
MUVAFAKATNAME 
 

 
Beykent Üniversitesi’nin yürüttüğü tanıtım/reklam faaliyetlerinde kullanılmak üzere ……….. tarihinde bir fotoğraf çekimi 
gerçekleştirilecektir. Bu reklam fotoğraf çekiminde, fotoğraf çekim alanına yayılacaktır.  
 
Katılımcılar, fotoğraf çekime katılmayı kendi istek ve iradeleriyle kabul ettiklerini; gönüllü olarak katıldıkları fotoğraf 
çekimiyle ilgili olarak Beykent Üniversitesi’nden herhangi bir ad veya nam altında ücret talepleri olmadığını ve olmayacağını 
beyan, kabul ve taahhüt etmektedirler.  
 
Katılımcılar, ……….. tarihli fotoğraf çekiminde elde edilen görüntülerinin ve ses kayıtlarının, Beykent Üniversitesi 
tanıtım/reklam faaliyetleri kapsamında her türlü TV, gazete, radyo, internet, dergi ve outdoor, indoor, sinema, uçak içi 
reklamları ve benzeri her türlü işaret, ses ve/veya görüntü taşıyan umuma iletim vasıtalarında süre, sayı, yer, muhteva 
kısıtlaması olmaksızın kullanılmasına; izin verdiklerini ve muvafakat ettiklerini kendi rızaları ile kabul, beyan ve taahhüt 
etmektedirler.   
 
Katılımcılar, ……… tarihli fotoğraf çekimi neticesinde elde edilen görüntüleri ve ses kayıtlarından kaynaklanacak haklarını 
ve bunların Beykent Üniversitesi’nin yukarıda açıklanan faaliyetleri kapsamında reklam ve tanıtım ürünlerinde kullanılacak 
olması nedeniyle 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan (1) emredici kriterlerin elverdiği ölçüde tüm 

manevi haklarını (umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını menetmek, eser sahibinin 
zilyet ve malike karşı hakları) ile (2) tüm mali haklarını (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü 
nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları) süre, sayı, yer, muhteva, mecra kısıtlaması olmaksızın Beykent 
Üniversitesi’ne bilabedel devrettiğini gayrikabili rücu ile beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.  
 
Katılımcılar, bu Muvafakatname ile Beykent Üniversitesi’ne devretmiş oldukları tüm hakların, Beykent Üniversitesi tarafından 
dilediği 3. kişilere kısmen veya tamamen devredilebileceğini ve bizzat Beykent Üniversitesi’nin işbu Muvafakatname ile 
devraldığı hakları devrettiği 3. kişilerin işbu hakları kullanmalarına yönelik fiillerinden dolayı Beykent Üniversitesi ve/veya 
3. kişilerden herhangi bir ücret taleplerinin bulunmadığını; bundan sonra da herhangi bir zamanda, herhangi bir ücret 
talebinde bulunmayacaklarını peşinen gayrikabili rücu ile kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
 
Katılımcılar, bu Muvafakatnameye konu …….. tarihli fotoğraf çekimi ve Beykent Üniversitesi için hazırlanacak reklam ve 
tanıtım ürünleri ile ilgili olarak; tüm ürünler, sonuçlar, fotoğraflar, görüntüler, negatifler, kasetler, yazılı medya ve diğer 
tüm yaratıcı malzemeler, hizmet markaları ve ticari markalar dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hak 
ve materyallerin münhasıran Beykent Üniversitesi’nin veya ilgili 3. kişinin mülkiyetinde olduğunu bilmekte; bunlar üzerinde 
hiçbir hak ve/veya alacak taleplerinin olmadığını, bundan sonra da hiçbir şekilde herhangi bir hak ve/veya alacak talebinde 
bulunmayacaklarını gayrikabili rücu ile beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

 
Katılımcılar, dahil oldukları ……….. tarihli fotoğraf çekimi ve Beykent Üniversitesi’nin reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili 
görseller, iddialar ve ifadeler, ……….. tarihli fotoğraf çekimi sırasında edindikleri tüm bilgilerin gizli olduğunu bildiklerini; 
buna uygun olarak işbu bilgileri gizlilikle saklayacaklarını ve herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacaklarını, gizliliğin 
korunmasındaki ihmallerden de sorumlu olacaklarını ve gizliliğe konu bilgilerin herhangi bir şekilde açıklanmış olması 
halinde, Beykent Üniversitesi’nin doğmuş ve doğacak tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını tazmin edeceklerini kabul, beyan 
ve taahhüt ederler.   
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