
 

 

 

ÖN KULUÇKA   

TAAHHÜTNAMESİ  

 
  

MADDE 1 - TAAHHÜTNAMENİN KONUSU  

  

İşbu Taahhütname, ETÜ Kristal Erken Kuluçka Merkezini ziyaret ederek, ön kuluçka olanaklarından 

yararlanacak girişimci veya girişimci adayı grupların ve bu grubu oluşturan tüm üyelerin uymaları 

gereken kuralları tam ve eksiksiz olarak bildiklerini ve ilgili tüm hüküm ve şartları kabul ettiklerini güvence 

altına almak için hazırlanmıştır.   

  

MADDE 2 - TANIMLAR VE KISALTMALAR:  

  

ETÜ Kristal: ETÜ bünyesinde, teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcilerin ön kuluçka 

olanakları ile ayrı ayrı ve aynı mekanda desteklendiği ‘Erken Aşama Kuluçka Merkezi’dir. ETÜ Kristal 

Ön kuluçka Programı yürütülür.   

  

ETÜ Kristal Ön kuluçka Programı: Girişimci adaylarının veya girişimcilerin oluşturduğu grupların, fikir 

aşamasında veya şirketleşme aşamasında başvurmalarıyla başlayan, iş fikrinin şirketleşmesi veya 

girişimci şirketin gelişmesi yönünde iş modeli ve buna bağlı olarak hazırlanan iş planının hazırlanmasına 

kadar süren programdır. Girişimci adayları ve girişimciler, ETÜ Kristal Ön kuluçka Başvuru 

Değerlendirme jürisinden başarıyla geçerek bu programa katılırlar.  

  

Eğitim Programı: ETÜ Kristal Ön kuluçka Başvuru Değerlendirme jürisinden başarıyla geçen 

girişimcilerin girebildiği, gönüllü katılım esasına göre yürüyen ve içerisinde mentorluk, seminer, 

laboratuvar ve açık çalışma ortamı olanaklarının da yer aldığı programdır.   

  

Eğitim Programı Final Jürisi: ETÜ Kristal Ön kuluçka Eğitim Programı sonunda girişimcilerin, ETÜ 

Kristal Ön kuluçka’da kalabilmek ve programa devam edebilmek için sunum yaparak değerlendirildikleri 

heyet ve bu heyetin sunum yapılan toplantısıdır.   

  

Kuluçka Hazırlık Süreci: ETÜ Kristal Eğitim Programı Final Jürisinden başarıyla geçen girişimcilerin, 

devam ettikleri ve programın ileriki basamaklarına geçiş için iş fikirlerini geliştirmek için ürün ve/veya 

servislerinin prototipini geliştirmelerini amaçlayan süreçtir. Bu süreçte, ancak Eğitim Programı Final 

Jurisi’ni başarıyla tamamlayan gruplara, ETÜ Kristal yönetiminin onayıyla, belirli amaçlar için Ar-Ge fonu 

harcanabilir, patent başvurusu olanağı kullandırılabilir ve yatırımcı görüşmeleri organize edilebilir.  

  

ETÜ Kristal Ön kuluçka Kapanış Jürisi: Kuluçka Hazırlık sürecini tamamlayan girişimcilerin yaptıkları 

juri sunumları kapsamında projelerinin niteliğinin değerlendirildiği, ve girişimci grupların ETÜ Kristal 

Kuluçka Programı’na ve/veya ETÜ tarafından düzenlenen Big Bang Girişimcilik Yarışması’na 

katılmalarını değerlendiren kurul ve bu kurulun ilgili toplantısıdır.   

  

Big Bang Yarışması: ETÜ Kristal Ön kuluçka Programı’nı başarıyla tamamlayan grupların, 

hazırladıkları iş planını gerçekleştirmelerine bağlı ödül vaatlerini ve süreç içerisinde tanışılan 

yatırımcılarla girişimcilerin anlaşması sonucunda belirlenen yatırım tutarlarının açıklanmasını içeren, 

kamuoyuna açık bir girişimcilik yarışmasıdır.   



 

 

  

 

Girişimci Grup Üyesi: ETÜ Kristal olanaklarını kullanmasına izin verilen proje ekibinin her bir üyesidir.   

