STARTUPFON.COM
İŞLEVVEKULLANIMKOŞULLARI
1.

STARTUPFON.COM’AHOŞGELDİNİZ
Startupfon.com; bir İstanbul Startup Angels markası olarak, yatırımcılar ve girişimcileri
buluşturanbirplatformdur.
İş modeline göre bir getiri beklentisi olan yatırımcıların (“Yatırımcı”) elektronik ortamda proje
sahiplerine ve girişimcilere (“Girişimci”) belirli kurallar dahilinde finansman sağlanması
amacıyla kurulan kitlesel fonlama platformlarına ilişkin düzenlemelerin ülkemizde çok yakında
yürürlüğegirmesibeklenmektedir.
Startup Fon;
fonlama

mevzuattaki gelişmeleri çok yakından takip etmekte ve Türkiye’nin ilk kitlesel

platformlarından

biri

olarak

Yatırımcı

ve

Girişimcilere

hizmet

sağlamayı

hedeflemektedir.
Kitlesel fonlamaya ilişkin taslak düzenlemelerin henüz yasalaşmaması sebebiyle startupfon.com
an itibariyle hiçbir şekilde kitlesel fonlama hizmeti sunamamaktadır. Buna mukabil kitlesel
fonlamaya yönelik taslak düzenlemelerin yasalaşması ile birlikte Startup Fon gerekli lisansları
alarak işbu platformu kitlesel fonlama platformu haline getirmek niyetindedir ve bunun için
gerekliçalışmalarıyapacaktır.
Bu nedenle bu yazılım platformu sadece mevcut üyelere yönelik bir fonlama değil, bilgi
ve
iletişimplatformudur.
İşbu Kullanım Koşulları mevcut faaliyetlerimize ilişkin hüküm ve koşulları içermektedir.
Platformun kitlesel fonlama platformuna terfi ettirilmesi halinde mevcut üyelerimize gerekli
bilgilendirmeyapılacakvebukapsamdayeniüyeliksözleşmelerisunulacaktır.
İstanbul Startup Angels, startupfon.com ve buna bağlı hizmetlerin içeriğinde ve kullanım
koşullarında her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu
değişiklikleryayınlandıklarıandanitibarengeçerlilikkazanır.
İşbu Kullanım Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin
geçerliliğiniveicraedilebilirliğinietkilemez.
2.

ÜYELİK
Kullanıcılar girişimci ve yatırımcı olarak Startupfon.com’a üye olabilirler. Startupfon.com’un
girişimciyi üye olarak kabul etmesi ve portföyünde yer vermesi tamamen kendisinin
takdirindedir.
a. Girişimcininplatformdakiyeriveplatformukullanımkoşulları:
Girişimci aşağıdaki bilgi ve belgeleri Startupfon.com yöneticisine doğru ve tam bir şekilde
sağlar. Platformun ilerleyen süreçte kitlesel fonlama platformuna yasal olarak dönüşümü
tamamlandığında kullanım koşulları değişeceğinden işbu talep olunan bilgi ve belgeler de
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değişiklikgösterebilecektir.
➢

Fikir

➢

İşModeli

➢

Pazarpayıincelemeleriveöngörüleri

➢

Takımvegirişimcilerinözgeçmişleri

➢

Mevcutyatırımcılar

➢

Şirketesassözleşmesi

➢

Sonüçdönemeaitbilançovegelirgidertabloları

➢

Startupfon.com,yöneticisindentalepedilebilecekdiğerbilgivebelgeler

Girişimcinin yukarıdaki bilgi ve belgeleri doğru ve tam bir şekilde Startupfon.com yöneticisine
sağlamasını takiben Startupfon.com’da Girişimci adına bir profil sayfası açılır ve Yatırımcı
adayları bu profil sayfası üzerinden inceleme yapabilir, Girişimciye soru sorabilir ve toplantı
talepedebilirler.
Girişimcibeyanettiğibilgivebelgeleriherzamangünceltutmaklayükümlüdür.
Girişimcinin;
i)

diğergirişimcilereveyayatırımcılarazararverebilecekdavranışlardabulunmasıveya

ii)

