GİRİŞİM ORTAĞI İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
1.1 İşbu sözleşme, www.fikiratolye.com isimli web sitesine ilişkin hakların sahibi olan
FikirAtölye ile siteye üye olan kullanıcı (Girişimci/Yatırımcı) arasında, aşağıdaki şartlar
dahilinde karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle akdedilmiştir.
2. KONU VE KAPSAM
2.1 İşbu sözleşmenin konusu; www.fikiratolye.com isimli web sitesine üye
Girişimci/Girişimciler tarafından üretilen projelerin www.fikiratolye.com web sitesi üzerinden
tanıtılarak, Girişimcinin/Girişimcilerinin, Yatırımcıyla/Yatırımcılarla iletişim kurabilme olanağını
sağlayarak, Girişimciye/Girişimcilere projelerini hayata geçirebilmeleri amacı ile sağlanacak
desteklerin genel şartları düzenlenmiştir.
2.2 Tarafların amacı FikirAtölye’nin, www.fikiratolye.com isimli web sitesi üzerinden desteği
ile projenin karlılık gösteren ve yatırım almaya hazır bir hale gelmesi ve tarafların üzerinde
mutabık kaldığı, projeye en uygun yatırımcının bulunarak, Girişimci - FikirAtölye - Yatırımcı
arasında kazan – kazan hedefli bir ortaklık yapılandırılmasıdır.
2.3 İşbu sözleşme, www.fikiratolye.com ve www.fikiratolye.com’da yer alan veri tabanı ile
proje tanıtım ilanlarının kullanım koşulları ile sistemin işleyişini belirlemektedir.
2.4 www.fikiratolye.com isimli web sitesi; FikirAtölye’ye ait, şirketlerin, yatırımcıların ve
projelerin bilgilendirme amacıyla ücretsiz olarak tanıtıldığı aynı zamanda şirket ve
Girişimci/Girişimciler ile yatırımcılara ilan verebilme ve iletişim kurabilme olanağı tanıyan
Girişimci ile Yatırımcı arasında anlaşma durumunda ise belirli bir ücret karşılığında bu
hizmeti veren bağımsız çevrimiçi (online) bir veritabanıdır.
3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 Ürettikleri projelerin www.fikiratolye.com isimli web sitesi üzerinde bilgi amaçlı
yayımlanması isteyen Girişimcinin/Yatırımcının öncelikle www.fikiratolye.com isimli web
sitesine üye olmaları gerekmektedir.
3.2 www.fikiratolye.com isimli web sitesine üyelik işlemlerinin başlaması için öncelikle
Girişimci/Girişimciler ve Yatırımcı/Yatırımcılar; www.fikiratolye.com isimli web sitesinde yer
alan üyelik formunda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak, kimlik bilgilerinin
doğruluğunu onaylar ve www.fikiratolye.com isimli web sitesi üzerinden işbu sözleşmeyi
kabul ederek ön üyelik kaydını oluştururlar. FikirAtölye üyelere daha iyi bir hizmet sunabilmek
adına; yapılan başvuruları çeşitli değerlendirmeler yaparak, üyeliğin kabulüne/reddine karar
verir. Başvurucu, FikirAtölye tarafından www.fikiratolye.com isimli web sitesinin üyeliğine
kabul edildiği tarihten itibaren işbu sözleşme yürürlülük kazanır. Üyelik işlemleri FikirAtölye
tarafından onaylanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip
olunamaz.
3.3 Tüzel kişilerin üyelik başvuruları, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından
yapılmalıdır.
3.4 İşbu sözleşme ile Girişimci/Girişimciler ürettikleri projelerini www.fikiratolye.com isimli
web sitesinde bilgi amaçlı yayımlanmak üzere FikirAtölye’ye vermeyi kabul eder.
3.5 Girişimci ve Yatırımcı; Girişimcinin projesine Yatırımcının yatırım yapması halinde;
FikirAtölye’ye, yapılan yatırım değerinin %5’ini komisyon olarak vermeyi kabul ve taahhüt
ederler.
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3.6 FikirAtölye işbu Sözleşmeyi gerekli gördüğü zaman, Girişimciyi/Yatırımcıyı önceden
haberdar etmeksizin, gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Bununla birlikte söz
konusu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin www.fikiratolye.com’a konulmasıyla derhal
yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için Girişimci/Yatırımcı işbu
www.fikiratolye.com isimli web sitesinin ilgili kısımlarını sık sık ziyaret etmeleri gerekmektedir.
