı dört (4) Joker, “Potansiyel Bölgesel Finalistler” olarak değerlendirilecektir.
Bölgesel Finalistler yayınlanmadan önce, ilk Jüri Heyeti takip edilen bilimsel yöntem veya
mühendislik süreçlerinin doğru olduğundan ve bu Resmi Kuralların herhangi bir şekilde ihlal
edilmediğinden emin olmak için en yüksek puanlı başvuruların tamamını okuyacaktır. Bir
potansiyel Bölgesel Finalistin bu Resmi Kuralları ihlal ettiği belirlenirse, bu kişi diskalifiye
edilecek ve ilgili Kategori/Yaş/Bölgede en yüksek puanlı bir sonraki başvuru Bölgesel Finalist
olarak değerlendirilecektir.
Bölgesel Finalistin İlanı: 100 Bölgesel Finalist, Google Science Fair Sitesinde ilan
edilecektir.
C. Global Finalistlerin Belirlenmesi:

Bölgesel Finalist Jüri Heyeti, yukarıda belirtilen ilgili Kriterlere dayalı olarak toplam 20
“Potansiyel Global Finalist”i belirlemek üzere her Kategoride (Mühendislik ve Deney) iki (2)
yaş grubunun (1315, 1618) her biri için dört (4) potansiyel yaş grubu Global Finalistlerini (her
bir Kategoride toplam sekiz (8) ve dört (4) Joker  yaş veya bölgeye bakılmaksızın her bir
kategoriden 2 adet) seçmek üzere bütün Bölgesel Finalist başvurularını puanlayacaktır.
Bölgesel Finalistlerin, Jüri Heyetinin bir temsilcisi ile telefonla ve/veya görüntülü mülakata
katılması istenebilir. Jüri Heyeti, Bölgesel Finalistlerin öğretmenlerinden veya danışmanlarından
referans da isteyebilir.
Potansiyel Global Finalistin herhangi bir nedenle diskalifiye olması halinde (aynı kriterlere göre
belirlenen) bir yedek, Potansiyel Global Finalist olarak seçilecektir. Bütün Potansiyel Global
Finalistlerin yasal olarak yasak olmadığı sürece bir Uygunluk Beyanı (veya Sertifikası ya da
Açıklaması (duruma göre)) ve Reklam İbranamesi; bir Katılımcı Sözleşmesi ve İbraname;
Sponsor tarafından ihtiyaç duyulabilecek başka sözleşmeler (toplu olarak “İbranameler”) ve bir
seyahat ibra belgesi imzalaması ve bunları eposta bildiriminde belirtilen tarihe kadar eposta ya
da faks yoluyla (veya daha sonra Yarışma Yöneticisine postayla) göndermesi gerekecektir.
Potansiyel Global Finalistin ikamet ettiği bölgede reşit kabul edilmemesi halinde İbranamelerin,
bu kurallarda belirtilen reşit olmayan Finalistlerle ilgili tüm gereksinimleri karşılamaktan sorumlu
olacak Katılımcının velisi veya yasal vasisi tarafından doldurulması ve imzalanması gerekecektir
(ve ayrıca Potansiyel Global Finalist İspanya’da reşit olmayan bir kişiyse, Katılımcının velisi
veya yasal vasisinin İbranamelerin içeriği hakkında Savcıya (“Ministerio Fiscal”) bildirimde
bulunması gerekecektir). Potansiyel Global Finalistlere gönderilen İbranamelerden herhangi
birinin teslim edilememesinden dolayı iade edilmesi halinde, bir Potansiyel Global Finaliste
makul bir süre zarfında ulaşılamaması veya uygun bir şekilde imzalamaması ve bu kurallarda
açıklanan tüm İbranameleri belirtilen süre zarfında teslim edememesi halinde veya bir
Potansiyel Global Finalistin uygun olmadığının veya bu Kurallara uymadığının belirlenmesi
halinde, Potansiyel Global Finalist diskalifiye edilir ve tamamen Yarışma Yöneticisinin takdirine
bağlı olarak zaman elverdiği ölçüde bir sonraki en yüksek puanlı Başvuruda bulunan kişiye
bildirim yapılır. “Uygunluk Beyanı ve Reklam İbranamesi”nin tanıtım amacıyla ve ek bir ücret
ödemeksizin Finalistlerin tam adının, resimlerinin, ikamet ettiği şehrin, arka plan bilgilerinin,
hikayelerinin ve fotoğraflarının kullanılması onayını da içerdiğini unutmayın. Belirsizliğe meydan
vermemek amacıyla, bu tür bir onayın reddedilmesi Potansiyel Global Finalistin ilgili ödülü
almasını önlemeyecektir.
D. Kazananların Belirlenmesi:
Yirmi (20) Global Finalist, 2019'un Temmuz ayında düzenlenecek final birincisi seçim etkinliğine
katılmak üzere Mountain View, California’daki Google Genel Merkezine seyahat Global Finalist
Ödülünü kazanacaktır. Finalistlerin önceden belirlenen sayıda gün boyunca etkinliğe katılması
gerekecektir. Bu etkinlikte, “ünlü” bir Jüri Heyeti her bir Başvuruyu gözden geçirecek ve Kategori
Ödülü Kazanlarını seçecektir. Gerektiğinde nihai kararı vermek üzere bir Jüri Başkanı
belirlenecektir. Her bir Katılımcı, Başvurularını “ünlü” Jüri Heyetine sunacaktır. Jüri, Global
Finalistler arasından her bir Kategorideki iki (2) en yüksek puanlı Başvuruya dayalı olarak dört
(4) Kategori Ödülünün her biri için bir (1) Kategori Birincisi seçecektir. Ardından jüri, dört (4)
Kategori Birincisi arasından bir (1) Büyük Ödül Sahibini seçecektir. (İlgili Kategoride bir sonraki
en yüksek puana sahip Katılımcı Finalist seçilecek ve Büyük Ödül Sahibi yerine Kategori
Ödülünün sahibi olacaktır.) Değerlendirme/birinci belirleme sürecinin herhangi bir aşamasında

beraberlik yaşanması halinde, ünlü jüri heyetinin üyeleri tarafından berabere kalan bütün
Başvurular oylanacaktır. Oyların eşit olması halinde, Jüri Başkanı kazananı belirleyecektir.
Kategori Birincileri ve Büyük Ödül Sahibinin başvuruları bu şekilde belirlenecek ve 2019'un
Temmuz ayında Yarışma Sitesinde yayınlanacaktır. Global Finalist, Kategori Birincisi, Ödül
Sahibi ve/veya Büyük Ödül Sahibi olarak seçilmek, uygunluğun ve bu Resmi Kurallara uygunluk
kanıtının, bu Resmi Kurallara uyulduğunun ve Sponsorun onayının doğrulanmasına tabidir.
