
KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAME 

A.    KATILIM KOŞULLARI 

B.    TAAHHÜTNAME 

 

İşbu Taahhütname elektronik onay tarihinde aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmış 

sayılmaktadır. 

 

TARAFLAR: 

a. TAAHHÜT VEREN: 

Elektronik ortamda formu dolduran kişidir. 

b. TAAHHÜT ALAN: 

Unvan: AK-KİM KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Adres: Merkez Mah. Akkim Sok. No:7, Taşköprü,   Çiftlikköy-Yalova/Türkiye 

(Taraflar bundan böyle TAAHHÜT VEREN ve AK-KİM olarak anılacaktır.) 

 

1. TANIMLAR: 

1.1. TAAHHÜT ALAN yukarıda belirtilen AK-KİM KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş. (“AK-KİM”) 

olup, TAAHHÜT VEREN/ verenlerin www.akkim.com.tr uzantılı alan adı üzerinden 

gerçek hak sahibi oldukları fikri ve sınai mülkiyet ürünleri (6769 SMK’ ya dayalı 

marka, patent, tasarım ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa dayalı eser) 

arasından seçim yapmak, üzerinde çalışmak, geliştirmek, değiştirmek, birleştirmek, 

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ve sair yurt içi – yurt dışı kurum ve kuruluşlar 

nezdinde yapılmış olan başvuruyu devir almak, yeni başvuruya konu etmek gibi 

bilcümle işlem ve eylemlerde bulunmaya yetkili kılınmış tüzel kişidir. 

 

1.2. TAAHHÜT VEREN, www.akkim.com.tr  alan adı üzerinden gerçek hak sahibi 

oldukları fikri mülkiyet ürünleri (6769 SMK’ ya dayalı marka, patent, tasarım ve 5846 

sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa dayalı eser) arasından AK-KİM’i seçim 

yapmak, üzerinde çalışmak, geliştirmek, değiştirmek, birleştirmek, Türk Patent ve 

Marka Kurumu nezdinde ve sair yurt içi – yurt dışı kurum ve kuruluşlar nezdinde 
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yapılmış olan başvuruyu devir almak, yeni başvuruya konu etmek gibi bilcümle işlem 

ve eylemlerde bulunmaya yetkili kılan gerçek ve/veya tüzel kişidir. 

 

2. TAAHHÜTNAMENİN KONUSU: 

 

2.1. TAAHHÜT VEREN, AK-KİM ile paylaşmış olduğu fikrin AK-KİM tarafından talep 

edilmesi halinde tüm maddi – manevi hakları ile 5846 sayılı FSEK ve 6769 SMK ve 

diğer mevzuatta yer alan fikrin telifine ve ekonomik değer ifade edebilecek olan tüm 

maddi (işleme hakkı, değişiklik hakkı, eser/eserlerin aslını ve kopyalarını herhangi bir 

şekil ve yöntemle tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı geçici veya sürekli 

olarak çoğaltma hakkı, yer ve zaman sınırı olmaksızın yayma hakkı (eserin yahut 

işlemelerinin herhangi bir şekilde, herhangi bir yolla dağıtılması, satışı, kiralanması, 

ödünç verilmesi, ticarete sunulması), doğrudan doğruya yahut işaret, ses ve resim 

nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek, 

sergilemek gibi temsil sureti ile faydalanma hakkı, işaret/ses ve/veya görüntü nakline 

yarayan araçlar ile umuma iletim hakkı, izleme eş deyişle eseri mali yönden koruma 

ve eserde oluşan fazla değerden yararlanma hakkı da dahil) ve manevi hakları 

(umuma arz, aleniyete kavuşturma, eser sahibi olarak tanıtılma hakkı, eserde 

değişiklik yapılmasını önleme hakkı ile diğer malik ve zilyetlere karşı kullanılabilecek 

tüm haklar) süre, yer, sayı ve muhteva itibari ile gayrikabili rücu olarak Ödül 

karşılığında münhasıran AK-KİM’e devredeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