  

Girişimci Grup Kurucusu/Kurucuları: ETÜ Kristal olanaklarını kullanmasına izin verilen proje ekibinin 

kendi arasındaki koordinasyondan ve ETÜ Kristal Yönetimi ile iletişiminden sorumludur.   

  

ETÜ Kristal Yönetimi: ETÜ bünyesindeki ETÜ Kristal’in yürütülmesinde yetkili olan birimdir.   

  

ETÜ TTO: ETÜ’nün ‘Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Teknoloji Transfer 

Ofisi’ dir.  

 

ETÜ: Erzurum Teknik Üniversitesi’dir.  

  

MADDE 3 – BAŞVURU AŞAMASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER   

  

Ön kuluçkaya başvuru aşamasında ve sonrasında, tarafımızca yazılı ve sözlü paylaşımlar da dahil 

olmak üzere beyan ettiğimiz tüm içerikte:  

  

3.1.  Verdiğimiz her türlü bilginin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını,  

3.2. İş fikrine ilişkin fikri mülkiyetin özgün ve sadece grup üyelerimize ait olduğunu,  

3.3. Kullandığımız her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın, fikrin ilgili yasal düzenlemelere 

uygun olduğunu, 3. gerçek ve tüzel kişi kurum ve kuruluşların Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarına 

tecavüz edilmediğini, haksız rekabete konu olabilecek hiçbir hukuka aykırı nitelikte eylemde 

bulunmadığımızı ve bulunmayacağımızı, bu kapsamda üçüncü kişilerden gelebilecek hak veya 

tazminat taleplerinden münferiden sorumlu olduğumuzu,   

3.4. Her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın ve/veya fikrin fikri mülkiyet hakları konusunda 

ürünün veya tasarımın ‘’bağımlı patentinin’’ mevcudiyeti ve patent sahibinin bu hususta telif hakkı 

talep etmesi durumunda, oluşabilecek her türlü sonuçtan münferiden sorumlu olduğumuzu, böyle 

bir durum oluştuğu takdirde, ETÜ Kristal Yönetimini derhal bilgilendireceğimizi,  

3.5. Bu aşamalarla ilgili yükümlülüklerimiz kapsamında aksi bir durumun ve/veya üçüncü tarafların 

iddiaların ortaya çıkması ve/veya gündeme gelmesi durumunda, ETÜ Kristal Yönetimi tarafından 

başvuru aşaması ilgili yükümlülüklerimize aykırı hareket ettiğimize dair kanaat getirilmesi halinde 

ETÜ Kristal’den süreli veya süresiz olarak çıkarılabileceğimizi ve böyle bir durumda bu projeye 

ilişkin olarak o tarihe kadar almış olduğumuz her türlü doğrudan destek, ödül ve kullanımıma 

verilen sair kaynakları derhal iade etmek zorunda olduğumuzu bildiğimizi ve bu hususta herhangi 

bir hak ve iddiada bulunmayacağımızı, bu konudaki tek muhatabın ise şahsımızın olduğunu,   

  

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz.   

  

 

MADDE 4 – ÖN KULUÇKA İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER  

  

ETÜ Kristal Ön kuluçka süresince:  

  

4.1. ETÜ Kristal’e başvuru yapmış olduğumuz ve ETÜ Kristal’in kaynak ve imkanları  (bunlarla sınırlı 

olmaksızın mentorlük, danışmanlık, eğitim, seminer,  laboratuvar kullanımı vb.)  kullanılarak  

geliştirdiğimiz, değiştirdiğimiz veya pivot ederek iş modelini değiştirdiğimiz projemize yönelik 



 

 

olarak sadece tek bir projede/şirkette grup üyesi/ortağı/yönetim kurulu üyesi olarak yer 

alabileceğimizi,  

4.2. ETÜ Kristal’e ilişkin sözlü ve yazılı olarak tarafımıza bildirilen tüm kural ve mevzuata uyacağımızı,  

4.3. Kullanacağımız her türlü alan ve donanım gereçlerine özen göstereceğimizi, yol açabileceğimiz 

zararları derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğimizi,  

4.4. Faaliyet gösteren diğer girişimci grupların projelerine, çalışmalarına, vb. hiçbir şekilde müdahale 

etmeyeceğimizi ve zarar vermeyeceğimizi, böyle bir zararın meydana gelmesi durumunda, ETÜ 

