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KATILIM SÖZLEŞMESİ 

İŞte Futbol Ligi 2018 
 

 

İşbu katılım Sözleşmesi (“Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta ticari merkezi “İstiklal Caddesi 

No: 55 Mim Han Beyoğlu İstanbul ” adresinde bulunan “Bro Event Spor Organizasyonları Tic. Ltd. 

Ş t i . ( “ B r o E v e n t ” o l a r a k a n ı l a c a k t ı r ) i l e d i ğ e r t a r a f t a t i c a r i m e r k e z i 

“…………………………………..adresinde bulunan ve …………… Vergi Dairesi’ ne ………. 

Numaralı vergi numarası ile kayıtlı …………….. (“Katılımcı” olarak anılacaktır) arasında 

imzalanmıştır. 

İşbu Sözleşme’nin tarafları bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak 

anılacaklardır. 

 
ÖNSÖZ 

 
Bro Event ve ORG Sports partnerliği ile “Sports Events International DMCC - Dubai arasında 

03.06.2016 tarihinde imzalanan sözleşme (“Lisans Sözleşmesi”) kapsamında; Bro’event, F5WC 

isimli futbol turnuvası için ”(“Organizasyon”) - Türkiye temsilcisi olmayı ve lisans şartlarını kabul 

ve taahhüt etmiştir. 

Organizasyon 2018 yılında “F5WC TOURNAMENT” adı altında düzenlenecektir. Düzenlenecek 

turnuva sonucunda ülke şampiyonu olan takım lisan sözleşmesinden doğan hakkına istinaden Sports 

Events International’ ın düzenleyeceği dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanacaktır. Bro Event, 

Türkiye şampiyonunu belirleme sürecinde eleme il sayısında ve turnuva konspetlerinde değişiklik 

yapabilir. 

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE SÜRESİ 

İşbu Sözleşme’nin konusu; Katılımcı’nın, Bro Event tarafından Mart 2018 - Eylül 2018 tarihleri 

(Sözleşme Süresi) arasında düzenlenecek olan F5WC Türkiye - Futbol Turnuvasına katılımından 

doğan karşılıklı hak ve yükümlülükleri kapsamaktadır. 

Sözleşme Süresi bitiminden önce Taraflar’ın bir araya gelerek Sözleşme’nin yenilenmesi hususunda 

yazılı olarak anlaşmamaları halinde, Sözleşme herhangi bir bildirime gerek olmaksızın 

kendiliğinden sona erecektir. 

 

 
2. SÖZLEŞME ŞARTLARI 

2.1 Katılımcılar maksimum 15 minimum 8 kişilik oyuncu kadrosu içinden 7 kişilik maç kadrosunu 

dilediği gibi oluşturabilir. Katılımcı resmi kadrosu içinde en fazla 1 adet amatör lisanlı oyuncu 

bulundurabilir. Ancak profesyonel futbol lisansına sahip oyuncuya kadroda yer verilemez. 
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2.2 Sözleşmenin imzalanması ile birlikte takım listesi, listedeki tüm oyuncuların TC kimlik 

numaralı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi, tebligat adreslerine kurye, kargo veya mail yolu ile 

ulaştırılmalıdır. 

2.3 Katılımcılar turnuva maçlarını veya elemeleri, takıma ait tek tip forma ile oynama zorunluluğu 

vardır. Türkiye finaline kalacak tüm takımların forması organizasyon komitesi tarafından 

sağlanacaktır. Finalist takımların organizasyona ait formaları giymesi zorunludur. 

2.4 Turnuvaya katılan tüm takımlar ulaşımdan kendileri sorumludur. 

2.5 Turnuvaya  katılan tüm oyuncular, futbol oynamaya elverişli olduklarını ve herhangi bir sağlık 

engeline sahip olmadıklarını ve müsabakalardaki doğabilecek sağlık ile ilgili her konuda kendileri 

sorumlu olduklarını açıkça kabul ve beyan eder. Sağlık ile ilgili hiç bir konuda organizasyon ekibi 

sorumlu tutulamaz. 

2.6 Maçlar esnasında katılımcıların kendi aralarında yada tesisteki diğer misafirler ile aralarında 

çıkabilecek ihtilaflardan ve doğabilecek maddi - manevi zararlardan organizasyon ekibi sorumlu 

tutulamaz. 

2.7 www.f5dunyakupasi.com  etkinliğin resmi sitesidir. Etkinliğe ilişkin haberler ve tüm işleyiş 

talimatları bu site üzerinden duyurulmaktadır. Sitede yayımlanan tüm bilgilerin takibi takımların 

sorumluluğundadır. 

