
AKLIM FİKRİM TARIM™  

FİKİR YARIŞMASI  

KATILIM BEYAN VE TAAHHÜTNAMESİ 

1. Fikir yarışması, Alltech Biotecnology Gıda Tarım Hayv. Ürün. San.Ve Dış Tic. Ltd. Şti. (İş bu 
sözleşmede bundan sonra “Alltech” olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2006 tarih ve 26309 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve 
Çekilişler Yönetmeliği"nin 2 inci maddesi (ç) bendince Milli Piyango İdaresi’nin izin kapsamı 
dışında düzenlenmektedir.  

 
2. Yarışmacılar, yarışma öncesi ve sonrasında kendileriyle/fikirleriyle/projeleriyle ilgili ilgili ses, yazı 

ve görüntülerin Alltech tarafından kararlaştırıldığı şekilde her türlü tanıtım ve  pazarlama 
faaliyetlerinde geleneksel (TV, gazete, dergi) ve dijital (web, sosyal medya kanalları)  medya 
kanallarında ve şirketin basılı pazarlama materyallerinde yayınlanmasını işbu katılım ve beyan 
taahhütnamesi ile kabul etmektedir. 
 

3. Fikir yarışmasına başvuruda bulunan yarışmacı, başvurusunu yapmadan önce 
www.aklimfikrimtarim.com  sitesinde yer alan tüm açıklamaları ve katılım şartlarını okuduğunu 
ve anladığını, bu yarışma programı katılım ve beyan taahütnamesini onaylayarak kabul 
etmektedir. 
 

4. Yarışmacı, başvuru formunda vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu ve herhangi bir 
gizliliği olmadığını beyan etmektedir. Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fikir/proje üzerindeki her türlü 
manevi ve mali, fikri ve sınai hakkın, başvurunun gönderilmesi ile Alltech şirketine geçeceğini 
kabul etmektedir. Başvuruya konu fikir, bir fikri mülkiyet hakkı iddiası içermeyecektir. Fikir ve 
projelerin fikri mülkiyet hakkı, yarışma başvurusu ile birlikte Alltech’e devredilmiş sayılacaktır. 
Yarışma sonucunun duyurusundan sonra yarışmanın kazananı dışında diğer yarışmacıların bu 
şarta ilişkin yükümlülükleri ortadan kalkar. 

 
5. Yarışmacının yarışma kapsamında Alltech ile paylaştığı bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü 

kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak 
talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının 
kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluş olan 
Alltech sorumlu olmayacaktır. Sorumluluk tamamen yarışmacıya ait olacaktır. 

 
6. Yarışmacı, fikir yarışması kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, 

özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını beyan, üçüncü kişilerin 
haklarını ihlal etmediklerini beyan ve taahhüt etmektedir. İşbu maddeye aykırı davranması halinde 
yarışmacı, üçüncü kişiler tarafından Alltech’e yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazların tek 
muhatabı olduğunu, Alltech’i bu taleplerden ari tutacağını; söz konusu talep/dava ve itirazlar 
nedeniyle, diğer talep/dava hakları saklı almak üzere Alltech’in uğrayacağı her türlü zararı Alltech’in 
ilk talebi halinde derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. 

 
7. Başvuru sırasında çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan yarışmacıların belirlenmesi 

durumunda bu yarışmacı ödüle hak kazanamayacak olup, Alltech’in yasal işlem başlatma ve varsa 
bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır. 

 

http://www.aklimfikrimtarim.com/


8. Yarışmacılar, yarışma kapsamında Alltech için yaratacakları fikrin/projenin Alltech’in saygın 
kurumsal kimliği ile bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermeyen ve yürürlükteki ilgili 
mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Yarışmacılar, yarışma süresi boyunca, 
başvurularına ilişkin bilgileri ve/veya fikirleri/projeleri Alltech’in ismini kullanarak hiçbir mecrada 
paylaşamaz. Yarışma sonucunun duyurulmasından sonra ise Alltech’in yazılı izni ile paylaşabilir.  
Yarışmaya başvuruda bulunulmuş olması ve fikir/proje üretimi, yarışmacının Alltech ismini 
kullanmasına izin vermez. Aksi durumda Alltech hukuki ve cezai başvuru yollarını kullanacaktır.  

