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Innovate Your Idea  

 
MUVAFAKATNAME 

  

Fikirlerinizi ibraz ederek ve sunulan para ödülünü kazanma fırsatı karşılığında, aşağıda belirtilenleri kabul etmiş 

olursunuz: 

  

Gizlilik 

• Bu yarışmaya ibraz etmeden önce, fikrinizi hiç kimseye açıklamamış veya ibraz etmemiş olduğunuzu, bir 

başka deyişle, ibraz ettiğiniz gün itibariyle, fikrinizin gizli olduğunu. 

• Fikrinizi gizlilik içinde ibraz ediyor olduğunuzu kabul ettiğinizi. Fikrinizi bu yarışmanın süresi boyunca ve 

işbu muvafakat name de belirtilen her türlü ek dönem süresince gizli tutacağınızı da kabul ettiğinizi. 

  

İbraz Edilen Fikirlerin Mülkiyeti 

• Her türlü düşünce, icat, plan, proje, taslak, resim, model ve bunlar gibi coğrafya ve topoğrafyaya ilişkin 

şeylere yönelik; her türlü mimari ve şehir planlama tasarım ve projesi, mimari model, mimari eser, sanayi, 

çevre ve sahne dizaynı ve proje, her türlü nesne, bilgi ve belge dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere bütün eserlerin (içeriklerin) tüm fikri mülkiyet haklarının maliki olduğunuzu onayladığınızı, bunların 

herhangi bir şekilde bir aracıdan sadır olmadığını, eserlerin orijinal olduğunu ve sizin tarafınızdan 

hazırlandığını, üçüncü kişilere ait olan Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmiyor olduğunu ve etmeyeceğini, aksi 

halde, bunlardan doğabilecek tazminatın ve başkaca hukuki sorumlulukların size ait olacağını ve böyle bir 

durumda SABIC Petrokimya Ticaret Limited Şirketi nezdinde oluşabilecek her türlü zararı derhal ve nakden 

tazmin edeceğinizi, eserlerin yarışmadan dolayı bir sergide veya yayında sergilenmesine rıza gösterdiğinizi, 

ödülü kazandığınız takdirde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından tanınan bütün hak 

ve yetkilerinizi, herhangi bir süre, konu, yer, platform ve içerik kısıtlaması olmadan,  ticari kullanım ve 

üçüncü kişilere devir yetkileri de dâhil olacak şekilde, yurtiçi ve yurtdışında (dünyanın bütün ülkelerinde) 

geçerli olacak şekilde, SABIC Petrokimya Limited Şirketi’nce başkaca bir ücret ödenmesi gerekmeden, 

eserlerin mali ve manevi haklarını kullanma yetkisini, Bila bedel olarak, SABIC Petrokimya Limited Şirketi’ne 

vermeyi ve devretmeyi kabul ettiğinizi, bu devrin her bir eserin başkaca bir usul gerekmeksizin 

tamamlandığı anda/andan itibaren otomatik olarak gerçekleşecek olduğunu, SABIC Petrokimya Ticaret 

Limited Şirketi’nden mali ve/veya manevi haklara ilişkin herhangi bir talebiniz olmayacağını, yukarıda 

bahsedilenlerin hepsinden feragat ettiğinizi burada, kabul, beyan ve taahhüt etmiş olduğunuzu,   

  

• Bir ödül kazanırsanız, bu satışı tamamlamak için talep edeceğimiz tüm makul işlemleri gerçekleştireceğinizi 

de kabul etmiş olduğunuzu, aynı zamanda, fikri hiç kimseye açıklamayacağınızı ve sonsuza kadar gizli 

tutacağınızı da kabul etmiş olduğunuzu, eğer fikri açıklarsanız, kazanmış olabileceğiniz tüm para ödülünü 

iade etmeniz gerekebileceğini, 

  

