KATILIM SÖZLEŞMESİ
İşbu Katılım Sözleşmesi’ni onaylayarak hüküm ve koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul
ettiğinizi beyan etmektesiniz. Lütfen Katılım Sözleşmesi’ni onaylamadan önce dikkatlice okuyunuz.
İşbu Katılım Sözleşmesi (“Sözleşme”), Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi C
Blok No:14/8 34353 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Reklamcılar Derneği İktisadi İşletmesi
(“RD”) ile işbu Sözleşme’yi başvuru.kristalelma.org.tr üzerinde yer alan Katılım Formu’nu
doldurarak Sözleşme’ye taraf olan katılımcı (“Katılımcı”) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme
kapsamında RD ve Katılımcı ayrı olarak Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
Katılımcı, işbu Sözleşme’yi onaylayarak 18 yaşından büyük olduğunu ve işbu Sözleşme’ye uymayı
kabul ve taahhüt eder. Katılımcı, işbu Sözleşme’yi bir tüzel kişi adına onaylıyorsa, tüzel kişi adına işbu
Sözleşme’ye taraf olmak için yetkili olduğunu, aksi takdirde işbu Sözleşme’de düzenlenen
yükümlülüklerden şahsen sorumlu olacağını kabul ve beyan etmektedir.
1.
Sözleşme’nin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, RD’nin düzenlemiş olduğu ve başvuruların ilgili yılın Eylül ve Ekim ayları
içerisinde RD tarafından alınacağı, Kristal Elma Reklamcılık Ödülleri’ne (“Yarışma”) ait katılım
koşullarının belirlenmesi ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
2.

Katılımcı’nın Yükümlülükleri ve Katılım Şartları

2.1.
Katılımcı, Yarışma’ya katılabilmek için bilgilerini tam ve eksiksiz olarak iletmek ve KDV
dahil toplam başvuru bedelini işbu Sözleşme dahilinde belirtilen şekillerde ödemekle yükümlüdür.
RD’nin başvuru bedeli eksiksiz olarak ödenmemiş başvurularla ilgili olarak başvuru kaydı yapma
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
2.2.
Katılımcı başvuru bedelini, kredi/banka kartı ile ya da banka transferi ile ödemelidir. Başvuru
bedelinin banka transferiyle ödenecek olması halinde, ödemenin ödeme onay sayfasında detayları
belirtilen banka hesabına yapılması gereklidir.
2.3.
Katılımcı, başvurusunu yaptığı ajans, şirket ya da gerçek kişi adına Sözleşme’ye taraf olmaya
yetkili olduğunu ve yetkisiz olması durumunda meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan bizzat
sorumlu olacağını, RD’nin uğramış olduğu zararların ödemiş olduğu başvuru bedeli tutarından mahsup
edebileceğini; söz konusu zararların başvuru bedelini aşması halinde aşkın tutarı bizatihi tazmin
edeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
2.4.
Katılımcı, başvuru esnasında vermiş olduğu tüm bilgilerin doğruluğunu kabul, beyan ve
taahhüt etmektedir. Katılımcı tarafından daha önceden bilgilendirilmiş olsa dahi, elektronik ortamda,
yanlış, noksan veya fazla başvuru kaydı girilmesinden ve/veya fazla ödeme yapılmasından (burada
sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi
risk, zarar ve masraflardan, RD sorumlu tutulamaz.
2.5.
Katılımcı, kredi kartından tahsil edilmiş bulunan ücret için haksız olarak ilgili banka nezdinde
ters ibraz (chargeback) prosedürüne başvurulması halinde RD’nin uğradığı zararları tazmin etmeyi
kabul ve taahhüt eder. Bu durumda, RD’nin yarışma için başvuruyu geri almak veya yarışma
tamamlanmış ise varsa verilen ödül ve sıralamayı geri alma hakkı saklıdır.
2.6.
Katılımcı, kredi kartıyla yapacağı ödemelerde RD’ye bildirdiği tutarın, RD’nin internet sitesi
üzerinde kaydetmiş olduğu kredi kartından, provizyon alınmasını istediği tarihte tahsil edilmesine rıza
gösterdiğini peşinen kabul ve beyan eder.
2.7.
Katılımcı, Yarışma’ya reklam filmi, radyo spotu, görsel, case video, packing gibi görsel ve
işitsel çeşitli materyal ve içerik (bundan sonra hep birlikte “Materyal” olarak anılacaktır.) ile

