
YUMUŞAK OYUNCAK ÇİZİM YARIŞMASI SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR 

 
A. Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:62 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Mapa 

Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş. (Bundan sonra “IKEA” olarak anılacaktır.) 

 
B. Eser Sahibi, …………………. T.C. kimlik numaralı ……………………..’in kanuni temsilcisi 

sıfatıyla, ……………………………………………………………….. adresinde mukim 

…………………. T.C. Kimlik numaralı …………………. ve …………………. T.C. kimlik 

numaralı .............................. (Bundan sonra “Eser Sahibi” olarak anılacaktır.) 

 

İşbu sözleşme, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri ve ilgili diğer kanun, 

yönetmelik, tüzük ve sair mevzuat çerçevesinde taraflar arasında akdedilmiştir. 

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

 
İşbu sözleşmenin konusu IKEA of SWEEDEN AB ve IKEA işbirliği ile düzenlenen ve her katılımcı 

çocuğun hayalindeki oyuncağın resmini çizdiği Yumuşak Oyuncak Çizim Yarışması isimli 

yarışma (“Yarışma”) kapsamında çizilmiş/çizilecek olan eser (“Eser”) üzerindeki 5846 sayılı Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan hakların, işbu sözleşme tarihinden itibaren gayri 

kabili rücu olarak IKEA’ya bedelsiz ve süresiz olarak devredilmesine ilişkindir. 

 

İşbu sözleşme ile ayrıca, IKEA’nın kendi takdirine bağlı olarak, devraldığı hakları yurt içi ve yurt 

dışında bizzat ya da IKEA of SWEDEN AB veya dilediği herhangi bir üçüncü kişi aracılığı ile, 

Türkçe ve/veya tüm dünya dillerinde, her türlü ortamda ve her türlü amaçla kullanabileceği ve 

bu haklara dayanarak her türlü materyali üretebileceği, ürettirebileceği, tanıtımını yapabileceği ve 

satabileceği düzenlenmektedir. 

 

3. ESER SAHİBİ’NİN HAK VE SORUMLULUKLARI 

 
3.1 Eser Sahibi, işbu sözleşmeyi imzalamakla, Eser üzerindeki bütün mali hakları (işleme hakkı, 

çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 

araçlarla umuma iletim hakkı) ve eser sahipliğinden kaynaklanan manevi haklar (umuma arz 

salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde eser sahibinin şeref ve itibarını zedeleyebilecek 

değişiklikler yapılmasını önleme salahiyeti) üzerindeki kullanım yetkisini, 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, süresiz olarak ve hiçbir zaman, yer, sayı veya format 

sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşme tarihinden itibaren, Mapa Mobilya ve Aksesuar 

Pazarlama A.Ş.’ye gayrikabili rücu olarak devrettiğini ve bu hakların karşılığında, her ne nam 

altında olursa olsun IKEA’dan herhangi bir talepte bulunulmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 
3.2 Eser Sahibi, Eser’in kendisine ait olduğunu, 3. şahısların Eser üzerinde herhangi bir hakkının 

bulunmadığını ve 3. şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde kendisinin hukuken 

sorumlu olduğunu ve bu hususa ilişkin tüm zararları karşılayacağını kabul eder. 

 
3.3 Eser Sahibi, Eser’in manevi, mali haklarını ve bunların kullanma ruhsatını/yetkisini başka 

şahıslara daha önceden devretmediğini ve bundan sonra da devretmeyeceğini ve yine bu  

eseri aynen veya kısmi değişiklikler yaparak başkalarına kısmen de olsa devredemeyeceğini 

beyan, kabul ve taahhüt eder. 



3.4 Eser Sahibi’nin Yarışma’yı kazanması ve IKEA tarafından talep edilmesi halinde; IKEA’nın 

belirleyeceği yer, zaman ve şekilde eserin tanıtımına yönelik her türlü mecrada (TV ve radyo 

programları dahil) tanıtım etkinliklerine, toplantılara, basın açıklamalarına, promosyon 

faaliyetlerine ve yarışmanın süreci ve Eser’in ve Eser işlenerek IKEA tarafından tamamen 

kendi takdirine bağlı olarak üretilebilecek oyuncağın/materyalin tanıtımı ile ilgili mevcut 

olması ve IKEA’nın talebi olması halinde, diğer her türlü PR aktivitelerine ve çekimlere 

katılmayı ve bu aktivitelerde IKEA’nın görüşleri doğrultusunda ses ve görüntü taşımaya ve 

yaymaya özgü araç ve gereçlere ses ve görüntüsünü herhangi bir talepte bulunmadan bila 

ücret vermeyi kabul eder. 

