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BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ 

 

1. TARAFLAR 

İşbu Bağış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda gösterilen taraflar arasında düzenlenmiş ve kabul edilmiştir.  

 

FENERBAHÇE  

Unvanı : Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği 
Adresi : Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Bağdat Cad. No:1 Kadıköy/İstanbul 
Telefon :  +90 216 444 1907  
Faks  :  
E-posta :   
MERSİS : 0385060155200001 
  

BAĞIŞLAYAN  

Adı Soyadı  :  
Adresi  :  
Telefon  :  
E-posta  :   
 

Fenerbahçe ve Bağışlayan birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak adlandırılacaktır. 

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE BAĞIŞIN KAPSAMI 

2.1 İşbu Sözleşme, Bağışlayan’ın işbu Sözleşme’nin 4. maddesine göre yapacağı bağış akabinde TFF Süper 

Lig’in bir futbol sezonu boyunca gerçekleşecek maçlarda Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı 

futbolcularının formalarının arkasında bulunan forma numarasında Bağışlayan’ın www.fenerbahce.org 

web sitesi (“(taraftarinarkanda.fenerbahce.org”) üzerinden yüklediği ve seçtiği alanda fotoğrafının 

yer alması ile ilgili hususları düzenlemektedir.   

2.2 Bağışlayan, Web Sitesi’ndeki “Bağış Yap” butonuna tıklaması akabinde formanın arka yüzünde yer alan 

numara üzerinde Fotoğraflı Forma Görseli oluşturabilecektir. Web Sitesi’ndeki adımların ve gerekli 

alanların eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurulması ile Bağışlayan, Fenerbahçe’ye bağışta 

bulunabilecektir.   

2.3 Bağışlayan’ın Web Sitesi’ne yüklediği fotoğrafın Fenerbahçe tarafından onaylanması ile 

Fenerbahçe’nin 2.1. maddede bahsedilen sezon boyunca taraf olacağı maç veya müsabakalarda formalar 

ilgili futbolcu tarafından giyilecektir. Bağışlayan’ın forma numarası içerisindeki fotoğrafını gösteren bir 

görsel hatıra olması amacıyla Bağışlayan’ın adresine gönderilecektir. 

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1 Bağışlayan, işbu Sözleşme konusu bağışta bulunma işlemini yapmakta ehil olduğunu, 18 (on sekiz) 

yaşından büyük ve fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.2 Bağışlayan, Web Sitesi’nde doldurması gereken tüm bilgileri eksiksiz, tam ve doğru olarak 

doldurulmakla yükümlü olup bu husustaki tüm sorumluluğu üstlenir. Bağışlayan T.C. vatandaşı olması 

halinde; adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, varsa Kongre Üyesi Sicil numarası, doğum tarihi, e-posta 

adresi ve telefon numarası bilgilerini eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurulacaktır. Bağışlayan T.C. 

tel:+902165421907
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vatandaşı olmaması halinde ise; adı, soyadı, Pasaport numarası, varsa Kongre Üyesi Sicil numarası, 

doğum tarihi, e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerini eksiksiz, tam ve doğru olarak 

doldurulacaktır.  

3.3 Bağışlayan, Web Sitesi üzerinden Fotoğraflı Forma Görseli Bağış kısmında Bağışlayan’ın yüksek 

çözünürlükte fotoğrafını yükleyeceği bir görsel upload alanı, forma numarasını seçeceği ve forma 

numarasının içerisinde yüklenmesini talep ettiği kareyi belirleyeceği seçim alanını eksiksiz, tam ve 

doğru olarak doldurulacaktır.  

3.4 Fenerbahçe’nin, Bağışlayan’ın yükleyeceği fotoğrafın formalarda kullanılacak görsellere uygun olup 

olmadığının değerlendirilmesi ve formalarda kullanılmak üzere onaylanması bakımından tek taraflı 

takdir yetkisi söz konusudur.  

3.5 Bağışlayan, fotoğrafının formada kullanılmasının Fenerbahçe tarafından onaylanmasının ardından Web 

Sitesi’nde doldurduğu bilgilere istinaden hazırlanan forma üzerinde TFF Süper Ligi’nin bir futbol 

sezonu boyunca forma üzerindeki herhangi bir değişikliğin yapılmayacağının bilincinde olup değişiklik 

yapılmasına yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını, bulunsa dahi karşılanmayacağını kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

3.6 Bağışlayan, formada yer alan fotoğrafına yönelik formanın Fenerbahçe’nin gerçekleştireceği her türlü 

maç, müsabaka, etkinlik, reklam, tanıtım, ilan, içerik, duyuru, bildiri, basın açıklaması vb. görsel, dijital 

ve sosyal dahil olmak üzere tüm mecralarda kullanılmasına işbu madde ile Fenerbahçe’ye yazılı onayını 

verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.7 Hatıra olması amacıyla Bağışlayan’ın forma numarası içerisindeki fotoğrafını gösteren görselin 

gönderimine ilişkin kargo ücreti Bağışlayan tarafından ödenecektir. Kargo firmasının hatıra 

niteliğindeki görseli Bağışlayan’a teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, hatıra 

niteliğindeki görselin Bağışlayan’a teslim edilememesinden veya tahrip edilmesinden dolayı 

Fenerbahçe sorumlu tutulamaz. 