başvuruda bulunabilecektir. Materyal, hiçbir koşulda üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını
ihlal etmeyecek, Türk Ceza Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
yürürlükte olan mevzuata aykırı olmayacak ve ayrıca suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyecektir.
Katılımcı tarafından kullanılan Materyal’in burada belirtilen hususlara aykırı olması ve/veya üçüncü
şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun RD tarafından tespit edilmesi halinde; söz konusu
Materyal’i içeren başvuru herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan geçersiz kabul edilecek ve
değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.8.
Katılımcı sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, başlıca, aşağıda yer alan fiil, davranış ve
niteliklerin başvuruda kabul edilmeyeceğini ve bu hususları barındıran Materyal’in hiçbir koşulda
değerlendirmeye alınmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
(a)
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı
hiçbir Materyal’e izin verilmemektedir.
(b)
Hakaret & Taciz: Yarışma’da ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, Katılımcı’ya
kendisini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme, karalama, aşağılama,
hakaret etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı imkânı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya
grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı Materyal’e ve saldırgan
davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere de izin verilmemektedir.
(c)
Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel
eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikle çocuk/ergen çıplaklığı,
pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran Materyal kesinlikle
kullanılamaz. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na göre müstehcen sayılan Materyal’e izin verilmemektedir.
(d)
İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu
veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, pazarlaması,
tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki
Materyal’e izin verilmemektedir.
(e)
Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren
Materyalin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan
yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran
veya insanları intihara yönlendiren Materyal’e izin verilmemektedir.
(f)
Silahlar ve Patlayıcı maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya
kullanımına ilişkin Materyal’e izin verilmemektedir.
(g)
Kumar, Yarışma, Bahis: Kumara, bahis ve/veya yasadışı yarışmalara ilişkin olan ve/veya
bunlara özendirici olan Materyal’e izin verilmemektedir.
(h)
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
için gerekli özenin gösterilmesi en temel kurallardan biridir. Bu kapsamda Katılımcı sadece fikri ve
sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, işleme, yayma,
çoğaltma, temsil ve umuma iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) Materyal’i yükleyebilir.
Katılımcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan Materyal’i söz konusu hak sahiplerinin izni
olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, RD ihlale konu olan Materyal’in
bulunduğu başvuruyu hiçbir uyarıya veya izne gerek olmaksızın geçersiz kabul etmek ve
değerlendirmeye almamak; Yarışma neticesinde tespit edilmesi halinde ise verilen ödülü ve sıralamayı
geri almak haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Katılımcı,
bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumlu olup;
RD’yi bu kapsamda meydana gelebilecek her türlü zarar ve talepten ari tutacaktır.
2.9.
Katılımcı, Yarışma’ya başvuru yapmak ile Materyal’in RD tarafından çeşitli mecralarda
(sosyal medya hesapları, RD’ye ait resmi web-sitesi, çeşitli basılı bülten ve tanıtıcı materyaller de
dahil olmak üzere) yayınlanabileceğini; işbu Sözleşme’ye taraf olmak ile bu hususa ilişkin muvafakat
verdiğini ve bu muvafakatin başvuru sonrasında geri alınamayacağını; Materyal’in ve Katılımcı’nın
çeşitli bilgilerinin kamuya duyurulması sebebi ile RD’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, RD tarafından ilgili duyuruların yapılmasını müteakip RD’nin
kontrolü ve izni olmaksızın elektronik ortamda üçüncü kişiler tarafından Materyal’in sair

platformlarda yayınlanmasından RD’nin herhangi bir şekilde sorumluluğu olmadığını; bu sebeple
RD’den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.10. Katılımcı, bazı durumlarda yargı mercileri, devlet kurum ve kuruluşları veya gerçek veya tüzel
kişilerin Katılımcılar ile ilgili RD’den bilgi talebinde bulunabileceklerini bildiğini kabul ve beyan
etmektedir. Katılımcı, böyle bir durumda RD’nin, Türk Ceza Kanunu veya 5651 Sayılı Kanun gereği
yargı mercilerinin ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının talebi halinde derhal; gerçek veya tüzel
kişilerin talebi halinde ise uygun gördüğü takdirde, Katılımcı’nın iznine gerek olmaksızın Katılımcı ile
ilgili talep edilen bilgileri açıklama hakkına sahip olacaktır.
2.11. Katılımcı, başvuru esnasında bildirmiş olduğu adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu,
bu adreslerde vaki olacak değişiklikleri RD’ye noter yolu ile bildirmedikçe, bu adreslere yapılacak
bildirimlerin yasal olarak geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul
etmiştir.
2.12. Katılımcı, işbu Sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını, her ne
surette olursa olsun üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecek, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü
bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı
sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemeyecektir.
2.13. Katılımcı Sözleşme’nin onaylanması sırasında öngörülemeyen, RD’nin çalışma imkânlarını
kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen,
RD’nin kusuru veya kontrolü dışında ortaya çıkmış doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik,
yangın, grev ve lokavt vb. mücbir sebepler ile hükümet tarafından alınmış kararlar gibi nedenler ile
Yarışma’nın yapılamaması durumunda RD’nin herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını ve bu
sebeple RD’den herhangi bir talepte bulunma hakkının olmayacağını kabul ve beyan eder.
3.

Sözleşme’nin Yürürlüğü, Geçerlilik Süresi ve Feshi

3.1. İşbu Sözleşme ve ekleri Katılımcı tarafından başvuru.kristalelma.org.tr üzerinde onaylandığı
tarihi müteakip yürürlüğe girecek olup, 2021 yılı Kristal Elma Yarışması’nın bitimi akabinde
Tarafların karşılıklı olarak tüm edimini yerine getirmiş olması halinde herhangi bir bildirime gerek
kalmaksızın kendiliğinden sona erer.
3.2. Katılımcı, RD’nin işbu Sözleşmeyi tek taraflı bildirimde bulunmak sureti ile tazminat ödeme
yükümlülüğü olmaksızın her zaman fesih etme hakkı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.
Katılımcı’dan kaynaklanan sebeplerle işbu Sözleşme’nin fesih edilmesi veya Katılımcı’nın yarışma
dışı bırakılması halinde, ücret iadesi yapılmayacaktır.
3.3. İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden birinin ya da birkaçının herhangi bir nedenle geçersiz
addedilmesi halinde, Sözleşme’nin geri kalan hükümleri söz konusu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
4.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Katılımcılara ait kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin uygulamalarımız ve
politikalarımız için lütfen işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunması
Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.
5.

Diğer Hükümler

5.1. Bu Sözleşme’nin yorumu ve uygulamasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde
münhasıran İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
5.2. Taraflar arasında doğacak tüm uyuşmazlıklarda Tarafların defter veri kayıtları ile RD’nin veri
tabanları HMK m. 193 kapsamında yazılı kesin delil sözleşmesi niteliğinde olacaktır.

5.3. RD’nin, Sözleşme’de yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını icra etmemesi, bunlardan
feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.
Sözleşme’nin tüm hükümlerini okudum, anladım ve kabul ediyorum.