 
4. IKEA’NIN HAK VE SORUMLULUKLARI 

 
4.1 IKEA tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Eser’i aynen kullanma veya işleyerek yeni bir 

eser meydana getirme (örneğin bu eseri işleyerek bir oyuncak tasarlama, üretme ya da 

ürettirme, tanıtma ve satma) hakkına sahiptir. IKEA, Eser işlenerek gerçekleştirilecek olan her 

türlü dizayn, tasarım veya işleme eser üzerindeki hakların da münhasıran sahibidir. IKEA, 

Eser içerisinde dilediği güzel sanat eserini kullanabilir, dilediği ressamla çalışabilir. Bunlar 

eser içinde kullanılmakla Eser Sahibi açısından bir hak doğurmaz. 

 
4.2 IKEA, devraldığı manevi ve mali hakların kullanım yetkisini de devralmıştır. Devrin bir 

sonucu olarak Eser Sahibi, Eser’in umuma arzının şeklini, yerini, zamanını, fiyatını ve tarzını 

IKEA’nın belirlemesi hususunda IKEA’ya izin ve yetki vermiştir. Şüpheye mahal vermemek 

adına belirtmek gerekir ki; IKEA’nın hakları devralması Eser ile ilgili bir çalışma yapacağı 

anlamına gelmemektedir. Eser’in kullanılıp kullanılmaması tamamen IKEA’nın takdirindedir. 

 
4.3 IKEA, sözleşmeyle devraldığı bu hakları tamamen veya kısmen 3. şahıslara devredebilecektir. 

 
5. SÜRE VE SINIR 

 
5.1 IKEA sözleşmede belirtilen manevi ve mali hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere süresiz ve sınırsız olarak kullanım hakkını haiz 
olarak bedelsiz devralmıştır. 

 
6. DİĞER HÜKÜMLER 

 
6.1 Gizlilik: Eser Sahibi, Protokol’e ve işbu sözleşmeye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin, yazılı ve 

görsel tüm dokümanların gizli olduğunu ve IKEA'dan habersiz olarak her türlü basın ve 
yayın organları da dahil üçüncü kişilere Yarışma ilgili olarak herhangi bir beyanda 
bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. 

 
6.2 Aydınlatma ve Bilgi Verme: IKEA işbu sözleşme imzalanmadan evvel Eser Sahibine dilediği 

her türlü açıklamayı yapmış ve sözleşmede atıfta bulunulan kanın maddelerini okumuş ve 
içerikleri hakkında Eser Sahibi’ne ayrıntılı bilgi vermiştir. Eser sahibi işbu sözleşmede yer alan 
tüm maddeleri ayrıntılı olarak okumuş ve anlamıştır. 

 

6.3 Feragat ve Vazgeçme: Tarafların sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir hakkını kısmen ya 
da tamamen kullanmaması, icra etmemesi ya da bunlara ilişkin ihbar ya da bildirimleri 
yapmaması, anılan haklardan ya da bu hakların kullanımından feragat edildiği anlamına 
gelmeyecektir. Taraflardan birinin sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi ya da eksik olarak yerine getirmesi bu durumun sözleşmenin karşı 



tarafınca da kabul edildiği ya da anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden feragat 
edildiği anlamına gelmeyecektir. 

 
6.4 Tebligat Adresleri: Taraflar sözleşme uyarınca yapılacak her türlü yazışma ve ihbarları 

“Taraflar” bölümünde belirtilen adreslere noter kanalıyla yapacaktır. Taraflar adres 
değişikliğini derhal karşılıklı olarak birbirlerine bildirecektir. Belirtilen yükümlülüğe 
uyulmaması halinde anılan adreslere yapılacak tebligatlar tarafların kendilerine yapılmış 
sayılacak ve geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır. 

 

6.5 Kısmi Hükümsüzlük: Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması sözleşmenin 
diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. 

 
6.6 Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türk 

hukuku uygulanacaktır. Doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra 
(Çağlayan) Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

 

6.7 Yürürlük: İşbu sözleşme 6 (altı) ana madde ve 3 (üç) sayfadan ibaret olup, tarihinde tek  
nüsha olarak, tarafların serbest iradeleri ile karşılıklı okunup kabul edilip imzalanmıştır. 
Sözleşme’nin  aslı  IKEA’da  kalacaktır.  Sözleşme,  imza tarihi olan ..............................tarihinde 
yürürlüğe girecektir. 
 

6.8 Eser sahibi, işbu sözleşmenin eki niteliğindeki aydınlatma metninde yer alan prensipler 
kapsamında kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul eder.  

 
 

 

Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş. 
 

Yukarıda yer alan düzenlemeleri okudum ve 
anladım. 

 

Eser Sahibi’nin Kanuni Temsilcileri: 

 