 

 
3. KATILIM BEDELİ VE MALİ HUSUSLAR 

Katılımcılar turnuva katılım hakları karşılığı olarak, tüm vergiler ve kesintilerden muaf, toplam net 

500 TL (BeşYüzTürkLirası) + KDV’yi, katılım bedeli olarak, Bro Event’e ödemeyi kabul ve 

taahhüt eder. 

 
İşbu ücretin tamamı sözleşme imza tarihine Bro Event tarafından fatura edilecek ve aşağıda 

belirtilen banka hesap numarasına peşinen ödenecektir. 

 
Hesap Adı :Bro Event Spor Organizasyonları Tic.Ltd.Şti 

Banka Adı : Ziraat Bankası Acıbadem Şubesi (852) 

Hesap Numarası :80567280-5002 

IBAN : TR400001000852805672805002 

 
4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

 
4.1 F5WC‘nin Türkiye içindeki tüm marka ve ticari hakları Bro Event’e aittir. 

http://www.f5dunyakupasi.com/
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4.2 Katılımcı, F5WC’ de dahil olmak üzere Bro Event’in sahip olduğu tüm diğer markaların Bro 

Event’in mülkiyetinde olduğunu ikrar eder (“Bro Event Markaları”). Katılımcı, Bro Event’in 

Markaları’na ilişkin şerefiyeyi ihlal edebilecek veya buna zarar verebilecek eylemlerden imtina 

edecek veya bunların geçerliliklerine veya sahip olduğu haklara zarar verebilecek şekilde bunları 

kullanmayacaktır. 

 
4.3 İşbu Sözleşme ile Katılımcı, Türkiye’de veya herhangi başka bir yerde Bro Event Markaları 

üzerinde mülkiyet veya başka herhangi bir hak, menfaat verilmediğini ve Bro Event Markaları 

üzerinde bir hakkı olmadığını ve olmayacağını kabul ve beyan eder. 

 
4.4 Organizasyon’a ait tüm tasarımlar, görseller (ekran görselleri de dahil), imgeler, içerikler, 

fikirler ve Organizasyon’un bütününe ait tüm fikri mülkiyet haklarına (tüm mali haklar da dahil 

olmak üzere) (bundan sonra “Fikri Mülkiyet Hakları” olarak anılacaktır) Bro Evebt sahiptir. Diğer 

bir ifadeyle; Katılımcı işbu Sözleşme kapsamında, Fikri Mülkiyet Hakları’nın tamamına (i) FSEK 

madde 21 “işleme hakkı”, (ii) FSEK madde 22 “çoğaltma hakkı”, (iii) FSEK madde 23 “yayma 

hakkı”, (iv) FSEK madde 24 “temsil hakkı”, (v) FSEK madde 24 “umuma iletim hakkı”na herhangi 

bir zaman, süre, adet ve mecra sınırlamasına tabi olmaksızın, Bro Event’in sahip olduğunu kabul ve 

taahhüt etmektedir. 

 
5. FESİH 

5.1 İşbu Sözleşme …………. tarihinde başlamış olup etkinliğin tamamlanması ile birlikte son 

bulacaktır. 

 
5.2 Taraflar’dan birinin iş bu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir borç veya yükümlülüğünü ihlal 

etmesi durumunda diğer Taraf yükümlülüklerini ihlal eden Taraftan ihlalin düzeltilmesini talep eden 

yazılı bir bildirimde bulunacaktır. İhlal eden Taraf’ın söz konusu bildirimde bulunulmasını takiben 

30 (otuz) gün içinde ihlali düzeltmemesi durumunda; bildirimde bulunan Taraf, işbu Sözleşme veya 

kanundan kaynaklanan diğer her tür hakkı saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme'yi yazılı ihbarda 

bulunarak derhal feshedebilir. 

 
5.3 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenden ötürü sona ermesi veya feshedilmesi halinde sona 

ermenin veya feshin hükümlerini doğurduğu ana kadar, işbu Sözleşme kapsamında meydana gelen 

borçlar sona ermez veya fesihten etkilenmez ve ifa edilinceye kadar varlıklarını korurlar. 

 
6. DEVİR 

Herhangi bir Taraf işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir 

yükümlülüğünü ve/veya alacağını diğer Taraf’ın yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir kişi veya 

kuruluşa devir ya da temlik edemez. 
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7. FERAGAT 

Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme hüküm ve şartlarından herhangi birinin yerine 

getirilmesini talep etmekten imtina etmesi veya işbu Sözleşme’nin ihlalinden doğan haklarını 

kullanmaması, söz konusu hüküm ve şartın uygulanmasından feragat edildiği şeklinde 

yorumlanmayacaktır. 