• Bir ödül kazanmazsanız, yarışma süresince ve yarışmanın sona ermesinden itibaren dört (4) ay boyunca, 

fikrinizi ya da fikrinizin bir kısmını veya fikrinizdeki herhangi bir lisans hakkını, bizden başka hiç kimseye 

satmayacağınızı kabul etmiş olduğunuzu; fikrinizi almayı veya fikrinizdeki bazı hakların lisansını almayı  

görüşmek istersek, uygun bedel de dahil olacak şekilde koşulları müzakere etmek için, dört (4) aylık 

dönemin sona ermesinden önce sizinle iletişime geçeceğimizi 

•  
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• Yarışmanın sona ermesinden itibaren dört (4) ay içinde bizden bir haber almazsanız, fikrinizdeki tüm haklar 

size döneceğini ve fikrinizi hiçbir kısıtlama olmadan kullanmaya veya başkalarına satmaya özgür duruma 

geleceğinizi, 

 

Başkaca Hüküm ve Şartlar 

• Türk vatandaşı olduğunuzu veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen geçerli bir oturma iznine sahip 

olduğunuzu,  

• Temyiz kudretini haiz ve 18 yaş üzerinde olduğunuzu (veya 16 ya da 17 yaşında iseniz, ebeveynlerinizin veya 

yasal temsilcilerinizin sizin katılmanıza izin vermiş olduğunu ve katılımcının imzasının gerektiği bütün 

belgeleri sizinle birlikte imzalamış olduğunu) 

• Sizin ibrazınızın sizinle bizim aramızda hiçbir hukuki ilişki oluşturmadığını, 

• İbraz ettiğiniz fikrin başkaca herhangi bir yarışmada daha önce ibraz edilmemiş olduğunu, 

• İbraz edilen fikirleri değerlendiren ekibin bir üyesi olmadığınızı. Böyle kişilerin yarışmaya yarışmacı olarak 

katılmaya uygun olmadığını 

• Birden fazla fikri ibraz etme hakkınızın olduğunu,  

• İbrazların Türkçe ya da İngilizce olarak yapılması gerektiğini,  

• Bu ibrazı yaparak, bir başkasının ifa etmekle yükümlü olduğu herhangi bir borcu ya da başkaca bir gizlilik 

borcunu ihlal etmiyor olduğunuzu. Örneğin, üniversiteniz de dahil olmak üzere hiçbir üçüncü kişiyle, işbu 

muvafakatnamenin hükümleriyle çelişecek olan anlaşmanız olmadığını,  

• Tamamen bizim takdir yetkimizde olmak üzere, ibraz edilen fikirlerin söz konusu ödülleri kazanmalarını 

haklı gösterecek yeterli nitelikte olmaması durumunda, tüm ödüllerden vazgeçme ya da ödülleri azaltma 

hakkını saklı tuttuğumuzu, 

• İbrazlarınızdaki bilgilerin benzeri ya da aynısı olan bilgileri biz zaten elimizde bulunduruyor ya da 

bulundurmaya başlıyor olabildiğimizi ve böylesi bir ayniyet veya benzerlik nedeniyle, bize karşı tazminat, 

alacak ve başkaca herhangi bir hak ve talep ileri sürmeyeceğinizi kabul etmiş olduğunuzu, bir ibraz yaparak, 

SABIC’i, bağlı ortaklıklarını, sırasıyla onların yöneticilerini, idarecilerini, hissedarlarını, üyelerini, çalışanlarını 

ve SABIC’in lisans vermiş olduğu kişileri, e-postanın yanlış gönderimi veya yanlış iletimi risklerinden 

doğanlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ibrazınıza ilişkin her türlü alacaktan muaf 

tuttuğunuzu,  

• Yarışmanın hüküm ve koşullarına ilişkin uyuşmazlıkların münhasıran bizim tarafımızdan, yalnızca bizim 

takdir yetkimiz dahilinde çözüleceğini kabul etmiş ve/veya sağlamış olursunuz. 

 

 


