
SÖZLEŞME VE KULLANIM KOŞULLARI 

PAKET A (İŞ FİKRİNİ TEST ET) SÖZLEŞME VE KULLANIM KOŞULLARI: 

Madde 1. Taraflar 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), PMC PROJE. (“Şirket”) ile şirketin uhdesinde olan 

www.KOBİMATİK.COM.TR  adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak 

kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile 

birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona 

erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen FİNANSAL TABANLI olarak girişimcinin iş 

fikrini ücretsiz sınaması ve sonucunu bedelsiz çevrimiçi olarak ücretsiz elde etmesi işi ve bu hizmeti 

sunan siteye entegre  uygulamasından (“Uygulama”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye 

yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin 

belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulamanın kullanımına ilişkin 

olarak şirket tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu sözleşmenin 

eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların 

hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. 

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

3.1 Kullanıcı, Uygulamadan faydalanmak site üzerinde yer alan uygulamaya bilgi ve veri girişi yaparak 

KOSGEB iş planı yaptırmak ve bu iş planı ile destekten faydalanmak için şirket tarafından talep edilen 

bilgileri tam, eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu sözleşmeyi onaylaması gerektiğini 

bildiğini beyan eder.  Hizmet ve uygulama sürecinde kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan 

bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu 

bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle site ya da 

Uygulamaya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu 

değildir. 

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete 

sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcının Site ’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı 

buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcının sisteme girdiği işletme 

adının kullanım hakkının kullanıcıya ait olmaması halinde şirket sorumluluk kabul etmez. Bu durumda 

Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır. 

3.3 Kullanıcı, Paket A (İş Fikrini Test Et) kapsamında tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına 

sahiptir. Birden çok kişi ile tek bir giriş yapılması yasaktır. Girişiniz sadece bir kişi tarafından 

kullanılabilir.  

3.4 Kullanıcı tarafından Site ‘ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu 

şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından kullanıcı sorumlu olacak olup site üzerinden söz 

konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği 

kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı ’ya ait olacaktır. 



Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu 

durumu derhal Şirket’e bildirecektir. 

3.5 Kullanıcı, Uygulamayı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, 

yürürlükteki mevzuat ve Uygulama ‘ya ilişkin olarak Sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun 

davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Siteyi üçüncü kişilere hizmet sunmak için 

yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin 

de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır. 

3.6 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulamayı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş 

Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcının kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki 

seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcıların Uygulamayı 

kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcıların Uygulama ‘ya erişimini her zaman kontrol 

edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcının Uygulama ‘ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı 

olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı 

arasında Uygulama ‘ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş 

Kullanıcının Uygulama veya içeriğe erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir. 

3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik, iş fikri, iş fikrinin kullanımı Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup 

İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı 

tarafından kendisine sağlanan şartlı kullanım izni kapsamında İçeriki kullanma hakkını haizdir. İçerike 

yahut İçerikin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup 

sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerikin doğruluğu, veri girişlerinde olası hatalarda 

Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İş fikrinin rapor sonuçları, Finansal işlemler, vergi ve 

diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın 

sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki 

mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden 

silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek 

zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. 

3.8 Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu 

üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek 

faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer 

sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan 

faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, 

Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim 

kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar 

sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler 

(Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan 

İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin 

sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için 

mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, 

çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını 

kabul ve taahhüt eder. 



3.9 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının veri girişi, verilerin analizi ve saklama hacimleri de dahil 

olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar web sitesi ve 

Uygulama içinde belirtilecektir. 

3.10 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını 

önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına 

dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu 

değildir. 

3.11 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde 

olan “Gizlilik Politikası” kapsamında değerlendirecek olup kullanıcının verilerini saklama zorunluluğu 

yoktur. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde 

Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. 

Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler 

Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için 

kullanılabilecektir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili 

kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen onay 

kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek 

ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in 

ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli 

olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, 

İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan 

veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder. 

3.12 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçmeden önce 

sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının 

devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır. 

3.13 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) 

sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde 

kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmetin ücretsiz 

kullanımı sonucu karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve 

bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren 

içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında 

materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır.  

Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü işlemin iletişim bakımından bunu yapma yetkisini 

haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut 

bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web 

tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken 

göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını 

kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir. 

3.14 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına 

sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki 



kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi 

halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. 

3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve 

yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. 

3.16 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki 

beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya 

Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına 

sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan 

talep hakkı saklıdır. 

Madde 4. Ödeme Koşulları 

4.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen ücretsiz paket modülü yöntemini ve uygulama 

araçları ile ücretsiz faydalanabilecektir. 

4.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek ücretsiz paket modülünü ve yöntemini kabul eder. 

Uygulama’ya ilişkin ücretsiz faydalanma yöntemleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. 

Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin 

talepler sistem üzerinden çevrimiçi yapabilecektir. Kullanıcı web sitesinde uygulama içeriğinde yer 

alan deneme, test etme ve sınama uygulamasını ücretsiz kullanabilir olduğunu kabul etmektedir.  

4.3 Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği 

sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir. 

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları 

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme 

kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, 

devredilemez.  Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin 

hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.  Şirket, hizmetlerin 

sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir. 

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters 

mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna 

ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Ancak şirketin web sitesinde 

raporlama sonucunu sadece kendi ihtiyacı doğrultusunda kullanabilir ve bir başkasına satamaz. 

Kullanıcı sistem tarafından kendine verilen bu raporlamanın bir yazılım ürünü olduğunu ve bu 

durumda da fikri ve sınai mülkiyet haklarını dikkate alır. Site üzerinden birden çok kişiyle tek bir giriş 

paylaşılması yasaktır. Girişiniz/Girişler  sadece bir kişi tarafından kullanılabilir.  Kullanıcı Site’ye ilişkin 

tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya 

Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır. 

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin-şirketin izni olmadan) ticari 

unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır. 

 



Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması 

6.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu 

kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi 

bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı 

verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Uygulama’nın 

kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 

erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin 

işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif 

zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme 

veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

6.2 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya 

portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini 

veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi 

bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, 

internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in 

herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 

6.3 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük 

ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz 

konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını 

kabul eder. 

6.4 Kullanıcı, yüklediği içerikler/veri girişi ile site ve uygulama’nın kullanımından münhasıran 

sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve site’nin kullanımına ilişkin olarak 

üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık 

ücretleri de dahil olmak üzere) şirket’i beri kıldığını kabul eder. 

6.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve 

hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın site’nin 

kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu 

olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da 

dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca 

beyan eder.  

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi 

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve 

taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte 

kalacaktır. 

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden 

yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve 

tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. 

7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine 

getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre 



içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen 

aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı 

statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde 

Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir. 

7.5 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi 

feshedebilecektir. 

7.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde 

Şirket İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır. 

7.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veri tabanlarında saklama hakkına 

sahiptir.  

Madde 8. Muhtelif Hükümler 

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin 

geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve 

geçerliliğini etkilemeyecektir. 

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması 

halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 

8.3 Kullanıcı ile iletişim, kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel 

bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. 

E-posta adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın 

sorumluluğundadır. 

8.4 Bu uygulama ve raporlama sürecinde yapılan analiz işleminin bitmesi(hizmetten yararlanmasının 

sona ermesi) ve kullanıcının rapor sonuçlarını sistemden ücretsiz erişmesi ile hizmet tamamlanmış 

olur.  

8.5 Fizibilite analiz rapor sonuçlarını doğru veya yanlış giriş yapıp sistemden sonuç alamaması halinde 

bu durum hizmetin aksaması olarak kabul edilmez ve şirket sorumluluk almaz. Şirket bu raporlama ve 

analiz sürecine esas ilgili finansal yaklaşım stratejisini ulusal mevzuatlar ve ilgili kurumların kurallarını 

yorumlayarak yazılımı geliştirip uygulama üzerinden kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Şirket hiçbir 

zaman bu raporlama ve analiz süreciyle ilgili sabitlenmiş kodları ve kodların çıktısı olan veri ve analiz 

sonuçlarının % de 100 doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmemektedir. İş fikrini test eden kullanıcı 

test sonucunun olumlu olması ve bu varsayım üzerine iş fikrini kurup mali zarara uğraması halinde 

şirket hiçbir sorumluluk almaz. Sınama sonucunun olumsuz çıkması varsayımına göre davranıp iş 

fikrini hayata geçirmeyen kullanıcının herhangi bir gerekçeden dolayı bu rapor sonucunu dayanak 

göstermeyip zarar ve kayıp olduğu düşüncesiyle şirketten hiçbir talepte bulunmayacağını kabul eder.  

Kullanıcıların bu durumdan kaynaklanan zarar ve mağduriyetleri olması halinde kullanıcı şirketten 

hiçbir hak talep edemez. 

8.6 Kullanıcı bedelsiz hizmetin değerlendirme sonuçlarını ilgili kurum(lar)a sunmak ve destek almak 

üzere başvuru yapmak üzere kullanması halinde şirket bu raporlama yönteminin ve sonuçlarının % de 



100 doğru olduğunu taahhüt ve beyan etmez. Kullanıcının işbu rapor sonuçlarına göre destek(kredi, 

hibe ve teşvik) alamamak vb. gibi doğabilecek olumsuzluklardan şirket sorumlu tutulamaz.  

8.7 Kullanıcının eksik, hatalı ve yanlış veri girişinden kaynaklı rapor değerlendirme sonuçlarını dikkate 

alarak iktisadi bir faaliyete girişmesi halinde doğabilecek olumsuzluklardan şirket sorumlu tutulamaz. 

8.8 Kullanıcının uygulamaya esas sisteme yüklediği iş fikrinin fikri ve sınai mülkiyet hakkı kullanıcıya 

ait olup şirket kullanıcının sisteme girdiği sır niteliğinde olan iş fikri değer ve bilgilerini kimseyle 

paylaşamaz.  

