HAK DEVİR SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
İş bu sözleşmenin tarafları;
Konaklar Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:182 1A Blok K:2 D:5 34330 4.Levent, Beşiktaş, İstanbul
adresinde faaliyet gösteren IDEMAMA REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan böyle
kısaca "IDEMAMA" olarak anılacaktır) ile, www.idemama.com portalına üye olurken iş bu sözleşmeye
elektronik olarak onay veren "Üye"dir.
2. Tanımlar
İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü tasarım, eser, logo, işaret, bilgi, dosya, resim,
müzik rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri;
Site: www.idemama.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan websitesi ve bu
site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;
Kullanıcı(lar): Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişileri;
Üye(ler): Site’yeIdemama tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve idemama tarafından üyeliği
onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den Idemama Üyelik Sözleşmesi, Idemama Kullanım Koşulları ve
Idemama Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri (üyelik, müşteri ve
tasarımcıları da kapsar);
Müşteri(ler)/Proje sahibi(leri): Site üzerinde Proje başlatan, idemama’ya Proje için ödemede bulunan, Site’ye
idemama tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Idemama tarafından üyeliğionaylanan, Site’de
sunulan Hizmetler’den Idemama Üyelik Sözleşmesi, Idemama KullanımKoşulları, hak devir sözleşmesi ve
Idemama Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan
gerçek ve/veya tüzel kişileri;
Tasarımcı(lar): Site üzerinde Müşteri(ler) tarafından başlatılan Proje’lere tasarımları ile katılan,
Site’yeIdemama tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Idemama tarafından üyeliği onaylanan, Site’de
sunulan Hizmetler’den Idemama Üyelik Sözleşmesi, Idemama Kullanım Koşulları, İdemama Hak Devir
Sözleşmesi ve Idemama Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel
kişileri;
Proje(ler): Müşteri tarafından başlatılan, Tasarımcı’nın tasarımı ile katıldığı, Müşteri’nin son onayı vermesi ile
sona eren süreci;
Tasarım: Tasarımcı’nın, Müşteri’nin başlattığı Proje kapsamında Müşteri’ye sunduğu ürünü ifade etmektedir.
Sözleşmede yer alan diğer terimlerin teknik kullanımlarında Idemama Üyelik Sözleşmesi, Idemama Kullanım
Koşulları ve Idemama Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen tanımlar dikkate alınır.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, müşteriler tarafından başlatılan projeler kapsamında tasarımcılar tarafından
oluşturulan tasarımlar üzerindeki hakların devri, devir kapsamında yer alan haklar ve kapsamları ve devir
koşullarıdır.

4. Hakların Devri
4.1. Üye, FSEK’ in ilgili hükümleri uyarınca, proje kapsamında sunulan tasarım, eser, logo, işaret, bilgi, dosya,
resim, müzik rakam, alan adı v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler üzerinde eser ve/veya hak sahibi sıfatıyla
sahip olduğu hakların tamamını proje sahibine devretmeye ehil olduğunu ve devrettiği, haklar karşılığında,
almış olduğu proje bedeline ilişkin ödemeye ilaveten hiçbir hak, alacak, ücret ve sair talepte bulunmayacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterinin talebinin hak devrine izin vermemesi veya bu talebin içeriği
nedeniyle hakların devredilememesi, kayıt ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmemesi, kullanımın engellenmesi
gibi hallerde sorumluluk müşteriye aittir. Aynı durumların tasarımcıdan kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkması
halinde her türlü sorumluluk tasarımcıya aittir.
4.2. Üyenin, proje kapsamında hazırlayacağı iş, 5846 sayılı FSEK hükümleri uyarınca eser kapsamında yer alır
ise; üye, sahip olduğu/olacağı “işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret/ses ve/veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma iletim” adı altındaki mali hakların tamamını ve “umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik
yapılmasını men etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı altındaki manevi hakları kullanma yetkisini ve bu
proje üzerindeki diğer hakları proje sahibine devretmeye ehil olduğunu, devrettiğini ve devrettiği haklar
karşılığında, proje sahibinden almış olduğu ödemeye ilaveten hiçbir hak, alacak, ücret ve sair talepte
bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Üye tarafından hazırlanan proje üzerinde yukarıda belirtilen haklar, kazanan projenin proje sahibi
tarafından seçilmesi veya seçilmiş sayılması halinde proje sahibine intikal eder.
4.4. Projenin tamamlanması, kazanan projenin seçilmesinden sonra gerçekleşirse projenin tamamlanmış haliyle
hakların devredildiği kabul edilir.
4.5. Proje kapsamında ortaya çıkan tasarım, eser, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam, alanadı v.b
görsel, yazınsal ve işitsel imgeler üzerinde eser ve/veya hak sahipliği sıfatıyla fikri ve sınai haklar da dahil
olmak üzere var olan hakların, proje sahibine devredilmemesi halinde tasarımcı ortaya çıkan tüm zararlardan
sorumludur. Proje sahibinin zararları ile idemama’nın zararları bu kapsamda
değerlendirilir. Ayrıca, kendisine “proje bedeli kapsamında yapılan ödeme tutarında “bedeli” ayrı bir bildirme
gerek kalmaksızın iade etmek zorundadır.
4.6. Tasarım, eser, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam, alan adı v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler
üzerinde eser ve/veya hak sahipliği sıfatıyla var olan hakların tasarımcıya ait olmaması, başka bir kişiye ait
olması ve/veya intihalin varlığı halinde tasarımcı proje bedeline hak kazanamayacağı gibi, ödeme yapılmış
olması halinde “proje bedeli kapsamında yapılan ödeme tutarında bedeli” iade
etmek zorundadır. Ayrıca oluşan tüm zararlardan da sorumludur.
4.7. Tasarımcı tarafından verilen tasarıma ait bilgilerin, tasarımdan beklenen amacın gerçekleşmesini önemli
oranda etkileyecek derecede yanıltıcı olması halinde tasarımcı ücrete hak kazanamaz. Tasarımcıya ödeme
yapılmış olması halinde tasarımcı “proje bedeli kapsamında yapılan ödeme tutarında bedeli” ödemek
zorundadır.
4.8. Tasarımcı, tasarım kapsamında üretilecek tüm sanayi, ticari ve hizmet sektörü ürünlerinin; tescil veya
herhangi bir şekilde kaydı gerekenlerin, tescil ve/veya kaydı için gerekli olan tüm bilgi kayıt ve belgeleri proje
sahibine sunacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

