
A B C D E 
YARIŞMACI NO: 

 

KRİPTEKS YARIŞMASI KATILIM FORMU 

Kayıt Tarihi:        /      / 

TC Kimlik Numaranız: ________________________________________________________________ 

Adınız Soyadınız:____________________________________________________________________ 

Doğum Yeri ve Doğum Tarihiniz:________________________________________________________ 

Cinsiyetiniz:        Erkek     Kadın 

Gsm Numaranız:____________________________________________________________________ 

Size Ulaşabileceğimiz Yakınınızın Telefon Numarası:_______________________________________ 

İkametgah Adresiniz:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

E-Posta:___________________________________________________________________________ 

Sosyal Paylaşım Hesaplarınız 

/              Facebook               /    Twitter         /                 Instagram 

/__________________ ____  /____________________________   /___________________________ 

Üniversite Adı:______________________________________________________________________ 

Fakülte/Bölüm/Sınıf:_________________________________________________________________ 

Geçirdiğiniz Önemli Bir Rahatsızlığınız Var mı?____________________________________________ 

İlgi Alanlarınız:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sizi Özel Kılan Yetenekleriniz Nelerdir? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ödülü Kazanırsanız Nasıl Harcarsınız?___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Neden Sizi Seçelim?_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                         

 
MUVAFAKATNAME 

 
 
Eserin Adı: KRİPTEKS                                                                                          
 
YILDIZLAR TANITIM ORGANİZASYON LTD ŞTİ.’nin yapımını üstlendiği,  TRT’de 
yayınlanan “KRİPTEKS” adlı programda yer verilecek olan YARIŞMACILIĞINI  üstlendiğim 
“KRİPTEKS” adlı eserin hakları tarafıma ait olan ilgili düzenlemesinin programın tüm  
bölümlerinde, bölümlere ait tanıtımlarda, meslek birlikleri tarafından korunan telif hakları saklı 
kalmak kaydıyla- kullanılabilmesi için bu yetkiyi basit ruhsat halinde tanıdığımı; verilen bu 
kullanım izninin eserin ilgili bölüm dolayısıyla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan 
mali ve manevi  haklarım dolayısıyla eserin işlemesi, aslının/işlemesinin TV, Uydu, mobil vb. 
yayını, 35 mm., Blu Ray, DVD-VCD, TRT ile eş zamanlı yayın yapılan IP TV, mobil TV, web 
tv gibi yayın mecraları ile mevcut ve ileride ortaya çıkabilecek telli-telsiz görüntü taşıyıcıları, 
programla sınırlı olmak üzere telli-telsiz ses taşıyıcıları aracılığıyla umuma iletilmesi, 
aslının/işlemesinin yayılması, aslının/işlememesinin çoğaltılması, aslının/işlemesinin temsili 
haklarını, Mobil ve dijital hakların (SMS, GSM ve 3G teknolojisi ile yapılabilecek her türlü 
işlem) kullanılmasını da kapsar şekilde herhangi bir süre, sayı, yer kısıtlaması olmaksızın 
yani gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yayınlamak üzere programın üçüncü kişilere 
devir hakkını da içerecek şekilde gayri kabili rücu olarak verdiğimi, kayıt ve tescil işlemlerinin 
yapılabilmesi, yazılı olarak çoğaltabilme, basabilme ve yayınlayabilme, piyasaya arz etme, 
yayma, temsil haklarını radyo, televizyon, internet, web, mobil cihazları, isteğe bağlı yayınlar 
(Audio On Demand, Video On Demand) IPTV ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda 
gelecekte kullanılabilecek tüm yayın ve iletim sistemleri ve platformlarındaki yayınlar radyo 
ve televizyonda aynı anda ayrı ayrı yayınlarda, aynı anda, değişik anlarda ve tekrarı 
yayınlayabilme, radyo ve televizyon yapım ve yayınlarında, çeşitli dillerde kullanabilme, 
yayabilme, satabilme, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara gönderebilme ve bölümler alarak başka 
yapım ve yayınlarda kullanabilme, 5846 sayılı kanundan doğan fikri ve mali haklarımı ve bu 
kullanımdan ötürü manevi haklarımı kullanma yetkimi tam ve alt ruhsatla, sayısız ve süresiz 
olarak devrettiğimi kabul ve beyan eder ve YILDIZLAR TANITIM ORGANİZASYON LTD 
ŞTİ.’nden hiçbir hak ve/veya alacağımın kalmadığını belirtir, eser sahibi olarak ilgili dizide her 
türlü kullanımına muvafakat ederim. 
 
 
Muvafakatname Veren                                                                    
 Yarışmacı Adı Soyadı                                                                                    
 
 
      …../…../2014                                                                                         
              İmza                                                                                            
 