Sözleşmede yapılan değişiklik sonrasında, www.fikiratolye.com isimli web sitesini
kullanmaya devam eden Girişimcinin/Yatırımcının, sözleşmede belirtilen tüm hükümleri kabul
ve taahhüt ettiği kabul edilir.
Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değişiklik yapılmasından makul bir
süre kadar sitenin açılış sayfasında buna ilişkin uyarı ilanı yer almalı.
3.7 FikirAtölye tarafından işbu sözleşme kapsamında www.fikiratolye.com isimli web sitesinin
üyeliğinden geçici olarak uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak men edilen gerçek
veya tüzel kişiler, www.fikiratolye.com isimli web sitesine üyelik işlemi onaylanmış olsa dahi
üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması her zaman engellenebilir.
GENEL HÜKÜMLER
4. FikirAtölye www.fikiratolye.com isimli web sitesinde bilgilerine veya projelerine yer verilen
hiçbir Girişimci/Girişimciler adına faaliyet göstermediği gibi bunların satışını teşvik edici veya
özendirici hiçbir faaliyet göstermemektedir.
www.fikiratolye.com isimli web sitesi kapsamında yer alan içerik veya proje,
www.fikiratolye.com isimli web sitesi üyelerini bilgilendirme amacına hizmet etmekte olup,
FikirAtölye veya herhangi bir şirket, proje veya yatırımcı adına yapılan icap veya icaba davet
niteliği taşımamaktadır.
5. Sitede yer alan ilanlara dayalı olarak, ilan veren Girişimci üye ile Yatırımcı üye arasında
kira, satış, ortaklık ve her ne isimle anılırsa anılsın yapılan sözleşmeler, tamamen ilan sahibi
Girişimci üye ve ilana başvuran Yatırımcı üye arasında yapılmaktadır. FikirAtölye Girişimci
üyenin temsilcisi, acentesi veya ticari mümessili olmayıp, verilen ilanların doğruluğunu ve
gerçekliğini de garanti etmemektedir. Girişimci/Yatırımcı üyelerin sitede yer alan bilgilere
dayanarak alacağı kararlardan dolayı doğacak zararlardan, FikirAtölye’nin hiçbir sorumluluğu
bulunmamaktadır. FikirAtölye üyelerin sitede yer alan bilgilere dayanarak, üçüncü kişilerle
girmiş olduğu hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, bu ilişkilerden dolayı doğacak herhangi bir
ihtilafta FikirAtölye’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını taraflar kabul eder.
6. FikirAtölye www.fikiratolye.com isimli web sitesi içeriğinde paylaşılan bilgilerin geçerliliği,
doğruluğu veya kesinliğini veya bahsi geçen web sitesinde bilgileri yer alan şirket, proje,
girişimcilerle veya yatırımcılarla ilgili sunulan bilgi, proje veya hizmetlerin kalitesi, güvenilirliği
vb. hususları taahhüt etmemektedir.
Yatırımcı üye, www.fikiratolye.com isimli web sitesi üzerinden herhangi bir projenin
detaylarını incelemek, projeye teklif sunmak/destek olmak/satın almak vb. durumlardan birini
isterse, bu isteğini FikirAtölye’ye bildirir. Girişimci ve Yatırımcı yalnız platform aracılığı ile
iletişim kurmayı kabul ve taahhüt ederler. Bu maddenin ihlali durumunda Girişimci ve
Yatırımcı işbu sözleşmenin 20. Maddesi kapsamında düzenlenen CEZAİ ŞARTI ayrı ayrı
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Yatırımcı üye ile girişimci üye bir projeye yatırım yapılması konusunda anlaşır ise, yatırımcı
üye yatırım bedelini FikirAtölye tarafından verilecek olan hesaba yatırmayı kabul ve taahhüt
eder. FikirAtölye yatırılan miktardan komisyon bedelini keserek girişimci üyenin hesabına
aktarır. FikirAtölye yatırımcı üyenin parayı yatırdıktan sonra gerçekleşecek olan işlemlerin en
fazla 2 iş günü içerisinde gerçekleşeceğini garanti eder.