2.2. TAAHHÜT VEREN fikri ürününü AK-KİM’e ait internet sitesinde paylaşmasından 

sonra hiçbir şekilde, her ne nam ve hesap altında olursa olsun bu ürüne ilişkin hiç bir 

tasarruf hak ve yetkisini kullanmayacağını, başkaca hiçbir kişi veya kuruma 

devretmeyeceğini, satmayacağını, kullanma izni/ruhsat/inhisari ve inhisari olmayan 

lisans vermeyeceğini / veremeyeceğini, 6769 SMK uyarınca Türk Patent ve Marka 

Kurumu nezdinde, 5846 sayılı FSEK uyarınca Kültür Bakanlığı nezdinde ve yahut yurt 

dışında Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler uyarınca kurulu tescil kuruluşları yahut 

sair kuruluşlar nezdinde kendi nam ve hesabına veya başkaca gerçek/tüzel kişiler 

nam ve hesabına tescil başvurusunda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

 

3. TAAHHÜTNAMENİN SÜRESİ: 



TAAHHÜTNAME, TAAHHÜT VEREN’in metni elektronik ortamda onaylaması ile yürürlüğe 

girer. TAAHHÜT VEREN, TAAHHÜTNAME’ nin onaylanmasının ardından işbu metinde yer 

alan hükümlerden haberdar olmadığı iddiasında bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak 

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

 

AK-KİM tarafından fikrin paylaşılmasından sonra 6 (altı) ay içerisinde fikrin olumlu 

değerlendirildiğine ilişkin herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde işbu 

TAAHHÜTNAME 5.4, 5.7, 5.8, 5.10, 7, 8 ve 9. madde hükümleri haricinde sona ermiş 

sayılacaktır. 

 

4. ÖDÜL / ÜCRET: 

4.1. TAAHHÜT VERENler tarafından online (çevrimiçi) olarak paylaşılacak olan fikirler 

değerlendirilerek, AK-KİM tarafından uygun görüldüğü takdirde, fikri mülkiyet ürününü 

AK-KİM’e ait internet sitesi üzerinden paylaşanlar arasından seçilecek gerçek ya da 

hükmî şahsiyete miktarı ve ödeme şekli AK-KİM’in takdirinde olmak üzere ödül 

verilebilecektir. 

 

4.2. TAAHHÜT ALAN, bir fikir ürününü ödüllendirmesi halinde, bu durumu fikir sahibi 

TAAHHÜT VEREN’e yazılı olarak bildirir, ayrıca www.akkim.com.tr  uzantılı alan adı 

üzerinden de ilan eder. 

 

4.3. TAAHHÜT VEREN ödülü teslim almadan önce TAAHÜT ALAN ile paylaştığı fikir 

dolayısı ile doğmuş ve doğacak tüm haklarını üretilecek tüm sanayi, ticari, ürünlerin 

üretim, yayma, pazarlama, satış ve devir haklarını işbu sözleşmede belirtilen fikirden 

yararlanılması ve kullanılması haklarını, 6769 sayılı SMK hükümleri ile 5846 sayılı 

FSEK ve diğer mevzuatta yer alan fikrin telifine ve ekonomik değer ifade edebilecek 

olan tüm maddi (işleme hakkı, değişiklik hakkı, eser/eserlerin aslını ve kopyalarını 

herhangi bir şekil ve yöntemle tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı geçici 

veya sürekli olarak çoğaltma hakkı, yer ve zaman sınırı olmaksızın yayma hakkı 

(eserin yahut işlemelerinin herhangi bir şekilde, herhangi bir yolla dağıtılması, satışı, 

kiralanması, ödünç verilmesi, ticarete sunulması), doğrudan doğruya yahut işaret, ses 

ve resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve 

göstermek, sergilemek gibi temsil sureti ile faydalanma hakkı, işaret/ses ve/veya 

http://www.akkim.com.tr/


görüntü nakline yarayan araçlar ile umuma iletim hakkı, izleme eş deyişle eseri mali 

yönden koruma ve eserde oluşan fazla değerden yararlanma hakkı da dâhil)  ve 

manevi haklarını (umuma arz, aleniyete kavuşturma, eser sahibi olarak tanıtılma 

hakkı, eserde değişiklik yapılmasını önleme hakkı ile diğer malik ve zilyetlere karşı 

kullanılabilecek tüm haklar) süre, yer ve sayı, muhteva itibari ile gayrikabili rücu olarak 