8.8 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda T.C. ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

geçerli olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAKET B (HERKES İÇİN FİZİBİLİTE) SÖZLEŞME VE KULLANIM KOŞULLARI: 

Madde 1. Taraflar 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), PMC PROJE. (“Şirket”) ile şirketin uhdesinde olan 

www.KOBİMATİK.COM.TR  adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak 

kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile 

birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona 

erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen Uygulama üzerinden özellikle FİNANSAL 

TABANLI olarak girişimcinin iş fikrini sınaması, iş fikrine ait yapılabilirlik analizini veya iş planını 

yapması amacıyla sitede yer alan ücret tarifesi doğrultusunda sitede yer alan uygulamadan 

yararlanılması sonucu rapor elde edilmesi işidir. Hizmeti sunana siteye entegre  uygulamasından 

(“Uygulama”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul 

ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site 

kapsamında Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan 

kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup 

burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını 

oluşturmaktadır. 

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

3.1 Kullanıcı, Uygulamadan faydalanmak için site üzerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel 

bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder.  Hizmet ve 

uygulama sürecinde kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik 

olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı 

olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama ’ya erişim sağlanamamasından 

ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir. 

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete 

sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcının Site ’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı 

buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcının sisteme girdiği işletme 

adının kullanım hakkının kullanıcıya ait olmaması halinde şirket sorumluluk kabul etmez. Bu durumda 

Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır. 

3.3 Kullanıcı tarafından Site ‘ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu 

şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz 

konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği 

kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı ’ya ait olacaktır. 

Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu 

durumu derhal Şirket’e bildirecektir. 



3.4 Kullanıcı, Uygulamayı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, 

yürürlükteki mevzuat ve Uygulama ‘ya ilişkin olarak Sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun 

davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Siteyi üçüncü kişilere hizmet sunmak için 

yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin 

de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır. 

3.5 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulamayı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş 

Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcının kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki 

seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcıların Uygulamayı 

kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcıların Uygulama ‘ya erişimini her zaman kontrol 

edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcının Uygulama ‘ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı 

olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı 

arasında Uygulama ‘ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş 

Kullanıcının Uygulama veya İçerike erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir. 

3.6 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik, iş fikri, iş fikrinin kullanımı  Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup 

İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı 

tarafından kendisine sağlanan şartlı kullanım izni kapsamında İçeriki kullanma hakkını haizdir. İçerike 

yahut İçerikin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup 

sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerikin doğruluğu, veri girişlerinde olası hatalarda 

Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İş fikrinin rapor sonuçları, Finansal işlemler, vergi ve 

diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın 

sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki 

mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden 

silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek 

zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. 

3.7 Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu 

üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek 

faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer 

sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan 

faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, 

Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim 

kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar 

sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler 

(Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan 

İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin 

sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için 

mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, 

çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını 

kabul ve taahhüt eder. 

3.8 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının veri girişi, verilerin analizi ve saklama hacimleri de dahil 

olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar web sitesi ve 

Uygulama içinde belirtilecektir. 



3.9 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek 

için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair 

garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu 

değildir. 

3.10 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde 

olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki 

mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan 

bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı 

tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in 

yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Kullanıcı, diğer 

kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu 

İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veri 

tabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve 

işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, 

yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin 

anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya 

üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini 

kabul eder. 

3.11 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçmeden önce 

sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının 

devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır. 

3.12 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) 

sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde 

kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmetin ücretsiz 

kullanımı sonucu karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve 

bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren 

içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında 

materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır.  

Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü işlemin iletişim bakımından bunu yapma yetkisini 

haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut 

bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web 

tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken 

göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını 

kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir. 

3.13 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına 

sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki 

kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi 

halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. 

3.14 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve 

yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. 



3.15 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki 

beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya 

Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına 

sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan 

talep hakkı saklıdır. 

Madde 4. Ödeme Koşulları 

4.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen paket ücreti ile uygulamadan 

faydalanabilecektir. 

4.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek paket modülünü  ve yöntemini kabul eder. Uygulama’ya 

ilişkin ücret tarifesi yöntemleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine 

bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler sistem 

üzerinden çevrimiçi yapabilecektir.  

4.3 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine veri girişi yaparak uygulamayı kullanması veya 

kullanıcının ödeme yöntemini kullanarak ödemesini yapması ile kullanım ücretlerine ilişkin faturayı 

iletecektir. Uygulama Kullanım ücret bedeli web sitesinde yer alan tutardır. İlgili ücretlere ilişkin vergi 

ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur. 

4.4 Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin 

işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi 

kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir. 

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları 

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme 

kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, 

devredilemez.  Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin 

hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.  Şirket, hizmetlerin 

sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir. 

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters 

mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna 

ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Ancak şirketin web sitesinde 

raporlama sonucunu sadece kendi ihtiyacı doğrultusunda kullanabilir. Kullanıcı sistem tarafından 

kendine verilen bu raporlamanın bir yazılım ürünü olduğunu ve bu durumda da fikri ve sınai mülkiyet 

haklarını dikkate alır.  

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin-şirketin izni olmadan) ticari 

unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır. 

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması 

6.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu 

kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi 

bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı 



verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Uygulama’nın 

kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 

erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin 

işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif 

zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme 

veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

6.2 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya 

portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini 

veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi 

bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, 

internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in 

herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 

6.3 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük 

ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz 

konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını 

kabul eder. 

6.4 Kullanıcı, yüklediği içerikler/veri girişi ile site ve uygulama’nın kullanımından münhasıran 

sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve site’nin kullanımına ilişkin olarak 

üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık 

ücretleri de dahil olmak üzere) şirket’i beri kıldığını kabul eder. 

6.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve 

hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın site’nin 

kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu 

olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da 

dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca 

beyan eder.  

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi 

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve 

taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte 

kalacaktır. 

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden 

yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve 

tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. 

7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine 

getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre 

içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen 

aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı 

statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde 

Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir. 



7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan 

kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve 

masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır 

7.5 Kullanıcı’nın üyelik hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi 

feshedebilecektir. 

7.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde 

Şirket İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayabilir. 

7.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına 

sahiptir.  

Madde 8. Muhtelif Hükümler 

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin 

geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve 

geçerliliğini etkilemeyecektir. 

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması 

halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 

8.3 Kullanıcı ile iletişim, kayıt olurken bildirdikleri e-posta  vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel 

bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. 

E-posta adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın 

sorumluluğundadır. 

8.4 Bu uygulama ve raporlama sürecinde yapılan analiz işleminin bitmesi(hizmetten yararlanmasının 

sona ermesi) ve kullanıcının rapor sonuçlarını sistemden ücreti mukabil yararlanması ile hizmet 

tamamlanmış olur.  

8.5 Fizibilite/iş planı analiz rapor sonuçlarını eksik, hatalı ve yanlış giriş yapılması, sistemden sonuç 

alamaması halinde bu durum hizmetin aksaması olarak kabul edilmez ve şirket sorumluluk almaz. 

Şirket bu raporlama ve analiz sürecine esas ilgili finansal yaklaşım stratejisini ulusal mevzuatlar ve 

ilgili kurumların kurallarını yorumlayarak yazılımı geliştirip uygulama üzerinden kullanıcıların 

hizmetine sunmuştur. Şirket hiçbir zaman bu raporlama ve analiz süreciyle ilgili sabitlenmiş kodları ve 

kodların çıktısı olan veri ve analiz sonuçlarının % de 100 doğru olduğunu beyan ve taahüt 

etmemektedir. İş fikrini test eden/fizibilite raporu alan kullanıcı test/rapor sonucunun olumlu olması 

ve bu varsayım üzerine iş fikrini kurup mali zarara uğraması halinde şirket hiçbir sorumluluk almaz. 

Fizibilite/ iş planı analiz sonucunun olumsuz çıkması varsayımına göre davranıp iş fikrini hayata 

geçirmeyen kullanıcının da herhangi bir gerekçeden dolayı bu rapor sonucunu dayanak gösterip zarar 

ve kayıp olduğu düşüncesiyle şirketten hiçbir talepte bulunmayacağını kabul eder.  Kullanıcıların bu 

durumdan kaynaklanan zarar ve mağduriyetleri olması halinde kullanıcı şirketten hiçbir hak talep 

edemez. 

8.6 Kullanıcı işbu pakete esas ücret verdiği uygulama çıktısı fizibilite yada iş planı raporu hizmetinin 

değerlendirme sonuçlarını ilgili kurum(lar)a sunmak ve destek almak üzere başvuru yapmak üzere 

kullanması halinde şirket bu raporlama yönteminin ve sonuçlarının % de 100 doğru olduğunu taahhüt 



ve beyan etmez. Kullanıcının işbu rapor sonuçlarına göre destek(kredi, hibe ve teşvik) alamama vb. 

gibi doğabilecek olumsuzluklardan şirketi sorumlu tutamaz.  

8.7 Kullanıcının eksik, hatalı ve yanlış veri girişinden kaynaklı  iş fikrini test etmesi, sınaması, fizibilite 

ve iş planı analizi yaparak değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak( fizibilite ve iş planı raporunu 

sistemden indirerek kendi öz kaynakları veya destek, kredi vb alarak) iktisadi bir faaliyete girişmesi 

halinde doğabilecek olumsuzluklardan şirket sorumlu tutulamaz. 

8.8 Kullanıcının sözleşmeye esas uygulama üzerinden elde veri girişi yaparak elde ettiği finansal analiz 

sonuçlarına dayalı iş fikrinin sınai ve mülkiyet hakkı kullanıcıya ait olup şirket kullanıcının sisteme 

girdiği sır niteliğinde olan iş fikri değer ve bilgilerini kimseyle paylaşamaz.  