Girişimci’nin, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli
yazılımlar ile Startupfon.com platformunun veya internet sitesinin çalışmasını durdurucu
veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya
eylemlerde

bulunan

üçüncü

kişilerle

herhangi

bir

ilişki

içerisinde

olduğunun

Startupfon.comtarafındantespitedilmesiveya
iii)

Startupfon.commarkalarınınitibarınazararverebilecekdavranışlardabulunmasıveya

iv)

Startupfon.com’abeyanettiğibilgivebelgelerdeeksiklikveyayanlışlıkbulunmasıveya

v)

Mevzuattankaynaklananbiraykırılığınvuk’ubulmasıhalinde

Startupfon.com, Girişimciyi herhangi bir bedel ödemeksizin geçici veya kalıcı olarak derhal
Startupfon.com sisteminden çıkarabilir. Üyeliğe ilişkin diğer konular üyelik sözleşmesinde
belirlenecektir.
b. Yatırımcı’nınplatformdakiyerivekullanımkoşulları:
Yatırımcı, Startupfon.com platformuna üye olarak, platformdaki Girişimci profillerini inceleyebilir,
Girişimciyesorusorabilirvetoplantıtalepedebilir.
Yatırımcı, kitlesel fonlamaya ilişkin mevzuat yasalaşıncaya ve Startupfon.com kitlesel fonlama
platformu işletmek için gerekli izin ve lisansları alana kadar, Startupfon.com üzerinden
Girişimciye online platformda herhangi bir finansman sağlayamaz, herhangi bir nam altında
onlineplatformdaödemeyapamaz.
Yatırımcının;
i)

diğergirişimcilereveyayatırımcılarazararverebilecekdavranışlardabulunmasıveya
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ii)

Yatırımcının, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli
yazılımlar ile Startupfon.com platformunun veya internet sitesinin çalışmasını durdurucu
veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya
eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olduğunun Startup
Fon.comtarafındantespitedilmesiveya

iii)

Startupfon.commarkalarınınitibarınazararverebilecekdavranışlardabulunmasıveya

iv)

Startupfon.com’abeyanettiğibilgivebelgelerdeeksiklikveyayanlışlıkbulunmasıveya

v)

Mevzuattankaynaklananbiraykırılığınmeydanagelmesihalinde

Startupfon.com Yatırımcıyı herhangi bir bedel ödemeksizin geçici veya kalıcı olarak derhal
Startupfon.com sisteminden çıkarabilir. Üyeliğe ilişkin diğer konular üyelik sözleşmesinde
belirlenecektir.
3.

STARTUPFON’UNSORUMLULUKSINIRI
a.

Startupfon.com kitlesel fonlamaya ilişkin mevzuat yasalaşıncaya, mevzuat uyarınca
gerekli izin ve lisansları alıp tüm gereklilikleri yerine getirinceye kadar herhangi bir kitlesel
fonlama faaliyeti yürütmez bağış, sermaye veya başkaca bir nam altında fonlama saiki ile
yatırımcıdan veya üçüncü kişilerden asla para, mevduat, fon ve sair kıymet toplayamaz.
Bu nedenle, bu platformun mevcut faaliyeti, hükümetten veya sair kamu kurumundan izin
alınarak icra edilen imtiyazlı faaliyet olmamakla, Startup Fon’un hafif kusurlarından hiçbir
sorumluluğubulunmamaktadır.

b.

İstanbul Startup Angels, Startupfon.com ve buna bağlı hizmetlerde kendi kontrolü dışında
gerçekleşen teknik arızalar dahil olmak üzere mücbir sebepler veya benzer sebeplerle
oluşacak aksaklıklardan ve kesintilerden sorumlu değildir. Startupfon.com ve buna bağlı
hizmetlere ilişkin içerik ve hizmetlerin kalitesi, doğruluğu, güncelliği, güvenirliği, güvenliği,
performansı, amaca uygunluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın açık veya zımni
hiçbirgarantiverilmemektedir.

c.