Birinciyi seçme etkinliği herhangi bir nedenle iptal edilirse, Sponsor yukarıda belirtilen Kriterlere
dayalı olarak ek değerlendirme turlarıyla final birincilerini seçecektir.
E. Ek Ödül Sahiplerinin Belirlenmesi: Jüri, Ek Ödüllerin her biri için bir (1) Kazanan
seçecektir.
İlham Veren Eğitimci Ödülü: Başvurular için Açık Çağrı ve/veya Mountain View, California’daki
final birincisini seçme etkinliği sırasında Katılımcıların, Yarışmaya girmelerine ilham veren bir
kişi hakkında bilgi ekleme seçeneği olacaktır. İlham Verici Eğitimci Ödülü, Finalistlerden birinin
(1) Yarışmaya girmesine yardımcı olan bir ilham verici öğretmeni ödüllendirir.
İlham Veren Eğitimci Ödülü için değerlendirme kriterleri ve maksimum puan:
1) Öğretmen sınıfınızın/okulunuzun Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM)
programlarına katılmasına ilham verdi mi? (maksimum puan 5)
2) Öğretmen eşsiz ve genel ilgilerinize uygun bir projeyi belirleme konusunda sizi teşvik
etti mi? (maksimum puan 5)
3) Proje boyunca size danışmanlık sağlamaya ve destek olmaya hazır mıydı?
(maksimum puan 5)
4) Öğretmeninizin neden harika bir ilham kaynağı olduğunu anlatın?
(maksimum puan 10)
25, tam puandır.
En yüksek puanlı Başvuru, potansiyel kazanan olarak adlandırılacaktır. Beraberlik durumunda
Jüri kazananı belirleyecektir.
F. Tüm Değerlendirme Turları için Koşullar:
Bir Bölgesel Finalist, Global Finalist, Kategori Birincisi, Ödül Sahibi veya Büyük Ödül Sahibinin
bu Resmi Kurallara uygun olmadığı veya uymadığı belirlenirse, Katılımcı diskalifiye edilir ve
diskalifiye edilen kişi veya Başvuru (Yarışma Sitesinde veya başka bir ortamda) halka
duyurulmuş veya gösterilmiş olsa bile Sponsor yedek Katılımcıyı seçebilir.
Jüri Heyetinin kararları (mahkemeye taşınabilecek herhangi bir talep sınırlanmaksızın)
Yarışmayla ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcıdır.
Not: Teslim edilen İbranamelerden veya Yarışma Kuruluşları tarafından istenen herhangi
bir başka formdan öğrenilen herhangi bir durumun bu Resmi Kuralları veya diğer Yarışma
formları veya belgelerini ihlal ettiğinin tespiti halinde, Yarışma Kuruluşlarının tamamen
kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Katılımcıyı diskalifiye etme hakkının saklı
olduğunu kabul edersiniz.
7. ÖDÜL AYRINTILARI

A. Büyük Ödül:
Bir (1) Büyük Ödül Sahibi, Büyük Ödül Sahibinin gelecekteki eğitimi için kullanılması amacıyla
Google’dan 50.000 Amerikan Doları burs kazanacaktır. Büyük Ödül Sahibi bir Takımsa, 50.000
Amerikan Doları, Takım üyeleri arasında eşit şekilde paylaştırılacaktır. Tamamen Sponsorun
takdirine bağlı olarak eşdeğer veya daha büyük değerde bir ödül verilebilir.
Büyük Ödül YPD: 50.000 Amerikan Doları'dır.
B. Kategori Ödülleri:
Deney Kategorisi Ödülleri:
National Geographic Ödülü: Ödül: National Geographic Ödülü sahibi/sahipleri (en fazla üç
kişi), Miami, Florida’dan hareket edecek 15 – 20 National Geographic Öğrenci Gezisi ile 15
günlük Ekvator ve Galápagos Adalarına seyahat edecektir. Belirtilen ödülün herhangi bir
nedenle sunulamaması durumunda Sponsorun ödülü eşit veya daha yüksek değerde bir ödülle
değiştirme hakkı bulunmaktadır. Bu gezi sadece İngilizce gerçekleştirilecektir. Seyahat detayları
uygunluk durumuna göre değişebilir. Seyahat eden kişiler, seyahat için National Geographic
Öğrenci Gezisi şart ve koşullarını kabul eder. Ödül, 2019 takvim yılında seyahat için geçerlidir.
Yer durumu uygunluğa bağlıdır.
Ayrıca National Geographic, kazananın/kazanların eğitim ve danışmanlık programını geliştirmek
amacıyla 15.000 Amerikan Doları burs sağlayacaktır (danışman
belirlendikten/görevlendirildikten sonra 1 yıl geçerlidir). Öğrencinin, vahşi yaşam ve doğanın
güzelliklerini öğrenmek ve keşfetmek için bir yıl süreyle danışman olarak bir National
Geographic uzmanı ile çalışma imkanı olacaktır.
National Geographic Ödülü: Kazanan kişi başına 26.00032.900 Amerikan Doları (takımsa, tüm
takım üyeleri seyahat/danışmanlık programına katılacaktır; burs takım içinde eşit olarak
paylaştırılacaktır).
Scientific American Ödülü: Ödül: Ödül kazanan kişi/kişiler ve her ödül kazanan kişiyle birlikte
bir (1) veli/yasal vasi, Scientific American'ın seyahat ettiği büyüleyici mekanlardan birine
Scientific American Cruise ile seyahat etme şansı yakalayacaktır. Gemideki bilim adamlarıyla
seminerler ve görüşmelerin yapılacağı eşsiz bir deneyimdir. Son zamanlardaki seyahatler
Panama Kanalı ve Akdeniz'e yapılmıştır. Daha fazla bilgiye www.scientificamerican.com/travel
adresinden ulaşabilirsiniz. Ödül, 2019 takvim yılında seyahat için geçerlidir ve seyahatin
uzunluğu Scientific American tarafından belirlenecektir.
Ayrıca Scientific American, kazanan/kazanların eğitim ve danışmanlık programını geliştirmek
amacıyla 15.000 Amerikan Doları burs sağlayacaktır (danışman
belirlendikten/görevlendirildikten sonra 1 yıl geçerlidir). Öğrencinin, kuramsal bilimlerdeki
gelişmeleri öğrenmek ve keşfetmek için bir yıl süreyle danışman olarak Scientific American
topluluğu ile çalışma imkanı olacaktır.
Scientific American Kategorisi Ödülü YPD: Kazanan kişi başına 30.000 Amerikan Doları
(takımsa, tüm takım üyeleri seyahat/danışmanlık programına katılacaktır; burs takım içinde eşit
olarak paylaştırılacaktır).