8.8 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda T.C. ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

geçerli olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAKET C (KOSGEB İŞ PLANI (ÇEVRİMİÇİ) SÖZLEŞME VE KULLANIM KOŞULLARI : 

Madde 1. Taraflar 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), PMC PROJE. (“Şirket”) ile şirketin kullanımında olan 

www.KOBİMATİK.COM.TR  adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak 

kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile 

birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona 

erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen  FİNANSAL TABANLI ÇEVRİMİÇİ KOSGEB İŞ 

PLANININ ÖN ÖDEMELİ SATIN ALINMASINA ESAS ONLİNE HİZMET uygulamasından (“Uygulama”) 

faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile 

ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site 

ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, 

kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak 

ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. 

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

3.1 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, eksiksiz, 

doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder.  

Hizmet ve uygulama sürecinde kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir 

değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe 

aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim 

sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir. 

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete 

sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı 

buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcının sisteme girdiği işletme 

adının kullanım hakkının kullanıcıya ait olmaması halinde şirket sorumluluk kabul etmez. Bu durumda 

Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır. 

 3.3 Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu 

şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz 

konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği 

kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. 

Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu 

durumu derhal Şirket’e bildirecektir. 

3.4 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, 

yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun 

davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak 

için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu 

kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını 

sağlayacaktır. 

http://www.kobi̇mati̇k.com.tr/


3.5 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş 

Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki 

seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın Uygulama’yı 

kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’ya erişimini her zaman kontrol 

edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı 

olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı 

arasında Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş 

Kullanıcı’nın Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir. 

3.6 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk 

Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan 

izin/yetki/lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği 

kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, 

hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, veri girişlerinde olası hatalarda Şirket’in hiçbir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve  iş planı raporu hazırlanması hususular hakkında ilgili 

mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı,  Şirket’in iş 

planı raporu olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i 

Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu 

kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. 

3.7 Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu 

üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek 

faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer 

sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan 

faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, 

Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim 

kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar 

sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler 

(Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan 

İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin 

sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için 

mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, 

çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını 

kabul ve taahhüt eder. 

3.8 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının veri girişi, verilerin analizi ve saklama hacimleri de dahil 

olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde 

belirtilecektir. 

3.9 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek 

için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair 

garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu 

değildir. 

3.11 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde 

olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki 



mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan 

bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı 

tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in 

yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura 

gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer 

kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi 

halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen 

onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza 

edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans 

değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri 

işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini 

takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından 

Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder. 

3.12 Uygulama’ya ilişkin iş planı raporunun hazırlanması sürecinde  teknik sorunlar çıkması halinde 

Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf 

edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama 

yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır. 

3.13 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) 

sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde 

kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, 

karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine 

zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı 

her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için 

kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma 

yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin 

uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak 

kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim 

araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden 

sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir. 

3.14 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına 

sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki 

kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi 

halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. 

3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve 

yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. 

3.16 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki 

beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya 

Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına 

sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan 

talep hakkı saklıdır. 



Madde 4. Ödeme Koşulları 

4.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen paket ücretleri yine Site’de beyan edilen 

ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. 

4.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek ödeme şeklini ve yöntemini kabul eder. Uygulama’ya 

ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan 

edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecektir. Buna ilişkin talepler 

sistem üzerinden çevrimiçi yapabilecektir.  Kullanıcı’nın uygulamayı kullanım süresi boyunca kullanım 

paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın uygulamayı kullanım 

süreci döneminin( kosgeb iş planı raporu hazırlayıp indirmesi) sona ermesine dek uygulanmayacak, 

yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Uygulamanın kullanım 

süresi/ dönemi/ iş planı raporunun hazırlanması ve indirilmesi sonrası boyunca Sözleşme’nin feshi de 

dahil olmak üzere kullanıcı tarafından uygulamadan vazgeçilmesi ve herhangi bir nedenle sona ermesi 

halinde geri ödeme yapılmayacaktır. Kullanıcı iş fikrine iş planı raporu yapımına esas sözleşme konusu 

uygulamayı kullanması veya kısmi kullanması ve uygulama süresince işlemi tamamlamaması veya iş 

planını tamamlayıp indirmemesi halinde bu durumda bir hizmet kapsamında olduğu için ücret iadesi 

talebinde bulunamaz. Şirket veri girişi yapılan uygulamanın ve elde edilen sonuç/ iş planı raporunun 

ve değerlendirmelerin % de 100 doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmez.  

4.3 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine veri girişi yaparak uygulamayı kullanması veya 

kullanıcının ödeme yöntemini kullanarak ödemesini yapması ile kullanım ücretlerine ilişkin faturayı 

iletecektir. Uygulama Kullanım ücret bedeli web sitesinde yer alan tutardır. İlgili ücretlere ilişkin vergi 

ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur. 

4.4 Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin 

işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi 

kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir. 

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları 

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme 

kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, 

devredilemez ve münhasır olmayan ilgili raporu veya tabloları ilgili kurumlara verebilecektir. Kullanıcı 

uygulama üzerinden kullanıcının veri girişi sonucu elde ettiği iş planı raporunu ilgili kurumlara 

sunabilecek veya değerlendirmek üzere kendisi kullanabilecektir.  Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer 

koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya 

devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın 

Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, 

bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için 

kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi 

geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir. 

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters 

mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna 

ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Ancak şirketin web sitesinde 

raporlama sonucunu indirebilir ve indirdiği bu raporu sadece kendi ihtiyacı doğrultusunda kullanabilir 



ve bir başkasına satamaz. Kullanıcı kendi girdiği doğru veri girişi ile elde ettiği ve uygulama tarafından 

sunulacak raporları sadece ilgili bir kuruma sunabilir. Kullanıcı uygulama ve site tarafından kendine 

verilen bu raporlamanın bir yazılım ürünü olduğunu ve bu durumda da fikri ve sınai mülkiyet haklarını 

dikkate alır. Kullanıcı sitede yer alan Uygulama tarafından kendine verilen bu raporlamanın bir yazılım 

ürünü olduğunu ve bu durumda ulusal mevzuatlardan kaynaklı şirketin fikri ve sınai mülkiyet haklarını 

dikkate alır. Site üzerinden birden çok kişiyle tek bir giriş paylaşılması sonucu uygulamaya içerik 

yüklemesi ile kullanılması yasaktır. Uygulamayı kullanmak üzere girişler  sadece bir kişi tarafından 

yapılır.  Ancak aynı kullanıcı uygulamayı istediği kadar kişi için giriş yapar (girişimci, işletmeler ve web 

sitesinde tanımlanan giriş yapıcılar) ve ücreti mukabilinde iş planı raporlama sonuçları alabilir. 

Kullanıcı Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni 

olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır. 

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin-şirketin izni olmadan) ticari 

unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır. 

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması 

6.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu 

kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi 

bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı 

verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Uygulama’nın 

kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 

erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin 

işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif 

zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme 

veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

6.2 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya 

portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini 

veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi 

bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, 

internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in 

herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 

6.3 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük 

ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz 

konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını 

kabul eder. 

6.4 Kullanıcı, yüklediği içerikler ile site ve uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. 

Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler 

tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de 

dahil olmak üzere) şirket’i beri kıldığını kabul eder. 

6.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve 

hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın site’nin 

kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu 



olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da 

dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca 

beyan eder. Şirket’in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu 

tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla 

sınırlı olacaktır. 

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi 

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve 

taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte 

kalacaktır. 

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden 

yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve 

tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. 

7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine 

getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre 

içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen 

aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı 

statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde 

Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir. 

7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan 

kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve 

masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır 

7.5 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi 

feshedebilecektir. 

7.6 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına 

sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay 

içinde Kullanıcı İçerik’i( iş planı raporu örneğini) ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin 

sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler 

Uygulama kapsamında belirtilecektir.  

Madde 8. Muhtelif Hükümler 

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin 

geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve 

geçerliliğini etkilemeyecektir. 

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması 

halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 

8.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme 

aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini 

güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 



8.4 Site üzerinde uygulamanın kullanıcı tarafından kullanılması ve iş planı raporunun sistemden 

indirmesi ile ön ödemeli hizmet tamamlanmış olur. Kullanıcı finansal raporlama ve analizi işleminin 

tamamlaması sonrasında elde edilen iş planınında planında değişiklik yapmak istemesi halinde en 

fazla 3( üç) defa ve 3 ay süreyle bu değişikliği uygulama üzerinden ücretsiz yapabilir.  

8.5 Kullanıcı iş planı analiz raporlamasını doğru veri girişi yapıp alamaması halinde bu durum hizmetin 

aksamaması olarak kabul edilmekle birlikte şirket sorumluluk almaz. Şirket bu raporlama ve analiz 

sürecine esas ilgili finansal yaklaşım stratejisini ulusal mevzuatlar ve ilgili kurumların kurallarını 

yorumlayarak yazılım kodlarını geliştirip uygulama haliyle siteden hizmete sunmuştur. Şirket hiçbir 

zaman bu raporlama ve analiz süreciyle ilgili sabitlenmiş kodları ve kodların ürünü olan uygulama 

analiz sonuçlarının % de 100 doğru olduğunu beyan ve taahüt etmemektedir. Kullanıcıların bu 

durumdan kaynaklanan zarar ve mağduriyetler olması halinde kullanıcı şirketten hiçbir hak talep 

edemez. 

8.6 Kullanıcı bu hizmeti ( ön ödemeli analiz ve raporlama hizmetini; (iş planı çıktısı ) KOSGEB vb. 

Destek sağlayıcı ilgili kurum(lar)a sunmak ve destek almak üzere başvuru yapmak üzere kullanması 

halinde Şirket bu raporlama yönteminin ve sonuçlarının % de 100 doğru olduğunu taahhüt ve garanti 

etmez. Kullanıcının destek alamama vb. gibi doğabilecek olumsuzluklardan şirket sorumlu tutulamaz. 