Kristal Yönetimi tarafından bildirilen zararı, derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğimizi,  

4.5. Açık ofis düzenine sahip ortak çalışma alanında bulunan masaların, ortak kullanım niteliğine 

uygun davranacağımızı, grup üyesi kişi başına sadece ETÜ Kristal Yönetimi tarafından ekibimize 

ayrılan kadar bölmesini kullanacağımızı,  

4.6. Ortak çalışma alanında bırakılması zaruri olan sabit bilgisayar donanımları haricinde hiçbir 

eşyamızı masaların üzerinde çalışma saatleri dışında bırakmayacağımızı,  

4.7. Ortak çalışma alanında yaşanabilecek bir kayıp/çalıntı durumunda bu durumdan ETÜ Kristal’i 

veya diğer girişimci grupları sorumlu tutmayacağımızı,   

4.8. Ortak çalışma alanında genel kullanıma sunulan bilgisayarların ortak bilgisayar olduğunu bilerek, 

bu duruma uygun hareket edeceğimizi,  

4.9. Ortak çalışma alanında sağlanan internet erişimini hukuka aykırı olarak, hakaret içeren, 

pornografik unsur taşıyan toplum güvenliğini bozacak, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik 

yahut fikri mülkiyet haklarını ihlal mahiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde suç 

konusu olabilecek herhangi bir eylem için ve SPAM olarak tabir edilen yüklü ve talep edilmeyen 

elektronik posta gönderme amacıyla kullanmayacağımızı, aksi halde bu ve benzeri eylemler 

nedeniyle ve haberleşme özgürlüğünü kısıtlar mahiyette erişim sınırlamaları seçmesinden, 

doğacak tüm sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, bu sebeple tarafımıza sunulan tüm 

olanakların askıya alınabileceğini, sona erdirilebileceğini bildiğimizi ve kabul ettiğimizi, ayrıca bu 

sebeple doğabilecek bütün zararlardan münferiden sorumlu olduğumuzu ve doğabilecek tüm 

zararları tazmin edeceğimizi,  
4.10.  Sağlanan internet erişiminin herhangi bir servis seviyesi veya hız garantisi verilmeden 

sağlandığını bildiğimizi,  

4.11. ETÜ Kristal kayıtlarında projemiz/girişimimize dair yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel 

tutulması için azami gayret ve çabayı göstereceğimizi, programın gereklilikleri kapsamında ETÜ 

Kristal tarafından talep edilen evrak, bilgi ve formları temin etmek, eksiksiz ve doğru bir biçimde 

doldurmak ve zamanında teslim etmekle yükümlü olduğumuzu,  

4.12. ETÜ Kristal ön kuluçka süresi boyunca, projemizle ve/veya girişimimize yönelik bir yatırımcı ile 

yatırım, hisse devri, hisse devir vaadi vb. anlaşmalar imzalamadan en az bir hafta öncesinde ETÜ 

Kristal Yönetimi’ne yazılı olarak bilgi vereceğimizi ve herhangi bir hak kaybına uğramamak için 

imzalayacağımız sözleşmelerle ilgili olarak ETÜ Kristal Yönetimi’ne danışacağımızı,  

  

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz.   

  

MADDE 5 - EĞİTİM VE MENTORLUK SÜRECİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER  

  

Ön kuluçka süresince bize atanan eğitim programında, talep ettiğimiz veya ETÜ Kristal yönetimince bize 

atanan mentorluk toplantılarında:  

  

5.1.   ETÜ Kristal bünyesinde düzenlenen tüm eğitim ve diğer seminerlerle düzenli olarak  

katılımımızın faydalı olduğunu bildiğimizi,  



 

 

5.2. İhtiyaç duyduğumuz alanlarda, sistem üzerindeki anahtar kelimleri kontrol ederek, ilgili 

mentorlardan belirtilen aralıklarda randevu alarak mentorluk alacağımızı,  

5.3. İhtiyaç duyduğumuz alanlarda bir mentor tespit edemememiz halinde, bu başlıkları ETÜ Kristal 