Mühendislik Kategorisi Ödülleri:
LEGO Education Ödülü: Ödül: LEGO Education Usta Ödülü, en büyük mühendislik
zorluklarından bazılarını çözmek için yenilikçi, pratik bir yaklaşım uygulayan kazanan kişi/kişileri
ödüllendirmektedir. Kazanan kişi/kişiler, her kazanan için bir veli veya yasal vasi ile birlikte
Billund, Danimarka’daki LEGO Group genel merkezine seyahat edecek ve öğrenci burada
LEGO Education çalışanları ve tasarımcılarıyla tanışacaktır. Seyahatin uzunluğu LEGO
tarafından belirlenecektir. Öğrenci, LEGO Üretim tesislerini, LEGO Idea House’u gezecek ve
LEGOLAND Danimarka bileti alacaktır. Ayrıca, Billund, Danimarka’daki LEGO Education
tasarımcılarından birinin tasarladığı özel bir LEGO modeli kazanacaktır.
Ödül, 2019 takvim yılında seyahat için geçerlidir. Ayrıca LEGO, kazanan/kazanların eğitimini
geliştirmek amacıyla 15.000 Amerikan Doları burs sağlayacaktır.
LEGO Education Ödülü YPD: Kazanan kişi başına 25.000 Amerikan Doları (takımsa, tüm takım
üyeleri seyahate katılacaktır; burs takım içinde eşit olarak paylaştırılacaktır).
Virgin Galactic Öncü Ödülü: Ödül: Ödülü sahibi ve her ödül sahibi için bir veli/yasal vasi,
California’daki Virgin Galactic tesislerini gezme, Virgin Galactic rüyasını gerçeğe dönüştüren bir
grup sıra dışı mühendisle tanışma ve yeni uzay gemilerini tanıma eşsiz fırsatına sahip olacaktır.
Ziyaret ödülü zamanlaması 2019 takvim yılında Virgin Galactic, Google ve Virgin Galactic Öncü
Ödülü Sahibi/Sahipleri arasında karşılıklı kararlaştırılan bir tarihte olacaktır. Gezi sırasında uzay
gemisi ve taşıyıcı uçağın bulunmasını sağlamak için elimizden gelen çaba gösterilecektir.
Kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı Virgin Galactic’in bu veya diğer ödül kriterlerini
karşılayamaması halinde Virgin Galactic ve Sponsor, ödülü eşit veya daha yüksek değerde bir
ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.
Ayrıca Virgin Galactic, kazanan/kazanların eğitim ve danışmanlık programını geliştirmek
amacıyla 15.000 Amerikan Doları burs sağlayacaktır (1 yıl geçerlidir). Öğrenci uzay
araştırmaları ve fizik alanındaki çalışmalarını nasıl sürdürebileceğini öğrenmek için danışman
olarak bir yıl süreyle bir Virgin Galactic yöneticisiyle/mühendisiyle çalışma şansına sahip
olacaktır.
Virgin Galactic Kategorisi Ödülü YPD: Kazanan kişi başına 23.000 Amerikan Doları (takımsa,
tüm takım üyeleri seyahat/danışmanlık programına katılacaktır; burs takım içinde eşit olarak
paylaştırılacaktır).
BÜTÜN ÖDÜLLERLE İLGİLİ NOT: Sponsor, yukarıda belirtilen seyahatlerden her biriyle
ilgili olarak her bir ödül sahibi (veya ödül sahibi takım üyesi) artı kazanan kişinin ikamet
ettiği ülkede reşit olmaması halinde her bir ödül sahibinin bir (1) velisi/yasal vasisi için
gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti sağlayacaktır. Ödüllerin değeri, uçak bileti
fiyatlarındaki değişime ve kalkış ve varış noktaları arasındaki mesafeye göre değişebilir.
Herhangi bir ödülle ilişkili bütün vergiler ve burada açıkça belirtilmeyen tüm giderler;
kalkış hava limanına gidiş dönüş ulaşımı, yemekler, alkollü içecekler, vergiler, bahşişler,
sigorta, oda servisi, telefon görüşmeleri, hediyelik eşyalar vs. dahil ancak bunlarla sınırlı
olmayacak şekilde ödül sahibinin sorumluluğundadır. Havayolu şirketi ve otel
yönetmelikleri ve koşulları geçerlidir. Seyahatin bölümlerinde bildirimde bulunmaksızın
değişiklik yapılabilir. Seyahat ve konaklama, yer durumuna, belirli kısıtlamalara, dolu

tarihlere ve Sponsorun onayına bağlıdır. Otele giriş sırasında ödül sahibinden (veya
veli/yasal vasi) bir kredi kartı ibrazı istenebilir. Ödül sahibi ve veli/yasal vasi, kalkış
öncesinde gereken bütün seyahat belgelerini (pasaport, vize, geçerli fotoğraflı kimlik
belgesi, kredi kartı vs.) temin etmekten kendisi sorumludur. Seyahat belgelerinin elde
edilmesiyle ilişkili masraflar, ödül sahibi ve veli/yasal vasinin sorumluluğundadır.
Sponsor, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Ödülü veya Ödülün herhangi
bir bölümünü eşit veya daha yüksek değerde bir bölümle değiştirme ve/veya ikame etme
hakkını saklı tutar. Sponsor, uçak ve otelleri kendi takdirine göre belirleyecektir. Ödül
sahibi (veya ödül sahibi takımsa kazanan takım üyeleri) ve veli/yasal vasiler aynı
güzergahta seyahat etmelidir. Tüm seyahat tarihleri, Sponsor’un takdirine bağlı olarak
değiştirilebilir. Seyahat kısıtlamaları, koşullar ve sınırlamalar geçerli olabilir. Seyahat
düzenlemeleri, yer durumuna bağlıdır ve gidiş dönüş olmalıdır. Sponsor herhangi bir
bagaj hasarından veya iptal, gecikme veya değişikliklerden ya da havayolu şirketleri,
oteller veya diğer ulaşım şirketlerinin veya gereken hizmet ve konaklamayı sunan diğer
kişilerin hareketleri veya hatalarından dolayı sorumlu tutulamayacaktır.
Bütün Kategorilerin Ödüllerinin Toplam YPD: 109.900 Amerikan Doları'dır.
C. Ek Ödüller:
İlham Veren Eğitimci Ödülü: Okula LEGO Education Ürünlerinin satın alınması için kullanılmak
üzere 5.000 Amerikan Doları hediye kartı.
İlham Veren Eğitimci Ödülü YPD: 5.000 ABD doları.
Yerel Ödül (SADECE ABD'DE İKAMET EDENLER İÇİN): Yerel Ödülü Kazananların her birine
bir android tablet ile birlikte bir tşört, bir çanta ve çıkartmalar içeren bir Google hediye paketi
verilecektir: YPD: 250 ABD doları.
Yerel Ödülün toplam YPD tutarı katılımcı konum sayısına göre belirlenecektir.
Bölgesel Finalistler: 100 Bölgesel Finalistin her birine bir Chromebook ile bir tşört, bir çanta ve
çıkartmalar içeren bir Google hediye paketi verilecektir: YPD: 125 ABD doları
Bölgesel Ödüllerin toplam YPD: 12.500 ABD doları.