Ancak kullanıcı sözleşmeye esas kendine tanınan 3 defa revize etme hakkını siteden uygulama 

üzerinden kullanarak söz konusu  raporunu yenileyerek ilgili kuruma sunabilir. Kullanıcı ön ödemeli 

sistem çıktısını ilgili kuruma sunması sonucu kurumun revize istemesi ve kullanıcının sözleşmeden 

doğan üç defa revize hakkını kullanmasına rağmen ilgili kurumun söz konusu raporu kabul etmemesi 

durumunda söz konusu hatanın şirketin yazılımından kaynaklandığı düşünülmesi halinde kullanıcı bu 

durumu şirketin ayhan@pmcproje.com elektronik posta adresine bildirimde bulunur yazılımdan 

kaynaklı bir hata tespit edilmesi halinde şirket gerekli düzeltmeyi yapar. Yazılımdan kaynaklı bir hata 

olmaması ve iş planını değerlendiren kişiden kaynaklı değerlendirme hatası olduğunun düşünülmesi 

halinde kullanıcı Şirkete ayhan@pmcproje.com üzerinden iş planını e-posta atar ve değerlendiricinin 

değişiklik taleplerini açık ve net olarak bildirir.  Bu durumda şirket iş planı yazarları tarafından site 

uygulaması kullanılmadan manuel yöntemlerle ücretsiz revize yapılabilir.  

8.7 Kullanıcının Uygulamaya eksik, hatalı ve yanlış veri girişinden kaynaklı raporunun ilgili kurumdan 

onaylanmaması veya revize istenmesi halinde kullanıcı uygulamasından kaynaklı hatalarda şirket 

sorumlu tutulamaz. 

8.8 Kullanıcının uygulama üzerinden esas sisteme yüklediği veri ve iş fikrinin, fikri ve sınai mülkiyet 

hakkı kullanıcıya ait olup şirket, kullanıcının sisteme girdiği sır niteliğinde olan iş fikri değerlerini ve 

bilgilerini kimseyle paylaşamaz. Kullanıcı ise sistem üzerinden satın aldığı ve indirdiği raporlama 

çıktısını sadece bir kuruma vermek üzere ( destek, kredi, teşvik vb. almak istemesi halinde 

)kullanacağını ve aynı raporlama çıktısını birden fazla kuruma sunmayacağını beyan ve taahhüt eder. 

 8.9 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda T.C. ANKARA  Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri geçerli olacaktır. 
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PAKET D (KOSGEB İŞ PLANI (ÇEVRİMDIŞI) SÖZLEŞME VE KULLANIM KOŞULLARI: 

Madde 1. Taraflar 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), PMC PROJE. (“Şirket”) ile şirketin mülkiyeti ve kullanımında 

olan www.KOBİMATİK.COM.TR adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı veya girişimci veya müşteri 

(“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında KOSGEB mevzuatına uygun yeni girişimci iş planı 

raporunun çevrim dışı sipariş usulü hazırlanmasına esas akdedilmektedir. Sözleşme, 

Kullanıcı(Girişimci veya Müşteri) tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek 

olup; taraflarca Sözleşme’ de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte 

kalmaya devam edecektir. 

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden veri girişi yaparak siparişini verdiği ve sözleşme 

ekinde yer alan KOSGEB iş planının elektronik ortamda şirket tarafından KOSGEB mevzuatına göre 

hazırlanıp kullanıcıya sunulması işidir. Şirket, sitede ilan edilip yayınlanan zamanda KOSGEB iş 

planının KOSGEB mevzuatına göre elektronik ortamda kullanıcıya tam ve eksizsiz sağlamayı taahhüt 

eder.  Kullanıcı tarafından uygulama üzerinden Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve 

şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla bu sözleşme 

akdedilmektedir. Site kapsamında Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından 

Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar, KOSGEB iş planı raporu örneği işbu 

Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle 

birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. 

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

3.1 Kullanıcı, site üzerinde yer alan uygulamaya bilgi ve veri girişi yaparak KOSGEB iş planı yaptırmak 

ve bu iş planı ile destekten faydalanmak için Şirket tarafından site üzerinde sorulan ve talep edilen 

bilgileri tam, eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini 

bildiğini beyan eder.  İş planı raporu hizmeti başvurusu ve uygulama üzerinden iş planı talebinin 

kullanıcıya teslimine kadar ki süreçte kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi 

bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya 

gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulamaya erişim 

sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir. 

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete 

sahip olduğunu beyan eder. Müşteri Siteye bir işletme(gerçek veya tüzel kişi) adına erişiyor ve iş planı 

raporu talebinde bulunuyor olması halinde, buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan 

eder. Kullanıcının sisteme girdiği işletme adının kullanım hakkının kullanıcıya ait olmaması halinde 

şirket sorumluluk kabul etmez. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu 

işletmeye ait olacaktır. 

3.4 Kullanıcı tarafından Siteye ve uygulamaya erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak 

gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak 

olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı 



tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai 

sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka 

şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir. 

3.5 Kullanıcı, Site üzerinden Uygulama içeriğine veri girişi yaparak talep ettiği iş planı raporunu 

yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme ekleri yürürlükteki mevzuat ve 

Uygulamaya ilişkin olarak Sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve 

taahhüt eder. Kullanıcı, site içindeki Uygulamayı üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu 

sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu 

Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır. 

3.6 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulamayı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş 

Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcının kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki 

seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullanıcıların Uygulamayı 

kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcıların site üzerinden uygulamaya erişimini her 

zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir 

nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş 

Kullanıcı arasında Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş 

Kullanıcı’nın Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir. 

3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik, siteye yüklenen veri Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e 

ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından 

kendisine sağlanan izin/yetki/lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut 

İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup 

sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, veri girişlerinde olası hatalarda 

Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili 

mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı,  Şirket’in 

yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve 

sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana 

gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. 

3.8 Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu 

üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek 

faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer 

sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan 

faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, 

Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim 

kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar 

sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler 

(Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan 

İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin 

sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için 

mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, 

çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını 

kabul ve taahhüt eder. 

 



3.9 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının veri girişi, hazırlanan iş planı raporunu saklama hacimleri de 

dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama ve 

site içinde belirtilecektir. 

3.10 Kullanıcı, site üzerinden Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in ve şirket tarafından verilen hizmete 

esas sözleşmede yer alan süre içerisinde uygulamadan indireceği iş planı raporunun kopyalarını 

saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in 

kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına 

bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir. 

3.11 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde 

olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki 

mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan rapor 

ve bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve 

Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler, Kullanıcı’nın güvenliği, 

Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, 

fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer 

kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi 

halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen 

onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza 

edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans 

değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri 

işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini 

takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından 

Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder. 

3.12 Site üzerinde yer alan kullanıcının gerek veri girişi yaparak başvurusunu yaptığı gerekse şirket 

tarafından hazırlanan iş planını indirebildiği bu Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde 

Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf 

edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama 

yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır. 

3.13 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) 

sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde 

kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, 

karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine 

zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı 

her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için 

kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma 

yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin 

uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın ve sitenin kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol 

etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak 

kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim 

araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden 

sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir. 



3.14 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına 

sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin ve uygulamanın 

bir sonraki kullanımı; yeni bir iş planı raporu talep etmesi ve siparişi vermesi halinde yürürlüğe 

girecektir.  Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda 

belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. 

3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından ve siparişini verip hazırlattığı 

iş planı raporundan doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya 

temlik edemez. 

3.16 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki 

beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya 

Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına 

sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan 

talep hakkı saklıdır. 

Madde 4. Ödeme Koşulları 

4.1 Kullanıcı , şirket tarafından hazırlanan iş planı raporunu ancak Site’de beyan edilen teslim süresi, 

ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. 

4.2 Kullanıcı, iş planı talebini Site’de belirtilecek ödeme şekli, yöntemini ve işin teslim süresini dikkate 

alarak yapar. İş planının hazırlanmasına ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri 

Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak sitede yayınlanan 

üyelik paketini yükseltebilecektir. Buna ilişkin talepler sistem üzerinden çevrimiçi yapabilecektir.  

Kullanıcı’nın site üzerinden iş planı siparişi vermesi ve ön ödemenin yapılması sonucunda şirketin 

ücret ve ödeme koşullarında yapabileceği değişikliklerden sözleşme süresinin sona ermesine dek 

kullanıcı etkilenmez.  

Kullanıcı, her ne kadar sitedeki uygulama üzerinden vereceği iş planı raporu yapımı işine esas ilgili 

sorulara cevap verip, bilgi ve veri girişi yaparak ödemesini yapsa dahi şirket tarafından kullanıcıya veri 

girişinin eksiksiz, tam ve doğru olduğuna dair endişe ve eksiklikler olması halinde şirket kullanıcı ile 

temasa geçebilir. Kullanıcı yeni girişimci iş planının şirket tarafından tam ve eksiksiz yapılabilmesi için 

şirketin ihtiyacı olan bilgileri tam ve eksiksiz vereceğini kabul eder. Kullanıcı şirketin ihtiyacı duyduğu 

bilgileri şirkete vermemesinden kaynaklı olumsuzluklarda şirket sorumlu tutulamaz. Bu durumdan 

feshin gerçekleşmesi halinde kullanıcı herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul eder. 

Kullanıcı, iş planı raporu siparişi vermesi ve iş planı teslimi sürecinde sözleşme kurallarına uymaması 

halinde sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere iş planı raporu talebinden de vazgeçilmesi halinde 

kullanıcıya geri ödeme yapılmayacaktır.  

4.4 Şirket, site üzerinde kullanıcı tarafından iş planı siparişinin alıp, kullanıcının site üzerinden 

ödemesini yapması ve iş planı raporunu sistem üzerinden teslim alması/indirmesi veya e-posta 

üzerinden alması ile sağlanan rapor hizmetine ilişkin faturayı kullanıcıya iletecektir. İş planı raporu 

hizmet bedeli web sitesinde yer alan tutardır. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden 

Kullanıcı sorumludur. 

