
HAYATA BAĞIŞ DERNEĞİ ORGAN BAĞIŞI TEMALI  
KISA FİLM YARIŞMASI SÖZLEŞME VE ŞARTNAMESİ 

1. Taraflar  
Bir tarafta Cevizlik Mah. İstanbul Cad. No:1 Pelin İş Hanı Kat 4 No:119 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim HAYATA 
BAĞIŞ DERNEĞİ (Bundan böyle “HBD” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ( yarışmacılar tarafından 
doldurulcaktır)…………………………………………….adresinde mukim …………………………arasında aşağıda 
belirtilen koşullarda kısa film yarışmasına katılma şartnamesi ve sözleşmesi imzalanmıştır.  
 
HBD ve ……………….. bundan böyle müştereken “Taraflar” ve münferiden “Taraf” olarak anılacaktır 

2. Amaç ve Konu  
 Hayata Bağış Derneği adına yürütülen www.hayatabagis.com web sitesi üzerinden “Hayata Bağış Derneği Kısa Film 
Yarışması” projesi kapsamında Aralık 2018- şubat 2019 Tarihleri arasında düzenlenecek online yarışma (Bundan böyle 
“Yarışma” olarak anılacaktır.) kazananlarına, 1. Filme 5000,00 TL, 2. Filme 3000,00 TL ve 3.Filme 1000 Türk Lirası 
ödül verilecek olup, filmin süresi 1 dakika ve mutluluk temalı olacaktır. 
 
3. Hükümler  
a) Sözleşme konusu 5.000,00-TL. 2. Filme 3000,00- TL ve 3.Filme 1000-Türk Lirasıdır. Ödülü kazananların bildirdikleri 
şahsi hesaplarına oyuncu sayısı kadar eşit oranda pay edilerek 10 iş günü süre içinde gönderilecektir. 
 
b) Ödüle ilişkin bedelin belirtilen tarihte ödenmemiş olması halinde sözleşme kendiliğinden iptal edilmiş sayılacak ve 
HBD nin sözleşmeden kaynaklı hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.  
 
c) Yarışmacılar , yarışma kapsamının değiştiği veya yarışmanın iptali edildiği ve buna benzer taleplerle işbu Sözleşme 
kapsamında belirlenen ödül miktarını değiştirmeyi teklif edemez.  
 
d) Yarışmanın sona ermesi ve kazananların belli olması ile kazanan listesi sosyal medya üzerinden de hemen 
paylaşılacaktır. HBD, bildirilen isim ve adres hesaplarına ödül bedelini gönderecek olup, HBD isim ve/veya adreslerin 
yanlış bildirilmesinden herhangi bir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder.  
 
e) Çekilmiş olan kısa filmlerin kaybolması ve/veya her hangi bir şekilde ziyana uğraması ya da yetkisiz/ilgisiz üçüncü 
kişilerin eline geçmesi ve/veya kullanılmasından dolayı HBD’nin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceği hususunda taraflar 
anlaşmışlardır. 
 
f) Yarışmacı, işbu sözleşmede düzenlenen hallerden ve herhangi birinin gerçekleşmesinin tüm hukuki, maddi ve manevi 
sonuçlarından münferiden sorumludur ve ilgili hallerde HBD’nin bu nedenden uğrayabileceği zararı nakden-defaten 
tazmin ile yükümlüdür.  
 
g) Yarışmacı ile çekimi yapılan ses, efekt, filmi çeken, düzenleyen kişi/kişiler arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan 
HBD sorumlu olmayacaktır. 
 
