
“NN Hayat ve Emeklilik” #Çünkübaşkasenyok 
Yarışma Katılım Koşulları

1. Bu Yarışma 12.07.2020 (10:00)-24.08.2020 (Saat:23.59) tarihleri arasında NN Hayat Ve Emeklilik A.Ş. 
(NN Türkiye) tarafından Türkiye genelinde, Milli Piyango İdaresi’nin 01.07.2020 tarih ve 40453693-
255.05.02-E.5140 sayılı yazısı ile izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.

2.  www.twitter.com/nnturkiye, www.instagram.com/nnturkiye ve www.facebook.com/nnturkiye 
(ücretsiz) sayfalarında yayınlanacak olan ve Haluk Levent tarafından, dinleyici mektuplarından 
seçilen cümlelerle bestelenen Çünkü Başka Sen Yok şarkısının karaoke versiyonu ve akorları 
ile ister söyleyerek, isterse dilediği bir enstrümanla çalarak, isterse hem çalıp hem söyleyerek 
gerçekleştireceği performansının 1 dakikayı aşmayan kaydını #çünkübaşkasenyok ve 
#doğayamektup etiketleriyle paylaşan NN Hayat ve Emeklilik takipçileri yarışmaya katılabilecektir. 

3. Katılımcılar; NN Türkiye instagram, facebook ve twitter hesaplarını takip ederek arkadaşlarını da 
etiketleyebilirler.   

4. Paylaşımlar; 24.08.2020 tarihine kadar NN Hayat Ve Emeklilik A.Ş. tarafından oluşturulan özel 
jüri tarafından tema ve duyguyu yansıtma, şan tekniği, enstrümana hakimiyet ve sosyal medya 
hesaplarında alınan puan/beğeni sayısı unsurlarına göre değerlendirilecektir.

5. Jüri: Haluk Levent, Burak Noyan (Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Görevlisi), 
Burak Güleryüz (Kendine Bakma Akademisi Yaratıcı Yönetmeni), Yasin Üstün’den (Doğaya Mektup 
Proje Yöneticisi) oluşmaktadır. 

6. Yarışmaya bireysel olarak veya grup performansı ile katılım yapılabilir. 

7. Yarışmada, NN Türkiye instagram, facebook ve twitter hesaplarından paylaşılan kayıtların ön 
elemeleri halk oylamasıyla yapılacaktır. Oylamaları takip etmek ve oy kullanmak için Haluk Levent 
ve NN Türkiye hesapları takip edilmelidir.

8. Yarışma kapsamında jüri tarafından her hafta 10 performans, ilgili sayfalarda öne çıkarılacaktır.

9. Oylama, kaydırmalı post üzerinde belirtilen kayıt numaralarından oylanmak isteneni yoruma yazmak 
suretiyle yapılacaktır. Örneğin; paylaşılan 5 adet performansın 3. sü oylanacaksa yorum kısmına 3 
yazmak yeterli olacaktır.

10. Haftalık olarak yapılacak olan oylamalarda, her Cuma paylaşılan oylama postu için bir hafta sonraki 
Perşembe akşam 18:00’e kadar oylama devam edecektir. Bu dakika itibarı ile gelen oylar geçersiz 
kabul edilecektir.

11. Her hafta gerçekleşen Cuma oylama postu sonuçları Perşembe 18:00 sonrası hesaplanacak ve 
ertesi gün Cuma 18:00 sonrası NN Hayat ve Emeklilik ve Haluk Levent Hesaplarından duyurulacaktır.

12. Yarışmaya gönderilen tüm performansların ne zaman paylaşılacağı konusunda karar NN Hayat Ve 
Emeklilik A.Ş.’ye aittir. Katılımcılar bunu kabul etmiş sayılır.

13. Yarışmaya sunulan eserlerden yetkililerce yapılacak incelemede yarışma ana temasına uygun dini 
veya siyasi amaçlara hizmet etmeyen, sakıncalı ve zararlı yayınlar içermeyen, genel ahlak kurallarına 
uygun olanlar esas alınacaktır.
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14. Her hafta oylamaya sunulan performanslar için kullanıcı sadece 1 oy kullanabilir, aynı hesaptan 
birden fazla atılan oylar geçersiz sayılacaktır.

15. Katılımcıların, paylaştıkları performanslarının görülebilmesi ve değerlendirilebilmesi için profillerinin 
açık olması gerekir. Aksi durumda paylaşım görülemeyeceğinden değerlendirme de yapılamaz.

