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"YAŞAMIN BİR GÜNÜ - 2020" FİLMİ 
RESMİ ŞARTLAR 

 
RSA1-LIAD2020 Limited (“bize”,“Biz” veya “bizim" ya da "Üretici” ifadeleri ile RSA1-
LIAD2020 Limited'in hukuki haleflerini, devralanlarını ve lisansiyelerini içeren ifadeler) katkıda 
bulunanlardan şu anda “YAŞAMIN BİR GÜNÜ - 2020” (“Film", bu ifade, bu filmin mevcut 
veya bundan sonra üretilecek olan tüm sürümlerini, herhangi bir bölümünü ve bu tür filmlerin 
veya sürümlerinin yalnızca ses parçalarını içerir) başlıklı çok sayıda katılımcı tarafından 
sunulan videolardan oluşturulabilecek bir uzun metrajlı filmde yer almaları için video 
göndermelerini istemektedir.  
 
Yapımcının Film ile amacı, dünyada yaşamın bir gününü yakalamaktır. Buna göre, sizi Film'e 
dahil etmek üzere değerlendireceğimiz 25 Temmuz 2020'de filme alınan veya kaydedilen 
orijinal videolar (ve bu tür videolar bu Resmi Şartlardaki kısıtlamalara tabi olarak hareketli 
görüntüler ve sesler veya yalnızca hareketli görüntüler içerebilir) (her biri, bir “Video” ve 
birlikte “Videolar" olarak anılır. Bu ifade, bu Videoların tümünü veya herhangi bir bölümünü 
veya içeriğini ve daha sonra Video ile bağlantılı olarak bize gönderilen herhangi bir materyali 
(örn. daha uzun bir kurgusunu) içerir) göndermeye davet ediyoruz. Filmde değerlendirilmek 
üzere bir Video göndermek isteyen katılımcılar aşağıda belirtilen tarih ve saatlere uygun 
olarak Videolarını şu adreste bulunan özel mikro siteye yüklemelidir: lifeinaday.youtube ( 
"Film Mikrositesi").  
 
Yapımcı Videonuzu Filmde kullanmak üzere seçtiğinde Videonuzun Filme dahil olmasının 
yanı sıra herhangi bir ücret veya başka bir ödeme alma hakkınız olmadığını anlamış 
sayılırsınız. 
 
Videonuzu Film Mikrositesine yükleyerek buradaki resmi şartları (“ Resmi Şartlar") ve buna 
ek olarak YouTube web sitesinin http://www.youtube.com/t/terms adresinde bulunan hizmet 
şartlarını (“Hizmet Şartları”) ve YouTube web sitesinin 
http://www.youtube.com/t/community_guidelines adresinde bulunan Topluluk Kurallarını 
(“Topluluk Kuralları”) da kabul etmiş sayılırsınız (ayrıca aksi belirtilmedikçe “Resmi Şartlar” 
ifadesi bunların tümünü içerecek şekilde kullanılmıştır).  
 
Film ve Film için Videoların oluşturulması ve gönderilmesi hakkında daha fazla bilgi 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vTzxkMqrunMCXIFCtsQFeHZdq5VCCpyzpysKyMO-wV3NBO-
0JbT7QVE01afi2f8p8q5lrlek2EhxrWm/pub adresindeki Sıkça Sorulan Sorular sayfamızdan 
edinilebilir ancak bu bilgiler Resmi Şartların bir parçası değildir. 
 
1. İLGİLİ TARİHLER 

Bu proje (“Proje") ile ilgili tarihler aşağıdaki gibidir:  
 

ETKİNLİK Başlangıç Bitiş 
Çekim Gününüz 25 Temmuz 2020 Cumartesi 

00:00:01, tüm saat dilimleri 
için aynıdır 

25 Temmuz 2020 Cumartesi 
23:59:59, tüm saat dilimleri 
için aynıdır 

Videonuzu Film Mikrositesine 
yükleyerek gönderme 
("Gönderme Dönemi“) 
 

25 Temmuz 2020 Cumartesi 
00:00:01, tüm saat dilimleri 
için aynıdır 

2 Ağustos 2020 Pazar 
23:59:59, tüm saat dilimleri 
için aynıdır (veya tamamen 
kendi takdirimize bağlı olarak 
belirleyeceğimiz daha sonraki 
bir tarih) 

Yapımcının/Yöneticinin Video 
İncelemesi  

26 Temmuz 2020 Pazar, 
09:00:00, GMT veya bu 
sıralarda  

16 Kasım 2020, 23:59:59, 
GMT veya bu sıralarda veya 
Başvuru Dönemi süresince 
yüklenen tüm Videolar 
incelenene kadar, hangisi 
daha erken gerçekleşirse.  
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Filmin amaçlanan yayım tarihi gibi tarihler ve Projenin ilgili tarihlerindeki değişiklikler 
için lütfen Film Mikrositesini kontrol edin. Tarihler (Filmin yayım tarihi dahil) tamamen 
kendi takdirimize bağlı olarak değiştirilebilir. Filmin yapımını tamamlama ya da 
tamamlandıysa Filmi belirli bir medyada yayımlama ya da kullanma yükümlülüğümüz 
yoktur.  

 
Yönetici:   
Projenin yöneticisi 42-44 Beak Street, London W1F 9RH adresinde bulunan RSA1-
LIAD2020 Limited şirketidir. 

 
2. UYGUNLUK 

2.1 Katkıda bulunanların, Filme dahil edilmek üzere değerlendirilecek Videoları yükleyip 
gönderebilmeleri için şu şartları taşımaları gerekir: 

 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü 18 yaşında (veya ikamet ettikleri ülke veya 
eyalette yürürlükte olan reşit olma yaşında) olmak; ve  

 bir Google hesabına sahip olmak. Ücretsiz bir Google hesabı oluşturmak için lütfen 
şu adresi ziyaret edin:  https://accounts.google.com/.   