Yönetimi’ne iletebileceğimizi bildiğimizi,  

5.4. Mentorluk görüşmelerine grup üyelerimizden en az bir kişinin mutlaka katılacağını,  

5.5. Mentorların iyi niyet çerçevesinde ve herhangi bir maddi çıkar beklemeden verdikleri destek ve 

danışmanlık hizmetlerini gerekli nezaket çerçevesinde ve azami düzeyde faydalanacağımızı,   

5.6. Mentorların etik sınırları aşması veya tarafımıza herhangi bir şekilde karşılık talep etmesi veya 

herhangi bir şekilde rahatsız edici tutum ve davranışlarda bulunması halinde, bu durumdan derhal 

ve yalnızca ETÜ Kristal Yönetimi’ni haberdar edeceğimizi bildiğimizi,  

5.7. Katılamayacağımız toplantıların, ilgili toplantının başlamasından asgari 24 saat öncesinde ilgili 

mentorluk sisteminden tarafımızca iptal edileceğini ve ilgili mentora ve ETÜ Kristal yönetimine e-

posta ile yazılı olarak bilgi verileceğini bildiğimizi,   

5.8. Randevu aldığımız veya bize atandığı halde katılamadığımız her mentorluk toplantısından sonra 

mentorluk olanaklarına erişimimizin geçici olarak askıya alınabileceğini bildiğimizi,   

5.9. Ön kuluçka Eğitim Programı sırasında atanan mentorluklar da dahil olmak üzere, aldığımız tüm 

mentorluk toplantılarına en az %90 oranında devam oranıyla katılmak zorunda olduğumuzu, bu 

oranın altında kalınması halinde mentorluk olanaklarına erişimimizin geçici veya kalıcı olarak 

askıya alınabileceğini ve ETÜ Kristal Ön kuluçka Programı’ndan tamamen çıkarılabileceğimizi  

bildiğimizi,  

5.10. Bize atanan ‘Ön kuluçka Eğitim Programı’ sonunda düzenlenecek ‘Ön kuluçka Kapanış Jürisi’ 

aşamasında başarılı değerlendirilmediğimiz takdirde, ETÜ Kristal Ön kuluçka programından 

çıkarılacağımızı, BigBang yarışmasına ETÜ Kristal kapsamında dahil edilmeyeceğimizi ve ETÜ 

Kristal kuluçka programına adaylığımızın sona ereceğini bildiğimizi,    

  

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

  

 

MADE 6- HİSSE DEVİR VAADİ  

  

6.1 Girişimci grup kurucusu/kurucuları olarak, ETÜ Kristal Ön kuluçka programı kapsamında bize 

sağlanacak her türlü destek, hizmet  ve olanaklar karşılığında, ETÜ Kristal başvurusunda 

belirttiğimiz iş alanında ve/veya tarafımıza sağlanacak destek, hizmet  ve olanaklar sayesinde 

değişen, gelişen veya iş modelinin pivot edilmesiyle farklı bir hale gelen işbu taahhütnamenin son 

sayfasında “iş alanı” kısmında belirtilen, mevcut olan veya yeni kuracağımız şirketin/şirketlerin ETÜ 

Kristal’in uygun bulması halinde %3 oranındaki hissesini, işbu taahütnamenin imza tarihinden 

itibaren beş yıl süre içinde ETÜ Kristal veya çoğunluk hissedarı olduğu bir iştirakinin talebi üzerine 

bedelsiz satıp devredeceğimizi, ETÜ Kristal’în uygun bulması halinde yeni şirket kurmamız 

gerekirken ETÜ Kristal’in hisse devir talebini yaptığı  tarihte halen şirket kurmamış olmamız halinde 

ise, mevcut kurulu şirketten söz konusu %3 oranındaki hisse payını  ETÜ Kristal veya çoğunluk 

hissedarı olduğu bir iştirakinin talebi üzerine işbu taahhütnamenin imza tarihinden itibaren beş yıl 

süre içinde bedelsiz satıp devredeceğimizi,  

6.2 İşbu maddede devir edileceği taahhüt edilen hisselerin devrinin şarta bağlı olmadığını, devri 

gerçekleştirmememiz halinde, ETÜ Kristal’in uğradığı ve uğrayacağı bilcümle zararları tazmin 

edeceğimizi,  

  

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

  



 

 

MADDE 7 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE GİZLİLİK İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER  