16. Yarışma kapsamında performanslarını, tercih ettikleri sosyal medya hesaplarında, paylaşımlara 
ilişkin verdikleri onay ile herkese açık olarak yayınladıklarında bu konuda oluşabilecek sonuçların 
sorumluluklarını da kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacı, performansını yayınladığında; yarışma 
süresince, yarışma ile ilgili bilgilerin gerektiğinde toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, 
sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse anonim hale getirilmesine, yurtiçi ve yurtdışı da dahil 
olmak üzere, gerektiğinde 3. Kişiler ve resmi kurumlar ile paylaşılmasına taraflarca 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme 
hükümlerine göre işlenmesine açık rıza verdiğini kabul etmiş sayılır.  

17. Jüri değerlendirmesi sonucu; 3 Kişi; 05 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek olan NN Hayat ve 
Emeklilik’le Doğaya Mektup konserinde Haluk Levent ile sahneyi paylaşma hakkı kazanacaktır. 
Ayrıca 7 kişi; aynı konserde Haluk Levent’in misafiri olarak konser davetiyesi kazanacaktır.  

18. Konser alanına ulaşım için kazananlarla NN Türkiye iletişime geçecektir.

19. Yarışma sonuçları 24.08.2020 tarihinde NN Türkiye ve Haluk Levent sosyal medya hesaplarından 
yayınlanacaktır. 

20. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş, yarışma sonucunda kazanan katılımcılar iletişim kuracaktır. 
İletişim, yarışmaya katılım sırasında kullanılan/verilen hesap ve/veya iletişim bilgileri üzerinden 
gerçekleşecektir. Verili bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğinin sorumluluğu katılımcılara aittir. İletişim 
kurulamaması nedeniyle ikramiye teslim edilememesinden ve talihlinin yarışmaya katılamamasından 

“NN Türkiye” sorumlu değildir. 

21. Jüri tarafından seçilen ve ikramiye kazanan kişiler yarışmaya katıldıkları hesap üzerinden direkt 
mesajla bilgilendirilir. Bilgilendirmeye 12 saat içerisinde dönüş yapmayanlar ikramiyeyi teslim 
alamazlar. 

22. Katılımcılar, yarışmaya katıldığında “NN Türkiye”, kullanıcı bilgilerinin yarışma için kullanım hakkına 
sahip olur.

23. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, kampanya katılımı tamamlanmamış 
sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia 
edemezler. “NN Türkiye” katılımcıların kampanyaya katılım uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya 
katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.

24. “NN Türkiye” katılımcının e-posta adresine ürün pazarlama bilgileri gönderme ve “NN Türkiye” ile ilgili 
bilgi vermek amacıyla iletişime geçme hakkını saklı tutar. Katılımcılar bu hususu peşinen kabul etmiş 
sayılırlar.

25. Kampanyaya katılım ve ilgili internet sitelerindeki işlemler ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. 
Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.
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26. Kampanyaya, NN Hayat ve Emeklilik, Umut Çekiliş, Salt İletişim Grup, Kendine Bakma Akademisi, 
Boosmart, Havas Media, Magna Dijital Pazarlama Ajansı ve Digital House çalışanları ile 18 yaşından 
küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.

27. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez veya nakde dönüştürülemez.

28. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.

29. İkramiyeye konu olan eşya ve-veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV hariç diğer yasal 
yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. 

30. Yarışmada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi 
durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, “NN Türkiye”’nin yasal işlem başlatma ve 
varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

31. “NN Türkiye” yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet 
erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, 
uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara 
yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul 
etmez.

32. Yarışmaya katılan ve kazanan kişiler, isimlerinin “NN Türkiye”’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla 
açıklanmasını kabul etmiş olurlar.

33. Kampanyaya katılanlar işbu Kampanya Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar. “NN Türkiye”, 
katılımcıların, Kampanya Katılım Koşulları’na uygun davranıp davranmadığını dilediği şekilde 
değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

34. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta “NN Türkiye”’nin her türlü kayıtları esas 
alınacaktır.

35. Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. 
Katılımcıların, kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların 
beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran “NN Türkiye” tarafından yapılacaktır. 

“NN Türkiye” bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin 
değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. 
Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret 
etmeleri gerektiğini kabul ederler.

36. Koşullar ve Kurallar’ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak 
addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve 
uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
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