 



Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları 

5.1 Site ve iş planı raporu hazırlanması metodolojisine esas fikri sınai mülkiyet ve telif hakkı Şirket’e 

aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya ödemesi yapılmış iş planı raporunu kendi kullanmak 

üzere veya ilgili kurum KOSGEBE destek almak amacıyla sunmak üzere verebilecektir. Kullanıcı sistem 

üzerinden ön ödemeli verdiği iş planı hazırlama siparişini üyelik bölümünden indirebileceği gibi 

eposta yoluyla da alabilecektir. Ulusal yasalar dikkate alınarak telif hakkı kapsamında değerlendirilen 

iş planı raporuna ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. 

İhtilaf olması halinde mevcut ulusal yasaların geçerliliğini her iki taraf kabul eder. 

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle iş planı raporunu kopyalık derecesinde çoğaltma, değiştirme, 

ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme, bire bir derecesinde finansal tabloları ve sözel ifadeleri, 

raporun özgün hazırlanma metodolojisini, tablolarda yer alan formülleri çözümleme ve bunlardan 

kaynak koduna ulaşma, iş planı raporunu ve raporda yer alan özgün ifadeleri kullanarak eser 

oluşturma ve bir başka iş planında kullanma veya başka bir girişimciye iş planı raporunu vermeye, iş 

planı raporunda yer alan özgün ifadeleri birebir kopyalık derecesinde bir başka raporda veya yerde 

kullanmaya ve kullandırma hakkına sahip değildir. Kullanıcı şirket tarafından hazırlanan kişiye özel bu 

raporu bir başkasına vermesi ve bu rapordan kopyalık derecesinde yararlanılarak bir başkası adına 

yeni rapor oluşmasına izin vermesi halinde ilgili yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılır. Bu 

bağlamda kullanıcı iş planını sadece kendi namına veya temsil ettiği vekili olduğu kişi veya kurum 

adına kullanabilir. Kullanıcı yetkilendirilmiş ise Aynı durum yetkiyi veren kurum veya kişi adına da 

geçerli olup kullanıcı yetkilendirilen kurum adına işbu sorumluluğu aldığını kabul eder. 

Şirket tarafından iş planı raporlama hizmetinin tamamlanması ile şirket raporu Word veya pdf 

formatında kullanıcıya teslim etmek amacıyla sisteme yükleyecek veya kullanıcının siteye girdiği e-

posta adresine gönderecektir. Kullanıcı üyelik bölümünden iş planı raporunu indirebilir, indirdiği bu 

raporu sadece kendi ihtiyacı doğrultusunda kullanabilir ve bir başkasına satamaz. Kullanıcı, talep 

ettiği iş planını şirketin uzman iş planı yazıcıları tarafından hazırlandığını kabul eder ve iş planı rapor 

sonuçlarının bir bilgi ürünü olarak görerek fikri ve sınai mülkiyet haklarını dikkate alır. Şirket ise 

kullanıcının veya müşterinin iş fikrini ve özel bilgilerin gizliliğini korumakla mükelleftir. Bu gizlilik 

kullanıcının veya müşterinin ticari sır niteliğinde olduğunu kabul ederek gizlilik ilkesine riayet eder.  

 Kullanıcı, web sitesini ve üyelik sistemini kullanarak her bir iş planı rapor bedelini ödeyerek istediği 

kadar kişi için iş planı raporu sipariş verebilir. Ancak kullanıcı, kendi dışında başka kişi yada kuruluşlar 

adına iş planı siparişi verip hizmetten yararlanması halinde şirket kullanıcıyı yetkili kabul eder. Ancak 

kullanıcının yetkisiz olması halinde nihai iş planı yararlanıcısı ile yaşayabilecekleri yetkisizlikten 

kaynaklı sorun olması halinde bu durumdan şirket sorumlu tutulamaz. Şirket sipariş formu 

düzenleyip, site üzerinden iş planı raporu talep eden her kullanıcıyı yetkili kullanıcı kabul eder ve 

üyelik üzerinden veya eposta üzerinden talep edilen iş planı raporunu kullanıcının kullanımına açar 

veya iletir. 

 Kullanıcı iş planı raporunu ilgili kuruma sunmadan önce şirketin bilgisi olmadan içerikte değişiklik 

yapması ve bu değişiklikten kaynaklı iş planının reddedilmesi halinde şirket sorumlu tutulamaz. İş 

planı raporu üzerinde İhtilaf olması halinde kullanıcı şirketin arşivinde yer alan veya sitede yüklü iş 

planı raporunu güncel iş planı raporu olduğunu kabul eder. 



5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin-şirketin izni olmadan) ticari 

unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır. 

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması 

6.1 Şirket, iş planı raporunu KOSGEB ‘İN ilgili mevzuat, talimat ve rehberleri dikkate alarak hazırlar. 

İlgili mevzuatlarda değişiklik olması ve bu değişikliğin KOSGEB İŞ PLANI RAPORUNU etkilemesi, 

değişikliğin kullanıcı ile yapılan işbu sözleşme süresini kapsaması halinde, şirket güncel iş planı 

raporunu hazırlar. Ancak bu değişiklikten kaynaklı işin teslim süresine 15 gün ilave edildiğini kullanıcı 

kabul eder. 

 İş planı raporu şirket uzmanları tarafından kosgeb iş planı boş formatı dikkate alınarak hazırlanır. 

Kullanıcı, Şirket’in hatasız iş planı hazırlamaya dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. 

Şirket kullanıcının veya müşterinin talep ettiği iş planı raporunun % de 100 hatasız olduğunu taahhüt 

etmemektedir. Şirket iş planı raporlama hizmeti sonucu kullanıcının bu raporu kullanarak 

KOSGEBDEN % de yüz destek alacağı garantisi vermemektedir. 

6.2 Kullanıcının siteyi amacı dışında, sözleşme kurallarına aykırı kullanması veya sözleşmeye uygun 

davrandığı sair zamanlarda Kullanıcının, site üzerinde yer alan üyelik bölümüne erişimin 

engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceğini kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya 

kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

6.3 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya 

portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini 

veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi 

bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, 

internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in 

herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 

6.4 Kullanıcı,  Şirket tarafından Site üzerinden sözleşme taahütü olan iş planı raporunu indirme ve bu 

rapora erişim bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen 

hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in 

herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Ancak kullanıcı herhangi bir nedenden dolayı 

talep ettiği ve ödemesini yaptığı sözleşmeye esas iş planı raporuna sistem üzerinden erişememesi 

halinde bu raporu şirketten elektronik posta ile tedarik edebilir. Bu eposta adresi: 

isplani@kobimatik.com.tr  Elektronik posta adresi olup şirket sadece kullanıcının site üzerinde yer 

alan adrese iş planını eposta atabilir. Kullanıcı sistem üzerinde girişini yapıp şirkete beyan ettiği e-

posta adresine erişememesi halinde kimlik bilgileri ile sisteme giriş yetkisi olduğunu veya kullanıcı 

tarafından yetkilendirildiğini ispatlayamaması halinde söz konusu iş planı raporunu şirketten tedarik 

edemez. Şirket siparişi verilen iş planı raporunu yetkisiz kişilere vermemek için her türlü tedbiri alır ve 

uygular. 

Kullanıcı, gerek sistem üzerinden iş planı raporunu indirerek gerekse e-posta üzerinde talep ettiği iş 

planına erişerek sözleşme şartlarında yer alan iş planını teslim almış sayılacaktır. Kullanıcı sistem 

üzerinden şirket tarafından teslim edilecek iş planını indirmeyi veya sisteme girişini yaptığı( sitede 

belirttiği) e-posta adresi üzerinden iş planını almayı site üzerinden verdiği siparişin ürünü olduğunu ve 

iş planının teslim almaya yasal yetkili olduğunu kabul eder. 



6.4 Kullanıcı,  gerek kullanıcı bilgileri gerekse raporun hazırlanmasına esas teknik bilgiler için yüklediği 

içerikler ile site içi uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet 

ihlalleri, içerik, uygulama ve site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek 

her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) şirket’i 

beri kıldığını kabul eder. 

6.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve 

hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın site’nin ve 

talebini ettiği iş planının kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, 

cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir 

amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti 

vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda 

ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında 

ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır. 

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi 

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek, web 

sitesinde yayınlanan işin teslim süresi kapsamında şirket tarafından hazırlanan iş planı raporunun 

kullanıcıya erişime açılması veya teslimi ile sona erecek olup taraflardan herhangi biri tarafından 

aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece sözleşme yürürlükte kalacaktır. Kullanıcı istemesi 

halinde A4 kağıt ve/ veya çıktısı ve/veya CD (elektronik ortamda) olarak posta veya kargo ile sistem 

üzerinden beyan ettiği adrese iş planı raporunu isteyebilir.  

7.2 işbu sözleşmeye aykırılık olması halinde taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen 

elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği 

zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. 

7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine 

getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre 

içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen 

aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı 

statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde 

Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir. 

7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan 

kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve 

masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve üyelik bölümünü kullanamayacaktır. 

7.5 Kullanıcı’nın üyelik hesabına şirkete verilen siparişe karşılık hazırlanıp kullanıcının üyelik hesabına 

yüklenen kullanıcının iş planı raporunun 6 ay (altı) sonunda kullanıcı tarafından web sitesinden 

indirmemesi ve sisteme giriş üyeliğinin pasif olması halinde Şirket yasal olarak sorumlu tutulamaz. 

Zamanında sistemden indirilmeyen veya alınmayan iş planı raporlarının şirket tarafından saklama 

zorunluluğu olmadığını kullanıcı kabul eder.  

7.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği veya 

sözleşmenin sona erdiği tarihten 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır. Kullanıcı 



sözleşmenin sona ermesinden 6 ay sonunda sistemde yüklü iş planına erişememesi durumunda şirket 

sorumluluk kabul etmez. Şirket kullanıcıya ait iş planını süresiz saklamayı ve arşivlemeyi taahhüt 

etmez. 