 
9. Yarışmacılar iletecekleri fikrin/projenin, orijinal ve özgün olmaması, herkes tarafından bilinen ve 

öngörülebilen uygulamalara ilişkin olması, dünyada ya da Türkiye’de mevcut ya da yakın gelecekte 
zaten hayata geçirilecek tarım ve hayvancılık uygulamalarından ayırt edici bir özelliğinin olmaması, 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda hali hazırda şekillenen ve yakın bir gelecekte uygulamaya 
alınması kuvvetle muhtemel olan bir uygulamaya ilişkin olması hallerinde, bu fikrin/projenin 
Alltech tarafından aynen ya da geliştirilmiş olarak kullanılmasına herhangi bir itirazlarının 
olmayacağını peşinen kabul etmektedir. 

 
10. Yarışmacılar, Alltech’in; Türkiye ve dünyanın birçok yerindeki bağlı kuruluşları, ortağı veya sahibi 

olduğu diğer şirketlerinde yaygın ürün ve hizmet ağı ile sunduğu tarım ve hayvancılık hizmetleri 
kapsamında zaten kullanılan, uygulanan, bilinen, üzerinde çalışılan, proje aşamasında olan, 
geliştirilen tüm fikir ve projeleri bilmesi mümkün olmadığından, başvurusuna konu fikir/projenin 
ileride Alltech tarafından haksız olarak kullanıldığı iddiasında bulunmayacağını ve bu kapsamda 
herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu başvuruyu yaparken kabul ve beyan 
etmektedir. 

 
11. Yarışmacılar, yarışmaya başvuru tarihinden yarışmanın sonucunun duyurulduğu tarihe kadar 

Alltech’in de içinde yer aldığı tarım ve hayvancılık sektörü ile alakalı başka firmalara ve/veya 
Alltech’in rakip firmalarına hiçbir şekilde yarışma konusu ve finale kalan fikir/projeyi 
vermeyeceğini, paylaşmayacağını, yarışma müraacatı ile birlikte fikir ve projenin mülkiyetinin de 
Alltech’e ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Yarışma sonucunun duyurusundan sonra 
yarışmanın kazananı dışında diğer yarışmacıların bu şarta ilişkin yükümlülükleri ortadan kalkar. 

 
12. Yarışmacılar; gerek yarışma kapsamında yarattığı fikir/proje ile ilgili bilgileri ve gerekse Alltech’in 

faaliyetleri ile ilgili olarak öğreneceği ticari sırları, Alltech’in çeşitli alanlarda kullanmakta olduğu 
metodları, çalışma biçimlerini, iş hacimlerini, hazırlanmış ve hazırlanmakta olan projeleri, fikri 
hakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Alltech’e ait olan her tür bilgi ve belgeleri hiçbir şekilde 
kullanmamayı, kurum ve kuruluşların yararına kullandırmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, sır 
saklama yükümlülüğüne uymayı, fikir/projenin ve diğer her türlü gizli bilgi ve belgenin gizliliğini 
sağlayarak titizlikle saklamayı, bu konuda her önlemi almayı, gizlilik esaslarına uygun hareket 
etmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. 

 
13. Alltech yarışma kapsamındaki takvimi, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu yarışma 

kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Alltech 
işbu beyan ve taahhüt belgesi ile yarışma katılım koşulları ile sonuç bildirimi ve ödüllendirme 
programının her aşamasında gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.  

 
14. Yarışmaya başvururken bildirilen kişisel verilerin gizliliği, korunması ve işlenmesi ile ilgili aydınlatıcı 

şirket gizlilik politikası metni başvuru formu altında yer alan bir linkle yarışmacının incelemesine 
sunulmuştur. Fikir yarışmasına başvuruda bulunan yarışmacı, başvurusunu yapmadan önce şirketin 



gizlilik politikasını okuduğunu ve onayladığını, kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun 
gereğince bilgilendirildiğini ve kişisel verilerinin en geniş anlamda işlenmesine onay verdiğini ilgili 
linkin yanında yer alan kutucuğu işaretleyerek kabul etmektedir.  
 