Tüm Ek Ödüllerinin Toplam YPD: 17.500 Amerikan Doları’dır (Yerel Ödüller dahil değildir)
D. Global Finalist Ödülleri:
Yirmi (20) Global Finalist (bir takımın her bir üyesi dahil) aşağıdakileri alacaktır:
● Bir LEGO Education Hediye Çantası
● Bir Google Hediye Çantası
● National Geographic Aboneliği: 2019 yılı Eylül ayından veya buna yakın bir tarihten
başlamak üzere National Geographic dergisine 12 aylık abonelik.
● Scientific American Aboneliği: 2019 yılı Eylül ayından başlamak üzere Scientific
American dergisine 12 ay süreyle basılı ve dijital abonelik.
● Virgin Galactic Hediye Çantası

Her bir Finalist Ödülünün YPD: 800 Amerikan Doları'dır.
Global Finalist Ödüllerinin Toplam YPD: 16.000 Amerikan Doları'dır.
E. Kazanan Seçim Etkinliği için Mountain View’a Seyahat:
Yirmi (20) Global Finalist, Global Finalistler (ilgili durumda tüm Takım Üyeleri dahil) için ve
Seyahat eden kişi ikamet ettiği ülkede reşit değilse bir velisi veya yasal vasisi ile birlikte (her biri
“Seyahat Eden”), 2019'un Temmuz ayında veya buna yakın bir tarihte düzenlenecek Final
Birincisi Seçme Etkinliğine (sadece Global Finalist) katılmak üzere Mountain View, California,
ABD’ye minimum üç (3) gün/iki (2) gecelik bir seyahat (seyahat uzunluğu çıkılan ülkeye ve
Sponsorun takdirine göre ilişkili seyahat süresine bağlıdır) kazanacaktır. Seyahatin net tarihleri,
Sponsor tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlenecektir. Kazanan Seçme
Etkinliğinin tarihi, saati ve konumu da tamamen Sponsorun takdirine bağlı olarak değiştirilebilir
ve Seyahat Edenlerin ve veli/yasal vasilerin on beş (15) gün veya daha kısa bir süre önceden
haber verilerek seyahat etmeleri gerekebilir. Seyahat Edenlerin, Sponsor tarafından seçilen
seyahat tarihlerinde seyahat edemeyecek olması durumunda, bu Seyahat Eden kişinin (eğer bir
Takım Üyesiyle Takımın) ödülden feragat ettiği kabul edilir ve yukarıda belirtilen değerlendirme
prosedürüne uyularak tamamen Sponsorun takdirine bağlı şekilde bir yedek Global Finalist
seçilebilir. Seyahat imkanı, her bir Seyahat Eden kişi (ve reşit değillerse, her birine eşlik edecek
bir (1) veli/yasal vasi) için Seyahat Edenlerin evine en yakın şehirdeki büyük bir havalimanından
(tamamen Sponsorun takdirine bağlı) Mountain View, California, ABD’ye ekonomi sınıfı, gidiş
dönüş hava yoluyla ulaşımı kapsayacaktır (Seyahat Edenler, Mountain View, California’nın iki
yüz (200) mil çapındaki bir yerde yaşıyorsa, Sponsorun takdirine bağlı olarak kara yoluyla
ulaşım sağlanabilir ve bunun yerine herhangi bir ücret veya alternatif sunulmaz); Sponsor
tarafından belirlenen şekilde özel otomobil/panelvan/otobüsle Mountain View, California’da
otel/havalimanına kara yoluyla gidiş dönüş ulaşımı (Seyahat Edenler hava yoluyla ulaşıma
uygun değilse, havalimanıotele gidiş dönüş ulaşımı sağlanmayacaktır); Sponsorun seçtiği bir
otelde standart otel konaklaması (Sponsor tarafından belirlenen şekilde bir (1) oda, tek veya çift
yatak) ve otel, ilgili etkinlikler ve Birinci Seçme Etkinliğine gidiş dönüş ulaşımını kapsayacaktır.
Ödülün kabulü ve kullanımıyla ilişkili olarak bu Resmi Kurallarda karşılanacağı belirtilmeyen tüm
federal, eyalet, yerel, kasaba, şehir vergileri veya diğer vergiler (gelir ve stopaj vergileri dahil),
bagaj ücretleri, seyahat belgeleri, sigorta, yemekler, küçük harcamalar, oda içi harcamalar,
telefon ücretleri, içecekler, ikramlar ve diğer harcamaları kapsayan ancak bunlarla sınırlı
olmayan tüm masraflar ve giderler tamamen Seyahat Edenlerin (ve Seyahat Eden kişinin reşit
olmaması halinde velisi veya yasal vasisinin) sorumluluğundadır.
Her bir Seyahatin YPD (bu Resmi Kuralların ve İbranamelerin yayınlandığı tarihlerdeki
değerler baz alınarak): her bir kişi için 3.500 Amerikan Doları (veya bir veli/yasal vasinin
eşlik etmesi gerekirse her bir kişi için 4.500 Amerikan Doları). Gerçek değer, hangi şehirden
gelindiğine bağlı olarak değişir. Sponsorun acentesi tarafından seyahat ayarlamaları
yapılacaktır. Sponsor ve Sponsorun acenteleri, kalkış havalimanı, varış havalimanı, havayolu
şirketi, uçuş saatleri ve konaklanacak otel seçimiyle ilgili tüm takdir yetkisine sahiptir. İbra Edilen
Taraflar, uçuş iptali/gecikmesi sonucu oluşan masraflardan sorumlu değildir. Seyahat Edenler ve
veli/yasal vasi (varsa) aynı güzergahtan seyahat etmelidir ve seyahatten önce tüm seyahat
belgelerini (örneğin kabul edilebilir fotoğraflı kimlik, pasaport, vize vs.) ve zorunlu (veya isteğe
bağlı) sigorta (sağlık, seyahat vs.) belgelerini temin etmekten sorumludur. Ödüllerden: (a)

Sponsorun belirttiği süre içerisinde herhangi bir nedenle herhangi bir seyahat belgesinin veya
tümünün temin edilememesi; (b) Seyahat Edenlerin seçildiği tarihte ülkesinden ayrıldıktan sonra
tekrar ülkesine girme hakkının olmaması veya (c) Seyahat Edenlerin ve/veya velileri/yasal
vasilerinin Amerika Birleşik Devletleri’ne girmesini yasaklayan göç veya seyahat belgesi
sorunlarının ortaya çıkması durumunda, feragat edilir. Son durumda, Seyahat Edenlerin ve
(duruma göre) velinin veya yasal vasinin, geldiği noktaya geri dönüşünü ayarlaması ve tüm
ücreti kendisinin ödemesi gerekecektir. Her bir Seyahat Eden kişi (Seyahat Eden kişinin reşit
olmaması halinde velisi veya yasal vasisi), ilgili uluslararası/yurt içi seyahat prosedürlerini ve
kısıtlamalarını öğrenmek ve bunlara uymaktan sorumludur. Tüm Seyahat Edenler ve (ilgili
durumda) velileri/yasal vasileri, yaygın bir kredi kartının ibrazı dahil ancak bununla sınırlı
olmamak üzere tüm otel giriş gereksinimlerine uymaktan sorumludur. Bu seyahat paketinin
ayrıntıları müsaitliğe göre belirlenecektir ve tamamen Sponsorun takdirindedir. Seyahatin tüm
şartları ve koşulları bildirimle birlikte sağlanacaktır. Seyahat, Sponsorun acentesi kanalıyla
Sponsorun seçtiği bir şirket üzerinden gerçekleştirilmelidir. Rezervasyonlar müsaitlik durumuna
bağlıdır. Seyahat kısıtlamaları ve dolu tarihler olabilir. Herhangi bir Seyahat Eden kişinin,
herhangi bir nedenle Kazanan Seçme Etkinliğine katılamaması halinde, bunun yerine herhangi
bir ücret veya alternatif sağlanmayacak ve Yarışma Kuruluşlarının bu Seyahat Eden kişiye karşı
başka herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.
