
                                  MUVAFAKATNAME VE TAAHHÜTNAME 
 
İşbu muvafakatname ile   ..../..../19... , .......... (şehir)doğumlu, .................. TC Kimlik 
numaralı ................................. (bundan böyle BAŞVURU SAHİBİ olarak anılacaktır) 
aşağıdaki hususları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

BAŞVURU SAHİBİ Denim Fikrim Tasarım Yarışması kapsamında (başvuru süreci ve 
devamı da dahil olmak üzere) bizzat ürettiği / üreteceği / ürettireceği /  yarattığı / 
yaratacağı başta olmak üzere işbu yarışma kapsamında üretilen/yaratılan/geliştirilen 
her türlü tasarım, görsel, metin, içerik, yazılım, veri tabanı, patent, marka ve başkaca 
tüm fikri hak unsurlarının ve “Eser” niteliğine sahip olsun olmasın her türlü fikri 
ürünün, Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş. ye  teslim edilecek tüm çalışmaların 
ve yine bunların değiştirilerek/revize edilerek kullanılacak hallerinin mülkiyetinin Erk 
Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş’ye ait olacağını kabul eder. 

BAŞVURU SAHİBİ bu kapsamda FSEK 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. madde 
hükümlerinde düzenlenen mali haklar da dahil, tüm haklarının süresiz olarak; Türkiye 
ve Türkiye dışında kullanmak üzere tüm hakları; eser sahipleri ve bağlantılı hak 
sahiplerinin hakları da dahil olmak üzere Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş. ye 
ait olacağını/devredileceğini/lisanslanacağını, işbu eser niteliğindeki ve/veya diğer 
her türlü fikri ürünün FSEK’in 21-25.madde hükümlerinde tanımlanan işleme, 
çoğaltma, yayma, temsil, işaret/ses, görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim 
mali hakları da dahil her türlü haklarının da yurtiçinde ve yurtdışında kullanılmak 
üzere Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş. ‘ye ait olacağını/devredileceğini/
lisanslanacağını, tüm mali hakları yurtiçinde ve yurtdışında tüm mecralarda,  
herhangi  sayı sınırlaması olmaksızın Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş. ‘ye ait 
olacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. 

Bu çerçevede BAŞVURU SAHİBİ, Fsek 20,21,22,23,24 ve 25. Madde kapsamındaki 
söz konusu devir ile ilgili Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.’den her ne nam ve 
ad altında olursa olsun herhangi bir ücret/telif hakkı/mali hak talebinde 
bulunmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.  

BAŞVURU SAHİBİ Denim Fikrim Tasarım Yarışması kapsamında (başvuru süreci ve 
devamı da dahil olmak üzere) bizzat ürettiği / üreteceği / ürettireceği /  yarattığı / 
yaratacağı başta olmak üzere işbu yarışma kapsamında üretilen/yaratılan/geliştirilen 
her türlü Sınai Mülkiyet Hakkının Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş. ‘ye ait 
olacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. 

Bu kapsamda BAŞVURU SAHİBİ, her ne ad ve nam altında olursa olsun Erk 
Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.’den hiçbir bedel talebinde bulunulmayacağını, bu 
anlamda Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.’nin 3. kişiler (meslek kuruluşları ve 
bağlantılı hak sahipleri de dahil olmak üzere) tarafından yöneltilecek her türlü 
talepten süresiz olarak ari kılınacağını, 3. kişilerin (meslek kuruluşları ve bağlantılı 
hak sahipleri de dahil olmak üzere) herhangi bir talepte bulunması veya 3. kişilere 
ödeme yapılmasının gerekmesi halinde bu bedellerden münferiden sorumlu 
olduğunu ve işbu maddedeki tüm hususların BAŞVURU SAHİBİ’ın tekeffülü altında 
olduğunu kabul ve beyan eder.  



BAŞVURU SAHİBİ bu çerçevede Denim Fikrim Yarışması kapsamında vücuda 
getirdiği getireceği fikri hak unsurları ve çalışmalar için gerekli olması ve Erk 
Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.’nin yazılı onayının alınması kaydı ile kullandığı 
her türlü tasarımcıların, fikir sahiplerinin, bağlantılı hak sahiplerinin ve  bunlarla sınırlı 
olmamak üzere her türlü 3. kişilerin telif ve devir ücretleri de dahil olmak üzere her 
türlü haklarının ödenmesinden kendisinin sorumlu olduğunu ve bu hakların eksiksiz 
olarak ödenmiş/ödenecek olduğunu, anılan 3. kişilerin her türlü hak ve talepleri 
bakımından Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.’nin ari tutulacağını kabul, beyan 
ve taahhüt eder. Buna rağmen Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş., üçüncü 
kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü 
tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için BAŞVURU SAHİBİ’ne  ‘ye aynen rücu 
edecektir.  

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına BAŞVURU SAHİBİ bu hakların devri 
sebebi ile Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.için ürettiği / üreteceği /ürettireceği/
yarattığı/yaratacağı başta olmak üzere Denim Fikri Yarışması kapsamında üretilen/
yaratılan/geliştirilen her türlü fikri hak unsurunun, Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. 
A.Ş.’ ye teslim edilecek tüm çalışmaların yeniden kullanılması veya değiştirilerek/
revize edilerek kullanılması hallerinde de her ne ad ve nam altında olursa olsun Erk 
Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.’den hiçbir bedel talebinde bulunulmayacağını, bu 
anlamda Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.’nin 3. kişiler (meslek kuruluşları ve 
bağlantılı hak sahipleri de dahil olmak üzere) tarafından yöneltilecek her türlü 
talepten süresiz olarak ari kılınacağını, 3. kişilerin (meslek kuruluşları ve bağlantılı 
hak sahipleri de dahil olmak üzere) herhangi bir talepte bulunması veya 3. kişilere 
ödeme yapılmasının gerekmesi halinde bu bedellerden münferiden sorumlu 
olduğunu ve işbu maddedeki tüm hususların BAŞVURU SAHİBİ’nin tekeffülü altında 
olduğunu kabul ve beyan eder.  