AK-KİM’e taraflar arasında imzalanacak sözleşme ile ödül karşılığında devredeceğini, 

söz konusu fikri mülkiyet ürününün kullanılması sonucunda elde edilecek tüm gelirin 

AK-KİM’e ait olduğunu beyan ve kabul ve taahhüt eder. TAAHHÜT VEREN bu 

hususta her ne nam ve hesap altında olursa olsun, ödül haricinde hiçbir hak, alacak, 

ücret ve sair talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

5. GENEL HÜKÜMLER:

5.1. TAAHÜT VEREN, KATILIM koşullarının işbu TAAHHÜTNAME’nin ayrılmaz bir 

parçası olduğunu ve tüm KATILIM koşullarını taşıdığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2. Yukarıda anılan hükümler doğrultusunda www.akkim.com.tr adı üzerinden fikri 

mülkiyet ürününü paylaşacak olan TAAHHÜT VEREN işbu sözleşmenin şart ve 

hükümlerini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.3. www.akkim.com.tr  internet sitesi üzerinden TAAHHÜT VERENin yapacağı başvuru 

şekli AK-KİM’in katılım koşullarında belirlediği yöntem/yöntemler ile olacaktır. 

5.4. www.akkim.com.tr internet sitesi üzerinden fikri mülkiyet ürününün paylaşımı 

sırasında AK-KİM’e sağlanan bütün bilgilerin bütün detayları ile gerçek ve doğru 

olduğunu TAAHHÜT VEREN kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.5. AK-KİM, TAAHHÜT VERENin kimliğinin doğrulanması amacı ile dilediği zaman kimlik 

belgesi kopyası, pasaport kopyası veya sürücü belgesi kopyası gibi her türlü kimlik 

belgesini talep etmesi halinde temin etmeyi TAAHHÜT VEREN kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

http://www.akkim.com.tr/
http://www.inovasyon.havelsan.com.tr/
http://www.akkim.com.tr/
http://www.akkim.com.tr/


 

5.6. TAAHHÜT VEREN, 18 yaşından büyük olmak zorundadır yahut 18 yaşından küçük 

ise velisinin işbu sözleşmeye Türk Medeni Kanunu uyarınca onayı/izni olmak 

zorundadır. TAAHHÜT VEREN, www.akkim.com.tr alan adı üzerinden fikri mülkiyet 

ürününü paylaşarak 18 yaşından büyük olduğunu veya 18 yaşından küçük ise de 

velisinin işbu sözleşmeye Türk Medeni Kanunu uyarınca onayı/izni olduğunu kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

 

5.7. TAAHHÜT VEREN, www.akkim.com.tr  alan adı üzerinden fikri mülkiyet ürününü 

paylaşarak, paylaşmış olduğu fikri mülkiyet ürününün kendisine ait olduğunu, 

başkaca 3. Kişi olan gerçek yahut hükmî şahısların paylaşılan fikri mülkiyet ürününde 

hak ve alacak sahibi olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. TAAHHÜT VEREN 

www.akkim.com.tr alan adı üzerinden paylaşılan fikir, buluş, tasarım, eser niteliğinde 

bulunan yahut bulunmayan tüm unsurların mevcut başka projeler, fikirler veya 

çalışmalardan esinlenilmediğini, anılan hususlarda TAAHHÜT VEREN dışında 

başkaca 3. Kişi ve kurumların hak iddia etmesinin mümkün olmadığını, fikri ürünün 

daha önce hiçbir şekilde ifşa edilmemiş olduğunu, yenilik kriterine haiz olduğunu aksi 

takdirde tüm sorumluluğun TAAHHÜT VEREN e ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

 