7.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe site üzerinden kullanıcı tarafından girilen 

İçerik’i ve hizmetin ürünü olan iş planı raporunu veri tabanında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın 

üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden veya iş planı raporu hizmetinin 

sipariş verildiği 6 (altı) ay içinde Kullanıcı siparişini verdiği iş planı raporunu ikinci bir ücret 

ödemeksizin alabilir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra siparişi verilmiş, ödemesi yapılmış ve 

teslimi sona ermiş iş planını bu 6 aydan sonra tekrar erişilebilirliğine garanti vermemektedir. 

7.8 Şirket, kullanıcının ödemesini yaptığı iş planı hazırlama raporunu KOSGEB mevzuatına göre tam ve 

eksiksiz olarak kullanıcının üyelik hesabına yüklemesi veya kullanıcının eposta adresine gönderilmesi, 

kullanıcının iş planı raporuna doğru ve güvenilir bir şekilde alması ve ilgili kurum KOSGEBE hatasız 

teslim etmesi ile sözleşme sona ermiş olur. Ancak bu süre kullanıcı tarafından iş planı raporunun eksik 

ve hatasız teslim aldıktan sonraki 6 (altı) ayı geçemez.  

Madde 8. Muhtelif Hükümler 

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin 

geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve 

geçerliliğini etkilemeyecektir. 

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması 

halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 

8.3 Kullanıcı, iş planı siparişi vermek üzere siteye kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya 

Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı 

iletişimin yerini tutar. E -posta adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol 

etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

8.4 İş planı raporlama hizmetinin ön ödemeli uygulama sürecinde şirketin hazırlama sorumluluğunda 

olan iş planı hizmetinin eksiksiz ve hatasız teslim (eposta veya sistem üzerinden indirilmesi) işleminin 

bitmesi ve kullanıcının raporu sistemden indirmesi ile ön ödemeli hizmet tamamlanmış olur. Kullanıcı 

iş planı raporlama hizmetini kabul etmesi sonrasında herhangi bir nedenden dolayı raporda revize 

istemesi halinde bu talep tercihen sistem üzerinden veya isplani@kobimatik.com.tr elektronik eposta 

adresi üzerinden talepte bulunabilir. Taraflar karşılıklı değişiklik taleplerini ve yazışmalarını elektronik 

ortam üzerinden yaparlar. Kullanıcı, şirket tarafından hazırlanmış iş planının teslimi/sunulması sonrası 

kullanıcı şirketten en fazla üç defa raporu revize etmesini ister. Şirket çalışanı gelen talepleri 

değerlendirme ve revize etme sürecinde kullanıcıya zaman kazandırmak için gerekli hallerde 

kullanıcının sisteme girdiği telefon numarası üzerinden de ulaşabilir. Kullanıcının eksik, hatalı ve yanlış 

bilgi vermesinden kaynaklı iş planında 3 (üç) defa değişiklik(revize) isteme hakkı vardır. Kullanıcının 

değişiklik talep etmesi halinde şirket kullanıcının değişiklik talebini en geç 7 (yedi) iş günü içinde 

gerçekleştirir. Değişiklik taleplerinin son ana kalması ve sözleşme süresini geçmesi halinde her bir 

değişiklik talebi şirketin site üzerinden yayınladığı ve kullanıcının kabul ederek siparişini verdiği teslim 

süresini 7 (yedi) iş günü uzatır. Kullanıcı bu süreyi kabul eder. Şirketin sorumluluğunda olmayan 

herhangi bir nedenden dolayı kullanıcı üçten fazla revize talep etmesi halinde şirket ek ücret 
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isteyebilir. Yukarda mevzu bahis 7 (yedi) günlük süre uzatımı bu durumda da geçerlidir. Ancak şirket 

veya uzmanlarından kaynaklı bir hata olması durumunda iş planı yenilenmesinde(revizesinde) sayı 

sınırı olmayıp şirket en geç 7 (yedi) iş günü içinde değişiklik talebini yerine getirir. 

Şirket hazırladığı uygulama ve veri girişi seçenekleri üzerinden iş planı raporu siparişini alır. Alınan 

sipariş sürecinde kullanıcının sisteme girdiği ilgili tüm veriler şirket tarafından doğru kabul edilir. 

Ancak, şirket danışmanları, gelen sipariş formunu ve ilgili verileri incelemesi sonucunda bildirimde 

bulunan verilerin KOSGEB destek programına uygun olmadığını tespit ederse, kullanıcıdan yazılı ek 

bilgi talep eder.  Şirket danışmanları kullanıcıya durumu elektronik ortam üzerinden bildirerek 

siparişindeki hata ve eksikliği düzeltmesini ister. Kullanıcı talebe esas istenen bilgiyi şirkete yazılı 

olarak( sistem veya e-posta) yapar. Kayıt( üyelik sistemi mesajı veya e-posta üzerinden) altına 

girmeden gelen değişiklik talepleri dikkate alınmaz. Şirket kullanıcıdan gelen en fazla üç defa revize 

talebine cevap verir. Kullanıcı herhangi bir nedenden dolayı şirketin ek bilgi taleplerine cevap 

vermemesi halinde şirketin ısrarı devam ederek farklı zamanlarda kullanıcıyı 3 (üç) defa telefonla 

arayarak ihtiyacı olan bilgiyi( özellikle harcama kalemleri ve maliyetler hakkında) ister. Şirketin 

kullanıcıya sağladığı tüm bu yapıcı ve dostane eylemlere rağmen kullanıcı gerekli ve yeterli bilgiyi 

şirkete sağlayamaması halinde şirket sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.  

8.5 Kullanıcı, ödemesini yapıp talep ettiği KOSGEB iş planı raporlamasını şirketin ihtiyacı olan teknik 

bilgileri vermemesi eksik yada hatalı vermesi sonucu raporu şirketten almaması/sistemden 

indirmemesi/ e-posta ile talep etmemesi ve sözleşmeden kaynaklı revize haklarını kullanmaması 

halinde bu durum hizmetin aksamaması olarak kabul edilmekle birlikte doğacak olumsuzluklardan 

şirket sorumluluk almaz. Şirket KOSGEB iş planı hazırlama işine esas raporlama sürecinde kullanıcıdan 

gelen bilgilerin yanı sıra ilgili finansal yaklaşım stratejisini ulusal mevzuatlar ve ilgili kurumların 

kurallarını yorumlayarak hazırlar. Şirket hazırladığı iş planının % de 100 doğru olduğunu beyan ve 

taahhüt etmez. Şirket hiçbir zaman kullanıcıya hazırlayıp teslim ettiği iş planının KOSGEB ve uzmanları 

tarafından % de 100 kabul edileceği garantisi vermez. Nitekim Şirket KOSGEB uzmanının istediği 

şekilde iş planında gerekli düzeltme ve değişiklikler yapmaya hazırdır. Kullanıcıların bu durumdan 

kaynaklanan zarar ve mağduriyetler olması halinde kullanıcı şirketten hiçbir hak talep edemez. 

8.6 Kullanıcı şirketten talep ettiği iş planı raporunun hazırlanması sürecinde şirketin ihtiyacı olan ve 

sitede yer verilen ilgili bölümlere eksik, hatalı ve yanlış veri girişinden kaynaklı raporunun ilgili 

kurumdan onaylanmaması kaynaklı hatalarda şirket sorumlu tutulamaz. 

8.7 Kullanıcının site ve uygulama üzerinden şirkete kaynak teşkil etmesi amacıyla sisteme yüklediği iş 

fikrinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı kullanıcıya ait olup şirket, kullanıcının sisteme girdiği sır 

niteliğinde olan iş fikri değerlerini ve bilgilerini kimseyle paylaşamaz. Kullanıcı şirkete hazırlattığı iş 

planını sadece bir kuruma vermek üzere ( destek, kredi, teşvik vb. almak istemesi halinde 

)kullanacağını ve aynı raporlama çıktısını birden fazla kuruma sunmayacağını veya kendi adına 

hazırlanmış iş planını başkasına kullandırmayacağını, iş planının kopyasını çıktı veya elektronik 

ortamda başkasına vermeyeceğini beyan ve taahhüt eder. 

8.8 Kullanıcı bu sözleşme kapsamında sipariş verdiği işi sadece elektronik ortamda KOSGEB iş planı 

hazırlanması raporu olduğunu kabul eder. Şirket bu sözleşmeyle sadece elektronik ortamda 

kullanıcıya ilgili raporu sunmakla sorumludur. Bunun dışında Şirket; Kullanıcıya muhasebeci bulma, 

meslek kodunu belirleme, KOSGEB’E sisteminin açılması için gerekli dokümanları hazırlama, ödeme 



talebi bildiriminde bulunma, girişimcinin ihtiyacı olan teklif, fatura veya proforma faturaları toplama, 

iş fikriyle vergi levhasında yer alan Nace kodlarını örtüştürmek için gerekli girişimlerde bulunma, 

kullanıcının e-devlet şifresi ile veya vekalet yoluyla alınacak şifre ile iş planını e-devlete yükleme, 

KOSGEB web sitesine bağlanarak girişimciye ait diğer tüm bilgileri sisteme girme, işletmenin bağlı 

olduğu KOSGEB müdürlüğündeki komisyon toplantılarını takip etme gibi tam danışmanlık kapsamına 

giren bu ve benzeri işler işbu sözleşme kapsamında değildir. Kullanıcı şirket tarafından kendisine 

sunulan iş planını e-devlet üzerinden sisteme PDF olarak yükler. 

Şirket, kullanıcının kendi sorumluluğunda olan işleri yapmaması ve bu işlerin eksik, kısmi veya hatalı 

yapılmasından dolayı, şirket tarafından hazırlanacak sözleşme kapsamındaki iş planının da olumsuz 

etkilenmesi halinde, şirket sorumluluk kabul etmez ve bu durumda sözleşmenin ilgili maddeleri 

dikkate alınır.   