 
2.2 Aşağıdaki durumlarda Video göndermeye uygun olmayacaksınız: 

 Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan, Suriye, Kırım veya ABD'nin yaptırım uyguladığı diğer 
herhangi bir ülkede yaşıyorsanız veya ABD ihracat kontrolleri ve yaptırım 
programları tarafından kısıtlanan herhangi bir kişiyseniz;   

 Yapımcının veya Google Ireland Limited'in (“Google”) veya bunların ana şirketlerinin, 
bağlı kuruluşlarının, yasal ve finansal danışmanlarının herhangi birinin çalışanı, 
yöneticisi, direktörü veya temsilcisi iseniz (ya da bunların birinci dereceden akrabası 
- ebeveyn, eş, partner ve çocuk - iseniz ya da aynı evde yaşıyor iseniz (yasal olarak 
ilgisi bulunup bulunmadığından bağımsız olarak); 

 aşağıdaki koşulları karşılayan bir kişiyseniz:  
(a) Google LLC ve Google Commerce Limited dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere, Yapımcının veya Google'ın veya Google tarafından doğrudan veya dolaylı 
olarak kontrol edilen veya kontrol edilen veya ortak kontrol altında olan herhangi bir 
kuruluşun (Google ile birlikte, unvan, atama ve lisans sahiplerindeki haleflerini içeren 
“Google Grup Şirketleri" ve her biri hukuki halefleri, devralanları ve lisansiyeleri 
içeren bir “Google Grup Şirketi") bu Resmi Şartlara uygun olarak Videonuzu 
kullanma kabiliyetini sınırlayacak veya bozacak bir sözleşme kapsamında temsil 
edilen bir kişiyseniz;  
(b) Videonuzda görünmenizi herhangi bir üçüncü taraf hakkının/haklarının ihlali olarak 
gösterecek bir sözleşmeye sahip olan bir kişiyseniz;  
(c) bir ticari anlaşma kapsamında olan bir kişiyseniz; veya  
(d) Filme tam olarak katılmanızı veya Yapımcı/Yönetici, Google Grup Şirketleri ve 
Filmin diğer lisans sahiplerinin veya temsilcilerinin (birlikte "Lisansiyeler") Videonuzu 
tüm medyada kalıcı olarak (veya Fransa ve İspanya söz konusu olduğunda 
Videonuzdaki haklar süresince) ücretsiz ve telifsiz olarak kullanmasına izin vermenizi 
yasaklayabilecek başka herhangi bir sözleşme ilişkisi altında olan bir kişiyseniz (lonca 
ve/veya sendika ve/veya topluluk üyelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı değildir). 

 
3. VİDEO GÖNDERİM ŞARTLARI 

3.1 Her birinin orijinal olması ve bu Resmi Şartları karşılaması koşuluyla Gönderme 
Dönemi içinde istediğiniz sayıda Video gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz her Videonun 
boyutu 4 GB'tan büyük olmamalıdır. Video gönderme hakkında daha fazla bilgi için 
lifeinaday.youtube adresini ziyaret edebilirsiniz 

 
3.2 Videonuzu Film Mikrositesine gönderirken, özellikle tam adınız, e-posta adresiniz, iletişim 

telefon numaranız, Videonuzda konuşulan dil (ler), Videonuzun çekildiği ve/veya 
kaydedildiği ülke ve tarafımızdan talep edilen diğer bilgiler başta olmak üzere 
tarafımızca istenen belirli ayrıntıları tamamlamanız ve en az 18 yaşında (ve ikamet 
ettiğiniz ülkedeki yasal reşit olma yaşının üzerinde) olduğunuza dair onay vermeniz 
gerekir, aksi takdirde Videonuz Filme dahil edilmek için uygun olmayacaktır. 
Videonuzda yer alan ve bunun için size izin belgesi verebilecek durumda olan kişilerle 
paylaşmak üzere bir elektronik bağlantı almak için www.getreleaseform.com web 
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sitesini ziyaret ederseniz tam adınızı ve e-posta adresinizi de vermeniz gerekecektir. 
Her durumda, yalnızca sizinle ilgili topladığımız bilgileri 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-tr.pdf adresindeki Veri Koruma 
Bildirimimizde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacağız.    

 
 
3.3 Videonuz ayrıca Hizmet Şartları ve Topluluk Kurallarına da uygun olmalıdır.  

Yukarıdaki hükümler saklı kalmak şartıyla Videonuz: 
 tarafınıza ait olsun veya olmasın ticari markaları, logoları veya telif hakkı alınmış 

materyalleri (şirket adları, fotoğraflar, sanat eserleri, dövmeler veya web sitelerinde, 
televizyonlarda, filmlerde veya diğer ortamlarda yayınlanan resimler gibi) (Videonun 
kendisi hariç) içermemelidir;  

 herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin herhangi bir desteğini veya promosyonunu 
içermemeli veya ima etmemelidir; 

 videonuzun film müziğinde veya Videonuzun arka planında (resimlerle aynı anda 
kaydedilir) (kaynak müzik olarak bilinir) size ait olsun ya da olmasın herhangi bir 
müzik içermemelidir; 

 başkalarını kötü yaralanmalarına veya herhangi bir yasadışı faaliyete katılmalarına 
neden olabilecek şeyler yapmaya teşvik etmemelidir; 

 küfür, pornografik veya cinsel içeriklere, alkolü, yasadışı uyuşturucuları, esrarı, 
tütünü, ateşli silahları veya silahları teşvik eden içeriklere, her türlü nefret dolu 
içeriklere (ırk veya etnik köken, din, engellilik, cinsiyet, yaş, uyruk, gazi statüsü, kast, 
cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğine dayalı olarak bireylere veya gruplara yönelik 
şiddeti teşvik eden veya göz ardı eden içerikler dahil) veya başka bir canlıya yönelik 
zararı teşvik eden içerikler dahil olmak üzere saldırgan, istismarcı, uygunsuz veya 
yasadışı içeriklere sahip olmamalıdır; 

 herhangi bir kişiyi tehdit edebilecek, taciz edebilecek veya zorbalık edebilecek her 
türlü tehdidi içermemelidir; 

 herhangi bir Lisansiye dahil olmak üzere diğer kişiler veya şirketler hakkında iftira, 
yanlış beyan veya aşağılayıcı açıklamalar içermemelidir; 

 izinleri olmadan alınan üçüncü tarafların görüntülerini içermemelidir.  
Bir Videonun yukarıdaki yasakları ihlal edip etmediği tamamen kendi takdirine bağlı olarak 
Yönetici tarafından belirlenecektir.  

3.4 Yapımcı, Google'ın içerik standartlarını karşılamayan ve “TV -14” veya eşdeğerinden 
daha kısıtlayıcı olmayan bir ABD televizyon yayını derecesine makul ölçüde yakın 
olduğu kabul edilen herhangi bir Videoyu reddetme hakkına sahip olacaktır.    

3.5 Videonuz Filme dahil edilmek üzere seçilirse Videonuza (veya kopyalarına) Filmde 
kullanılmak üzere erişebilmemiz için Videonuzu oluşturmak için kullanılan orijinal 
malzemeyi ve bu tür materyallerle ilgili aldığınız izinleri 25 Nisan 2021 tarihine kadar 
saklamanız gerekir. 