3.8 Bağışlayan, fotoğrafının yer aldığı forma görselini taşıyan futbolcunun ceza alması, sakatlık geçirmesi, 

kadro dışı bırakılması, transfer edilmesi vb. herhangi bir sebeple maç ve müsabakalarda yer 

almamasından dolayı Fenerbahçe’den herhangi bir talepte bulunamayacaktır.  

3.9 Bağışlayan, forma üzerinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan, Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan ve ilgili 

sair mevzuattan doğan tüm mülkiyet ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Fenerbahçe’nin 

sahip olduğu logo, amblem, isim, renk, slogan, karakter ve işaretler vb. her türlü fikri hak üzerinde işbu 

Sözleşme döneminde veya Sözleşme’nin sona ermesi sonrasında herhangi bir hak iddia etmeyecektir.   

3.10 Web Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen 

kullanımı konusunda, Fenerbahçe’nin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm 

fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Fenerbahçe’ye aittir. 

3.11 Bağışlayan, Fenerbahçe’ye ait Web Sitesi üzerinden bağışta bulunurken doldurduğu tüm bilgilerin 

gerçeğe uygun olduğunu ve göndermiş olduğu fotoğrafın kendisine veya belirttiği kişiye ait olduğunu 

Fenerbahçe’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırı veya eksik olması nedeniyle uğrayacağı her türlü zararını 
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Fenerbahçe’nin ilk yazılı talebinde derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

3.12 Fenerbahçe, işbu Sözleşme konusu bağışa, Bağışlayan’dan talep edilen bilgi ve belgeler ile diğer gerekli 

görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Fenerbahçe tarafından Web 

Sitesi'nde ve/veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. 

 

4. BAĞIŞIN YAPILMASI  

4.1 Bağışlayan, bağışta bulunabilmek için banka veya kredi kartı bilgilerini  Web Sitesi’nde belirlenen 

alanda eksiksiz, tam ve doğru olarak dolduracaktır. 

4.2 Web Sitesi’nde yer alan tüm bilgilerin eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurulmasının ardından banka 

veya kredi kartı doğrulaması yapıldıktan sonra Web Sitesi’nde belirtilecek bağışlama miktarı görünecek 

ve bu tutar Bağışlayan’ın banka veya kredi kartından çekilecektir.  

4.3 Fenerbahçe; mevzuat gereği gerekli olması halinde, Bağışlayan tarafından yapılacak bağış akabinde 

bağış makbuzu düzenleyecektir.  

4.4 Bağışlayan’ın gereği gibi tam ve eksiksiz olarak bağışta bulunmaması ve/veya bağış yapılan banka/ 

kredi kartından tahsilat yapılamaması halinde işbu Sözleşme yürürlüğe girmemiş sayılacaktır.  

 

5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

İşbu Sözleşme Bağışlayan tarafından Web Sitesi üzerinden onaylanması ve bağışın 4. maddeye uygun olarak 

yapılması ile yürürlüğe girecek olup ilgili TFF Süper Lig futbol sezonunun sona ermesi ile birlikte herhangi 

bir ihtar ve/veya ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Sürenin sona ermesi ile birlikte, 

Bağışlayan’ın fotoğrafının yer aldığı forma görseli kullanılmayacaktır.  

 

6. MÜCBİR SEBEP 

6.1 Taraflar’dan hiçbiri, diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan, öngörülemeyen ve önlenemez, tabii 

afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, 

salgın hastalık gibi sebeplerden (“Mücbir Sebep”) kaynaklanan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini 

yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya Taraflar’ın, Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini 

engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa 

edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu olmayacaktır. 

6.2 Mücbir Sebep halinin ve/veya Mücbir Sebep’in olumsuz etkilerinin 6 (altı) ayı geçmesi halinde, taraflar 

Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.  

