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arasrnda mzalanmrgtrr,
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a)
b)
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hak
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KONU VE KAPSAM

cizlegmenin konusu "USittIp inovasyon Karnesi" kullanrmrna iligkin taraflann

yiikrimltihiklerinin belirlenmesidir,

menin kapsamr ise; TiM'in, trim iiyelerinde/paydaglarrnda Ar-Ge ve Yenilikcilik
larrnr yaygrnlagtrrmak ve srirdtinilebilir krlmak iqin "UsitttP inovasyon
Karn "ni bir arag olarak kullanmasrnr saflamaktrr.
soz

gahg

MADDE

a)
In

b)

-

UsiMp'in HAK vE yUxUUTULUKLERi

i.org.tr adresinde kullanrma agrlmrg olan

"USiMP

Karnesi"nin trim fikri ve srnai mrilkivet haklan USiMP'e aittir.

"u

P Inovasyon Karnesi" ile ilgili genel grirtinrim, tasanm ve sunulan ttim bilgi,
resl
sorular, grafih alan adr, logo, ikon, gorsel veyayazrlt, elektronik vefveya grafik
veya akinede okunabilir gekilde sunulan teknik veriler, belgeler, uygulanan y<intem,
bilgis yar kodlart ve yazrhmlarr, i9 metodu ve modeli yasal koruma altrndaarr. USiirAp
tiim
unsurlara iligkin fikri ve srnai mrilkiyet haklarrnrn sahibidir.
bulun
gevril mez, yeniden yayrmlanama4 bagka bir bilgisayara yriklenemez, postalanamaz,
iletil ez, sunulamazya da dafrtrlamaz. internet sitesinin britr.inri veya bir krsmr bagka
bir in rnet sitesinde kesinlikle kullanrlamaz,

TiM'i

tiyelerinde/paydaglannda Ar-Ge ve yenilikgilik gahgmalannr yaygrnlagtrrmak,
srirdri lebilir krlmak amacryla "Usirrap inovasyon Karnesi"ni bir arag olarak
kulla asrnr saflamak igin, USiVp gerekli hizmetleri sunmakla ytiktimliidtir.

S,ayfa 1

onka

sisteminde TiM

adrna kullanrcr

hesabr

olugt racaktrr.

e) TiM

rafindan ycinlendirilen ve sisteme kaydolan Yararlanrcr Firmalarrn kayrtlannrn
rafindan gtininttilenebilmesini ve takibinin yaprlabilmesini saflayacaktrr.

TIM

0

ntct Firmantn girdifi verilerin tutarsrz veya anlamsrz olmasr durumunda USiMP,
TIM i e grirtigerek verilerin dofru girigi konusunda gerekli girigimlerde bulunmasrnr

Yara
I

s)

i olmayan veriler rilke/bolge/sektor ortalamalannr olumsuz etkileyebileceIi
rarlanrcr Firmalann verilerinin gergekgi olmadr$rnrn anlagrlmasr rizerine USiUP
etleri iptal etme hakkrnr sakh tutar.

Ge

igin;

ilgili

-

MADDE

TiM'in HAK vE yUrUurUrUxrnni

a) riM,
b) riu,

endi riyelerini/paydaglartnt inovasyon Karnesi'ne yonlendirmekle ytiktimltidrir,

c) riM,

hizmeti tantilrken USiUp igbirlifi ile sundufunu belirtmeli ve sistemin tanrtrmr
qahgmalarr
i
dofrudan kendisi yriruitmelidir.

hizmeti tanrtrrken ve sunarken Madde 5 ve Madde 6'da tanrmlanan Genel
Kulla tm Kogullart ile Bilgi Defigim ve Gizlilik ilkelerine uymayl kabul ve taahhtit eder.

em USiVIp ile koordinasyonun saflanmasrnda hem de Yararlanrcr Firmalarla
rin ytirtittilmesinde gorevli olacak ve belirlenen yetkinliklere sahip bir gahganrnr
"Usi P inovasyon Karnesi Uzmanl" olarak gorevlendirecektir.

e) riM,

r gahgmalarr

0

MP inovasyon Karnesi Uzmanr", sisteme TiM uzantrh e-posta adresiyle kayrt
r, Kullantct gifresi gtivenlik nedeniyle yazit kayrtlarda tutulmamaktadrr. Kayrt
tndaki ilk kullanrmda "gifremi unuttum" briltimrinden sifrenin srfrrlanmasr

Birlikleri ve Sektor Gruplarr aracrhiryla yiinitmek istedifi takdirde,
her bir Birlik ve Sektcir igin "TiM Birlik/Sekttir USiUp inovasyon Karnesi
t", belirleyebilir.

