ARI TEKNOKENT PROJE GELİŞTİRME PLANLAMA A.Ş
“BASVURU.İTUCEKİRDEK.COM” WEB PLATFORMU
ÜYELİK VE KULLANIM
KOŞULLARI
GİRİŞ
İşbu
“Üyelik
ve
Kullanım
Koşulları”
Dokümanı
(“Doküman”),
https://basvuru.itucekirdek.com/ alan adlı web sitesi (“Platform”) kapsamında
verilecek olan hizmetlerin kullanım koşul ve kurallarını düzenlemektedir.
Platformu herhangi bir şekilde kullanan ve hizmetlerden yararlanan kişi ve
kurumlar bu sayfada belirtilen hüküm ve şartlara uymayı peşinen kabul, beyan ve
taahhüt etmektedir.
İşbu Platformun “basvuru.itucekirdek.com” markasının sahibi, merkezi Reşit Paşa
Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No:1101 34467 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim
ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.’dir (“İTÜ ARI TEKNOKENT”).
İşbu Doküman, Platform’a erişimin sağlanması anından itibaren yürürlüğe
girecektir. Üyelik ve Kullanım Şartları Platform’un genel kullanım şartlarını,
bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.
TANIMLAR
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

İTÜ ARI TEKNOKENT: ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş’yi,
İTÜ ÇEKİRDEK: ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş bünyesinde
faaliyet gösteren İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’ni,
Platform:
Web
üzerinden
erişim
sağlanan
https://basvuru.itucekirdek.com/ alan adlı web sitesini;
Üye(ler): Platform’a kayıt olan, İTÜ ARI TEKNOKENT tarafından üyeliği
onaylanan, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi programlarından bir veya birden
fazlasına başvuruda bulunan Girişimci/Girişimci Firma’ları, bu kapsamda
Platform’da sunulan Hizmetler’den işbu Dokümanda belirtilen koşullar
dahilinde yararlanan kurumsal gerçek kişileri;
Kayıt: İnternet sitesinin ilgili bölümünde istenilen bilgileri sisteme girip,
sistem tarafından otomatik olarak gönderilen aktivasyon kodunu e-posta
ile alarak aktivasyon işlemi yaptırma işlemidir.
Girişim: İş fikri,projesi ile ÜYE’nin internet sitesi üzerinden Başvuru Yap
bölümünü kullanarak dilediği amaç ve hedef doğrultusunda gerçek kişi
veya tüzel kişileri temsilen oluşturduğu iş eylemidir.
Geçmiş Başvurular: ÜYE’nin kendi başvurularının yer aldığı ÜYE özel
alanıdır.
Profil: ÜYE’nin kendisi ile ilgili şahsi bilgilerin yer aldığı ÜYE alanıdır.
İÇERİK: Üye(ler) tarafından Platform‘da paylaşılan bilgi, açıklama,
fotoğraf, tanıtım vb. görsel ve yazılı içeriği,

GENEL HÜKÜMLER
3.1.

İşbu Platform, işbu web sitesine üye olan Üye(ler)’in, İTÜ ARI TEKNOKENT
bünyesinde faaliyet gösteren İTÜ ÇEKİRDEK çatısı altında yürütülen
girişimcilik
programlarına
başvuru
yapılması
konusunda
aracılık
etmektedir.

3.2.

İşbu Platform’a üye olmak ücretsizdir.

3.3. Üye(ler), Platform‘da kendilerine ait ve hukuka uygun olan, İTÜ ARI
TEKNOKENT tarafından belirlenen format ile İTÜ ÇEKİRDEK çatısı altında
yürütülen girişimcilik programlarına başvurularını yapabileceklerdir.
3.4.

Üye(ler)
Platform’da
hukuka
aykırı
davranışlarda
bulunamazlar.
Yürürlükteki mevzuatlara uygun olmayan, toplumu veya diğer üyeleri
rahatsız edici davranışlarda bulunamaz. Yürürlükteki ‘İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde
sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri
veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve
veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı
hareketlerde bulunamaz. Aksi halde İTÜ ARI TEKNOKENT ve İTÜ
ÇEKİRDEK’in suç duyurusunda bulunma hakkı ve diğer her türlü idari
(bunlarla sınırlı olmaksızın üyeliğini iptal etme, İTÜ Çekirdek
programlarından birine yapılan başvuru/başvuruların iptali, İTÜ Çekirdek ile
ilişiğin kesilmesi), hukuki ve cezai yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.

3.5.

Üye(ler) 18 yaşını tamamlamış kişilerden oluşmalıdır. 18 yaşından küçük
kişilerin internet sitesine üye olmalarından ötürü hiçbir şekilde doğrudan
veya dolaylı sorumluluk İTÜ ARI TEKNOKENT’e ait değildir.

3.6.

Üye(ler) Platform’a üyelik sırasında tüm alanları kullanım amacına uygun
ve sınırlamalara riayet ederek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7.