3.6 Bu Resmi Şartlara uymayan veya bu Resmi Şartlar uyarınca söz konusu Videolar için 
gerekli bilgileri sağlamadığınız Videolar Filme dahil edilmeye uygun olmayacaktır.  
Yapımcının kararları her bakımdan nihai ve bağlayıcıdır.  

 
 
4. KATILIM ŞARTLARI 

4.1 Bize aşağıdakileri beyan, garanti, taahhüt ve teyit edersiniz: 
(i) Videonuz bu Resmi Şartlara, Hizmet Şartlarına ve Topluluk Kurallarına uygundur;  
(ii) 18 yaşında (veya ikamet ettiğiniz ülke veya eyalette reşit olma yaşında) veya 

daha büyüksünüz;  
(iii) Videonuzu Film Mikrositesine yüklerken bize verdiğiniz tüm yanıtlar her bakımdan 

doğru ve eksiksizdir; 
(iv) Videonuzun tamamı Çekim Gününde sizin tarafınızdan çekilmiş ve/veya 

kaydedilmiştir; 
(v) tamamen sizin orijinal eseriniz olan Videonuzun tek sahibi sizsiniz; 
(vi) bu Resmi Şartları kabul etme ve bu Resmi Şartlarda belirtilen hakları herhangi bir 

takyidat ve üçüncü taraf haklarından ari olarak verme hakkına sahipsiniz;  
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(vii) Videonuzdaki hiçbir şey ve Lisans Sahibi'nin Video'yu ve buradaki tüm içeriği 
kullanması, herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkını veya diğer haklarını (gizlilik 
ve/veya mahremiyet ve/veya tanıtım hakları, herhangi bir ahlaki hak veya fikri 
mülkiyet hakkı dahil olmak üzere) ihlal etmez; 

(viii) Videonuz, size ait olsun ya da olmasın (Videonun kendisi dışında) herhangi bir 
logo, ticari marka, tasarım veya telif hakkı materyali (müzik, film veya televizyon 
görüntüleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) içermez; 

(ix) www.getreleaseform.com adresinden indirilebilecek biçimde veya ilgili kişiye 
www.getreleaseform.com web sitesi üzerinden gönderilebilecek bir elektronik 
bağlantı yoluyla imzalı bir izin beyanı almadığınız sürece Videonuzda herhangi bir 
kişinin adı, görüntüsü veya konuşması veya başka sesleri bulunmaz 
(“Görüntüleme İzni”); 

(x) Videonuzu bu Resmi Şartlara uygun olarak kullanabilmemiz için söz konusu yerin 
sahibinden gerekli tüm onaylara, lisanslara ve haklara ve/veya ilgili makamların 
onayına sahip olmadığınız sürece Videonuz kendi mülkünüz dışında herhangi bir 
konumu içermez;   

(xi) Videonuzu kullanmanız için size veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir 
ödeme yapmamızı gerektiren herhangi bir anlaşma yapmak da dahil olmak üzere, 
Videonuzu bu Resmi Şartların 7. maddesi uyarınca bize lisanslamanızı 
engelleyecek herhangi bir hak, unvan ve menfaat tahsis etmemiş, tahsil etmemiş, 
lisanslamamış veya başka bir şekilde engellememiş durumdasınız; 

(xii) Videonuz veya Videonuzdaki herhangi bir hak ile ilgili olarak devam eden veya 
ortaya çıkma tehdidi olan hiçbir işlem, hak talebi veya dava yoktur; 

(xiii) Videonuzda, herhangi bir kişiyi küçük düşüren veya aşağılayan veya herhangi bir 
kişinin adını, itibarını veya iyi niyetini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir hakaret 
içeren materyal bulunmamaktadır; 

(xiv) Videonuz pornografik veya cinsel açıdan açık içeriğe sahip değildir ve herhangi 
bir canlıya yönelik şiddeti veya zararı teşvik eden herhangi bir nefret dolu, 
müstehcen, saldırgan veya küfürlü içerik içermemektedir;  

(xv) Videonuzda herhangi bir kişiyi yıldırabilecek, taciz edebilecek veya korkutabilecek 
herhangi bir tehdit veya içerik yoktur;  

(xvi) Videonuz ve videonuzu çekmeniz ve oluşturmanız herhangi bir yerel, eyalet, 
ulusal veya diğer geçerli yasaları (rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili tüm 
yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmez veya bu tür 
yasaların ihlalini teşvik etmez; ve 

(xvii) Videonuzu çekerken ve oluştururken, SARS-CoV-2 veya diğer herhangi bir 
koronavirüs, salgın hastalık veya halk sağlığı acil durumuyla (herhangi bir 
seyahat, izolasyon veya karantina kısıtlamaları veya gereksinimleri dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilgili herhangi bir resmi, yerel veya kamu otoritesi 
yasasını, düzenini, yönetmeliğini, kuralını, kısıtlamasını veya gerekliliğini ihlal 
etmediniz. 

İbra Edilen Tarafları (aşağıda tanımlandığı gibi) aksine herhangi bir iddiadan muaf tutmayı 
ve masun tutmayı kabul edersiniz.  

 
4.2 Bu Resmi Şartlardaki beyanlarınızdan, garantilerinizden, yükümlülüklerinizden, 

taahhütlerinizden veya vaatlerinizden herhangi birini ihlal ederseniz veya Videonuz bu 
Resmi Şartlara her bakımdan uygun değilse Videonuz Film değerlendirmesinden 
diskalifiye edilir.  

 
5. TEKNİK SORUNLAR VE GENEL HATALAR 

5.1 Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Yapımcının, herhangi bir Google Grup 
Şirketinin veya ilgili ebeveynlerinin, bağlı kuruluşlarının, iştiraklerinin, reklam ve 
promosyon ajanslarının, yasal ve finansal danışmanlarının, Film ile ilişkili herhangi bir 
tüzel kişiliğin veya kişinin veya bunların yetkililerinin, direktörlerinin, hissedarlarının, 
temsilcilerinin, lisansiyelerin, lisans verenlerinin ve çalışanlarının veya İnternet erişim 
sağlayıcılarının (birlikte "İbra Edilen Taraflar") hiçbiri, bilgilerin yanlış veya yanlış 
girilmesi, insan hatası, teknik arıza, kayıp/gecikmeli veri iletimi, ihmal, kesinti, silme, 
kusur, herhangi bir telefon, geniş bant, bilgisayar veya diğer ağ, bilgisayar ekipmanı, 
yazılım, donanım veya bunların herhangi bir kombinasyonunun arızalanması, Film 
Mikrositesine erişilememesi, herhangi bir Video yüklenmesi veya Film 
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Mikrositesinden ilgili herhangi bir materyalin indirilememesi veya geç, kayıp, hasarlı, 
yanlış yönlendirilmiş, yanlış veya eksik Video için sorumlu değildir.  