8.9 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda T.C. ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

geçerli olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAKET E (KOSGEB DANIŞMANLIK) SÖZLEŞME VE KULLANIM KOŞULLARI: 

Madde 1. Taraflar 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), PMC PROJE. (“Şirket”) ile şirketin mülkiyeti ve kullanımında 

olan www.KOBİMATİK.COM.TR adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı veya girişimci veya müşteri 

(“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında KOSGEB mevzuatına uygun iş planı raporunun 

hazırlanmasında dahil olmak üzere DANIŞMANLIK hizmetinin satın alınmasına esas akdedilmektedir. 

Sözleşme, Kullanıcı(Girişimci veya Müşteri) tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe 

girecek olup; taraflarca Sözleşme’ de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece 

yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden kısmi veri girişi yaparak siparişini verdiği ve 

sözleşme ekinde yer alan KOSGEB iş planının elektronik ortamda şirket tarafından KOSGEB 

mevzuatına göre hazırlanmasını da kapsayan DANIŞMANLIK sunulması işidir. Kullanıcı ön ödeme 

yaparak sipariş ve işe başlama emri verse de şirket kullanıcı veya temsilcisi ile irtibata geçerek gerekli 

bilgi ve belgeleri eksiksiz ve tam alması ile şirket tarafından işin kabulü ve başlanması olarak kabul 

edilir. Şirketin iş planı hazırlama işine esas ilgili bilgi ve belgelerin kullanıcı tarafından eksik ve hatalı 

verilmesi hali işe başlama emri olarak adledilemez. Ancak şirket, sitede ilan edilen paket tarifesi 

kapsamında  KOSGEB iş planının  hazırlama danışmanlığını KOSGEB mevzuatına göre elektronik 

ortamda kullanıcıya tam ve eksizsiz sağlamayı ve sistem üzerinden tam ve eksiksiz başvuru yapmayı 

taahhüt eder. İş bu sözleşme kullanıcının site üzerinden sözleşmeyi imzalaması ile başlar kullanıcının 

e-devlet sistemi üzerinden iş planı başvurusunun yapılması ve KOSGEB tarafından iş fikrinin ve iş planı 

raporunun kabul edilmesi ile sözleşme sonlanmış olur. Taraflar istemesi halinde bir başka sözleşme ile 

iş fikrinin uygulamasına esas ödeme talep ve bildirim paketi danışmanlığı için ayrıca anlaşabilirler.  

Kullanıcı tarafından uygulama üzerinden Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile 

ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla bu sözleşme akdedilmektedir. Site 

kapsamında Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım 

koşulları, kural ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan 

hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. 

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

3.1 Kullanıcı, site üzerinde yer alan uygulamaya bilgi ve veri girişi yaparak KOSGEB  iş planı yaptırmak 

dahil olmak üzere DANIŞMANLIK HİZMETİNİN satın alınması işidir. Danışmanlık işi; kullanıcının 

KOSGEB girişimcilik desteğinden faydalanmak için Şirket tarafından site üzerinde kullanıcının girdiği 

iletişim bilgilerini dikkate alarak, kullanıcının isteği doğrultusunda  e-posta, cep telefonu, sabit telefon 

vb. diğer iletişim araçları kullanılarak kullanıcı ile iletişime geçilerek danışmanlık hizmetinin ana 

faaliyetini oluşturan iş planı raporunun hazırlanarak KOSGEB desteği alınmasına esas gerekli işi 

yapmasıdır. Kullanıcı, şirketin sağlıklı ve doğru danışmanlık hizmeti verebilmesi için iletişim araçları 

kullanılarak sorulan ve talep edilen bilgileri tam, eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu 

Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder.  Danışmanlık hizmeti işinin işbu sözleşmeyle 

birlikte KOSGEB sistemi üzerinden destek almak amacıyla  teslim edilmesi sürecinde kullanıcı 



statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu 

bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel 

olmaması nedeniyle danışmanlık hizmetinin yarım kalması, kısmen tamamlanması veya 

tamamlanamamasından ve kullanıcının ilgili desteği alamamasından Şirket sorumlu değildir. 

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete 

sahip olduğunu beyan eder. Müşteri Siteye bir işletme(gerçek veya tüzel kişi) adına erişiyor ve iş planı 

raporu işini kapsayan danışmanlık hizmet alımı talebinde bulunuyor olması halinde, buna ilişkin 

gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcının sisteme girdiği işletme adının kullanım 

hakkının kullanıcıya ait olmaması halinde şirket sorumluluk kabul etmez. Bu durumda Kullanıcı 

statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır. 

3.4 Kullanıcı tarafından Siteye ve ön ödemeli sipariş verme bölümüne erişim e-posta adresi ve şifresi 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı 

sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü 

faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal 

ve cezai sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin 

başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir. 

3.5 Kullanıcı, Site üzerinden danışmanlık talebi vermek için veri girişi yaparak talep ettiği iş planı 

raporunu yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme ekleri yürürlükteki 

mevzuat ve Uygulamaya ilişkin olarak Sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun 

davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, şirketten talep ettiği danışmanlık işi hizmetini üçüncü 

kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu 

kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere 

uygun davranmasını sağlayacaktır. 

3.6 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda site üzerinden danışmanlık hizmeti satın almak için üçüncü bir 

kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcının kim olacağı ve iş planı 

raporu hazırlanması uygulaması kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir.  

3.11 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde 

olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki 

mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan rapor 

ve bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve 

Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler, Kullanıcı’nın güvenliği, 

Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Bu bilgiler 

ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu 

kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama 

kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu 

verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. 

3.13 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) 

sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde 

kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, 

karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine 

zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı 



her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için 

kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma 

yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin 

uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın ve sitenin kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol 

etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi 

takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir. 

3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından ve siparişini verip hazırlattığı  

iş planı raporunu da kapsayan iş planı danışmanlık işinden  doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi 

bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. 

3.16 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan 

ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi 

aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip 

olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep 

hakkı saklıdır. 

Madde 4. Ödeme Koşulları 

4.1 Kullanıcı, şirket tarafından hazırlanan danışmanlık işinin ürünü olan  iş planı raporunu hazırlama 

ve ilgili sistem üzerinden KOSGEBE başvurma hizmeti işi için sitede belirtilen ödeme koşullarını ve 

miktarını kabul ederek talepte bulunmuş sayılır. Kullanıcı ön ödeme ile yaptığı sipariş talebinin 

toplamını tek seferde öder.  

4.2 Kullanıcı, danışmanlık işinin ana kalemi olan iş planı talebini Site’de belirtilecek ödeme şekli, 

yöntemini ve işin teslim süresini dikkate alarak yapar. Danışmanlık işinin ürünü olan İş planının 

hazırlanmasına ve hazırlanan iş planının destek amaçlı KOSGEBE başvuru yapılmasına ilişkin ücretler, 

ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, site 

üzerinden KOSGEBDEN destek almak amaçlı danışmanlık hizmeti işine esas ilgili sorulara tercih ettiği 

iletişim kanallarını kullanarak cevap verebilir. 

Kullanıcı, sözleşme konusuna esas iş planı hazırlanması ve kullanıcı adına destek başvurusunun 

yapılması işi sürecinde sözleşme kurallarına uymaması halinde sözleşme’nin feshi de dahil olmak 

üzere danışmanlık ve iş planı raporu talebinden de vazgeçmesi halinde kullanıcıya geri ödeme 

yapılmayacaktır.  

4.4 Şirket, site üzerinde kullanıcı tarafından iş planı siparişinin alıp, kullanıcının site üzerinden ön 

ödemesini yapması ve iş planı raporunu e-devlet sistemi üzerinden destek amaçlı başvuruyu eksiksiz 

ve tam yapması sonucu iş tamamlanmış olur. Böylece şirket danışmanlık hizmetine ilişkin faturayı 

kullanıcıya sistem üzerinden belirttiği adrese veya eposta adresine iletecektir.   İlgili ücretlere ilişkin 

vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur. 

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları 

5.1 Danışmanlık hizmetinin somut çıktısı olan iş planı raporu hazırlanması metodolojisine esas fikri 

sınai mülkiyet ve telif hakkı Şirket’e aittir.  Ulusal yasalar dikkate alınarak telif hakkı kapsamında 

değerlendirilen iş planı raporuna ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde 

yorumlanamaz. İhtilaf olması halinde mevcut ulusal yasaların geçerliliğini her iki taraf kabul eder. 



5.2 Kullanıcı, şirketin verdiği danışmanlık hizmetinin bir parçası olan iş planı raporunu hiçbir şekilde ve 

nedenle kopyalık derecesinde çoğaltma, değiştirme, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme, bire 

bir derecesinde finansal tabloları ve sözel ifadeleri, raporun özgün hazırlanma metodolojisini, 

tablolarda yer alan formülleri çözümleme ve bunlardan kaynak koduna ulaşma, iş planı raporunu ve 

raporda yer alan özgün ifadeleri kullanarak eser oluşturma ve bir başka iş planında kullanma veya 

başka bir girişimciye iş planı raporunu vermeye, iş planı raporunda yer alan özgün ifadeleri birebir 

kopyalık derecesinde bir başka raporda veya yerde kullanmaya ve kullandırma hakkına sahip değildir. 

Kullanıcı, şirket tarafından hazırlanan kişiye özel bu raporu bir başkasına vermesi ve bu rapordan 

kopyalık derecesinde yararlanılarak bir başkası adına yeni rapor oluşmasına izin vermesi halinde ilgili 

yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılır. Bu bağlamda kullanıcı iş planını sadece kendi namına 

kullanabilir. Kullanıcı yetkilendirilmiş ise aynı durum yetkiyi veren kurum veya kişi adına da geçerli 

olup kullanıcı yetkilendirilen kurum adına işbu sorumluluğu aldığını kabul eder. 