F. Genel Ödül Koşulları (Tüm Ödüller İçin): Ödüller devir ve temlik edilemez veya nakitle
değiştirilemez ancak Sponsor kendi takdirine bağlı olarak eşit veya daha yüksek değerde bir
ödül verebilir. Kazanan tarafından yerine başkası belirlenemez. Herhangi bir ödül yerine nakit
para karşılığı sağlanmaz. Önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ödüllerde değişiklik
yapılabilir. Sponsor tamamen kendi takdirine bağlı olarak eşit veya daha yüksek parasal değere
sahip bir ödül verme hakkını saklı tutar. Ödül bir bursu kapsıyorsa bu durumda (i) burs şartları
ve koşulları geçerli olacak ve kazanan kişiden (veya kazanan kişinin reşit olmaması halinde
velisi/yasal vasisinden) Sponsorun takdirine göre seçtiği bir burs yöneticisi ile bir anlaşma
imzalaması istenebilir; (ii) burs sadece burs yöneticisi tarafından doğrulanan şekilde kolej,
üniversite veya ilgili bölgesel, eyalet veya ulusal yetkililer tarafından onaylanan mesleki/teknik
okulda geçerlidir ve (iii) seçilen burs ödeme seçeneklerine bağlı olarak ABD'deki burs
kazananlar burs değerinden dolayı bir IRS 1099 Formunu alabilir. Yukarıda belirtilen ödüllere ek
olarak, birincinin ülkesindeki Google ofisleri Google’ın takdirine bağlı olarak birincilere ek ödüller
sağlayabilir. Burada karşılanacağı belirtilmeyen tüm federal, eyalet, ülke, belediye ve diğer vergi
yükümlülükleri (gelir ve stopaj vergileri dahil) ve ödülün kabulü ve kullanımıyla ilişkili tüm diğer
masraflar ve giderler, Yarışmayı Kazananların sorumluluğundadır. Amerika Birleşik
Devletleri’nde yasal olarak ikamet eden her bir Yarışma Kazananı, ödül değerinin 600 Dolar
üzerinde olması halinde, ödülünün değeri için bir 1099 vergi formu dolduracaktır. Ödüller 2019
yılı Temmuz ayında veya buna yakın bir tarihte verilecektir. Herhangi bir ödülün burada
belirtilmeyen tüm ayrıntıları Sponsorun takdirine bağlıdır ve ödüllerin tüm şart ve koşulları,
ödülün verileceği zaman kazanana açıklanacaktır.
G. Reşit Olmayanlar için Ödül Koşulları (Tüm Ödüller için): Kazanan kişi ikamet ettiği
bölgede reşit kabul edilmiyorsa, ödül kazananlar için burada belirtilen tüm gereksinimleri yerine
getirmekten sorumlu olacak veli veya yasal vasi adına ödül kısmen veya tamamen verilecektir
ancak aşağıda belirtilen faaliyetlere veli veya yasal vasi değil ödül kazanan kişi katılacaktır. Ödül
kazanan kişi ikamet ettiği bölgede reşit kabul edilmiyorsa ve ödülün bir parçası olarak seyahat
etmesi gerekiyorsa, kendisine velisi veya yasal vasisinin eşlik etmesi gerekir. Ödül Kazananların

ve velilerinin/yasal vasilerinin, seyahat belgelerinin çıkarılmasından önce bir Seyahat Refakatçisi
Sorumluluk İbranamesi ve bir Seyahat Refakatçisi Reklam İbranamesi (ilgili yasaya göre yasak
olmadıkça) (toplu olarak “Seyahat Refakatçisi İbra Formları”) imzalaması ve göndermesi
gerekmektedir. Veliler ve/veya yasal vasiler, ikamet ettikleri bölgede yasal reşitlik yaşında
olmalıdır. Seyahat Refakatçisi İbra Formlarının zamanında geri gönderilmemesi kazananın ve
velisi veya yasal vasisinin geziye katılmasını önleyebilir.