 
5.2 Bu Resmi Şartların amaçları doğrultusunda, Videonuzun alınması, Film Mikrositesi 

yüklenen video dosyasını başarıyla aldığında ve gerekli Video bilgilerini kaydettiğinde 
gerçekleşir.  

 
6. VİDEO SEÇİMİ 
6.1 Yapımcının prodüksiyon ekibi, bu Resmi Şartlara uyan ve bu Resmi Şartlar uyarınca 

tarafınızdan gerekli bilgilerin sağlandığı Film Mikrositesinde Gönderim Dönemi 
boyunca alınan tüm Videoları gözden geçirmeye çalışacaktır, ancak Yapımcı kendi 
prodüksiyon ekibinin Videoları bütünüyle görüntüleyebileceğini taahhüt etmez. 
Videolar, belirli bir sıraya göre aşağıdaki esaslara göre Filme dahil edilmek üzere 
seçilebilir veya seçilmeyebilir: 
(i) https://lifeinaday.youtube/take-part/ adresinde belirtildiği gibi Yönetmenin 

brifingine uygunluk; 
(ii) benzersiz olma; 
(iiii) yaratıcılık; 
(iv) teknik uygulama; ve 
(v) Yapımcının ve/veya Film Yönetmeninin yaratıcı ve sanatsal vizyonu ile 

tutarlılık. 
Filme herhangi bir Videonun dahil edilmesi veya edilmemesi tamamen Yönetmen ve 

Yapımcının sanatsal vizyonuna bağlıdır. Yönetmenin ve Yapımcının kararı (müşterek 
veya başka bir şekilde) nihaidir. 

 
6.2 Videonuz geçici olarak Filme veya Film Web Sitesine dahil edilmek üzere seçildiyse 

https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-tr.pdf adresindeki Veri Koruma 
Bildirimimizde belirtilen amaçlarla Videonuzu Film Mikrositesine yüklediğinizde bize 
bildirdiğiniz e-posta adresi ve/veya telefon numarası aracılığıyla sizinle iletişime 
geçebiliriz.  Ayrıca, Veri Koruma Bildirimimizde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve 
gerekirse bu Resmi Şartları uygulamak için ev adresinizi vermenizi isteyebiliriz. 

 
6.3 Ayrıca, takdirimize bağlı olarak, Videonuzun kullanımıyla ilgili ek belgeleri 

düzenlemeniz veya üçüncü taraflara düzenlettirmeniz de gerekebilir. Bu, herhangi bir 
sınırlama olmaksızın sizden fiziksel olarak imzalanmış bir film yapımcısı iznini, 
Videonuzda tanınır şekilde görünen kişilerden Görüntüleme İzinlerini (Videonuzu Film 
Mikrositesine gönderme noktasında bunları bize zaten sağlamadıysanız) ve 
Videonuzda görünen herhangi bir yerin sahibinden tarafımızca size sağlanacak bir 
formda imzalı bir lokasyon iznini ("Lokasyon İzni") içerebilir (Videonuzu Film 
Mikrositesine gönderme noktasında bunları bize zaten sağlamadıysanız).  

 
6.4 Videonuz hasar görmüşse, teknik olarak arızalıysa veya sıkıştırılmışsa, Videonuzun 

başka bir kopyasını (veya daha yüksek çözünürlüklü bir kopyasını) göndermenizi 
istemek için sizinle iletişime geçebiliriz (ancak bununla yükümlü değiliz). 

  
6.5 Videonuz Filme dahil edilmek üzere geçici olarak seçildiyse, tarafımızca talep edilen 

tüm materyalleri ve sürümleri sağlamış olsanız bile bu, Videonuzun Filmin son halinin 
(Filmin kamuya sunulan herhangi bir sürümü dahil) içinde yer alacağı anlamına 
gelmez.  

 
6.6 İstenen herhangi bir zaman çizelgesine uygun olarak gerekli belgeleri 

tamamlayamazsanız veya Videonuzun bu Resmi Şartlara uygun olmadığı tespit 
edilirse Videonuz Filme dahil edilmez.  

 
6.7 Buna ek olarak, Lisansiyelerin, bu Resmi Şartların ihlali anlamına gelecek 

Lisansiyeler tarafından istenen herhangi bir ek belgenin sonucu olarak 
öğrendiği veya elde ettiği herhangi bir şeye dayanarak Videonuzu Filme dahil 
etmeme hakkını (tamamen kendi takdirine bağlı olarak) saklı tuttuğunu kabul 
edersiniz. Lisansiyelerin kararı, bu Resmi Şartların herhangi bir uygulaması 
ve/veya yorumlanması da dahil olmak üzere nihaidir. 
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7. TARAFIMIZA VERMİŞ OLDUĞUNUZ LİSANS 

7.1 Videolarınızı Film Mikrositesine yükleyerek ve Film için değerlendirilme fırsatı elde 
ederek, Yapımcıya ve Lisansiyelere aşağıdaki hususlar için dünya çapında münhasır 
olmayan, telifsiz bir lisans vermiş olursunuz (ilgili durumlarda, mevcut ve gelecekteki 
telif haklarının mevcut lisansı yoluyla): 
(i) herhangi bir dilde indirmek, kopyalamak, çoğaltmak, uyarlamak, değiştirmek, 

yeniden düzenlemek, düzenlemek, kesmek, dublaj yapmak, tercüme etmek 
veya altyazı oluşturmak, Videonuzla ilgili veri analizini eklemek veya yapmak 
(Videonuzdan yalnızca ses veya resim içeriği çıkarma hakkı ve Videonuzdan 
klipler, alıntılar veya hareketsiz görüntüler dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere) ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlediğimiz 
şekilde bu tür diğer içeriklerin (herhangi bir reklam arası dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere) hazırlanması ve üretilmesi, reklamının yapılması, 
tanıtılması, pazarlanması, yayınlanması, sergilenmesi, dağıtımı, istismar 
edilmesi ve iletilmesini sağlamak ve Videonuzu (veya Videonuzun 
değiştirilmiş veya düzenlenmiş herhangi bir sürümünü ve Videonuzdan 
herhangi bir klip, alıntı veya hareketsiz görüntüleri) Filme dahil etmek;  