 

7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

7.1  “Gizli Bilgi”, Tarafların alanına ilişkin ilgili pazarla, yatırım planlarıyla, hissedarlarıyla, bağlı 

ortaklıklarıyla ve iştirakleriyle ile ilgili olarak kendisi, işin işleyişi, işçileri, acenteleri ya da 

çalışanlarınca açıklanan herhangi bir gizli bilgiyi ki; bu bilgiler arasında sadece sayılacaklarla sınırlı 

kalmamak kaydıyla müşteriler, maliyetler, faaliyet ve yatırım planları, kar, satışlar, hizmetler, ürünler, 
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ürün geliştirme, kilit personel, çalışma ve hizmet bilgileri, fiyatlandırma, maaş politika ve düzeyleri, 

ödeme bilgileri, hesap bilgileri, banka bilgileri, diğer her türlü finansal bilgileri, işletim yöntemleri, 

teknoloji, fikir, buluş, know-how, markalar, logolar, ilerleme, patent, telif hakkı, ticari sır, teknik 

prosesler, formüller, planlar, tasarılar, lisans ve izinler, çizimler, tertipler, modeller, projeksiyonlar, iş 

planları ile ilgili yazılı veya sözlü her türlü bilgi ve belgeyi içermektedir. 

7.2 Taraflar ve/veya personelleri, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri veya 

edinebilecekleri her türlü yazılı ve sözlü bilgi ve belgeleri Sözleşme süresince özel ve gizli tutacaktır. 

Taraflar işbu Gizli Bilgileri Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında 

hiçbir şekilde kullanmayacak ve ifşa etmeyecek, kopyalamayacak ve herhangi bir menfaat temini 

amacıyla olsun ya da olmasın üçüncü kişilerle paylaşmayacak, başkalarının kullanımına vermeyecektir. 

Taraflar, ancak zorunlu hallerde ve işin gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına 

bu bilgiyi verebileceği gibi, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını uyarmakla 

mükelleftir. Taraflar, işçilerinin ve alt çalışanlarının işbu yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde 

doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. 

7.3 Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“Kişisel Veriler 

Mevzuatı”) kapsamında yasal yükümlülüklerini bildiğini; işbu Sözleşme kapsamında olsun ya da 

olmasın Taraflardan birisine ait veya işbu Sözleşme kapsamında öğrenilen kişisel bilgileri Kişisel 

Veriler Mevzuatı kapsamında tamamen gizli tutacağını, işlemeyeceğini, üçüncü kişilere ve yurtdışına 

aktarmayacağını; diğer Tarafın bilgisi ve yazılı onayı dışında bilgileri herhangi bir şekilde 

kullanmayacağını ve işleme tabi tutmayacağını; bilgileri yalnızca işbu Sözleşme konusu hizmetlerin 

yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu kadarıyla kullanacağını kabul ve beyan ederler. 

Taraflardan birinin, işbu maddede yer alan düzenlemelere ya da Kişisel Veriler Mevzuatına aykırı 

davranması halinde, aykırı hareket eden Taraf, diğer Tarafın tüm zararlarını tazmin edecektir. 

7.4 Bağışlayan, işbu Sözleşme uyarınca yapacağı bağış için isim, soy isim, T.C. Kimlik / Pasaport numarası, 

varsa Kongre Üyesi Sicil numarası, doğum tarihi, fotoğraf, iletişim bilgisi girmekte ve KVKK 

kapsamında bu bilgiler ‘kişisel veri’ addedilmektedir. Bunun yanında Fenerbahçe, Bağışlayan’ın isim, 

soy isim, T.C. Kimlik / Pasaport numarası, varsa Kongre Üyesi Sicil numarası, doğum tarihi, fotoğraf 

ve iletişim bilgisi dışında bağışta bulunabilmesi için kredi kartı bilgileri gibi ödeme bilgileri ve hatıra 

niteliğindeki görseli teslim etmek için adres bilgisi toplamaktadır. Fenerbahçe, Sözleşme kapsamında 

belirtilen hizmetlerin ifası amacıyla bu şekilde kişisel veri toplamakta ve aktarmakta olup söz konusu 

kişisel verilerin işlenmesi KVKK madde 5/2/c uyarınca gereklidir.  

7.5 Fenerbahçe, Bağışlayan’dan yukarıda bahsedildiği şekilde topladığı kişisel verileri, işbu Sözleşme 

kapsamında Sözleşme amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, gerekli olan 

süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi, işbu Sözleşme’nin ifası ve Bağışlayan’ın temel 

hak ve özgürlüklerine bir zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için gerekenler dışında, 

Bağışlayan’ın açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.   
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7.6 İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik, güvenlik politikaları ve kullanım 

şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Fenerbahçe sorumlu değildir. 

 

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, uyuşmazlıkların çözümünde 

İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAĞIŞLAYAN 

 

 

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 

DERNEĞİ 