"TiM
olaca

rineri r.

g) Kayrt igin ahnan adres ve gifreye "TiM inovasyon Karnesi Uzmanl"ndan baqka
kims rin erigimi olmamaltdtr, Herhangi bir yanhg veya kritii amagh kullanrmrn
lulufu TiM yonetiminin olacaktrr, USitrlP'in muhatabr, TiM yrinetimidir

soru

ve

rndirece$i uzmantn gahgmalarrnr takip etmek ve denetlemekle yrikilmltidtir, Bu
amagl , TiM Ytineticisi arzu ettifii takdirde, uzmanln adresi ile yaprlan yazrgmalar
kendi dresine de eg zamanh olarak ulagtrrrlrr.
gcire

h)

Yara

dofru

usu delildir,

SOZ

i)

nrcr firmalann sisteme girecefi verilerin do[rulu[u ilgili firmayr baflar. Verilerin
u$unun vefveya uyumlulufiunun USiMP veya TiM tarafindan kontrol edilmesi

riM y nlendirdi[i Yararlanrcr Firmanrn anketi doldurmasrna, yardrmcr olacak ve anket
ile ilg i sorularr yanrtlayacaktrr. ihtiyag halinde, yrineltilen sorularla ilgili olarak, TiM
Usivr 'ten destek alabilir.

t)

riM,

u stizlegmeden kaynaklanan hak ve yukrimltil{iklerini rigrincti gahrslara devir ve
temli edemez.
i

Sayfa2

MADDE

. GENEL KUTLANIM KOSULTARI

a) Siste de kayrth her TiM Merkez/Birlik/Sekttir Kullanrcrlara ait e-posta adresleri
(Uzm n ve Yrinetici) kullantct adt olarak tanrmlanrr ve ilgili Kurulug hesabr olarak
kayd lilir.

b) TiM

erkez/Birlik/Sektiir Kullanrcr Kurulug kendi kullanrcr hesabrndan girdiiinde

uzerl de kayrth [kendi ycinlendirdifi) brittin yararlanrcr firmalann listelerine erigebilir.
c) Yara antct Firmalar, kaytt esnasrnda Tifrl Merkez/Birlik/Sekttir Kullanrcr Kuruluglar
listes nin bulundufu segme ekrantna yrinlendirilir ve Eahgacair Kullanrcr Kurulugu
se9
imkanr saflanrr,

d) Yara

ntct Firma girig sayfastndan kayrt iglemi srrasrnda segimini yaptrfrnda USIMP
bildirim gonderilir.

Uyesi Kullantct Kurulugun tantmlt e-posta adreslerine otomatik

e) Yara anrcr Firmalarrn kayrt onayl ve anket atamalarr

0

Onay onrastnda Yararlantct Firma biinyesindeki hangi birimlerin veri girigi yapmaslnl
isted ini seger ve birim yetkililerinin isim ve e-posta adreslerini bildirir.

s) Yara
son

h) Yara
ekra

MADDE

a)

usiup tarafindan yaprlrr.

ntct Firmada bildirilen ttim kigilerin veri giriglerini tamamlamasrndan sonra
ar hem birim bannda hem de ortalama olarak Yararlanrcr Firmava bildirilir.

nrcr Firmantn segtifi TiM Merkez/Birlik/Sektiir Kullanrcr

Kurulugun

nda da Yararlanrcr Firmanrn sonuglan grirtintrilenir.

- BiLGi

nncigiui vE GizLiLiK

Yara antct Firmalartn sisteme ytikleyecekleri

veriler hiE bir gekilde bagka kurum ve

kurul glarla Firmalar bazrnda paylagrlamaz.

b) niti

el gahqmalar igin gelecek, veri kullanrmrna iligkin bagvurular USin4p ytinitme
tarafindan karara baflanrr" Bagvurunun uygun gtinilmesi halinde sadece
kimli sizlegtirilmig
(Yararlanrcr Firmalarla iligkilendirilmemig) ham veriler
Kuru

payla tabilir,

c)

usiM
yayln

yrlhk ulusal, bolgesel ve sektrjrel Genel Deferlendirme
trr, Yrirtitme Kurulu kararr ile uzmanlardan olusacak bir