(ii) Videonuzu (veya bunların herhangi bir bölümünü) veya Videonuzun (veya 
bunların herhangi bir bölümünü) değiştirilmiş veya düzenlenmiş herhangi bir 
sürümünü (veya herhangi bir bölümünü) içeren Filmi (ve Filmden alınan 
herhangi bir klip, özet veya hareketsiz görüntüleri) tüm medyada ve şu anda 
bilinen veya gelecekte yasaklanmadığı sürece (Filmin kiralanması ve ödünç 
verilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm dünyada sürekli 
olarak tanıtmak, pazarlamak, yayınlamak, sergilemek, halka duyurmak, 
iletmek, dağıtmak ve kullanmak;  

(iii) www.youtube.com/lifeinaday adresinde bulunan YouTube kanalı (Film 
Mikrositesi ile birlikte "Film Web Siteleri") dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak kaydıyla, Film Mikrositesi ve/veya Film ile ilgili (tamamen veya 
kısmen) sahip olduğumuz başka bir web sitesi aracılığıyla Videonuzu veya 
herhangi bir bölümünü (Filmin bir parçası olsun veya olmasın) kamuoyuna 
iletmek ve herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalında 
Film Web Sitelerinin bir bölümünü veya tamamını tanıtmak ve yeniden 
dağıtmak;  

(iv) YouTube web sitesini ve herhangi bir Google Grup Şirketinin diğer web 
sitelerini, ürünlerini, işletmelerini ve/veya hizmetlerini tanıtmak, reklamını 
yapmak ve pazarlamak için Videoyu veya bunların herhangi bir 
bölümünü/bölümlerini kullanmak; ve 

(v)  yukarıdaki (i )-( iv) alt maddelerinde belirtilen hakların herhangi birini veya 
tamamını, lisansiyeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir 
üçüncü tarafa (tamamen veya kısmen) alt lisans şeklinde vermek ve/veya 
devretmek. 

 
7.2 Şimdi veya bu Resmi Şartların tarihinden sonra teslim ettiğiniz Videonuzla ilgili 

materyallerin kopyalarını bize vermeyi veya isteğimiz üzerine özel bir siteye 
yüklemeyi kabul edersiniz. Bize teslim edilen Videonuzla ilgili hiçbir fiziksel materyali 
ve materyalin kopyasını size iade etmeyeceğiz ve bunları saklama veya muhafaza 
yükümlülüğümüz olmayacaktır ve bizim veya herhangi bir üçüncü tarafın imhası veya 
kaybından kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır. 

 
7.3 Bu madde 7 'de “Film" ifadesi, aynı zamanda herhangi bir fragman, tanıtım, reklam 

veya promosyon malzemesi, DVD ve Blu - ray “ekstraları", bonus materyaller, 
elektronik basın kitleri, film müziği albümleri, film, belgesel veya diğer yapımlar, bu 
filme dayanan veya bu filmle ilgili ses kayıtları veya materyalleri veya bu tür bir filmin 
reklamı, tanıtımı, yayınlanması veya kullanımı ile bağlantılı diğer materyalleri de içerir 
(birlikte “Türev Film Materyali").  

 
7.4 Videonuz (veya herhangi bir kısmı) Filmde veya Türev Film Materyallerinde 

veya herhangi bir Film Web Sitesinde görünmüyorsa, bu madde 7 'deki lisans 
geçerli olmayacaktır.  
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8. SİZİN, BAŞKALARININ VE LOKASYONLARIN EKRANDA GÖRÜNMESİ 

8.1 Videonuzda görünürseniz veya konuşmanız veya diğer sesler Videonuzda duyulursa 
ve Videonuz (veya herhangi bir kısmı) Film ve/veya Türev Film Materyalinde ve/veya 
herhangi bir Film Web Sitesinde yer alıyorsa, Lisansiyelere, 1988 Telif Hakkı, 
Tasarımlar ve Patentler Yasası (Birleşik Krallık) (zaman zaman değiştirildiği veya 
yeniden yürürlüğe konulduğu şekliyle) ve Videonuzda ve Filminizde (veya Filmin 
herhangi bir kısmında) ve herhangi bir Türev Film Materyalinde görüntünüzün ve 
performansınızın kullanımı için dünyanın herhangi bir yerindeki diğer benzer mevzuat 
kapsamında gerekli olan veya olabilecek tüm performans onaylarını, şu anda bilinen 
veya gelecekte yasa tarafından yasaklanmadığı sürece, sürekli olarak, tüm dünyada 
geri dönülemez bir şekilde vermiş olursunuz. Lisansiyeler, performansınıza herhangi 
bir dilde dublaj ve/veya altyazı yapma konusunda sınırsız hakka sahiptir. 

 
8.2 Videonuzda sizden başka herhangi biri kimliği anlaşılır şekilde görünüyorsa veya 

konuşması veya diğer sesleri Videonuzda duyuluyorsa veya Videonuzda adı 
geçiyorsa ve/veya Videonuzda kendi mülkünüz dışındaki herhangi bir konum 
tanımlanabilir bir şekilde görünüyorsa, Lisansiyelerin Videonuzu, bu Resmi Şartlara 
uygun olarak, tüm dünyada, herhangi bir dilde, sürekli olarak, herhangi bir medyada 
ve her türlü yolla veya gelecekte yasalarca yasaklanmadığı sürece, herhangi bir 
engel olmaksızın ve bu tür kişilere ve/veya bu tür yerlerin sahiplerine (uygulanabilir 
olduğu hallerde) ödeme yükümlülüğü olmaksızın bu tür kişilerin adlarını, görüntülerini, 
seslerini ve performanslarını ve bu tür yerlerin adlarını, görüntülerini, seslerini ve ses 
kayıtlarını (uygulanabilir olduğu hallerde) kullanmalarını sağlamak amacıyla 
(uygulanabilir olduğu hallerde) Videoyu gönderirken bu kişilerden gerekli tüm 
devirleri, lisansları, onayları, hak devirlerini aldığınızı ve (yürürlükteki yasaların izin 
verdiği ölçüde) bu kişilerin manevi haklardan feragat ettiğini beyan ve garanti 
edersiniz.  Videonuzun geçici olarak Filme ve/veya bir Film Web Sitesine dahil 
edilmesi için seçilmesi durumunda, imzalı Görünüm Sürümleri ve/veya konum 
sürümleri (varsa) sağlamanızı isteyeceğiz. 

