SENARYO MUVAFAKATNAME
İş bu muvafakatname, ………………………………………tarafından, senaryosu, karakterleri,
tüm tiplemeleri, hikayesi, diyalogları halihazırda oluşturulmuş bulunan,
…………………………………. İsimli özgün sinema eserinin, belgesel, kısa film veya uzun
metraj film olarak çekimleri gerçekleştirilecek 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 ve diğer dillerde Türkiye de ve dünya
festivalleri kapsamında yapılacak gösterim haklarını)
c) Temsil hakkını (FSEK 24. Madde kapsamında, Türkiye ve dünya festivalleri bünyesinde)
d) Kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, Free/paralı TV, video, DVD, VCD, VHS, radyo, kaset,
sinema ve sair mevcut ya da ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma iletim hakkını (FSEK 25. Madde)
e) Sinema filmi olarak işleme hakkını (FSEK 21. Madde)
f) Bilgisayar ve internet ortamında ve de her türlü telli telsiz ses ve görüntü taşımaya depolamaya
ve yaymaya ve/veya işbu “muvafakatnamenin imzalandığı tarihte mevcut ya da muvafakatname
tarihinden sonra geliştirilecek herhangi bir yaymaya mahsus araç ve gereçlerle yayımlanması ve
iletimi haklarını, yapımcı My Elit Yapım-Seda Sürmeli’ye devrettiğimi, eserin devredilen haklar
yönünden ve “muvafakatname” kapsamında lisans sahibinin münhasıran yapımcı My Elit YapımSeda Sürmeli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
g) İş bu “muvafakatname” ile, Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivaline baş vuruda
bulunduğum, aşağıda kişisel bilgilerimin yanı sıra bilgileri bulunan “kısa film/belgesel/eserine ait
senaryomun festival jürisi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, dereceye girmesi veya
herhangi bir ödüle layık görülmesi halinde.
h) Film/Belgesel/Eseri senaryomun Festival Organizasyonu (MY Elit Yapım-Seda Sürmeli)
tarafından festival kapsamında (Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali) devrettiğim tüm hak
ve yetkilerin, yurt için de veya yurt dışında 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.
ı) Bütün bu devir ettiğim haklarım ve Yapımcı, Festival Organizasyonu tarafından Türkiye
genelinde veya yurt dışında yapılacak bedelli veya bedelsiz, veyahut halka açık gösterimler için
her hangi bir hak veya alacak iddiasında bulunmayacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim.
j) Yapımcı, My Elit Yapım-Seda Sürmeli senaryomsun film olarak meydana getirilebilmesi için
bir veya daha çok ortak yapımcı veya şahıslar ile anlaşmalar yapabileceğini, istediği yönetmen,
oyuncular, seslendirmeciler, müzisyenler ve teknik altyapı hizmeti veren şahıs veya şirketlerle
çalışabileceğini, bunlara itiraz etmeyeceğimi bu ve başka herhangi bir nedenle hiç bir hak iddia
etmeyeceğimi ve başkaca alacağımın olmadığını kabul beyan ve taahhüt ederim.
k) Festival organizasyonu, senaryosunu yazdığım filmin/belgeselin/eserin 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. Film haline getirilen senaryomun yurt içi ve yurt dışındaki festivallere
katılma ve temsil haklarını My Elit Yapım Seda Sürmeli’ye devrettiğimi, bunlarla ilgili herhangi
bir hak veya alacak iddiasında bulunmayacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim
l) Ancak, senaryomun festival jürisi tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda
dereceye girmesi halinde festival organizasyonu tarafından belirlenen ödül bedelli olan 2000
Türk Lirasının tarafıma ödenmesi gerekmektedir. Bu bedeller festivalin resmi internet sitesi olan
www.7kisafilm.com adresinde ve Sinema Genel Müdürlüğüne verilen dosyada belirlenen
bedellerle aynı olacaktır. Belirlenen bedeller gerekli yasal kesintiler (Vergi, harç vb.) yapılarak
tarafıma ödenecektir. Bu duruma itiraz etmeyeceğimi peşinen kabul beyan ve taahhüt ederim.
Senaryomun/eserimin haklarının devri “muvafakatname” imza tarihinden başlayarak 99 yıl
(Doksan Dokuz Yıl) süreyledir.
İş bu muafakatname iki sayfadan oluşmuş ve ……/………/…. Tarihinde taraflarca okunarak
imza altına alınmıştır.
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