  

Fikri mülkiyet hakları ve gizliliğe ilişkin olarak:   

  

7.1 İleri sürdüğümüz ticari sır ve icatları ekip içerisinde gizli tutacağımızı; grubumuz tarafından uygun 

görülerek ifşa edilmesi durumunda ise projenin fikri mülkiyet haklarına ilişkin çıkabilecek her türlü 

sorundan münferiden sorumlu olduğumuzu; bu kapsamda ETÜ Kristal’in, ETÜ TTO’nun, ETÜ’nün 

ve tüm ETÜ iştiraklerinin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını bildiğimizi ve kabul ettiğimizi,  

7.2  Grup üyelerinin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları bakımından birbirlerine karşı sorumlu 

olduğunu bildiğimizi, bu hakların grup üyeleri arasında düzenlenmesinden yine grup üyelerinin 

sorumlu olduğunu, girişimci grup içinde, grup üyeleri arasında oluşabilecek uyuşmazlıklarda ETÜ 

Kristal Yönetiminin taraf olmadığını ve bu anlaşmazlıkların çözümünde ETÜ TTO’nun, ETÜ’nün 

ve/veya diğer ETÜ iştiraklerinin arabulucu konumunda olmayacağını bildiğimizi ve kabul 

ettiğimizi,   

7.3 Tarafımıza ETÜ yasal temsilcilerince verilmiş yazılı muvafakatname olmadan, kendi başımıza ya 

da bir başka kişiyle/kurumla birlikte ETÜ Kristal’e veya ETÜ ‘ye, ETÜ TTO’ ya ilişkin hiçbir veriyi, 

eseri, fotoğrafı, raporu, çizimi ve başka herhangi bir belgeyi kullanmayacağımızı, 

yayınlamayacağımızı,  

7.4  ETÜ Kristal içerisinde bir şekilde bilgi sahibi olacağımız diğer projeler veya konularla ilgili olarak 

da bu taahhütnamedeki gizlilik hükümlerine süresiz olarak uyacağımızı,   

7.5 Girişimci grup ekibi olarak, şirketimize veya projemize ait web sitesi veya e-bülten gibi dijital 

tanıtım mecralarında, her türlü basılı malzemelerde, kullanılacak tanıtım dosya ve 

malzemelerinde, yazılı ve sözlü olarak gerçekleştireceğimiz sunumlarda ve bunlarla sınırlı 

olmaksızın projemiz kapsamında yapacağımız her türlü iş ve işlemlerde her daim ETÜ Kristal 

desteği ile ilgili tarafımıza iletilecek ETÜ Kristal logosunu ve markasını tanıtım ve referans amacı 

ile sınırlı olmak kaydı ile kullanacağımızı, bu kullanım sırasında yine ETÜ Kristal web sitesinde 

duyurulan güncel kullanım kurallarına uyacağımızı, kullandığımız mecraları ETÜ Kristal 

yönetimine bildireceğimizi ve ETÜ Kristal Yönetimi’nden gelebilecek düzeltme taleplerine 

mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeyi kabul ettiğimizi,  

7.6  Programın tüm aşamalarında projemizle ilgili olarak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü tanıtım, 

ticarileştirme faaliyetleri kapsamında ETÜ Kristal yönetimi tarafından gerçekleştirilecek yazılı, 

sözlü, görsel tanıtım, basın, yayın çalışmalarına peşinen muvafakat verdiğimizi, muvafakat 

vermediğimiz ticari sır içeren ve açıklanmaması gereken proje içeriğinin ilgili kısmını ETÜ Kristal 

yönetimine yazılı olarak bu taahhütnamenin tesisinden itibaren 10 gün içinde gerekçeleri ile 

birlikte bildireceğimizi, herhangi bir yazılı bildirim yapmadığımız durumlarda ise, ETÜ Kristal 

Yönetimi tarafından yapılacak yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basım, yayın çalışmalarına peşinen 

muvafakat verdiğimizi, bu konuda herhangi bir itiraz hakkımızın olamayacağını bildiğimizi ve 

kabul ettiğimizi,   

  

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

  

MADDE 8 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER  

  