 
 

9. VİDEONUZ KARŞILIĞINDA TAKDİR 

Videonuz (veya herhangi bir kısmı) Filmin son haline dahil edilmişse (ancak başka 
türlü değil), Filme katkıda bulunanlar listesinde Filmin eş yönetmeni olarak Videonuzu 
Film Mikrositesine gönderdiğinizde verdiğiniz    tam adı kullanarak filmin jeneriğinde 
yer alırsınız. Bunun boyutu, konumu ve yerleşimi (Filmde veya başka bir yerde) 
tamamen kendi takdirimize bağlı olarak tarafımızdan belirlenecektir. Yasa tarafından 
yasaklanmadıkça, herhangi bir Lisansiyenin veya herhangi bir üçüncü tarafın 
yukarıdaki isim kullanımını kabul etmemesi, bu Resmi Şartların bizim tarafımızdan 
ihlal edilmesi anlamına gelmez veya bu Resmi Şartlar için verdiğiniz onayı iptal etme 
veya ihtiyati tedbir veya diğer adli tedbir alma veya Filmin veya Türev Film 
Materyalinin kamuoyuna yayınlanması, dağıtımı, sergilenmesi, reklamı, tanıtımı, 
iletişimi veya başka bir şekilde kullanılmasını emretme veya kısıtlama hakkı vermez.  

 
10. TANITIMLARDA KULLANILACAK ADINIZ VE TASVİRİNİZ 

Videonuz (veya herhangi bir kısmı) Film ve/veya Türev Film Materyalinde yer 
alıyorsa, Lisansiyeler adınızı, fotoğrafınızı ve fotoğraf dışı tasvirinizi ve Videonuzdan 
alınan resminizin hareketsiz karelerini veya hareketli görüntülerini ve sesinizin veya 
Videonuzdan    çıkardığınız seslerin tüm dünyadaki kayıtlarını, yasalarca 
yasaklanmadığı veya gelecekte sürekli olarak tasarlanmadığı sürece, herhangi bir 
medyada kullanma, reklam, yayın, sergi, dağıtım, yararlanma ve Film, Türev Film 
Materyali ve Film Web Siteleri, YouTube web sitesi ve herhangi bir Google Grup 
Şirketinin diğer web siteleri, ürünleri, işletmeleri ve/veya hizmetlerini kullanma 
hakkına sahiptir.  

 
11. MANEVİ HAKLAR VE TALEPLERDEN FERAGAT  

11.1 Videonuz (veya herhangi bir kısmı) Film ve/veya Türev Film Materyali veya herhangi 
bir Film Web Sitesinde yer alıyorsa, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, 



 

YAŞAMIN BİR GÜNÜ - 2020 FİLMİ RESMİ ŞARTLAR  
 

8

Lisansiyelerin Videonuzu başka herhangi bir bildirimde bulunmadan veya tazminat 
ödemeden kullanması ile ilgili olarak "manevi haklar" veya “yasal manevi haklar" 
olarak bilinen herhangi bir yasa hükmüne veya benzer herhangi bir hak veya haksız 
rekabete istinaden, Lisansiyelere veya Video, Film veya Türev Film Materyalinizle 
bağlantılı herhangi bir kişiye karşı Videonuzun veya türev çalışmalarının 
kullanılmasının sizin ve/veya herhangi bir katılımcının haklarını çiğnediği veya ihlal 
ettiği gerekçesiyle herhangi bir eylemde ve iddiada bulunmayacağınızı veya dava 
açmayacağınızı, desteklemeyeceğinizi, sürdürmeyeceğinizi kabul edersiniz.  

 
11.2 Ne siz ne de başka herhangi bir kişinin, Film ve/veya Türev Film Materyali ve/veya 

herhangi bir Film Web Sitesinde yer alan Videonuza (veya bunların herhangi bir 
bölümüne) gelecekte herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve Lisansiyeleri, herhangi 
bir tanıtım hakkının çiğnenmesi, hakaret, manevi hakların veya benzer hakların ihlali 
veya ilgili çizim talepleri de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel veya mülkiyet 
hakkının ihlali, Film ve/veya Türev Film Materyali ve/veya herhangi bir Film Web 
Sitesinde yer alan Videonuzun (veya bunların herhangi bir bölümünün) dahil 
edilmesinden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan her türlü yükümlülükten 
gayrikabili rücu olarak feragat edeceğinizi ve Lisansiyelerin herhangi birine karşı bu 
tür bir iddiada bulunmayacağınızı taahhüt edersiniz. 
 

12. ÜCRETLENDİRME  

12.1 Videonuzun Filme ve/veya Türev Film Materyallerine ve/veya herhangi bir Film Web 
Sitesine dahil edilmesi, bu Resmi Şartlar kapsamında bize verilen tüm haklar için 
yeterli bir değerlendirme olarak kabul edilecektir ve ne siz ne de başka bir kişi, bu 
Resmi Şartlar kapsamında bize verilen hakların herhangi bir şekilde kullanılmasıyla 
bağlantılı olarak herhangi bir ek ücret hakkına sahip olmayacaktır.  

 
12.2 Videonuzun Filme ve/veya herhangi bir Türev Film Materyaline ve/veya herhangi bir 

Film Web Sitesine dahil edilmesi, kiralama ve ödünç verme hakları ve kablolu olarak 
yeniden yayınlama hakları ile Filmin ve/veya Türev Film Materyalinin kullanımıyla 
bağlantılı olarak herhangi bir ülkenin yasaları uyarınca hak kazanabileceğiniz veya 
daha sonra hak kazanacağınız benzer haklar bakımından adil bir ücret içerecektir.  

 
13. YÜKÜMLÜLÜĞÜN REDDİ 

13.1 Videonuzu Filme veya Türev Film Materyaline veya herhangi bir Film Web Sitesine 
dahil etme veya Videonuz (veya herhangi bir kısmı) dahil olmak üzere Filmi veya 
Türev Film Materyalini yapma, kamuya yayınlama, sergileme, iletişim kurma veya 
Filmi veya Türev Film Materyalini kullanma ve yukarıdakilerden kaynaklanan herhangi 
başka bir yükümlülüğümüz yoktur. 