8. BAŞVURU SAHİPLİĞİ/HAKLARIN VERİLMESİ:
Başvurunun sahibi siz olmaya devam edeceksiniz. Ancak Yarışmaya katıldığınızda ve yasayla
izin verilen ölçüde, Yarışma Kuruluşlarına ve ilgili iştiraklerine, lisans alıcılarına, tanıtım
ortaklarına, geliştiricilerine, yasal temsilcilerine, görevlilerine, vekillerine ve lisans alıcılarına
(toplu olarak “Lisanslanan Taraflar”), şahsen ve veliniz veya yasal vasiniz vasıtasıyla,
Yarışmayla bağlantılı olarak gönderilen tüm materyaller ve tüm ek fotoğraflar, video görüntüleri,
portreler, belgeler, röportajlar veya bu yarışmaya katılımınızdan ortaya çıkan diğer materyaller
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere (adınızı kullanarak veya kullanmadan) sizin (veya
Takımınızın) Projenizi, adınızı, adresinizi, resminizi, sesinizi, tasvirlerinizi, açıklamalarınızı,
geçmiş ve biyografik materyallerinizi herhangi bir ortamda, herhangi bir dilde, tüm dünyada ve
herhangi bir şekilde, ticaret, reklam, tanıtım veya başka amaçlar için düzenlemek, değiştirmek,
kesmek, yeniden düzenlemek, ekleme yapmak, silmek, çoğaltmak, kodlamak, depolamak,
değiştirmek, kopyalamak, iletmek, yayınlamak, yayımlamak, görüntülemek, adapte etmek,
sergilemek ve/veya başka bir şekilde kullanmak veya (ne zaman ve kaç kez kullanılabileceğiyle
ilgili bir sınırlama olmaksızın) yeniden kullanmak için ek gözden geçirme, bildirim, onay,
değerlendirme, Katılımcıya veya herhangi bir üçüncü şahsa ödeme yapmaksızın daimi (veya
yasayla izin verilen maksimum ölçüde), dünya çapında, telifsiz, münhasır olmayan, alt lisansı
verilebilir, koşulsuz ve devredilebilir bir lisansı şahsen veya veliniz ya da yasal vasiniz
vasıtasıyla vermektesiniz. Polonya’da ikamet eden kişiler için yarışmaya Başvuru zamanında
fesih hakkı olmaksızın, geri alınamayan beş (5) yıl süreyle dünya çapında bir lisans
verilmektedir. İsrail’de ikamet eden katılımcılar, ilgili yasanın izin verdiği ölçüde Başvuruyla ilişkili
tüm manevi haklardan feragat eder. Herhangi bir Yarışma Birincisinin, Birinci Seçme Etkinliğine
katılımı ve ilişkili ses veya video kayıtları, uygulamaları ve Birinci Seçme Etkinliğiyle ilişkili diğer
etkinliklerin sahibi Google LLC. olacaktır ve Google, Birinci Seçme Etkinliği performansının ve
burada yer alan tüm kişilerin veya konumların adları veya resimleri dahil ancak bunlarla sınırlı
olmaksızın katılımın tüm öğelerini, şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilebilecek olan tüm
ortamlarda, herhangi bir dilde, dünya çapında, herhangi bir şekilde, ek gözden geçirme, bildirim,
onay, değerlendirme, Yarışma Birincilerine veya herhangi bir üçüncü şahsa ödeme yapmaksızın
ticaret, reklam, tanıtım veya başka amaçlar için kullanabilir, düzenleyebilir, değiştirebilir ve
dağıtabilir. Katılımcının İspanya’da reşit olmayan bir kişi olması halinde, yukarıdaki hakların ve
izinlerin Katılımcının velisi veya yasal vasisi tarafından verilmesi ve Ministerio Fiscal’a bildirimde
bulunulması gerekir.
İspanya’da reşit değilseniz, 16 ile 18 yaşları arasında olup, yürürlükteki İspanya Telif Hakkı
Yasasının 44. Maddesi hükümlerine uygun olarak bağımsız yaşıyor olmadıkça, yukarıdaki
lisansın veliniz veya yasal vasiniz tarafından verilmesi gerekir. Tamamen Sponsorun takdirine
bağlı olarak gerekli görülebilecek orijinal video, sunum dosyaları, proje materyalleri, araştırma
dokümanları, belirtilen çalışmalar ve diğer doküman/materyalleri teslim etmeniz istenebilir.
Bunun gerçekleştirilmemesi diskalifiye olmanıza neden olabilir.

9. SORUMLULUK SINIRLAMASI: Kanunla yasaklandığı durumlar haricinde ve aşağıda
açıklanan olumsuz sonuçlar İbra Edilen Tarafların makul kontrolündeki konuların öngörülebilir bir
sonucu veya herhangi birinin ihmal veya temerrüdünün doğrudan bir sonucu olmadığı
müddetçe, İbra Edilen Taraflar bilgilerin yanlış veya eksik girilmesinden, insan hatasından,
teknik arızadan, kayıp/gecikmiş veri iletiminden, eksiklikten, kesintiden, silinmeden, arızadan,
herhangi bir telefonun hat arızasından, bilgisayar veya başka ağ, bilgisayar ekipmanı, yazılım
veya bunların herhangi bir kombinasyonundan, Google Sitesine erişilememesinden, Yarışmayla
ilgili materyalleri Google Sitesinden veya Google Sitesine yükleme sorunlarından veya gecikmiş,
kayıp, çalınmış, hasarlı, yanlış yönlendirilmiş, karışmış, yanlış, çalınmış, hasarlı veya eksik
Başvurulardan sorumlu tutulamayacaktır.
YARIŞMAYA KATILARAK: (I) ŞAHSEN VEYA VELİNİZ YA DA YASAL VASİNİZ VASITASIYLA
BU RESMİ YARIŞMA KURALLARINDA BELİRTİLEN KOŞULLARI KABUL ETMEKTESİNİZ
VE MAHKEMELERDE AÇILABİLECEK HERHANGİ BİR TAZMİNAT DAVASINDAN
ETKİLENMEKSİZİN YARIŞMA KURULUŞLARININ KARARLARINA BAĞLI KALMAYI
KABUL ETMEKTESİNİZ; (II) ŞAHSEN VEYA VELİNİZ YA DA YASAL VASİNİZ VASITASIYLA
BU YARIŞMAYA KATILMAYA UYGUN OLDUĞUNUZU GARANTİ ETMEKTESİNİZ VE (III)
ŞAHSEN VEYA VELİNİZ YA DA YASAL VASİNİZ VASITASIYLA HERHANGİ BİR BAŞVURU
MATERYALİNİN KULLANIMI, KABULÜ VEYA SUİSTİMALİ İLE BAĞLANTILI OLARAK YA
DA HERHANGİ BİR YARIŞMAYLA İLGİLİ FAALİYETE HAZIRLANIRKEN, KATILIRKEN
VEYA GİDİŞ DÖNÜŞ YOLUNDA SEYAHAT EDERKEN ORTAYA ÇIKAN VEYA TAHAKKUK
EDEN, HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA EŞYA İÇİN ZARAR GÖRME, YARALANMA, ÖLÜM,
KAYIP VEYA KAZAYI KAPSAYAN ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN VEYA BU RESMİ
YARIŞMA KURALLARI DAHİL YARIŞMAYLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR SÖZLEŞME VEYA