4. Sözleşme 'nin Süresi ve Sona Ermesi  
 
a) Sözleşmenin Süresi  
Sözleşmenin sona ermesi, çekilecek kısa filmlerin HBD adına sosyal medya üzerinde kullanılmasına engel değildir. 
Sürenin bitişi yalnızca, başvuru süresi ve ödül verilmesine ilişkindir. Yarışmaya katılan her kısa film, HBD tarafından 
gerekli görüldüğü yer ve zamanda sosyal medyada paylaşabilecek, yarışmacılar bu sebeple HBD’den herhangi bir ücret 
talep etmeyeceklerdir. 
 



b) Sözleşmenin Sona Ermesi  
Taraflardan herhangi birinin Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde diğer taraf ihlal eden tarafa bir 
ihtarname göndererek ulaşma tarihinden itibaren bir hafta içerisinde aykırılığın giderilmesini talep etmek ve belirtilen 
süre içerisinde ihlal giderilmediği takdirde Sözleşme'yi derhal feshederek (tarafların işbu sözleşmeden ve kanundan 
doğan hakları ayrıca saklı kalmak kaydıyla) bu nedenden doğmuş, doğacak zararlarının tazminini istemek hakkını 
haizdir.  
 
5. Özel Maddeler  
  

a- Yarışmacılar, yarışacak filmin yapımı için her türlü gideri karşılamayı kabul eder. Verilecek ödül dışında tüm 
harcamalar, doğabilecek talepler, üçüncü şahıslardan doğabilecek ihtilaflardan HBD ‘ni muaf tutmayı kabul, 
beyan ve taahhüt ederler. 

b- Yarışmacı kendisi tarafından sağlanan eser veya eserlerin kendi orijinal eseri olduğunu veya başkasının eseri ise 
sözleşme amaçları için eserin kullanılabilmesi hususunda gerekli bütün ruhsat ve müsaadeye sahip olduğunu  
kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c- Eser sahiplerinin www.hayatabagis.com adlı web sitesinden ve yarışma başvuru linki üzerinden online başvuru 
formunu eksiksiz olarak doldurmaları yarışma şartlarını kabul etmeleri anlamına gelir. 

d- Eserin dili Türkçe değilse, filme Türkçe alt yazı eklenmelidir. 

e- Katılımcıların form doldurma aşamasından sonra filmlerini online olarak siteye yüklemeleri 
gerekmektedir.info@hayatabagis.com ve hayatabagis@gmail adresine yükleme linkini mail atmaları 
gerekmektedir.  Filmlerin yükleme kalitesinin DV PAL (720 x 576) ya da HD formatta 1080p (1920 x 1080) 
olması ve Sinema salonlarında oynatılacak formatta ayrıca yüklenmiş olması gerekmektedir. Kısa film 
yarışmacı olabilmek için usb belekle yüklenen kısa film iş bu sözleşmenin ıslak imzalı halinin kargo ile Sümer 
Mahallesi 3. Sokak Bina No:32 Daire :3 Zeytinburnu/İstanbul adresine kargo ile ulaşmasının ardından kabul 
edilecektir. Yarışmacı, Film’in tanıtımı amacıyla, elinde mevcut, fotoğraf, afiş, poster ve benzeri tanıtım 
materyallerini ücretsiz vermeyi kabul ve taahhüt eder. 

f- Yarışmacı, filmin tüm duyuru araçlarında (afiş, poster, billboard, internet, web sitesi, broşür, kartonet, vb.) 
HBD tarafından uygun görülecek boyutta kullanılacağını kabul ve taahhüt eder. HBD, tanıtım amacıyla 
filmden yeteri kadar kesitler kullanarak dilediği mecrada yayımlama hakkına sahiptir. 

g- Hayata Bağış Derneği yarışmaya katılan filmleri  sosyal medya hesaplarında ve www.hayatabagis.com 
adresinde ve uygun gördüğü mecra’da filme verilmiş ödül dışında telif ödemeden süresiz olarak yayınlayabilir. 

h- Yarışmacı, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında veya getirme nedeniyle, 
ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak 
ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, buradan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali 
sorumluluğu kabul etmiş olup ayrıca Film’in yapımında kullanılacak olan 5846 sayılı F.S.E.K kapsamındaki 
her türlü eserin yapımına ilişkin giderler ile bu eserlerin Filmde kullanımına ait izinler ve kullanımlardan 
kaynaklanacak telif bedelleri dâhil her türlü gider Yarışmacı tarafından karşılanacaktır. 

