
DENİM FİKRİM YARIŞMA BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ 

1. TARAFLAR 

Erk Pazarlama Giyim San. Tic. A.Ş., Colin’s ve h#p://www.denimfikrim.com internet sayfası 
üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır) işbu 
taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir. 

2. TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve 
bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu 
olduğunu kabul etmiştir. 

2. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’ndaki bilgileri, fotoğrafları, videoları, tasarımları ve 
FSEK ve/veya Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki fikir ürünlerini kendi rızası ile Erk 
Pazarlama Giyim San. Tic. A.Ş. ve Colin’s ile paylaşmıştır. Başvuru Sahibi, Erk Pazarlama 
Giyim San. Tic. A.Ş. ve Colin’s in, paylaşılmış olan bilgileri, fotoğrafları, videoları, 
tasarımları ve FSEK ve/veya Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki fikir ürünlerini, sınırsız 
ve süresiz olarak, Türkiye ve tüm dünyada, dilediği zaman dilediği şekilde ve bilabedel 
kullanabileceğini, çoğaltabileceğini, değiştirebileceğini, uyarlayabileceğini, yayabileceğini, 
işleyebileceğini, üretebileceğini, ürettiği ürünleri satışa sunabileceğini gayrikabili rücu Kabul 
beyan ve taahhüt eder. Başvuru Sahibi, Erk Pazarlama Giyim San. Tic. A.Ş. ve Colin’s’in 
paylaşılmış olan bilgileri, fotoğrafları, videoları, tasarımları ve FSEK ve/veya Sınai Mülkiyet 
Kanunu kapsamındaki fikir ürünlerini, ticari kullanım da dahil olmak üzere her ne suretle 
olursa olsun kullanması ve hatta bundan gelir elde etmesi durumunda dahi Erk Pazarlama 
Giyim San. Tic. A.Ş. ve Colin’s’ den hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir. 

3. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nu doldururken kullanmış olduğu bilgilerin, 
fotoğrafların, videoların, tasarımların ve FSEK ve/veya Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki 
fikir ürünlerinin 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini, 
bunlara  ilişkin olarak sahip olması ve devralması gereken tüm izin, lisans, patent ve markalar 
ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve/veya Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki mali ve 
manevi haklara sahip olduğunu; bunların kullanımı nedeniyle Erk Pazarlama Giyim San. Tic. 
A.Ş. ve/veya Colin’s e yöneltilebilecek tüm taleplerden sorumlu olacağını; Erk Pazarlama 
Giyim San. Tic. A.Ş. ve/veya Colin’s in uğrayacağı her türlü zararı tazmin ile yükümlü 
olduğunu, devamla Erk Pazarlama Giyim San. Tic. A.Ş. ve/veya Colin’s tarafından üçüncü 
kişilere yapılacak herhangi bir ödemeyi nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt 
etmiştir. Bu bağlamda Başvuru Sahibi, işbu bilgiler, fotoğraflar, videolar, tasarımlar ve FSEK 
ve/veya Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki fikir ürünleri üzerinde üçüncü şahıslar 
tarafından iddia edilebilecek her türlü mali hak ve/veya telif hakkı taleplerinden ve söz 
konusu şahıslarla çıkması olası uzlaşmazlıklardan ve bunların müstakbel sonuçlarından 
tamamen sorumlu olmayı ve Erk Pazarlama Giyim San. Tic. A.Ş. ve/veya Colin’s in işbu 

http://www.denimfikrim.com


taleplerden beri tutulması için gereken her nevi tedbiri almayı ve Erk Pazarlama Giyim San. 
Tic. A.Ş. ve/veya Colin’s in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul, beyan 
ve taahhüt eder. Buna rağmen Colins’in, üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve 
kuruluşlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları 
için Başvuru Sahibine aynen rücu edecek ve işbu bedeller Başvuru Sahibi tarafından derhal 
ve nakden ödenecektir kabul etmiştir.  

4. Başvuru Sahibi, YARIŞMA, Erk Pazarlama Giyim San. Tic. A.Ş. ve/veya Colin’s in ve grup 
şirketlerinin YARIŞMA dışında televizyon, internet v.b. fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere 
herhangi bir mecradan gerçekleştireceği projeler, genel veya size özel kişiselleştirilmiş 
kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, 
çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama 
ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, promosyonlar, reklamlar, 
bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile ilgili bilgilerin kendilerine telefon, sms, e-mail gibi 
iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir. 

5. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nun doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak 
kazanmadığını, yarışmacıları belirleme yetkisinin sadece Erk Pazarlama Giyim San. Tic. A.Ş. 
ve/veya Colin’s yetkililerinde olduğunu bildiğini kabul eder. 

6. 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin başvurularını velisinin yapması gerekmektedir. 18 
yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin velisinin onayı olmaması durumunda yarışmacı olmaya 
hak kazansalar bile yarışmaya katılamazlar. 

7. Başvuru Sahipleri, EK-1’de yer alan “Muvafakatname ve Taahhütname”yi imzalamadığı 
sürece yarışmaya katılamazlar. 

8. Denim Fikir yarışmasına önceki yıllarda katılım sağlayarak birinci, ikinci ve üçüncü seçilmiş 
yarışmacılar işbu taahhütnameye konu yarışmaya katılım sağlayamazlar.  Bu maddeye aykırı 
olarak yarışmacı olmaya hak kazanan başvuru sahipleri, Erk Pazarlama Giyim San. Tic. A.Ş. 
ve Colin’s tarafından diskalifiye edilmek suretiyle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9. Yarışmacı olmaya hak kazanan başvuru sahipleri yarışma şartlarını gerçekleştrimek için 3 
adet Ticari Look + Line Up, 1 adet Sanatsal look + Line Up ile Mood Board ve tasarımın 
seçilen temaya uygun metin formatındaki hikayeyi ibraz etmek zorundadır. 

10. Başvuru Sahipleri’nin Yarışma Kayıt Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler Erk 
Pazarlama Giyim San. Tic. A.Ş. ve/veya Colin’s in veri tabanında saklanacak olup 3. kişiler 
ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır. 

11. Erk Pazarlama Giyim San. Tic. A.Ş. ve/veya Colin’s yarışma formatını, şartlarını ve işbu 
taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir. Yarışma 



Başvuru Taahhütnamesi yasal olarak Başvuru Sahibi’ni bağladığı için bu sayfa belirli 
aralıklarla Başvuru Sahibi tarafından ziyaret edilmelidir. 

3. TAAHHÜTNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜ 

Erk Pazarlama Giyim San. Tic. A.Ş. ve/veya Colin’s ve/veya www.denimfikrim.com internet 
sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır) işbu 
taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.
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