5. Aracı Hizmet Sağlayıcı
6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında taraflar arasında işbu sözleşmenin
kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan İdemama, üyeler tarafından sağlanan
içerikleri kontrol etmekle, tasarımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal edip etmediğini ya da hukuka
aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.
İdemama Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlanan Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi işleyişini sağlamak amacıyla
Müşteri, belirlediği yarışma ödül bedelinin, kendi nam ve hesabına Tasarımcı’ya aktarılması için İdemama’yı
münhasıran temsilci olarak atamıştır. İşbu sözleşmenin Tasarımcı tarafından imzalanarak İdemama’ya
ulaşmasını müteakip Müşteri, proje ödül bedelinin İdemama tarafından Tasarımcıya aktarılmasını gayrikabili
rücukabul etmektedir. Müşteri’nin temsilcisi olarak İdemama tarafından Tasarımcı’ya ödül bedelinin ödenmesi
ile Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.
6. Proje Sahibi Tarafından Gerçekleştirilebilecek İşlemler
6.1. Proje sahibi, tasarımı devredebilir, temlik edebilir, lisans hakkı tanıyabilir, herhangi bir şekilde
kullanımına izin verebilir, sözleşmelere konu edebilir. Tasarımcı, bu hakların kullanılmasına müdahale
edemez. Proje sahibi tarafından ileride 3. gerçek ve tüzel kişilere yapılacak böyle bir devir ve temlik vd.
hallerde, tasarımcı herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve ayrıca bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve
taahhüt eder.
6.2. Tasarımcı, yukarıda sözü edilen hakları ticaret mevkiine koyma ve bu yoldan yararlanılması ve
kullanılması haklarına da münhasıran proje sahibinin sahip olacağını, söz konusu hakların kullanılması
sonucunda elde edilecek her türlü gelirin tamamının proje sahibine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3. Proje sahibi, tasarım kapsamında üretilecek tüm sanayi, ticari ve hizmet sektörü ürünlerinin; üretim,
yayma, pazarlama, organizasyon, satış ve devir haklarını, tasarımları ve tüm ürünleri ticaret mevkiine koyma
ve bu yoldan yararlanılması ve kullanılması haklarını süre, yer, sayı ve içerik itibariyle sınırsız olarak
kullanmaya ve 3. gerçek veya tüzel kişilere devretmeye ehildir. Belirtilen hakların ticaret mevkiine konulması
sonucunda elde edilecek gelirler proje sahibine ait olacaktır.
7. Sorumluluk
Tasarımcı, yukarıdaki taahhütlerine veya koşullara aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde, idemama, proje
sahibi veya 3. Kişilere karşı bizzat sorumlu olacaktır. Hak devrinin geçersiz sayılması veya herhangi bir
nedenle yapılamaması hallerinde dahi idemama’nın kendisi için talep ettiği ödemeler iade edilmez. Bu bedeller
için sorumluluk devam eder. İdemama tarafından adı geçen kişilere herhangi bir ödemede bulunma
zorunluluğu doğduğunda tasarımcı, idemama’nın maddi manevi tüm zararları ile birlikte ödemiş olduğu bedeli
derhal kendisine ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
8. Sözleşme Maddelerinin Bağımsızlığı
Sözleşme’nin maddelerinden herhangi biri, ya da birkaçı veya maddelerde yer alan ifadelerin bir kısmı kanun
koyucu tarafından, ya da mahkeme kararı ile, yahut başka bir nedenle geçersiz kılınır, ya da kalırsa bu durum,
Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ya da maddelerinin, Sözleşme’nin tarafları için geçerliliklerini yitirmelerine
neden olmayacaktır.
Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, geçersiz kalan hüküm ya da maddelerin geri kalan bölümleri, yasa
ya da mahkeme kararlarının izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

9. Vergi
İş bu sözleşmeden doğan hak devirlerinde, kayıt ve tescillerde ödenmesi gereken vergi ve harçlar müşteri
tarafından karşılanır.
10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilin de doğan hukuki ilişkilerin
yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda da Türk Hukuku uygulanacaktır.
İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
11. Bildirim
Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla
iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve
siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır.
Proje sonunda belirtilen geri dönüş surelerine markanın veya tasarımcının uymaması durumunda doğabilecek
zararlardan Üye kendisi sorumludur.
12. Yürürlülük
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve
eklerden (Hepsi birlikte “sözleşme”) üyenin elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. (hak devir sözleşmesi ayrıca imzalanarak müşteriye ulaştırılır. ....

DEVREDEN/TASARIMCI ÜYE

DEVRALAN ÜYE

Kullanıcı adı:
İsim/ Ünvan :
İsim, Soyad :
Adres :
Adres :
Vergi dairesi ve numarası:
Vergi dairesi ve numarası:
Kaşe/imza :
T.C. Kimlik no:
Kaşe/imza :

