FİKRİ HAKLARIN DEVRİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş. ile Eta Elektronik Taşımacılık Ağı Taşım. ve
Tic. A.Ş. (“BORUSAN”) organizatörlüğünde yürütülen Hackathon etkinliği kapsamında tek başıma
veya diğer kişilerle birlikte gerçekleştirdiğim veya katkıda bulunduğum yazılım, yazılım kaynak
kodları, bunların ortaya çıkmasını sağlayan fikir – modellemeler, içerik, yöntem veya eser olarak kabul
edilsin veya edilmesin Hackathon kapsamında ortaya çıkan tüm unsurlar üzerinde 5846 Sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’ndan (FSEK) kaynaklanan işleme, çoğaltma, yayma, işaret, ses ve görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim hakkı ve bu haklarla sınırlı olmaksızın
yazılımlardan, yazılımlara ait kaynak kodlarından, yazılımlara ait işaret, ses ve görsellerden
kaynaklanan tüm hakların devri ile FSEK’te yer alan manevi hakların kullanılması hakkını ayrıca bir
bedel, ücret veya tazminat talep etmeksizin BORUSAN’a devir ettiğimi kabul ve beyan ederim. Sayılan
haklar ticarileştirme, kullandırma, lisanslama, kiralama, satma hakkını da içerir.
Yukarıda bahsedilen hakların kullanılabilmesi için ek belge düzenlenmesi, başvuru, kayıt veya tescil
gibi işlemlerin gerekmesi halinde, bu işlemleri gerçekleştirmeyi, BORUSAN’ın bu hakları
kullanılabilmesi, haklarını veya mülkiyetini kesinleştirebilmesi için gerekecek tüm belgeleri
hazırlamayı ve tüm gerekli ya da yardımcı faaliyetleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederim. Şüphe
bulunmaması adına, BORUSAN’ın talep edeceği tüm patentleri, telif haklarını ve diğer fikri ve sınai
mülkiyet haklarını (tüm belgelerin hazırlanmasını da içererek fakat bununla sınırlı olmayarak) edinme
çabalarında tam iş birliğini sağlayacağımı kabul ederim.
Yapacağım çalışmaların orijinal olduğunu, bu çalışmalarla herhangi bir üçüncü tarafın, fikri ve sınai
mülkiyet hakları da dahil olarak, haklarını ihlal etmediğini herhangi bir şekilde üçüncü kişiler de dahil
hak sahibi olan kişilerin ortaya çıkması halinde bunları en kısa sürede ve bu hak ortaya çıkar çıkmaz
BORUSAN’a bildireceğimi, üçüncü kişilerin taleplerinden veya yukarıdaki haklardan
yararlanılamamasından kaynaklanan zararlar da dahil tüm doğrudan, dolaylı ve yansıma zararlardan
kar kayıpları ile birlikte sorumlu olacağımı taahhüt ederim.
Üçüncü partilerin fikri ve sınai mülkiyet hakları ya da diğer haklarının ihlal etmem sebebiyle,
BORUSAN’ın aleyhine hükmedilen ya da ödenmesi kabul edilen ya da diğer bir şekilde tabi kalınan,
maruz kalınan ya da uğranan tüm yükümlülük, kayıplar, zararlar, masraflar, cezalar, hukuki masraf,
profesyonel ve diğer masraflar ve niteliği ne olursa olsun tüm diğer yükümlülükler konusunda
sorumlu olduğumu taahhüt ederim.
Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş. ile Eta Elektronik Taşımacılık Ağı Taşım. ve
Tic. A.Ş. bu taahhütte yer alan hakları birlikte veya ayrı ayrı bir ön izin veya anlaşma gerekmeksizin
kullanabilir.
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