i- Derece giren Yarışmacılar, eser sahibinin kendi orijinal eseri olmadığını beyan ettiği eser veya eserlerin 
sahipleri ile diğer hak sahiplerinden eserin Sözleşme amaçlarına uygun şekilde Hayata Bağış Derneği 
tarafından kullanılabileceğini gösterir, F.S.E.K Kanunu’na uygun olarak alınmış, Film’in senaryo haklarını; 
üçüncü kişilerden alınmış hak devrine ilişkin belgeleri ve ruhsatları; (tasarımlar, F.S.E.K. kapsamına giren her 
türlü eserler, üçüncü kişi ve/veya kurumlarla yapılmış olan ön anlaşmalar, vb.) hak devrine ilişkin belgeleri 
almak ve bu ruhsat ya da belgeleri Ödül öncesi derneğe teslim etmekle yükümlüdür. 

j- Yarışmaya dernek üyeleri, çalışanları, yöneticileri; başkan ve yardımcılarının birinci dereceden akrabaları; jüri 
üyeleri ve birinci dereceden akrabaları ile asistan-sekreter gibi yanında çalışanları katılamazlar. 



k- Yarışma Komitesi ihtiyaç duyulması halinde şartnamede değişiklik yapabilir. Yapılan bu değişikliği web 
sitesinde ilan eder. 

l- Belirtilen şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

m- Yarışmaya katılan herkes şartnameyi kabul etmiş sayılır. 

n- Kısa filmde çocuk ve pediatrik yaş grubunda oyuncuların yer alması halinde, bakmakla yükümlü oldukları 
kişilerin muvafakatname onayı yarışmacıya ait bir yükümlülüktür. HBD bu süreçten ve doğacak 
anlaşmazlıklardan  sorumlu değildir. 

o- Ödemeye ait yasal vergi, harç ve kesintiler ödül sahibinin sorumluluğundadır. 

p- Uluslararası Kısa Film Yarışması, mücbir sebepler (doğal afet, olağanüstü durumlar, savaş vb.) nedeniyle 
herhangi bir şekilde gerçekleştirilememesi veya yarım kalması halinde, taraflar birbirlerinden masraf, tazminat 
veya başka bir ad altında talepte bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. 

 
6. Yetkili Mahkeme  
 
Taraflar anlaşmazlık halinde İstanbul Çağlayan Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler.  
 
7. Kanuni Adres  
 
Taraflar yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ve kabul etmişlerdir. Adres değişikliği 
diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki 
sonuçlarını haiz olacaktır.  
 
İşbu sözleşme 23 /02  /2019  tarihinde tek nüsha olarak taraflarca yukarıda belirlenen şartlar dahilinde imzalanmış ve 
aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin orijinali HBD tarafından muhafaza edilecektir. 

                                                  MUVAFAKATNAME 

Hayata Bağış Derneği tarafından ve Derneğin dahil olduğu tüm sağlık faaliyetlerinin 
tanıtımı ile ilgili yapılan video / fotoğraf çekimi çalışmasında elde edilen görüntülerimin 
ticari amaçla her türlü medya, malzeme ve araçla derneğe ait web sitesi ve video 
paylaşım sitelerinde, internet mecraları, sosyal medya ve dernek içi-dışı yapılan sunum 
ve tanıtım çalışmalarında ve derneğin bunlar dışında düzenlediği tüm etkinliklerde, halka 
açık yerlerde kullanılmasına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın muvafakat ettiğimi 
(gerek dernek içi yarışma esnası, gerekse yarışma bittikten sonra dereceye giremesem 
de) dernekten ve üyelerinden işbu muvafakat karşılığında herhangi bir nam altında maddi 
ve manevi bir talepte bulunmayacağımı ve yarışmadan kendi isteğimle ayrılmam 
durumunda ya da yarışmada dereceye giremesem de film üzerinde herhangi bir değişiklik 
talebim olmayacağını kabul ve taahhüt ederim. 

 

TARİH   : 
İSİM SOYİSİM : 
İMZA   : 