BAŞVURU SAHİBİ bu çerçevede Denim Fikrim Yarışması kapsamındaki hizmetleri 
yerine getirmek adına vücuda getirdiği getireceği fikri hak unsurları ve çalışmalar için 
gerekli olması ve Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.’nin yazılı onayının alınması 
kaydı ile faydalandığı bağlantılı hak sahiplerinin ve her türlü 3. kişilerin telif ve devir 
ücretleri de dahil olmak üzere her türlü haklarının ödenmesinden kendisinin sorumlu 
olduğunu ve bu hakların eksiksiz olarak ödenmiş/ödenecek olduğunu, anılan 3. 
kişilerin her türlü hak ve talepleri bakımından Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. 
A.Ş.’nin ari tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

BAŞVURU SAHİBİ tüm bunlardan kaynaklı olarak tasarımlar, çizimler, eserler telif 
hakları, program, sistem, lisans hakları, kaynak kodları, paneller veya üçüncü kişiler 
nezdindeki başkaca haklar ve fikri mülkiyete konu her türlü hak bakımından herhangi 
bir mükellefiyetinin, borcunun bulunmadığını, Denim Fikrim Tasarım Yarışmasına 
ilişkin olarak kullanacağı ve/veya Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.’ye temin 
edeceği her türlü tasarım, çizim, eser, içerik, veri tabanı, program, sistem, lisans 
hakları, görsel ve başkaca her türlü eserlerin vb.nin orijinal nitelikte olduğunu, hiçbir 
surette 3. kişilerin haklarını (meslek kuruluşları ve bağlantılı hak sahipleri de dahil 
olmak üzere) ihlalini teşkil ediyor olmadığını; sözleşmeye konu işin ifası için 3. 
kişilerin, personellerin, ifa yardımcılarının da işe dâhil edilmesi halinde bu kişilerin de 
aynı husus ve vasıfları taşıyacağını ve yükümlüklere riayet etmesinin temin 
edileceğini, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri ve ilgili 
tüm mevzuat gereğince her türlü sorumluluğun kendisine ait ve bu hususta Erk 



Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.’nin her türlü sorumluluktan ari olduğunu kabul 
eder.  

BAŞVURU SAHİBİ, Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.’nin Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuat ile fikri mülkiyet hukuku kapsamında 
herhangi bir kuruma, kuruluşa veya üçüncü kişiye herhangi bir tutar ödemek zorunda 
kalması halinde bu tutarı derhal ve ilk talep üzerine yasal faizi ile birlikte ödeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder. Ayrıca BAŞVURU SAHİBİ işbu maddeye herhangi bir surette 
aykırılık halinde Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.nezdinde doğmuş ve doğacak 
dolaylı ve doğrudan her türlü maddi ve manevi zararı ve 3. kişilere yapılan tüm 
ödemeleri derhal tazmin edecektir.   

BAŞVURU SAHİBİ Denim Fikrim Tasarım Yarışması kapsamında her türlü 
tasarımları, çizimleri, eserleri, fikri hak unsurlarını,  kavramları, stratejileri, taslakları, 
grafikleri, ilüstrasyonları vb. hizmetleri başka kişiler için benzer ya da değiştirilmiş 
biçimde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

BAŞVURU SAHİBİ, işbu Sözleşme çerçevesinde Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. 
A.Ş.’ye sunduğu tasarımların, çizimlerin, eserlerin, ve fikri mülkiyete konu her türlü 
ürünün telif hakları, fikri mülkiyet hakları veya üçüncü kişilerin diğer hakları sebebi ile 
herhangi bir mükellefiyetinin, borcunun bulunmadığını, yasal hak sahibi olduğunu, 
bunların orijinal nitelikte olduğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini; 
aksi takdirde bu hususta Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş. tarafından uğranılan 
tüm doğrudan ve dolaylı zararları derhal Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş. ye 
tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

                                             
Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş., Denim Fikrim Tasarım Yarışması kapsamında 
BAŞVURU SAHİBİ kendisine tasarımların, çizimlerin, eserlerin, ve fikri ve sınai 
mülkiyete konu her türlü  ürünün doğruluğunu ve/veya üçüncü kişilerin, kişilik 
haklarını, ticari itibarını,  fikri ve/veya sınai haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla 
yükümlü olmayıp, doğacak her türlü sorumluluk BAŞVURU SAHİBİ’ne ait olacaktır. 
Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. A.Ş.  tarafından bu nedenle üçüncü kişilere 
herhangi bir bedel ödenmek zorunda kalınırsa, Erk Pazarlama ve Giyim San. Tic. 
A.Ş., bunu, BAŞVURU SAHİBİ’ne derhal rücu edebilecektir. 

İşbu muvafakatnameye aykırı davranması halinde BAŞVURU SAHİBİ Erk Pazarlama 
ve Giyim San. Tic. A.Ş.’nin her türlü zararını derhal ve nakden tazmin edeceğini, 

Taraflar arasında meydana gelecek her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukukunun 
uygulanacağını ve yetkili mahkemelerin İstanbul Çağlayan Mahkemeleri olduğunu,  

GAYRİKABİLİ RÜCU KABUL BEYAN VE TAAHHÜT EDER. 

İsim Soyisim : 
İmza :


