KISA FİLM MUVAFAKATNAME
İş bu muvafakatname, ………………………………………. tarafından, senaryosu, karakterleri,
tüm tiplemeleri, hikayesi, diyalogları halihazırda oluşturulmuş bulunan, yönetmenliğini de
üstlendiğim,………………………. İsimli özgün sinema eseri, belgesel veya kısa film olarak
çekimleri gerçekleştirilen sinematografik eserin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri (FESEK)
Yasası ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında belirtilen haklarını Yed-i Velayet 7 vilayet kısa
film festivalinin yapımcısı “MY Elit Yapım-Seda Sürmeli’ye devri konusunu içerir.
DEVİR EDİLEN HAKLAR:
a) Çoğaltma hakkı (FSEK 22. Madde kapsamında, pelikül veya benzer materyal, CD, DVD,
sayısal iletim için depolanma olarak, Türkçe ve diğer dillerde çoğaltma haklarını)
b) Yayma hakkını (FSEK 23. Madde kapsamında, Türkçe dilinde ve Türkiye de festival
kapsamında yapılacak gösterim haklarını)
c) Temsil hakkını (FSEK 24. Madde kapsamında, festival bünyesinde)
d) İş bu “muvafakatname” ile, Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivaline başvuruda
bulunduğum, aşağıda kişisel bilgilerimin yanı sıra, bilgileri bulunan “kısa filmimin/belgeselimin/
eserimin, festival jürisi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, dereceye girmesi veya
herhangi bir ödüle layık görülmesi halinde.
e) Filmimin/Belgeselimin/Eserimin Festival Organizasyonu (MY Elit Yapım-Seda Sürmeli)
tarafından festival kapsamında (Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali) devrettiğim tüm hak
ve yetkilerin, yurt içinde yapılacak gösterimler için, işbu “muvafakatname” kapsamında
kesintisiz ve tam olarak kullanılmasını sağlamak açısından yetkili merciler nezdinde yapılması
gereken işlemleri yapmayı, mevcut veya sonradan oluşabilecek her hangi bir durumda
kullanılmak üzere düzenlenmesi gereken belgeleri düzenlemeyi, ya da düzenlettirmeyi kabul
beyan ve taahhüt ederim.
f) Bütün bu devir ettiğim haklarım kapsamında ve Festival Organizasyonu tarafından Türkiye
genelinde yapılacak bedelli veya bedelsiz veyahut halka açık gösterimler için her hangi bir hak
veya alacak iddiasında bulunmayacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim.
g) Festival organizasyonu, filmimin/belgeselimin/eserimin kopyalarını ilgili merci ve kişilere
(Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Dernekler,
Odalar, Bu kurumları temsil eden kişiler vb.) dağıtabilir. Ödül veya hediye olarak tasarlayıp
verebilir. Bunlarla ilgili herhangi bir hak veya alacak iddiasında bulunmayacağımı kabul beyan
ve taahhüt ederim
h) Ancak, Filmimin/Belgeselimin/Eserimin festival jürisi tarafından yapılacak inceleme ve
değerlendirme sonucunda dereceye girmesi halinde festival organizasyonu tarafından belirlenen
ödül bedellinin tarafıma ödenmesi gerekmektedir. Bu bedeller festivalin resmi internet sitesi olan
www.7kisafilm.com adresinde ve Sinema Genel Müdürlüğüne verilen dosyada belirlenen
bedellerle aynı olacaktır.
I) Başvuruda bulunduğum Filmimin/Belgeselimin/Eserimin içinde yer alan Komşu hakların
(Senaryo, müzik vb.) telif ve ücretlerinin tarafımdan karşılandığını, 3. şahıslar nezdinde
oluşabilecek herhangi bir zarar ziyan konusunda “festival organizasyonunun” sorumlu
tutulamayacağını, tüm zarar ziyanın tarafıma ait olacağını kabul beyan ve taahhüt ederim.
Filmin/eserin haklarının devri “muvafakatname” imza tarihinden başlayarak 1 yıl (Bir) süreyledir.
İş bu muafakatname iki sayfadan oluşmuş ve …./…./…. Tarihinde taraflarca okunarak imza
altına alınmıştır.
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