5.8. TAAHHÜT VEREN paylaştığı fikir, geliştirme veya buluşun 6769 sayılı SMK uyarınca 

yenilik ve ayırt edicilik kriterlerini haiz olduğunu, tescile elverişli bir buluşun konu 

edildiği hallerde ise buluşun, iş/hizmet sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmediğini, 

hizmet buluşu sıfatında olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

 

5.9. TAAHHÜT VEREN, paylaşmış olduğu fikri mülkiyet ürününün başka mecralarda kendi 

nam ve hesabına yahut başkaca gerçek yahut tüzel kişiler nam ve hesabına 

tanıtımını, paylaşımını yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.10. TAAHHÜT VEREN, paylaşacağı fikri mülkiyet ürünü içerisinde virüs, casus yazılım 

(spyware), kötü amaçlı (malware) yazılım ve diğer zarar verici, bozucu veya tahrip 

edici dosyalar göndermemeyi veya dağıtmak için kullanmamayı, aksi halde AK-KİM’in 
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uğraması muhtemel tüm zararlarından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

 

5.11. AK-KİM, TAAHHÜT VERENin kendisi ile paylaştığı kişisel verilerinin yetkisiz kişiler ile 

mevzuata aykırı şekilde paylaşılmamasından sorumludur. 

 

5.12. TAAHHÜT VEREN, ÖDÜL almaya hak kazanması halinde fikri ürününün ticari hayata 

entegre sürecinde AK-KİM ile ayrıca bir ücret talebi olmaksızın iyi niyet kuralları 

çerçevesinde iş birliği içinde çalışmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.13. TAAHHÜT VEREN, Ödül almaya hak kazandığı fikri ürünü ile Marka, Endüstriyel 

Tasarım, Patent, Faydalı Model, Esere konu bir unsur vücuda getirilmesi halinde bu 

fikri ve sınai mülkiyet haklarının AK-KİM adına tescil edilebilmesi için gereken tüm 

bilgi ve belgeyi AK-KİM ile ilk talepte paylaşmak zorunda olduğunu, yine gerekli 

bulunması halinde başvuru evrakının evrak gönderiminde kendisine bildirilen sürede 

TAAHHÜT VEREN tarafından imza edilerek gönderilmiş olacağını, aksi halde elde 

ettiği tüm menfaatlerden vazgeçmek/iade etmek zorunda kalacağını gayri kabili rücu 

olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.14. TAAHHÜT VEREN, AK-KİM tarafından talep edildiği takdirde internet ortamında 

onayladığını işbu TAAHHÜTNAME’yi ve gerekli olduğu takdirde talep edilen herhangi 

bir belgeyi ıslak imzası ile imzalayarak AK-KİM’e sunmayı kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

 

6. İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALAN ŞART VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLARI: 

 

6.1. İşbu sözleşme ile hüküm altına alınan şartlar ve yükümlülükler, aşağıda yer alan 

nedenlerin biri yahut bir kaçının varlığı durumunda taraflar işbu sözleşme ile yükümlü 

olmayacaktır: 

 



6.1.1. Yangın, deprem, fırtına, kasırga, savaş, sel, terörizm, sabotaj, sanayi kazası ve grev 

gibi doğal ve sosyal nedenler. 

 

6.1.2. TAAHHÜT VERENin paylaşmış olduğu fikri mülkiyet ürününe yönelik olarak yapılan 

fiziki yahut siber saldırılar, telekomünikasyon arızaları, donanım arızaları veya üçüncü 

bir taraftan temin edilen bir yazılımın şartname ve tanımlamalara uygun işlev 

yapmaması. 

 

6.1.3. Yukarıdakilere benzer veya AK-KİM’in ve TAAHHÜT VERENin kontrolünün ötesinde 

ve önlenemez/engellenemez nitelikteki herhangi diğer olaylar veya koşullar 

 

7. ZARARLARIN TAZMİNİ: 

7.1. İşbu sözleşme uyarınca, taraflara yüklenen yükümlülükler uyarınca, yükümlülüğünü 

yerine getirmeyen ve yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeni ile karşı tarafa zarar 

vermiş olan taraf verdiği zarardan sorumludur. Bu husus taraflarca kabul, beyan ve 

taahhüt edilmiştir. Şu kadar ki; AKKİM işbu sözleşme tahtında herhangi bir dolaylı 

zarardan sorumlu değildir.  