8.1. ETÜ, ETÜ TTO ve ETÜ Kristal’in projemize ilişkin muhatap olabileceği her türlü talepten 

münferiden sorumlu olduğumuzu,  

8.2. ETÜ Kristal’e başvuran girişimci grup üyeleriyle, ETÜ Kristal olanaklarından yararlanacak yeni 

kurulan veya halihazırda kurulu bulunan şirket veya şirketlerin hissedarlarının, olmasının 



 

 

gerektiğini, kurucu ortakların farklı kişilerden oluşmasının ETÜ Kristal tarafından kabul 

edilmeyeceğini bildiğimizi ve kabul ettiğimizi,  

8.3. Kuruluş aşamasında bireysel veya kurumsal yatırımcıdan yatırım almamız halinde, hissedarlar 

arasına başka kişilerin katılabileceğini bildiğimizi ancak bu durumu işbu taahhütnameyi ihlal 

etmemesi için ETÜ Kristal’e söz konusu yatırım gerçekleşmeden yazılı olarak bildirimde 

bulunarak durumu açıklamamız gerektiğini bildiğimizi ve kabul ettiğimizi,  

8.4. İşbu taahhütname ile ETÜ Kristal ile ilişkili olarak, ETÜ’nün, ETÜ TTO’nun, ETÜ’nün ve diğer ETÜ 

iştiraklerinin menfaatlerini her zaman ön planda tutacağımızı, prestij ve saygınlığını her daim 

koruyacağımızı, bu kurum ve kuruluşların itibarını zedeleyecek hiçbir hal ve davranışta 

bulunmayacağımızı,  

8.5.  ETÜ ‘nün tabi olduğu her türlü kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal 

düzenlemelere ve ETÜ Kristal işletme yönergesine uymakla yükümlü olduğumuzu bildiğimizi,   

8.6. Mevzuattan doğan ve ETÜ ve ETÜ Kristal’in kendisinden beklediği ve bunlarla sınırlı olmaksızın 

her türlü bilgi, belge, form, dokuman vb. yükümlülükleri süresi içinde ve gereği gibi yerine 

getirmekle, prosedürlerine uymakla yükümlü olup, yürürlükteki yasal yükümlülüklere uyumlu 

olarak verilen talimatlara uygun olarak çalışacağımızı,  

8.7.  ETÜ tarafından belirlenen, yayınlanan ve uygulanan ETÜ kampüs kurallarına uymakla yükümlü 

olduğumuzu;  

8.8. ETÜ Kristal’e kabul aşamasında beyan ettiğimiz proje amacına uygun olarak faaliyet göstermekle, 

proje amacına yönelik alet ve ekipmanlar kullanmakla yükümlü olduğumuzu, işyeri bina ve 

eklentilerine getirdiği/kullandığı alet, araç gereç, ekipman ve makineler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve standartlara (TSE ve uluslararası) uygun olacağını; alet, 

araç, gereç ve ekipmanların depolama ve muhafazaları ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde 

yapacağımızı, çalışanlar ve işyeri için tehlike yaratmayacağımızı, kilit altında tutulması gerekenler 

kilit altında tutacağımızı,  

8.9. Bina ve eklentilerinde kullanılacak kolay alevlenir, toksik, kanserojen ve patlayıcı kimyasalların 

ancak ETÜ Kristal Yönetimi’nin bilgi ve onayına sunulması suretiyle kullanabileceğimizi 

bildiğimizi, kimyasalların taşınması ve depolanmasında Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında 

yazan taşıma, depolama ve diğer kimyasallarla bir arada bulunma koşullarına azami dikkat 

edeceğimizi, bunlara uygun depolayacağımızı, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında yazan ve 

kimyasalın kullanımı esnasında kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılmadan 

o kimyasalla asla çalışmayacağımızı, kaza sonucu dökülme olduğu durumlarda yayılmayı 

engelleyici önlemler alacağımızı, emici maddelerle toplanmasını gerçekleştireceğimizi ve durumu 

derhal ETÜ Kristal yönetimine bildireceğimizi,  

8.10. Bina girişlerinde geçiş kontrol sistemlerini kullanarak binaya giriş - çıkış yapabileceğimizi, bu 

sistemlerin kullanılmaması halinde, binaya girişlerde bulunan güvenlik görevlisine kimlik 