GARANTİNİN İLGİLİ KATILIMCI TARAFINDAN İHLAL EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN
HERHANGİ BİR TAZMİNAT TALEBİ, KAYIP, SORUMLULUK VEYA HERHANGİ BİR TÜRDEN
HASAR (MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI DAHİL) KARŞISINDA
(YARALANMA VEYA ÖLÜME İBRA EDİLEN TARAFLARIN İHMALİ NEDEN OLMADIKÇA)
YASAYLA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE İBRA EDİLEN TARAFLARIN SORUMLU
OLMAYACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. HERHANGİ BİR WEB SİTESİNE KASITLI
OLARAK ZARAR VERME VEYA YARIŞMANIN MEŞRU İŞLEYİŞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK
TÜM ÇABALAR YASANIN İHLALİNİ OLUŞTURMAKTADIR VE BU TÜR BİR ÇABADA
BULUNULMASI HALİNDE, YARIŞMA KURULUŞLARI VE LİSANS ALICILARININ HER BİRİ,
BU TÜR BİR GİRİŞİMDEN SORUMLU OLAN KİŞİ(LER)DEN YASAYLA İZİN VERİLEN AZAMİ
ÖLÇÜDE TAZMİNAT VEYA DİĞER ALACAKLARI (AVUKATLIK MASRAFLARI DAHİL)
TALEP ETME HAKKINI SAKLI TUTAR. HERHANGİ BİR PROJENİN YARIŞMA YÖNETİCİSİ
TARAFINDAN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE BAĞLI OLMAKSIZIN, PROJENİZİN İÇERİĞİYLE
İLGİLİ TÜM SORUMLULUĞU KENDİNİZİN TAŞIDIĞINI ANLAMAKTA VE KABUL
ETMEKTESİNİZ VE PROJE İÇERİĞİYLE İLGİLİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN TAZMİNAT TALEBİ
VEYA HAK TALEBİNİN BİR SONUCU OLARAK TAHAKKUK EDEN TÜM HASAR VE/VEYA
MASRAFLARA KARŞI İBRA EDİLEN TARAFLARI TAZMİN ETMEYİ ŞAHSEN VEYA VELİNİZ
YA DA YASAL VASİNİZ VASITASIYLA KABUL ETMEKTESİNİZ. İTALYA MEDENİ
KANUNUNUN 1229. MADDESİNE GÖRE, İLGİLİ TARAFLARIN KASITLI SUİSTİMALİ VEYA
AĞIR İHMALİNDEN KAYNAKLANAN HASARLAR İÇİN SORUMLULUK SINIRLAMASI
GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

10. GENEL KOŞULLAR: Yarışma Kuruluşları ve Jüri Heyetinin kararları, bu Resmi Kuralların
yorumlanması ve uygulanması da dahil olmak üzere Yarışmayla ilgili tüm konularda
(Mahkemeye taşınabilecek herhangi bir talep sınırlanmaksızın) nihai ve bağlayıcıdır. Potansiyel
Finalistler ve Potansiyel Birincilerle ve/veya velileri ya da yasal vasileriyle Yarışma Kuruluşları
tarafından eposta ile iletişim kurulabilir. Bir eposta adresine dayalı olarak bir Katılımcının
kimliğiyle ilgili bir ihtilaf olması durumunda, tamamen Yarışma Kuruluşlarının takdirine bağlı
olarak söz konusu Başvuru diskalifiye edilebilir. Yarışma Kuruluşları, bir kişinin başvuru sürecini
veya başvuru materyallerini tahrif ettiğini veya başka bir şekilde Yarışmanın doğru bir şekilde
yönetilmesini engellediğini ya da bu Resmi Kuralları ihlal ettiğini tespit ederse, tüm ilişkili
Başvuruları ve/veya oyları tamamen kendi takdirine göre diskalifiye etme hakkını saklı tutar.
Yarışma Kuruluşları, Yarışma Kuruluşlarının makul denetimi dışındaki bir mücbir sebep veya
başka bir olaydan dolayı, Yarışma Kuruluşları, Yarışma Kuruluşlarının takdirine göre Yarışmayı
(veya bir kısmını) iptal edebilir, değiştirebilir veya askıya alabilir. Fesih durumunda, Quebec’teki
RACJ’nin onayına tabi olarak Sponsor ve/veya Yarışma Yöneticisi, bu zamana kadar alınan
şüpheli olmayan, Uygun Başvurular arasından burada belirtilen değerlendirme prosedürünü
kullanarak tamamen kendi takdirine göre Finalistleri ve/veya Yarışma Birincilerini (duruma göre)
belirleme hakkını saklı tutar. İşbu belge ile sizinle Yarışma Kuruluşları arasındaki ilişkinin
gizli, güvene dayalı, münhasır veya başka bir özel ilişki olmadığını, bu Yarışmayla
bağlantılı olarak Başvuruda bulunma kararınızın Yarışma Kuruluşlarını, bu Resmi
Kurallarda belirtilenler dışında Başvuru unsurlarıyla ilgili olarak halkın nazarındaki
konumdan farklı bir konuma getirmediğini şahsen veya veliniz ya da yasal vasiniz
vasıtasıyla kabul ve beyan etmektesiniz.
11. BENZER FİKİRLER:
Siz şu hususları şahsen veya veliniz ya da yasal vasiniz vasıtasıyla anlamakta ve kabul
etmektesiniz: i) Yarışma Kuruluşlarının fikirlere, hikayelere, tasarımlara, film, kaset, video ve
diğer materyallere geniş erişimi bulunmaktadır ve bu fikirler kendisine sürekli olarak
sunulmaktadır veya kendi çalışanları tarafından geliştirilmektedir; ii) pek çok fikir veya hikaye
sizin Projenizdeki içerikle ve/veya tema, fikir, plan, biçim veya diğer açılardan birbirine benzer
veya aynı olabilir; iii) Yarışma Kuruluşlarına gelebilecek herhangi bir benzer veya özdeş
materyalin veya bunların herhangi birinin başka kaynaklardan Yarışma Kuruluşları tarafından
kullanılması sonucunda herhangi bir ücrete hak kazanmayacaksınız. Kanunla yasaklanan
durumlar haricinde İbra Edilen Tarafların, Başvurulardaki telif haklarının ihlali veya korunmasıyla
ilgili olarak şu anda veya gelecekte doğrudan veya dolaylı, temsili, iştirakçi veya başka bir
şekilde herhangi bir görev veya sorumluluğu bulunmadığını ve bulunmayacağını kabul ve beyan
edersiniz. Son olarak, yarışmayla bağlantılı olarak gönderilen herhangi bir Başvurunun veya
başka bir materyalin Yarışma Kuruluşları tarafından kullanılması veya kullanıldığı iddiasıyla
bağlantılı olarak veya bundan dolayı ortaya çıkan herhangi bir tazminat talebinizle ilgili olarak,
bu şekilde uğradığınız hasarın (varsa) telafisi imkansız olmayacağını veya Başvurunuza dayalı
olarak gerçekleştirilen veya Başvurunuza dayalı olduğu iddia edilen herhangi bir prodüksiyonun
yapılmasını, bu prodüksiyonun dağıtılması, sergilenmesi veya başka bir şekilde kullanılmasını
önleyecek, başka bir şekilde engelleyecek veya geciktirebilecek bir şekilde size ihtiyati tedbir
kararı veya parasal olmayan tedbir aldırmak için yeterli neden oluşturmayacağını kabul
etmektesiniz.