Üye(ler)’in Platformda paylaştıkları her türlü içerik özel güvenlik duvarları
ile korunan veri tabanlarında saklanmaktadır. Bu bilgilerin İTÜ ARI
TEKNOKENT kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi ve kötü
niyetli kullanılmasından İTÜ ARI TEKNOKENT sorumlu değildir.

3.8.

Üye(ler)’in Platformda Üye(ler) tarafından verilen her türlü içeriğin
doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, kontrolü, bütünüyle
Üye(ler)’in sorumluluğundadır. İçeriklerin hukuka aykırı olduğu durumlar
halinde İTÜ ARI TEKNOKENT; söz konusu başvuru içeriğini Platform’dan
derhal kaldırma hakkını kullanacaktır. Böyle bir durumda Üye(ler), İTÜ ARI
TEKNOKENT’ten herhangi bir hak ve talepte bulunamaz ve hukuka aykırı

paylaşım ve içerikler sebebiyle İTÜ ARI TEKNOKENT’in uğrayacağı her türlü
zararlar sebebiyle Üye(ler)’e rücu ve tazminat hakkı saklıdır.
3.9.

Üye(ler), Platform’a konu olan her türlü eser sayılabilecek ürünün,
tasarımın, fikrin, yazılımın her türlü yasal düzenlemeye uygun olduğunu, 3.
şahısların Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarına tecavüz edilmediğini, bu
kapsamda üçüncü kişilerden gelebilecek hak veya tazminat taleplerinden
tek başına sorumlu olduğunu, İTÜ ARI TEKNOKENT’in veya Üyelerin
muhatap olabileceği her türlü talepten münferiden sorumlu olduğunu,
kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Platform’da bunlarla sınırlı olmaksızın beyan her türlü içeriğin her türlü fikri
mülkiyet hakkını içeren hususlar tamamen Üye(ler)’in kendisini
bağlamaktadır. Üye(ler) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve telif hakları ile
ilgili yürürlükteki diğer mevzuat tarafından korunan eser, yazılım veya
materyallerden hak sahiplerinden izin almadan kullanamaz.
3.11. Platform hiçbir hal ve koşulda hukuka aykırı olarak, hakaret içeren, toplum
güvenliğini bozacak, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik yahut fikri
mülkiyet haklarını ihlal mahiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları
çerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylem için
kullanılmayacaktır. Aksi halde İTÜ ARI TEKNOKENT bu ve benzeri eylemler
nedeniyle söz konusu içerikleri Platforma’dan kaldırma hakkını
kullanacaktır. Bu nedenle doğacak tüm sorumluluklar kuralları ihlal eden
tarafın kendisine ait olacaktır.
3.12. İTÜ ARI TEKNOKENT, Platform ‘da yer alan İçerikleri veya Üyeler tarafından
eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme veya kaldırma hakkını
saklı tutmaktadır. Üye(ler) İTÜ ARI TEKNOKENT’in talep ettiği değişiklik
ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. İTÜ ARI
TEKNOKENT tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri,
gerekli görüldüğü takdirde, İTÜ ARI TEKNOKENT tarafından yapılabilir.

3.13. İTÜ ARI TEKNOKENT, bu platform üzerinden kesintisiz olarak veya belli bir
şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.
3.14. Üye(ler) Platformu kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,
Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının
Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler,
hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride
yürürlüğe girecek olan mevzuata, Platforma ilişkin olarak yayımlanacak her
türlü bildirimlere uymayı kabul ederler. Bildirimlere ve yasalara aykırı

kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk
Üye(ler)’e aittir.
3.15. İşbu Platform üzerinden başvuruda bulunan Üye(ler) ve İTÜ ARI
TEKNOKENT birbirlerinin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı,
çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacaklarını kabul
ederler.

PLATFORM KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
İTÜ ARI TEKNOKENT, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Platform Kullanım
Koşullarını herhangi bir zamanda, Platform ‘da ilan ederek değiştirebilir. İşbu
Platform Kullanım Koşullarının değişen hükümleri yayımlandıkları tarihte geçerlilik
kazanacaktır.
4 - GEÇERLİ KAYITLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda
basvuru.itucekirdek.com’un ARI TEKNOKENT’in ve İTÜ ÇEKİRDEK’in resmi defter
ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik
bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil
edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi
anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. GİZLİLİK
Üye(ler)’in basvuru.itucekirdek.com’a aktardıkları tüm bilgilerin hassasiyetle
kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bununla ilgili
gerekli tedbirleri alır. Üye(ler)’ye ait kişisel verileri, mevzuatın izin verdiği haller
dışında ve Üye(ler)’nin izni olmaksızın işlenmez, üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.
Ancak Üye(ler)’nin Projesiyle ilgili bilgilerin İTÜ Çekirdek Yönetim Ekibi,
değerlendirme kurulu ve proje destekçisi ile paylaşılması, işlenmesi ve gerekli
hallerde Üye(ler) ile telefon, posta, kısa mesaj gibi yöntemlerle iletişim kurulması
bu hükümden müstesna olup Üye(ler), belirtilen amaçlarla kişisel verilerinin
işlenmesine ve ticari iletişime izin vermiş sayılır. Üye(ler) bu izni her zaman iptal
etme hakkına sahiptir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ
SINAİ HAKLAR
6.1. İTÜ ARI TEKNOKENT, sahibi olduğu Platform nezdinde, Üye(ler)’e ilişkin
kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında ‘veri sorumlusu sıfatına sahiptir.