 
13.2 Film Mikrositesi aracılığıyla katılımcılar tarafından sunulan Videolara ek olarak, 

Lisansiyeler ve ortak kuruluşlar, Projenin küresel erişimini ve katılma fırsatını 
genişletmek için Film için dünyanın çeşitli bölgelerindeki seçilmiş kuruluşlardan ve 
bireylerden (Film Mikrositesi aracılığıyla olsun olmasın) görüntü alma hakkına sahip 
olacaktır. Bu tür üçüncü taraflarca bize gönderilen videolar bu Resmi Şartlara tabi 
değildir, ancak bizim tarafımızdan Filme dahil edilebilir. Filmin bu tür üçüncü 
taraflarca katkıda bulunulan Videoları ne ölçüde içereceğini belirleme konusunda 
yegane takdir yetkisi bize aittir. 

 
13.3 Filmde veya herhangi bir Türev Film Materyalinde yer alan içeriğin seçimi ile ilgili 

olarak hiçbir yazışma yapamayız.  
 

 
14. RESMİ ŞARTLARIN VE YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLAL EDİLMESİ  

14.1 Bu Resmi Şartlardaki herhangi bir taahhüdümüzün veya yükümlülüğümüzün 
tarafımızca ihlal edilmesi durumunda, size sunulan tek çözüm (varsa) fiilen maruz 
kaldığınız zararlar olacaktır (her zaman aşağıdaki madde 14.2 'ye tabi olarak) ve 
hiçbir koşulda bu Resmi Şartlar için verdiğiniz onayı iptal etme veya herhangi bir 
ihtiyati tedbir veya başka bir adli tedbir alma veya Filmin veya Türev Film Materyalinin 
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yapımını, yayınını, dağıtımını, sergisini, reklamını, tanıtımını, kullanımını veya 
iletişimini yasaklama veya kısıtlama hakkına sahip olmayacaksınız. 

14.2 Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu Resmi Şartlardan veya bu fırsattan 
kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak maruz kaldığınız ekonomik kayıplardan, 
iyi niyet veya itibar kaybından veya özel, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan 
kayıplardan (Videonuzu Film Mikrositesine yüklediğiniz tarihte sizin ve bizim bilgimiz 
dahilinde olsun veya olmasın) sorumlu olmayacağız. Lisansiyelerin bu Resmi 
Şartlardan (ve yükümlülüğün sözleşmenin ihlali, ihmal veya başka bir nedenle ortaya 
çıkıp çıkmadığından) kaynaklanan toplam sorumluluğu 100 £ ile sınırlıdır.  

14.3 Bu Resmi Şartlardaki hiçbir hüküm, sizi veya bizi bu Resmi Şartların ihmali veya 
ihlalinden kaynaklanan hileli yanlış beyandan veya kişisel yaralanma veya ölümden 
sorumlu veya hariç tutacak şekilde yorumlanamaz. 

14.4  Bu Resmi Şartlarda belirtilen koşulları ve Üreticinin kararlarına bağlı kalmayı 
kabul edersiniz ve bu Projeye katılmaya uygun olduğunuzu garanti edersiniz ve 
İbra Edilen Tarafların bu Resmi Şartları ihmalinin veya ihlalinin neden olduğu 
herhangi bir kişisel yaralanma veya ölüm durumu hariç olmak üzere ve geçerli 
yasaların izin verdiği azami ölçüde İbra Edilen Tarafların, gönderdiğiniz 
herhangi bir Videonun veya başka bir materyalin kullanımı, kabulü veya kötüye 
kullanılmasıyla bağlantılı veya herhangi bir kişinin veya mülkün yaralanması, 
hasarı, ölümü, kaybı veya kazası sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere, 
Projeyle ilgili herhangi bir aktiviteye (sınırlama olmaksızın Videonuzu 
oluşturmanız dahil olmak üzere) hazırlanırken, katılırken ve/veya bunlar için 
seyahat ederken ya da bu Resmi Şartlar da dahil olmak üzere Proje ile ilgili 
herhangi bir sözleşmeyi veya garantiyi ihlal etmeniz neticesinde meydana 
gelen, devam eden veya ortaya çıkan, kendilerine veya size veya üçüncü bir 
kişiye karşı ileri sürülen herhangi bir iddia, kayıp, yükümlülük, hasar, masraf ve 
giderden (avukatlık ücretleri ve giderleri dahil) sorumlu olmayacağını kabul 
edersiniz (ve bu maddeyle bu Tarafları geri dönüşü olmayan bir şekilde 
yükümlülüklerinden serbest bırakırsınız). Herhangi bir web sitesine kasıtlı 
olarak zarar verme veya Projenin meşru işleyişini baltalama girişimi, ceza ve 
medeni kanunların ihlalidir ve böyle bir girişimde bulunulması halinde, 
Lisansiyeler, bu tür bir girişimden sorumlu olan herhangi bir kişiden/kişilerden 
yasaların izin verdiği ölçüde tazminat veya diğer çözüm yollarını arama hakkını 
saklı tutar. Yapımcı tarafından yapılan herhangi bir Video incelemesine 
bakılmaksızın, Videonuzun içeriği ile ilgili tek sorumluluğun size ait olduğunu 
anlıyor ve kabul ediyorsunuz ve Videonuzun içeriği veya kullanımı ve 
yararlanılması ile ilgili herhangi bir üçüncü tarafın iddiası veya talebi 
sonucunda ortaya çıkan her türlü hasar, maliyet, masraf (tazminat esasına göre 
yasal ücretler ve masraflar dahil) ve/veya yükümlülükler için İbra Edilen 
Tarafları tazmin etmeyi kabul edersiniz. Ayrıca, bu Resmi Şartlarda 4.1 (i), 
4.1(iii) ve 4.1(v)-4(xvii )( dahil) maddelerinde belirtilen garantilerin sizin 
tarafınızdan ihlal edilmesi veya yerine getirilmemesi sonucunda İbra Edilen 
Tarafın maruz kaldığı ve/veya kararlaştırılan tüm hak talepleri, maliyetler, 
masraflar (tazminat esasına göre yasal ücretler ve masraflar dahil), işlemler, 
eylemler, talepler, hasarlar ve/veya yükümlülükler karşısında İbra Edilen Tarafı 
tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz. 

14.5 Yapımcı ile aranızdaki ilişkinin gizli, güvenilir, münhasır veya diğer özel bir ilişki 
olmadığını ve Videonuzu Film ile bağlantılı olarak gönderme kararınızın Yapımcıyı, 
bu Resmi Şartlarda belirtilenler dışında, Videonuzun unsurları açısından genel halk 
tarafından tutulan pozisyondan farklı bir konuma yerleştirmediğini kabul ve beyan 
edersiniz.  