Startupfon.com yalnızca yer sağlayıcı olup, hiçbir şekilde içerik kontrolü yapmaz,
Girişimci yahut Yatırımcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmez ve işbu
bilgilerin eksik olmaması yahut yanıltıcı olmasından sorumlu tutulamaz. Startupfon.com
ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği
eylemleryadauğradığızararlardansorumludeğildir.

d.

Girişimciler ve Yatırımcılar, kendilerine münhasıran temin edilen kullanıcı adı ve şifrenin
gizliliğinden sorumludurlar. Kullanıcı adı, şifre veya sair hesap bilgilerinin üyenin kendi
kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple
uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla Startup Fon’un

herhangi bir sorumluluğu

olmadığınıkabul,beyanvetaahhüteder.
e.

Startupfon.com, internet sitesi üzerinden kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin
işlettiği internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere bağlantı (=link) verebilir. Bu
bağlantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web
sitesini ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti
niteliği taşımamaktadır. İnternet sitesi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen internet
siteleri, dosyalar ve içerikler, bu internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da
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bunların içeriği hakkında Startupfon.com veya İstanbul Startup Angels’ın hiçbir
sorumluluğubulunmamaktadır.
4.

STARTUPFON’UNFİKRİMÜLKİYETHAKLARI
Startupfon.com ve buna bağlı tüm yazılım, kaynak kodu ve diğer unsurların tasarımı, içeriği, ara
yüzü, yazılım kodları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Startupfon.com ve buna
bağlı tüm yazılım, kaynak kodu ve hizmetlere ilişkin tüm unsurlar Startup Fon’a

aittir ve

önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz, ters mühendislik yapılamaz,
değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tercüme edilemez, yeniden yayınlanamaz,
paylaşılamaz,dağıtılamaz,sergilenemezveyabunlardantüremişçalışmalaryapılamaz.
Startupfon.com ve buna bağlı hizmetlerde yer alan bilgi ve veriler kullanıcıların yalnızca kişisel
kullanımı için sunulmaktadır ve hiçbir şekilde ticari amaçlar veya resmi değerlendirmeler için
referans alınamaz veya kullanılamaz. Startup Fon, kullanıcıların Startupfon.com ve buna bağlı
tüm hizmetlerde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden ya da
bunlar

nedeniyle

uğradığı

zararlardan

sorumlu

değildir.

Reşit

olmayan

kullanıcılar

Startupfon.comvebunabağlıtüm
hizmetlerikullanamazlar.
5.

GİZLİLİKVEKİŞİSELVERİLERİNİŞLENMESİ
Startupfon.com platformunda beyan ettiğiniz ve veya sair yollar ile Startup Fon’un edindiği
kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma
yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel
Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve
KVKK kapsamında size tanınan haklar Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Çerez Politikası’nda
(“Aydınlatma Metni”) yer almaktadır. Yatırımcı veya Girişimci olarak Startupfon.com platformuna
üye olarak işbu Aydınlatma Metni’ne ve Aydınlatma Metni içerisinde yer alan ve açık rızanızı
gerektirenkişiselveriişlemetürlerininherbirineaçıkrızavermektesiniz.

6.

UYGULANACAKHUKUKVEYETKİLİMAHKEME
İşbu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabidir. Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanabilecek her
türlü
ihtilaftaİstanbulMerkezMahkemeleriveİcraDaireleriyetkilidir.

İRTİBAT
BİLGİLERİ:
Startupfon.comyöneticisi:
E-mail:
destek@startupfon.com
Ticaret
Unvanı:İstanbulMelekYatırımcıMerkeziEğitimDanışmanlıkHizmetleriAnonimŞirketi
MERSİS
No:0481056719239353
Ticaret
SicilNo:796900
Adres:
Esentepemahallesi,Talatpaşacad.No:534394Şişli,İstanbul
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