Raporlarr
Komisyon

aractl firyla, sadece kim]iksizlegtirilmig ham veriler kullanrlarak yrlhk ulusal, bcilgesel ve
sektri I Genel Defierlendirme Raporlan hazrrlar.

d)

e)

Yarar
Kulla
Yarar
tekni
Tara
yaprl
perso

anlcl Firmalartn ortak gahgma srrasrnda ilgili TiM Merkez/Birlik/Sektiir
tct Kuruluguyla paylagtrfir ve tittl Merkez/Birlik/Sekttir Kullanrcr Kurulugunun
ntct Firmaya aktardrfir trim doktimanlar, bilgiler, yrintemler, igletme bilgileri,
ve ticari hususlar ile benzeri konular gizlilik kapsamrndadrr.

r bu bilgileri rigrincti gahrslarla

paylagmayacaklarrnr taahhrit ederler. Ancak,
k iglerin yerine getirilmesinde sciz konusu bilgi ve belgeler sadece gorevli
in bilgisine 'bilmesi gereken' ilkesine gcire agrk tutacaklardrr.

- YASAL HAKLAR
a) TiM erkez/Birlik/Sektiir Kullantct Kuruluglar, Yararlanrcr Firmalar v e Ziyar etgiler,
Usiu inovasyon Karnesini kullanrrken/incelerken/ hizmetlerinden yararlanriken,
Ttirk
Kanunu, Trirk Ticaret Kanunu, Fikir ve sanat Eserleri Kanunu, Marka ve
MADDE

Sayfa 3

Haklarrnrn Korunmasr ile ilgili Kanun Hrikmtinde Kararnameler ve yasal
lemeler, Borglar Kanunu, Triketicinin Korunmasr Hakkrnda Kanun ve difer ilgili
mevz t htiktimlerine ve USiUp hizmetlerine iligkin olarak yayrmlayaca$r her ttirlti
duyu ve bildirimlere uymayr kabul ederler.
dri

b) Bu bi irimlere ve yasalara ayktn kullanrm sebebiyle do$abilecek hukuki, cezai ve mali
her t rlti sorumluluk TiM Merkez/Birlik/Sekttir Kullanrcr KuruluglarafYararlanrcr
Firm ar a f Ziy ar etgil ere aittir.
c) Usiu in bu sozlegmede belirtilenlerle birlikte burada agrkga belirtilmeyen difer ttinr
yasal
lan sakhdrr, igbu srizlegme higbir gekilde bunlarrn trimti veya bir krsmrnrn
devri nlamrna gelmez.

d) Igbu

stizlegme kapsamrnda Yararlanrcr Firmalardan toplanan verilerin

anoni legtirilerek [kimliksizlegtirilerek) toplulagtrnlmasr ve bu veriler rizerinden her
trirlti emografik, bilimsel, istatistiksel yayrn yaprlmasr hakkr USIMP'e aittir ve riqrincri

tara

MADDE

ra ancak Madde 6[b) de belirtilen kogullarla izin verilebilir,

. SORUMSUZLUKBEYANI

USIMP
raftndan olugturulan
adresindeki igerik ve
uygulam lar, bilimsel prensipler ve etik kurallar gergevesinde mutlak kamu yararr hedefi
grizetile k hazrrlanmlgtlr. igletimi ve yenilegtirilmesi de USiUp inovasyon Karnesi
Danrgma
Yrjnlendirme Kurulu denetiminde aynl anlayrgla yaprlmaktadrr.

Bununla birlikte,
adresinde yer alan yazr, makale,
rapor, bil ;i, belge, vb. her trirlti materyalin kesin dofirulufunu, uygunlufiunu, grivenilirlifiini
ve yenil ni USiUP garanti etmez.

MADDE

DIGER HUSUSLAR

TIM M

/Birlik/Sekttir Kullantct Kurulug, USiMP'ten aldrfr bu hizmet kargrhfirnda bir
eyecektir. Bu scizlegme ticari bir amag tagrmamaktadrr,

ticret rid

Dolayrsry a, anlagmazhklar halinde her hangi bir mahkeme yetkili olarak tanlnmamaktadrr,
Taraflar rasrnda kamu yararl gozetilerek yaprlan bir igbirlifidir.
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r - vUnUnrUx

[9bu sri
me beg [5) sayfa ve on bir [11J maddeden ibaret olup,
tarihinde rizenlenerek imzalanmrg ve yrinirhi[e girmigtir,

Tqmet
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