14.6 Projeyle ilgili herhangi bir etkinliğe (Videonuzu oluşturmanız dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere) hazırlanmak, katılmak ve/veya bu etkinlik için yolculuk yapmak 
ile ilişkili olarak COVID-19'a maruz kalma riski olabileceğini ve bu riski kabul 
edersiniz. Sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın COVID-19'a maruz kalma riskini en 
aza indirmek için sosyal mesafe, hijyen ve temizlik, yüz kaplamaları, seyahat, kendini 
izolasyon ve karantina dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi ve yerel 
sağlık ve güvenlik ile diğer yasal gerekliliklere, kısıtlamalara, tavsiyelere ve 
yönergelere harfiyen uymayı kabul edersiniz. COVID-19 ile doğrudan veya dolaylı 
temasa geçme ihtimaliniz olduğunu ve bu bilgiye sahip olarak Projeye özgürce ve 
isteyerek katıldığınızı kabul edersiniz. 
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15. GİZLİLİK - KİŞİSEL VERİLER  

RSA1-LIAD2020 Limited yürürlükteki Birleşik Krallık Veri Koruma yasaları 
kapsamındaki belirli haklarınızı özetleyen https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-
tr.pdf adresinde belirtilen Veri Koruma Bildirimine uygun olarak sizinle ilgili bilgileri 
toplayacak ve işleyecektir. 
 

16. DEVRETME VEYA ALT LİSANS VERME 

16.1 Bu Resmi Şartlar veya bu Resmi Şartlar kapsamındaki hak ve menfaatlerimizi 
(kısmen veya tamamen) herhangi bir üçüncü tarafa devretme, lisanslama, tahsis 
etme, ipotek koyma veya başka bir şekilde işlem yapma hakkına sahip olacağız.  
 

16.2 Önceden yazılı iznimiz alınmaksızın, bu Resmi Şartlar veya bu Resmi Şartlar 
kapsamındaki hak ve menfaatlerinizi herhangi bir üçüncü tarafa atama, lisanslama, 
ücretlendirme veya başka bir şekilde işlem yapma hakkınız olmayacaktır. 

 
 

17. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE GEÇERLİ YASALAR VE YARGI YETKİSİ 

17.1 Bu Resmi Şartlar (Videonuzu Film Mikrositesine gönderme noktasında tarafınızdan 
sağlanan tüm bilgilerle birlikte), sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve 
bu Resmi Şartların konusuyla ilgili olarak sizinle aramızdaki önceki tüm anlaşmaların 
yerini alır, geçersiz kılar ve iptal eder. 

 
17.2 Bu belgedeki Resmi Şartların herhangi bir hükmü ile Hizmet Şartları, Topluluk 

Kuralları, bu fırsatla ilgili herhangi bir reklam veya tanıtım veya Film Mikrositesi 
arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bu belgedeki Resmi Şartlar geçerli 
olacaktır. 

 
17.3 Kanada'nın Québec Eyaleti'nde ikamet etmeyen katılımcılar için, İngiltere ve Galler 

yasaları bu Resmi Şartlar için geçerli olacaktır (bunlardan kaynaklanan veya bunlarla 
bağlantılı olan sözleşme dışı yükümlülükler dahil). Aşağıda belirtilenler hariç olmak 
üzere, her bir taraf, aşağıda belirtildiği şekilde İngiltere ve Galler mahkemelerinin, bu 
Resmi Şartlardan veya bunların konusundan veya düzenlenmesinden kaynaklanan 
veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf veya iddia (sözleşme 
dışı ihtilaflar veya talepler dahil) üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip olacağını 
gayrikabili rücu olarak kabul eder. Bu maddedeki hiçbir husus, başka herhangi bir 
yetkili yargı alanında sizin aleyhinize dava açma hakkımızı sınırlayamaz veya bir 
veya daha fazla yargı bölgesinde dava açılması, eş zamanlı olsun veya olmasın, 
diğer yargı alanlarının yasalarının izin verdiği ölçüde, başka yargı alanlarında dava 
açılmasını engelleyemez. Aleyhinize herhangi bir adli veya diğer işlemde işlemin 
tebligatı, kişisel teslimat (kurye dahil) veya posta yoluyla (yurtdışına gönderilmişse 
hava postası ile) madde 6.2 (veya zaman zaman yazılı olarak bize bildirebileceğiniz 
başka bir adres) uyarınca tarafınızdan tarafımıza sağlanan adrese yapılabilir ve ilgili 
adrese bırakıldığında (kurye ile gönderilmişse) veya gönderimden iki (2) gün sonra 
(hava postası dışında postayla gönderilmişse) veya gönderimden altı (6) gün sonra 
(hava postası ile gönderilmişse) yürürlüğe girmiş sayılır. Uygulanabilir olduğunda, her 
biriniz ve biz, Medeni veya Ticari Konularda Yurtdışı Yargı ve Yargı Dışı Belgelerin 
Tebliğine İlişkin Lahey Sözleşmesi uyarınca tebliğ prosedürünün uygulanmasından 
feragat ediyoruz. 

 
 

18. SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ 

Bu Resmi Şartların herhangi bir hükmünün belirli bir ülkenin yasaları, kuralları veya 
yönetmelikleri uyarınca geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz olması halinde, söz 
konusu hükümler bu Resmi Şartların diğer hükümlerini, söz konusu hükmün başka 
herhangi bir koşulda uygulanmasını veya bu Resmi Şartların geçerliliğini veya 
uygulanabilirliğini kesinlikle etkilemeyecek ve söz konusu hükmün yalnızca ilgili yargı 
alanının yasal gerekliliklerine uygun hale getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde 
kısıtlanacak ve uygulanacaktır.  
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19. İPTAL 

Yapımcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Projeyi (veya herhangi bir bölümünü) 
herhangi bir zamanda (nedenli veya nedensiz) iptal edebilir, değiştirebilir veya askıya 
alabilir. İptal veya askıya alma durumunda Yapımcı, tamamen kendi takdirine bağlı 
olarak, Şartlarda belirtilen kriterleri kullanarak veya herhangi bir Video seçmeyerek, 
söz konusu işlem süresine kadar alınan tüm uygun Videolar arasından Film için 
Videolar seçme hakkını saklı tutar. Bu Resmi Şartlardaki hiçbir husus Yapımcının 
herhangi bir Film yapacağına, Filmi göstereceğine, Film için gönderilen Videoları 
seçeceğine ve/veya gönderilen Videoları Filmde kullanacağına ilişkin beyan, garanti, 
taahhüt veya tasdik olarak kabul edilmez. 

 