bırakarak geçiş yapabileceğimizi bildiğimizi,   

8.11. ETÜ Kristal Yönetimi’nin yazılı onayını almadan, herhangi bir bina içerisine reklam, afiş, pano veya 

tanıtıcı tabela asamayacağımızı bildiğimizi,  

8.12. 5727 Sayılı Tütün ve Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun gereğince binaların kapalı alanlarında ve eklentilerinde sigara 

içilmesi, alkol, uyuşturucu ve benzeri keyif verici maddelerin kullanılması yasak olduğunu, söz 

konusu mevzuatın getirdiği her türlü kısıtlamalara tabi olduğumuzu bildiğimizi,  

8.13. ETÜ yerleşkesinde yollarında ve otoparklarında belirtilen hız sınırlarına uymak zorunda 

olduğumuzu,  



 

 

8.14. ETÜ içerisinde çevreyi rahatsız edici hiçbir eylem ve faaliyette bulunmayacağımızı, kendimize 

ayırılan alanlar dışındaki yerleri işgal etmeyeceğimizi, ETÜ Kristal Yönetimi tarafından kendisine 

tahsis edilmiş alan dışında herhangi bir faaliyette bulunmayacağımızı,  

8.15. ETÜ tarafından, güvenlik de dahil olmak üzere, yapılacak her türlü kontrol, inceleme ve 

denetlemeye izin vereceğimizi, bu konuda ETÜ’ye her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlü 

olduğumuzu,  

8.16. Diğer kimselerin güvenliğini tehlikeye atacak ve/veya olumsuz yönde etkileyebilecek tehlikeli 

madde bulundurmayacağımızı, yapmamız gereken iş dolayısıyla çalışma alanlarında veya 

çevresinde tehlikeli bir durum oluşacaksa, bu durumu ETÜ Kristal Yönetimi’ne önceden haber 

vereceğimizi ve ortaya çıkabilecek tehlikeli durum için gereken her türlü önlemleri alacağımızı, 

yasa ile yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamındaki her türlü yönetmelik ve 

tebliğlerdeki uygulamalara tabi olduğumuzu bildiğimizi ve gerekli çalışmaları yapacağımızı,   

8.17. Kendi kusurumuzdan kaynaklı nedenlerle sebep olduğumuz her türlü zarar ve ziyanı tazmin 

edeceğimizi,  

8.18. Ortak alanlarda meydana gelebilecek her türlü arızalara kendimiz müdahale etmememiz 

gerektiğini, böyle bir durumda derhal ETÜ Kristal yetkililerine durumu bildireceğimizi,  

8.19.  Atık yönetiminde çevreye duyarlı, doğaya saygılı bir politika izlenebilmesi için, ETÜ’nün Çevre ve 

Doğayı Koruma politikalarına ve ilgili mevzuata uyacağımızı,  

8.20. ETÜ Kristal Ön kuluçka Programı’na kabul edilerek elde ettiğimiz her tür hakkın yürürlüğünün 

herhangi bir olumsuz tutumumuzun ortaya çıkması veya bizlere tanınan hakları suistimal 

ettiğimize, ETÜ tarafından tek taraflı olarak kanaat getirilmesi durumunda, işbu hakların 

kullanımının geçici veya kalıcı olarak durdurulabileceğini veya askıya alınabilineceğini bildiğimizi 

ve kabul ettiğimizi, böyle bir durumda hakkımızda verilecek her türlü karara karşın hiçbir itiraz 

hakkımızın olmadığını,   

8.21. Yürürlükteki 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerini bildiğimizi ve kabul 

ettiğimizi, ilgili mevzuat gereğince ETÜ ile paylaşacağımız  her türlü kişisel ve özel nitelikli 

verilerimizin ETÜ ‘nün 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Bölgeleri Uygulama 

Yönetmeliği ve ETÜ ‘nün tabi olduğu yürürlükteki ilgili başkaca kanun ile  işbu taahhütname ve 

ETÜ Kristal Programı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile toplanmasına, 

kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına bu kapsamda aynı 

amaçlara yönelik olarak ETÜ ‘nün yurtiçi ve yurtdışındaki iştirakleri ile,  ilgili Kurum ve Kuruluşlarla 

paylaşılması konusunda  rızamızın olduğunu,   

  

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
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