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7. www.fikiratolye.com isimli web sitesi içeriğinde yer alan projelere ilişkin olarak yer alan
resim, fotoğraf ve sesli ve/veya görsel verilerin mülkiyet ve fikri hakları, ilgili şirket, proje,
girişimcilere veya yatırımcılara aittir. Bununla birlikte Üye/lerin, ayrıca yazılı muvafakati
aranmaksızın bu sayılanların sitede yer almasına, işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ayrıca bunlarla ilgili olarak, ilgili şirket, proje, girişimciler veya yatırımcılar tarafından resim ve
görsel verilerin kaldırılması talep edildiği takdirde FikirAtölye bunları kaldırmayı kabul ve
taahhüt eder. Söz konusu resim, fotoğraf ve görsel verilerin doğruluğu, sahteliği, hata ve
yanlışlığından dolayı FikirAtölye 'nin hiçbir sorumluluğu ve bunların doğruluğu konusunda bir
taahhüdü bulunmadığını taraflar kabul eder.
8. Girişimci üye, sitenin kullanım amacı dışında veya hukuka yahut ahlak ve adaba aykırı ilân
veremez. Aksi durumun tespiti halinde FikirAtölye üyeliğine derhal son verme haklarını saklı
tutar. Bu maddeye aykırılık nedeniyle üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat
taleplerinde FikirAtölye’nin ve sitenin her türlü zararını, avukatlık ücreti ve yargılama giderleri
de dâhil olmak üzere üye tazmin edeceğini kabul eder.
Girişimci üyenin site üzerinden paylaştığı proje ilanı FikirAtölye tarafından onaylandıktan
sonra www.fikiratolye.com isimli site üzerinde yayınlanacaktır.
Ayrıca FikirAtölye herhangi bir şekilde şirket ve proje sahipleri ile yatırımcılar tarafından sözü
edilen şirket, proje veya yatırımcılara ilişkin bir şikayet veya itiraz halinde sözü edilen
hususu/hususları uygun görmesi halinde, şikayete veya itiraza uğrayan husus/hususlar
üyeye haber verilmek sureti ile siteden kaldırılır.
9. Yatırımcı üyeler; site içeriğinden, veri tabanından ve proje sahiplerince verilen ilanlardan
edindiği bilgileri gayrimenkul, şirket ve proje tellallığı/komisyonculuğu vb. faaliyetleri
yürütecek şekilde kullanamazlar. . Bu maddenin ihlali durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin
20. Maddesi kapsamında düzenlenen CEZAİ ŞARTI ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
10. FikirAtölye her ne surette olursa olsun üyelerin siteye erişiminin aksamasında veyahut
sitenin engellenmesinden doğan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, FikirAtölye
istediği herhangi bir zamanda, hiçbir sebep göstermeksizin ve önceden üyelere herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın www.fikiratolye.com isimli web sitesinin faaliyetine son verme
hakkını saklı tutmaktadır.
11. Site üyelerinin, site içerisinde kullandıkları veya ne suretle olursa olsun paylaştıkları
kişisel bilgilerini, www.fikiratolye.com gizlilik ilkeleri ile yasadan ve emredici hükümlerden
kaynaklanan haller dışında ya da söz konusu üyenin haberi veya aksi bir talimatı olmaksızın,
üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Site, kişisel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, eposta adresi veya IP bilgileri site yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin üçüncü
kişilerin eline geçmemesi amacıyla her türlü tedbir ve önlemi alacaktır. Şu kadar ki, gerekli
tedbir ve önlemin alınmasına rağmen, üçüncü şahısların eline geçen kişisel bilgiler
dolayısıyla oluşabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan FikirAtölye ve site sorumlu
tutulmayacaktır. İşbu sözleşme ve gizlilik sözleşmesi hükümleri birbirlerini tamamlayıcı
niteliktedir.
12. FikirAtölye sitenin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için
mevcut imkanlar dahilinde tedbir almayı kabul eder. Bununla birlikte nihai güvenliğin
sağlanması için üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı
sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede üyenin, siteye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve
işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından
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kendisinin sorumlu olduğunu, FikirAtölye’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul
eder.
Ayrıca FikirAtölye girişimin download (indirme, yükleme) edilmemesi için makul önlemleri
almayı taahhüt eder. Bu önlemlere rağmen yapılan 3. kişilerin kırma (hack) girişimleri
sebebiyle, FikirAtölye’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını üyeler kabul ve taahhüt
eder.