Şirket tarafından danışmanlık hizmetinin nihai ürünü olan iş planı raporlama işinin tamamlanması ile 

kullanıcının istemesi halinde çıktı olarak kullanıcıya teslim edebilir veya kullanıcının rızasına bağlı 

olarak yetki almak şartıyla KOSGEB sistemine yükleyecektir. Kullanıcı, talep ettiği iş planını şirketin 

uzman iş planı yazıcıları tarafından hazırlandığını kabul eder ve iş planı rapor sonuçlarının bir bilgi 

ürünü olarak görerek fikri ve sınai mülkiyet haklarını dikkate alır. Şirket ise kullanıcının veya 

müşterinin iş fikrini ve özel bilgilerin gizliliğini korumakla mükelleftir. Bu gizlilik kullanıcının veya 

müşterinin ticari sır niteliğinde olduğunu kabul ederek gizlilik ilkesine riayet eder.  

 Kullanıcı, web sitesini ve üyelik sistemini kullanarak her bir danışmanlık paketinin ürünü olan iş planı 

rapor bedelini ödeyerek istediği kadar kişi için danışmanlık hizmeti alımı ( iş planı raporu) sipariş 

verebilir. Ancak kullanıcı, kendi dışında başka kişi yada kuruluşlar adına danışmanlık hizmeti talebinin 

ürünü olan iş planı siparişi verip destek başvurusu yapılması hizmetinden yararlanılması halinde şirket 

kullanıcıyı yetkili kabul eder. Ancak kullanıcının yetkisiz olması halinde sözleşmeye esas ürün ve 

hizmetin nihai yararlanıcısı ile yaşayabilecekleri yetkisizlikten kaynaklı sorun olması halinde bu 

durumdan şirket sorumlu tutulamaz. Şirket sipariş formu düzenleyip, site üzerinden destek başvurusu 

için danışmanlık ve iş planı raporu talep eden her kullanıcıyı yetkili kullanıcı kabul eder. 

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması 

6.1 Şirket, iş planı raporunu KOSGEB ‘İN ilgili mevzuat, talimat ve rehberleri dikkate alarak hazırlar. 

İlgili mevzuatlarda değişiklik olması ve bu değişikliğin KOSGEB İŞ PLANI RAPORUNU etkilemesi, 

değişikliğin kullanıcı ile yapılan işbu sözleşme süresini kapsaması halinde, şirket güncel iş planı 

raporunu hazırlar.  

İş planı raporu şirket uzmanları tarafından KOSGEB iş planı boş formatı dikkate alınarak hazırlanır. 

Kullanıcı, Şirket’in hatasız iş planı hazırlamaya dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. 

Ancak  Şirket danışmanlık işi hizmetini KOSGEB tarafından kullanıcının iş planını geçirip destek 

almasını sağlayana kadar devam ettirir. Şirket danışmanlık hizmetinin ve müşterinin talep ettiği iş 

planı raporunun % de 100 hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket danışmanlık hizmeti işini ve 

iş planı raporlama hizmeti sonucu kullanıcının KOSGEBDEN % de yüz destek alacağı garantisi 

vermemektedir. 



6.2 Kullanıcının beyan ettiği teklifler, proforma faturalar ve faturalardan kaynaklı destek talebinde 

azalma olması sonucu olabilecek mali kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ancak kullanıcı 

uygun olmayan harcama kalemlerini kullanıcıya bildirerek gerekli çözümler sunar. 

6.4 Kullanıcı,  gerek kullanıcı bilgileri gerekse raporun hazırlanmasına esas şirkete verdiği teknik 

bilgiler için yüklediği içerikler ile site içi uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. 

Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler 

tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de 

dahil olmak üzere) şirket’i beri kıldığını kabul eder. 

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi 

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve 

kullanıcının şirkete sunacağı bilgi ve belgelerin zamanında şirkete teslim edilmesi ile işe başlanıp 

KOSGEB destek başvurusunun KOSGEB sistemi üzerinden eksiksiz ve tam yapılması ile sona erecektir.  

7.2 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine 

getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre 

içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen 

aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı 

statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde 

Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir. 

7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan 

kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve 

masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve üyelik bölümünü kullanamayacaktır. 

7.5 Şirket kullanıcıya ait iş planını süresiz saklamayı ve arşivlemeyi taahhüt etmez. 

7.6 Şirket, kullanıcının ödemesini yaptığı danışmanlık hizmetinin ürünü olan iş planı hazırlama 

raporunu KOSGEB mevzuatına göre tam ve eksiksiz olarak kullanıcının izin verdiği ve yetkilendirdiği 

KOSGEB girişimci başvurusu bölümüne  iş planı raporuna doğru ve güvenilir bir şekilde yüklemesi, 

girişimciye esas sistem üzerinde ilgili yerleri doldurup yönetmesi ve ilgili kurum KOSGEBE elektronik 

ortamda iş planını destek almak üzere hatasız teslim etmesi ile sözleşme sona ermiş olur.  

Madde 8. Muhtelif Hükümler 

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin 

geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve 

geçerliliğini etkilemeyecektir. 

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması 

halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 

8.3 Kullanıcı, danışmanlık hizmeti ve iş planı raporu siparişi vermek üzere siteye kayıt olurken 

bildirdikleri  adres, telefon, e-posta vb. kendi belirleyeceği iletişim vasıtasıyla irtibat kurulacaktır. E-

posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Kullanıcı sağlıklı danışmanlık hizmeti alabilmek 

adına elektronik ortam üzerinden bilgi ve belgeleri şirkete zamanında kullanacağını beyan ve taahhüt 



eder. E -posta adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek 

Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

8.4 Danışmanlık hizmetinin parçası olan İş planı raporlama ve KOSGEB sistemine hizmetinin ön 

ödemeli uygulama sürecinde şirketin hazırlama sorumluluğunda olan DANIŞMANLIK VE iş planı 

hizmetinin eksiksiz ve hatasız başvuru yapılıp teslim işleminin bitmesi ile işbu sözleşmeye esas hizmet 

tamamlanmış olur. Kullanıcı danışmanlık ve iş planı raporlama hizmetinin KOSGEB tarafından 

herhangi bir nedenden dolayı raporda revize istemesi halinde şirket KOSGEB uzmanı ile temasa 

geçerek gerekli eksiklikleri giderir.  

8.5 Kullanıcı, ödemesini yapıp talep ettiği danışmanlık ve KOSGEB iş planı hizmetinden 

yararlanmaktan veya destek almaktan vazgeçmesi halinde kullanıcıya geri ödeme yapılmaz.  Şirket 

hiçbir zaman kullanıcıya hazırlayıp teslim ettiği iş planının KOSGEB ve uzmanları tarafından % de 100 

kabul edileceği garantisi vermez. Nitekim Şirket KOSGEB uzmanının istediği şekilde iş planında gerekli 

düzeltme ve değişiklikler yapmaya hazırdır. Kullanıcıların bu durumdan kaynaklanan zarar ve 

mağduriyetler olması halinde kullanıcı şirketten hiçbir hak talep edemez. 

8.6 Kullanıcı şirketten talep ettiği iş planı raporunun hazırlanması sürecinde şirketin ihtiyacı olan bilgi 

ve belgeleri eksik, hatalı ve yanlış olmasından dolayı raporunun ilgili kurumdan onaylanmaması 

kaynaklı hatalarda şirket sorumlu tutulamaz. Ancak şirket raporun veya girişimci başvurusunun 

geçmesi için gerekli değişiklikleri yaparak projenin geçmesi sürecinde kullanıcının olası kayıplarının 

önüne geçer veya azaltır. 

8.7 Kullanıcının danışmanlık talebine esas destek amacıyla şirketle paylaştığı iş fikrinin, fikri ve sınai 

mülkiyet hakkı kullanıcıya ait olup şirket, kullanıcının sır niteliğinde olan iş fikri değerlerini ve 

bilgilerini şirket kimseyle paylaşamaz. Kullanıcı şirkete hazırlattığı iş planını sadece bir kuruma vermek 

üzere ( destek, kredi, teşvik vb. almak istemesi halinde )kullanacağını ve aynı raporlama çıktısını 

birden fazla kuruma sunmayacağını veya kendi adına hazırlanmış iş planını başkasına 

kullandırmayacağını, iş planının kopyasını çıktı veya elektronik ortamda başkasına vermeyeceğini 

beyan ve taahhüt eder. 

8.8 Şirket iş planı raporu hizmetinin hazırlanmasına ilave olarak iş fikrine uygun meslek kodunu 

belirleme, KOSGEB’E sisteminin açılması için gerekli dokümanları hazırlama iş fikriyle vergi levhasında 

yer alan Nace kodlarını örtüştürmek için muhasebecisine teknik destek sağlama, kullanıcının e-devlet 

şifresi ile veya vekalet yoluyla alınacak şifre ile iş planını e-devlete yükleme, KOSGEB web sitesine 

bağlanarak yeni girişimci başvurusu yapmaya ait diğer tüm bilgileri sisteme girme, işletmenin bağlı 

olduğu KOSGEB müdürlüğünün iş planı ile ilgili talep ve değişikliklerini yerine getirme gibi tam 

danışmanlık kapsamına giren bu ve benzeri işler işbu sözleşme kapsamındadır.  Şirket bu hizmetlere 

ilave olarak; 

1-İşletme açılış tarihinin girişimci belgesi tanzim tarihinden sonra olmasını, 

2-Girişimcinin iş fikrinin desteklenen meslek kodları kapsamında olduğunu, 

3-Vergi levhasında yer alan ana faaliyet kodu ve adının kullanıcının iş fikri nace kodu ile aynı 

olduğunun doğrulamasını, 

4-KOSGEB kaydının yapılmasını, 



5- Yetkilendirilme ile e-devlet üzerinden sistem girişinin yapılmasını, 

6-E-devlet üzerinden  iş planı ve iş fikrine esas ilgili yerlere veri girişini yapılmasını, 

7- Danışmanlık tanımına giren kullanıcının destek almasına esas yukarda listede olmayan KOSGEB 

yeni girişimci desteği kapsamında ihtiyaç duyulan bilgileri içeren işlerde danışmanlık verir.  

Madde 9: İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda T.C. ANKARA Mahkemeleri ve İcra 

Daireleri geçerli olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


