“2.DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE FİKİR VE PROJE YARIŞMASI” PROJE VE FİKİR ESERLERİ
İÇİN
MUVAFAKATNAME
“2.DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE FİKİR VE PROJE YARIŞMASI”na katıldığım proje ve proje
kapsamında geliştirilen prototip, plan, projeye dahil olmak üzere her türlü görsel ve işitsel meteryal,
teknik resim, maket ve bunlarla sınırlı olmamak üzere projeye ilişkin her türlü
meteryal/çizim/taslak/görsel/fotoğraf ve fikir eserimin, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz,
Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) tarafından web sayfası, internet ve sosyal
medya hesaplarında/sitelerinde, televizyon yayınlarında, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde
kullanılması amacıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde
tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan
yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarım ile bağlantılı/ komşu/ icra
haklarımı 45’inci maddesinde tanımlanan pay alma (izleme) hakkı ve ayrıca Türk Medeni Kanunu
ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut olan tüm hakları, münhasıran, gayrikabili rücu olarak
İMEAK DTO’ya devrettiğimi;
Bu muvafakatname çerçevesinde eserimin, İMEAK DTO tarafından sayı, yer ve süreyle
sınırlandırılmaksızın, Türkiye içinde veya dışında, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde
kullanabileceğini ve Odanın dâhil olduğu projelerde ticari olmayan amaçlarla üçüncü kişilere
kullandırabileceğini; bu hususta Odanın hiçbir biçimde ve nedenle tekrar onayımı almak zorunda
olmayacağını;
Eser/hak sahibi olarak ismimin belirtilip belirtilmeyeceğinin ve belirtilecekse hangi şekil ve
yöntemle belirtileceğinin takdirinin Oda’da olduğunu bildiğimi;
Eserimin Odaca kullanımına ya da üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmasına ilişkin olarak herhangi
bir ücret ödenmeyeceğini ve daha sonra her ne nam altında olursa olsun işbu hususta herhangi bir
hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı,
Eserde suç teşkil eden veya herhangi bir şahıs ve kuruluşa hakaret içeren unsurlar bulunmadığını,
Eserin kendi özgün eserim olduğunu, eser içeriğinde yer alan tüm görsel ve işitsel unsurlar, metinler
ile eser ve icralara ilişkin gerekli izinlerin alındığını, üçüncü şahısların eser üzerinde herhangi bir
hakları bulunmadığını, eserde yer alan üçüncü kişilerin kişilik haklarına riayet edildiğini, eser
üzerindeki hakları daha önceden başka bir gerçek veya tüzel kişiye devretmediğimi ve üçüncü
şahısların esere ilişkin talep veya davalarında tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait
olduğunu,
beyan, kabul ve taahhüt ederim.
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