 

7.2. TAAHHÜT VERENin www.akkim.com.tr  internet sitesi üzerinden paylaşmış olduğu 

fikri mülkiyet ürününün sözleşme tarafları dışında gerçek/tüzel bir kişiye ait fikri 

mülkiyet ürününe tecavüz eder mahiyette bir ürün olması durumunda TAAHHÜT 

VEREN, bu durumdan şahsi olarak 3. Kişilerin uğraması/ uğradığı zararlar da dahil 

olmak üzere tek başına sorumludur. TAAHHÜT VERENin 3. Kişilerce hak iddialarına 

muhatap olması halinde AK-KİM’e rücu imkanı olmadığı TAAHHÜT VEREN 

tarafından peşinen gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. 

 

8. DİĞERLER HÜKÜMLER: 

 

8.1. İşbu Sözleşmenin şart ve hükümleri tarafların mutabakatı ile değiştirilebilecektir. AK-

KİM’in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı her halde saklıdır. TAAHHÜT 

VERENin fesih gerekçesi ile maddi – manevi talep ve dava hakkı bulunmadığını 

TAAHHÜT VEREN peşinen gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 
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8.2. Taraflar işbu sözleşmenin hazırlanmasında görev üstlenmesi ve yer alması nedeniyle 

herhangi bir taraf aleyhine bir yorum kuralı uygulanmayacağını kabul, beyan ve 

taahhüt ederler. 

 

8.3. İşbu sözleşme maddelerinin bir yahut birkaçının tamamı ve/veya bir bölümünün 

hükümsüz olduğunun tespiti halinde sözleşmenin diğer hükümlerine etki etmeyeceği 

TAAHHÜT VEREN tarafından peşinen kabul edilmektedir. 

 

8.4. www.akkim.com.tr  ibareli internet sitesi üzerinde yer alan ya da kullanıcıların işbu 

Sözleşme sebebiyle erişim elde ettiği tüm bilgi, yazı, resim, grafik, fotoğraf, video, 

ses, akış şeması, veri tabanı ve benzeri eser niteliğindeki unsurlar AK-KİM’in yazılı 

izni olmadıkça hiç bir şekilde çoğaltılamaz, yayılamaz, dağıtılamaz, işlenemez veya 

kullanılamaz; herhangi bir şekilde veri tabanı haline getirilemez ya da veri tabanına 

aktarılamaz; kişisel bilgi toplama amacıyla kullanılamaz veya saklanamaz. 

 

8.5. www.akkim.com.tr ibareli web sitesinden yararlananlar, katılımcılar, üye olanların 

tamamı bütün bu şartları okumuş ve eksiksiz olarak kabul etmiş sayılırlar. 

 

8.6. Tarafların ihtilafı halinde AK-KİM kayıtları kesin delil olarak dikkate alınır. 

 

8.7. İşbu Taahhütname İngilizce ve Türkçe dillerinde imzalanmıştır. İngilizce ve Türkçe 

versiyonlar arasında herhangi bir çelişki veya herhangi bir hükmün yorumlanmasında 

uyuşmazlık olması halinde Türkçe versiyon muteber olacaktır. 

 

9. UYGULANACAK HUKUK: 

 

İşbu Taahhütname ve bu Taahhütname’den doğan tüm ihtilaflar Türk Kanunlarına tabi olacak 

ve bu ihtilafların çözümünde nihai olarak Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili 

olacaktır. 
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10. BİLDİRİMLER: 

İşbu Taahhütname kapsamında gönderilmesi gereken veya gönderilmesine izin verilen tüm 

yazılı bildirim e- posta yolu ile yapılacaktır. AK-KİM’in teyidi olmaksızın tebliğ gerçekleştirilmiş 

kabul edilemez. 

 

 

 