 
8. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ 

İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde 

ortadan kalkması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir Taraflar, ortadan 

kalkan hükmün yerine, geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte 

olan ve ortadan kalkan hükme ekonomik olarak en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirilmiş 

kabul edileceği konusunda mutabıktırlar. 

 
9. DEĞİŞİKLİKLER 

İşbu Sözleşme ancak Taraflar’ın imzalarını da taşıyacak şekilde yazılı olarak değiştirilebilir. 

 
10. TEBLİGATLAR 

Bu Sözleşme’ye göre yapılacak ihbarlar veya diğer yazışmalar şahsen, teleks, faks veya iadeli 

taahhütlü mektupla, masrafı ödenmiş postayla Sözleşme’nin giriş kısmında belirtilen adreslere veya 

yazılı olarak diğer tarafa bildirilen bir başka adrese gönderilecektir. Adres değişikliği bildirilmediği 

takdirde Sözleşme’de yer alan adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerli bir tebligatın hüküm ve 

sonuçlarını doğuracaktır. Türk Ticaret Kanunu madde 18/3’e göre diğer tarafı temerrüde düşürmeye 

veya işbu Sözleşme’yi feshetmeye dair ihbarlar ancak bir noter aracılığıyla, telgrafla ya da iadeli 

taahhütlü posta veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile 

gönderildiği takdirde usulüne uygun yapılmış sayılacaktır. Bununla birlikte, günlük yazışmalar 

elektronik posta yoluyla da gerçekleştirilebilecektir. 

11. SAİR HÜKÜMLER 

11.1 Taraflarca usulüne uygun ve yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Sözleşme şartlarında değişiklik 

yapılamaz. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, şartı ya da uygulanmasının herhangi bir sebeple 

geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda Sözleşme’nin geri kalan hükümleri geçerli ve 

bağlayıcı olacaktır. 

11.2 İşbu Sözleşme tarafların nihai, tam ve özel iradelerini yazılı olarak açıklayarak kurmakta ve 

işbu Sözleşme tarafların arasında ve/veya tarafından yapılan bütün yazılı ve/veya sözlü önceki 

münasebetlerini, temsillerini, anlaşmalarını, sözlerini ve/veya açıklamalarını ilga etmektedir. 

 
11.3 Taraflar Türk Borçlar Kanunu kapsamında genel mücbir sebeplerin (tabii afetler, harp, 

seferberlik, kanuni grev ve lokavtlar vb.) geçerli olmasını, Mücbir Sebep iddiasında bulunan tarafın 

bu halin doğmasını takiben 2 (iki) işgünü içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunması 

gerektiğini kabul ve beyan ederler. Vuku bulan olayın mücbir sebep olarak kabulü halinde işbu 

sözleşmenin mücbir sebeplerin devamı boyunca askıya alınmış sayılacağını ve bu halin 1 (bir) ayı 

geçmesi halinde ise işbu Sözleşme’nin kendiliğinden hiçbir ihtar, ihbar ve hüküm istihsaline gerek 

duyulmaksızın feshedilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu durumda Bro Event, 
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sözleşmenin imzalanması ile birlikte kendisine ödenen 500 TL + KDV’den yaptığı masrafların 

düşülmesiyle kalan tutarı katılımcıya iade edecektir ve Taraflar bu tarihten sonraki 

yükümlülüklerinden sorumlu olmayacaktır. 

 
11.4 Bro Event’in Lisans Sözleşmesinin her ne sebeple olursa olsun iptali durumunda ödülde 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 
11.5 Şampiyon takım dünya finallerinde lisansı alınan F5WC’nin global kurallarına göre mücadele 

edecektir. 

 
11.6 İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre 

yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme’den ve bunun herhangi bir tadili, değişikliği veya ekinden doğan, 

bunları kapsayan veya bunlara ilişkin olan veya bunların mevcudiyeti, geçerliliği, uygulanması, 

ihlali veya sona ermesi ile ilgili olan her türlü ihtilaf, görüş ayrılığı veya iddianın halli ve çözümü 

hususunda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkili olacaktır. 

11.7 İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi Bro Event tarafından ödenecektir. 

 

 

 
Taraflar…………………..tarihi itibariyle işbu Sözleşme’yi yürürlüğe koymuşlardır. 

 

 
Sözleşme’nin aslı Bro Event’e ve bir kopyası ise katılımcıya tevdi edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bro Event Katılımcı 