15. İşbu beyan ve taahhütname belgesi, tek taraflı olarak yarışmacının mükellefiyetlerini belirlemekte 
olup Alltech’ e herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.  

 
16. Yarışmacının, fikir ve projesinin istenilen kriterlerde Alltech e ulaştırılmaması halinde, web 

üzerinden yapılan başvuru, başvuruda bulunana “yarışmacı” sıfatının kazanılmasına imkan 
vermez.  
 

17. Herhangi bir hukuksal ihtilafta Alltech elindeki belge ve bilgiler ile Alltech’in her türlü kaydının, 
kesin delil niteliği taşıdığı HMK md. 193 gereğince bunu bir delil sözleşmesi olduğu, yarışmacı 
tarafından kabu beyan ve taahüt edilmiştir. 
  

18. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, Alltech ve grup şirketleri çalışanları, Alltech ve grup 
şirketlerine ticari bir ilişki kapsamında faaliyet alanının esasına ilişkin hizmet verenler ile tüm bu 
kişilerin 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar. 

 
19. Alltech, katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her 

türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa 
sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. 
durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. 

 
20. Yarışmacılar kazandığı ödüllerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen 

üçüncü kişilere devredemez ve nakdi olarak talep edemezler. 
 

21. Yarışmacının fikir/projesinin aynısı ile diğer yarışmacıların da başvuruda bulunması durumunda ilk 
başvuran ve projesini en iyi anlatan yarışmacının başvurusu değerlendirilecektir. 
 

22. Yarışmaya Türkçe bilen, reşit, mümeyyiz Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, yurtiçi ve yurtdışında 
yaşayan ve çiftçi olan herkes katılabilir.  

 
23. Yarışmaya katılmak için eğitim şartı aranmamaktadır. 

 
24. Yarışma başvuruları sadece www.aklimfikrimtarim.com internet sitesi üzerinden ve duyurulan 

yarışma başvuru tarihlerinde kabul edilecektir. 
 

25. Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan takımlar halinde yarışmaya 
katılabilirler. Takım olarak katılım olması durumunda sadece bir kişinin kayıt olması ve diğer 
takım üyelerinin başvuru formunda “Eklemek istedikleriniz” bölümünde belirtilmesi yeterlidir. 
Yarışma başvurusunda bulunan kişinin çiftçilik mesleğini icra ediyor olması gerekmektedir. Ödül 
sadece takıma verileceği için her bir takım üyesi ayrı ayrı ödüllendirilmeyecektir.  

 
26. Yarışmaya takım halinde katılım olması ve takımın kazanması durumunda Alltech’in ödülün 

verilmesi açısından muhatabı takım temsilcisidir. Takım temsilcisinin çiftçi olması şarttır. Temsilci 
ile takım üyeleri arasındaki ihtilaf ya da sair hukuksal unsurlar Alltech’in sorumluluğunda değildir. 
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27. Yarışmaya istenilen sayıda fikir/proje ile her bir fikir/proje için ayrı başvuru yapılarak katılım 
sağlanabilir.  

 
28. Alltech, Aklım Fikrim Tarım, Fikir Yarışması’nı çiftçi kategorisinde düzenlemekte olup yarışmanın 1 

(bir) kazananı olacaktır. Yarışmanın para ödülü dışında, kazanana sunulabilecek başka fırsatların 
ortaya çıkması durumunda, Alltech ile yarışmanın kazananı arasında ayrıca bir sözleşme 
düzenlenecek ve şartları belirlenecektir.  

 
29. Yarışmaya katılım kriterlerini taşıyan başvurular işletme, pazarlama, ziraat ve veterinerlik 

alanında uzman ve en az 4 kişilik değerlendirme kurulundan oluşan jüri üyeleri tarafından 2 
aşamada değerlendirilecektir. İlk aşamada yarışmacıların  katılım kriterlerini taşıyıp taşımadığı, 
fikrin/projenin özgünlüğü ve iş hayatındaki pratiklere uygun olup olmadığı yönünde 
değerlendirme yapılacak ve en iyi 3 fikir/proje finale kalacaktır. İkinci aşamada ise bu 5 fikir/proje 
arasında en yüksek puanı alan fikir/proje birinci olarak seçilecektir.     

 

 