13. Üyeler yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler, site
dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluklarının kendilerine ait
olduğunu kabul eder.
14. Üyenin, yatırımcının veya şirket veya proje sahibinin sitede bilgisi yer alan şirket, proje
veya yatırımcı bilgisi ile ilgili bilgilerin siteden kaldırılmasını talep ettiği takdirde, FikirAtölye bu
bilgileri siteden kaldıracağını kabul eder.
15. Girişimci üye, ilan verdiği şirketlerden ve projelerden satılmış veya ortak almış olanlarının
ilânlarını ilgili tarafların mutabık kalmasından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde siteden
kaldırmakla yükümlüdür. Bunun yanında girişimci üye kendine ait ilanı bir sebep göstermek
şartı ile siteden kaldırma hakkına sahiptir.
16. İşbu sözleşme kapsamında FikirAtölye’ye ödenecek ücretler, ödeme koşulları ve ilan
yayınlanma süreleri sitenin ilgili bölümünde yer almaktadır. Üye, sitenin ilgili bölümünde yer
alan açıklamalara ve ödeme seçeneklerine göre ücret ödemelerini gerçekleştirmekle
mükelleftir.
17. Sitenin arayüzü, site veritabanı, tasarımı, içeriği, metin, imge, html kodu ve diğer kodları
ile algoritması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın FikirAtölye’ye ve siteye aittir
yahut site tarafından yasal şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcılar, siteye ait fikri hakları ve site
unsurlarını satmak, yeniden satmak, işlemek, dağıtmak, paylaşmak ve sergilemek hakkına
sahip değildirler. Site, işbu sözleşme kapsamında kullanıcıların kullanımına sunduğu
hizmetler, site içeriği ve bilgiler, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari görünüm veya bu portal
vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakların mülkiyetini uhdesinde
saklı tutmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dahil
ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili diğer hükümler kapsamında suç teşkil edecek olup, bu
eylemleri gerçekleştirenler hakkında hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.
18. FikirAtölye markası ve logosu, FikirAtölye’nin tescilli markaları olup, her ne suretle olursa
olsun, bunların kullanıcılarca kullanılması marka tecavüzü teşkil etmektedir.
19. Girişimci/Girişimciler, ürettikleri projelerini 3. Kişilere devri gibi taraflarca mutabık
kalınacak hususlarda FikirAtölye’nin mutlak onayı aranacaktır.
20. Girişimci/Yatırımcı; aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespiti halinde 50.000
Türk Lirası cezai bedeli nakden ve defaten FikirAtölye’ye ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder;
a. Girişimci/Girişimciler ile Yatırımcı/Yatırımcıların veya üçüncü kişilerin, FikirAtölye’nin bilgisi
olmadan harici olarak görüşmeye hazırlığı/düşüncesi içerisinde olmaları veya görüşmeyi
gerçekleştirdiklerinin tespiti;
b. Girişimci/Girişimcilerin, FikirAtölye’nin katılımı olmaksızın işbu sözleşmede yer alan
projenin konusuna veya işbu projeyi anımsatan benzer konulu projelere yönelik üçüncü
kişilerle yatırıma yönelik işlemler gerçekleştirdiğinin tespiti;
21. Girişimci/Girişimciler; proje üzerinde söz konusu olabilecek her türlü Fikri Mülkiyet hakkı,
yazılım kod, marka, patent, tasarım, alan adı gibi hakların kendilerine ait olduğunu, bu türden
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herhangi bir hakka ilişkin hiçbir şekilde bir ihtilaf ya da ihtilaf çıkması muhtemel bir durum
olmadığını ve proje üzerinde fikri mülkiyet hakları dışında da hukuka aykırı herhangi bir
durum olmadığı beyan ve taahhüt ederler.
22. Tarafların işbu sözleşmede belirtilmiş olan e-mail adresleri yasal e-tebligat adresleri
olarak kabul edilecektir. Mail adresinin değişikliği durumunda, bu değişikliği yapan taraf,
değişikliği karşı tarafa değişiklikten itibaren 7 gün içinde bildirmezse eski e-mail adresine
yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.
E mailden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.
23. İşbu sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup, işbu sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın
çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
24. Üyeler, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
FikirAtölye dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve bu değişiklikler
site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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