6.2. İşbu sözleşme kapsamında, Üye(ler)’e ait, kişisel veri olarak
tanımlanabilecek ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, telefon numarası, e-posta
adresi, öğrenim durumu, ikamet edilen şehir v.b bilgiler;
Kimlik doğrulama ve benzeri yasal yükümlülüklerin ifasını da içerecek şekilde, İTÜ
ARI TEKNOKENT ve Platform tarafından sunulan hizmetin ifası, gerekli
çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
hizmetlerin geliştirilmesi, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinin
gerçekleştirilmesi,
siparişler,
ürünler
ve
hizmet
hakkında
pazarlama
faaliyetlerinde kullanılması, Üye(ler)’e ait bilgilerin güncellenmesi ve üyeliklerin
yönetimi ile sürdürülmesi ile İTÜ ARI TEKNOKENT ile İTÜ ÇEKİRDEK arasındaki sair
sözleşmelerin ifası amacıyla işlenmekte olup; İTÜ ARI TEKNOKENT, İTÜ ARI
TEKNOKENT iştirakleri ve/veya 3. Kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süreli/süresiz
kaydedilebilecek, kullanılabilecek, güncellenebilecek, paylaşılabilecek, transfer
edilebilecek ve sair suretlerle işlenebilecektir.
Müşteri, konuya ilişkin detaylı bilgilere İTÜ Çekirdek’in web sitesinde yer alan
aydınlatma metni ve kişisel verileri işlenmesi politikasından da ulaşabileceği
hususunda bilgilendirilmiştir.
6.3. Üye(ler), Kişisel verilerinin, İTÜ ARI TEKNOKENT ve İTÜ ÇEKİRDEK tarafından
elektronik veya fiziki ortamda toplandığı; 6.2. maddede belirtilen hukuki
sebeplerle toplanan kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
ve https://itucekirdek.com/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu adresinde yer alan
Aydınlatma Metni ve Kişisel Verileri İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla
işlenmekte ve aktarılmakta olduğu konusunda bilgilendirilmiştir.
6.4. Üye(ler), yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere
ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon ve pazarlama amacıyla, SMS/kısa
mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e -posta mail, faks diğer
elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabileceğini,
kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
6.5. Üye(ler) tarafından Platforma girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için
gerekli önlemler, İTÜ ÇEKİRDEK VE İTÜ ARI TEKNOKENT tarafından kendi sistem
altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları
ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Üye(ler)’e ait
cihazlardan girildiğinden İTÜ ÇEKİRDEK VE İTÜ ARI TEKNOKENT tarafından
korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı
uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tüm tedbirlerin alınması sorumluluğu
tamamen Üye(ler)’e aittir. Üye(ler)’in bu anlamda uğrayabileceği zararlardan İTÜ
ÇEKİRDEK VE İTÜ ARI TEKNOKENT sorumlu değildir.
6.6. Üye(ler), İTÜ ARI TEKNOKENT’e ve İTÜ ÇEKİRDEK’e belirtilen iletişim
kanallarından ulaşarak veri kullanımı- işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman
için durdurulmasını talep edebilir. Üye(ler)’in bu husustaki açık bildirimine göre,
kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde
durdurulur, ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün
olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli
olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Üye(ler) isterse, kişisel verilerinin

işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde
düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi verilerin
silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebi ile zarar uğrama halinde giderilmesi gibi konularda İTÜ
ARI TEKNOKENT’e ve İTÜ ÇEKİRDEK’e her zaman İTÜ ARI TEKNOKENT’in veya İTÜ
Çekirdek’in internet adresinde yer alan Aydınlatma Metnindeki yöntemlerle
başvurabilir, bilgi alabilir. Söz konusu başvurular ilgili yasal süresinde
incelenerek, Üye(ler)’e mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş sağlanacaktır. İTÜ
ARI TEKNOKENT’in ve İTÜ ÇEKİRDEK’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep
etme hakkı saklıdır.

6- UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Dokümanın uygulanmasında, yorumlanmasında ve diğer doğacak ihtilafların
halinde Türk Hukuk Kuralları uygulanacak olup ihtilafların çözümünde İstanbul
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
7- YÜRÜRLÜK
Kullanım Koşulları, Platform ‘da yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanmış olup,
Platform ’un kullanılması, Üye(ler)’in Kullanım Koşullarında yer alan tüm
maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir.
8- ÜYE BEYANI
Üye(ler), işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okuduğumu, anladığımı, kabul
ettiğimi, verdiğim bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, aksi durumda İTÜ ARI
Teknokent tarafından uygulanacak her türlü idari, hukuki ve cezai yaptırımın
uygulanmasını onayladığımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.
İşbu sözleşme metnini okudum anladım.