12. KİŞİSEL VERİLER:

Yukarıdaki 8. Bölümü (Başvuru Sahipliği/Hakların Verilmesi) sınırlamaksızın Kişisel bilgileriniz,
http://www.google.com/intl/en/privacy.html adresinde çevrimiçi olarak yayınlanan Google Gizlilik
Politikasına uygun olarak Yarışma için ve bu Yarışmayı iyileştirmek amacıyla anketlere
katılımınızı isteyerek, Yarışmaya katılımınızla ilgili güncel bilgiler sağlayarak veya bu Resmi
Kurallarda belirtilen diğer şekillerde kullanılacaktır. Yarışmaya kayıt olurken, Google Gizlilik
Politikasına ve kişisel bilgilerinizin burada belirtilen amaçlarla kullanımına şahsen veya
veliniz ya da yasal vasiniz vasıtasıyla onay vermeniz talep edilecektir. Lütfen bu onayı
vermeden önce kişisel verilerin işlenme şartlarını dikkatlice inceleyiniz. Sponsor veya
üçüncü bir şahıstan ek bilgi almak için açıkça onay vermediğiniz sürece, Sponsor herhangi bir
şekilde toplanan bilgileri yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek amacıyla gereken taraflar
dışındaki üçüncü taraflara herhangi bir şekilde satmayacak, bunlarla paylaşmayacak veya
başka bir şekilde açıklamayacaktır. Kişisel verilerinize erişim, verilerinizi değiştirme ve geri
çekme hakkına sahipsiniz. Ayrıca ilgili yasaya uygun olarak belirli durumlarda veri toplanmasına
karşı olma hakkına da sahipsiniz. Bu hakkı kullanmak için Google LLC, Attn: Google Science
Fair 2018, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 adresine yazabilirsiniz. Veri
kontrolörü ve veri alıcısı Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
şirketidir.
Avrupa Birliği vatandaşları için, Katılımcıların verilerinin Avrupa Birliği dışına, Amerika
Birleşik Devletleri, Avustralya ve AB veri koruma yönetmeliklerine göre yeterli düzeyde
koruma sağlamayan başka ülkelere, bu Yarışmayı yönetmek amacıyla aktarılacağına
lütfen dikkat edin. Kişisel bilgilerinizin güvenli bir şekilde ve Google Gizlilik İlkesine ve bu
aktarım açısından bu Resmi Kurallara uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul
olarak gereken tüm adımları atacağız. Yarışmaya katılarak bu aktarımı açık bir şekilde
kabul edersiniz.
13. YASA SEÇİMİ: Kayıtlı Kullanıcının ikamet ettiği ülkenin ilgili yasaları aksi bir hüküm
taşımadıkça bu Yarışma sadece Amerika Birleşik Devletleri yasalarına ve tüm ilgili federal,
eyalet ve yerel yasalara tabidir. Kanunla yasaklanmadıkça, bu Yarışmayla bağlantılı olarak
ortaya çıkan tüm hukuk davaları veya tazminat talepleri münhasıran California Eyaletinde, Santa
Clara Kasabasındaki yetkili bir mahkemede açılacaktır.
14. ÜLKEYE ÖZGÜ BİLDİRİMLER:
Bu kuralların herhangi bir hükmünün belirli bir ülkenin yürürlükteki yasaları,
yönetmelikleri veya kuralları çerçevesinde geçersiz olması durumunda, sadece izin
verilen ölçüde geçerli olacaktır. Bu kurallardaki vergi mükellefiyeti beyanlarına ek olarak,
Yarışmayı Kazananlar gelirlerini beyan etmekten ve ilgili durumda yarışmayı kazanan
kişilerin ikamet ettiği ülkenin yasaları, kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak
tahakkuk eden tüm vergileri ödemekten sorumludur. Bu Yarışmaya katıldıklarında
Katılımcılar, bu Resmi Kuralların yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgili olarak Amerika Birleşik
Devletleri yasalarının geçerli olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki California eyaletinin
Santa Clara kasabasındaki yetkili mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul eder ve mevcut veya
gelecekteki ikamet adresinde veya başka bir maddeye dayalı olarak yetkili olabilecek diğer
mahkemelere başvuru hakkından açıkça feragat eder.
A. Kanada için: Sadece Quebec, Kanada’da ikamet edenler için, La Regie des Alcools des
Courses et des Jeux (“Regie”) ile ilgili tüm yasal gereksinimler geçerlidir. Bir Yarışma Birincisi

Kanadalıysa, herhangi bir telif hakkını yazılı olarak ilgili Yarışma Kuruluşuna devretmesi
gerekebilir. Halka açık bir yarışmanın düzenlenmesiyle ilgili herhangi bir dava, karar için
Regie’ye sunulabilir. Bir ödülün verilmesiyle ilgili herhangi bir dava sadece tarafların uzlaşmaya
varmasına yardımcı olmak amacıyla Regie’ye sunulabilir.
B. Meksika için: Meksika’da ikamet ediyorsanız, bu Yarışmaya katılarak, bu Resmi Kuralların
yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri yasalarının geçerli
olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki California eyaletinin Santa Clara kasabasındaki
yetkili mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul edersiniz ve mevcut veya gelecekteki ikamet
adresinizde veya başka bir maddeye dayalı olarak yetkili olabilecek diğer mahkemelere başvuru
hakkınızdan açıkça feragat edersiniz.
C. Almanya için: Hiçbir hüküm, hayat, uzuv veya sağlık kaybından dolayı ve kasıttan, ağır
ihmalden ve kusurların yanıltıcı şekilde gizlenmesinden veya garanti edilen kalitenin
(“Beschaffenheitsgarantie”) ihlalinden kaynaklanan sizin veya Yarışma Kuruluşlarının
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Hafif ihmal durumunda siz ve YARIŞMA
KURULUŞLARI sadece esasa ilişkin yükümlülüklerden (“Kardinalpflichten” yani sözleşmenin
düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ve tarafların,
karşı tarafın yükümlülüklerini gerçekleştirmek için bağlı olduğu yükümlülükler anlamına
gelmektedir) sorumlusunuz; Bu durumlarda yükümlülük, BU SÖZLEŞMENİN yürürlüğe girdiği
tarihte makul şekilde öngörülebilir olan kayıp veya hasarlarla sınırlıdır.
D. İtalya’da Yasal Olarak İkamet Edenler için Geri Çekilme Hakkı: İtalyan Tüketici Kanununun
64. Maddesine göre bir tüketiciyseniz, herhangi bir ceza veya koşul olmaksızın on (10) iş günü
içinde Yarışmaya Başvurunuzu geri çekme hakkına sahipsiniz. Geri çekilme hakkınızı kullanma
süresi, Katılımcının geri çekilme isteğini belirten bir yazının, başvuru tarihinden itibaren en geç
on (10) gün içinde sciencefair@google.com adresine eposta ile gönderilmesiyle kullanılabilir
(ardından kırk sekiz (48) saat içinde onaylı eposta ile teyit de sağlanmış olması gerekir).
15. YARIŞMAYI KAZANANLARIN LİSTESİ:
Mayıs 2019’da veya buna yakın bir tarihte, Yarışmanın Bölgesel ve Global Kazananlarının adları
Yarışma Sitesinde yayınlanacaktır.
© 2018 MardenKane, Inc. Bütün hakları saklıdır. Bu Resmi Kurallar, MardenKane, Inc.’in açık
yazılı onayı alınmaksızın ticari veya başka herhangi bir amaç için kopyalanamaz, düzenlenemez
veya kullanılamaz.

