
KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

1. Genel Koşullar 
1.1. Albaraka ve Kullanıcı arasında İnternet Sitesi’nin kullanılması ve bu kapsamdaki şartların 

belirlenmesi amacıyla düzenlenmiş olan Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme”)  
bunun dışında herhangi bir hukuki, mali ya da ticari ilişki ve/veya iş/hizmet ilişkisi 
doğuracağı şeklinde yorumlanamaz. 

1.2. “www.albarakagaraj.com” (sadece alan adresi ile sınırlı olmamak kaydı ile tasarım, metin, 
bilgi ve belgeler, kodlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içeriğin hepsi birlikte) 
adresli alanın (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve İnternet Sitesi’ne 
ilişkin her türlü hakların (fikri mülkiyet hakları, dijital haklar, mali haklar) sahibi Albaraka 
Türk Katılım Bankası A.Ş. (Bundan sonra "Albaraka" olarak anılacaktır.)’dir. İnternet Sitesi 
üzerinde yer alan her türlü içeriğin kullanım hakları da Albaraka’ya ait olup Albaraka 

tarafından izin verilmediği müddetçe İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’nde yer alan içerik 
işlenemez, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın 
herhangi bir çalışma yapılamaz.  

1.3. Albaraka Sözleşme’yi, İnternet Sitesi üzerinde yer alan her tür bilgi ve içeriği, tek taraflı 
olarak dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilecektir. Bu değişiklikler İnternet 
Sitesi üzerinde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. İnternet Sitesi’ne 
erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Sözleşme’yi ve Albaraka tarafından işbu 
Sözleşme’de yapılan her türlü değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.  
 

2. Tanımlar 

İşbu Sözleşme’de; 

Albaraka: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’yi, 
İnternet Sitesi: Sadece “www.albarakagaraj.com” adresi ile sınırlı olmamak kaydı ile 
tasarım, metin, bilgi ve belgeler, kodlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü 
içeriğin hepsi birlikte www.albarakagaraj.com’u, 
Başvuru: Girişimci’nin yada Girişimci Adayı’nın, Başvuru Formu'nu doldurarak, 

projesinin değerlendirilmesi için İnternet Sitesi üzerinden Albaraka’ya yapmış olduğu 
başvuruyu, 
Kullanıcı: İnternet Sitesi’ni herhangi bir sebeple ve herhangi bir şekilde ziyaret eden 
bütün gerçek ve/veya tüzel kişiler ve Başvuru yapan Girişimci’lerin ve/veya Girişimci 
Aday’larının tümünü, 
Başvuru Formu: “Girişimci” ve/veya “Girişimci Adayı”  tarafından Albaraka Garaj 
internet sitesi üzerinden doldurulan, onaylanan ve “Girişimci”ye ve/veya “Girişimci 

Adayı”na ilişkin bilgiler ile projeye ilişkin bilgileri içeren formu, 
Albaraka Garaj: Albaraka bünyesinde bulunan ve teknoloji tabanlı iş fikirlerini ve 
projelerini Banka adına keşfetmekle görevli tüzel kişiliği bulunmayan Banka’nın alt 
oluşumunu,  
Girişimci Adayı: Teknoloji tabanlı iş fikirleri ve projeleri ile ilgili çalışmalar yapan, açık 
fikirli, hayallerini gerçekleştirmek için gerekli motivasyon ve yeteneğe sahip olan ve 
henüz kurumsallaşmamış kişi ya da kişileri, 
Girişimci: Teknoloji tabanlı iş fikirleri ve projeleri ile ilgili çalışmalar yapan ve 
kurumsallaşmış olan kişi ya da kişileri, 

 

http://www.albarakagaraj.com/


ifade etmektedir. 
 

3. İnternet Sitesi’nin Kullanımına İlişkin Koşullar ve Sair Hususlar 
3.1. İnternet Sitesi’ni ziyaret eden her Kullanıcı, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini 

kayıtsız şartsız kabul edip onayladığını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Girişimci 
ve/veya Girişimci Adayı tarafından Başvuru’nun tamamlanması Sözleşme’nin kabul 
edildiği anlamına gelir. Sözleşme’yi kabul etmeyen/onaylamayan Kullanıcı’nın İnternet 
Sitesi’ni kullanmaya derhal son vermesi gerekmektedir.  

3.2. Kullanıcı İnternet Sitesi’ni hukuka uygun olarak kullanacağını bildiğini, İnternet Sitesi’ni 
hukuka aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan idari, mali, cezai ve bunlarla sınırlı 
olmaksızın her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
etmektedir.  

3.3. İnternet Sitesi’nin kullanımı nedeniyle haksız fiil ya da başkaca herhangi bir sebebe 
binaen doğmuş veya doğacak, doğrudan ya da dolaylı zararlardan dolayı Albaraka’nın bir 
sorumluluğu bulunmamaktadır. 

3.4. Kullanıcı, dilediği zaman İnternet Sitesi’ni kullanmaya son verebilir ve/veya İnternet 
Sitesi’ni kullanmaktan vazgeçebilirler. Kullanıcı, bu durumda Albaraka’dan herhangi bir 
hak talep edemez. 

3.5. Albaraka, İnternet Sitesi’nin sürekli, kesintisiz hizmet vereceğini, hizmet kalitesinin 
herkesin beklentilerine uygun olacağını, İnternet Sitesi içeriğinin tam ve doğru olduğunu 
garanti veya taahhüt etmemektedir.  

3.6. Albaraka herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeden Kullanıcı’nın kullanımını kısıtlama ya da 
kullanımına son verme hakkına sahiptir. Albaraka İnternet Sitesi üzerinden verdiği 
hizmetlerde değişiklik yapma, verdiği hizmetleri yenileme,  iptal etme ve/veya askıya 

alma hakkını saklı tutar. İnternet Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya 
tamamen durdurabilir. Bu durumlarda Kullanıcı her ne ad altında olursa olsun 
Albaraka’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 

3.7. Albaraka, İnternet Sitesi içeriğini oluşturmak üzere Kullanıcı’dan temin edilen bilgi, 
belge, doküman, tavsiye vs. gerek Bankacılıkla ilgili yasal düzenlemeler gerekse diğer 
yasal düzenlemeler açısından gizli bilgi olarak değerlendirilmeyecektir. Albaraka 
yetkilileri bu içerikleri her şekilde kullanma ve/veya paylaşma hakkına sahip olacaktır. 

3.8. Kullanıcı, Başvuru Formu’na yazdığı veya Albaraka’nın Başvuru Formu’nun 
doldurulmasından sonra kendisinden talep ettiği bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu 
kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, verdiği/vereceği hatalı ya da eksik bilgilerden tamamen 
kendisinin sorumlu olacağını ve bu nedenle Albaraka’nın ve/veya 3. kişilerin doğrudan 
ya da dolaylı olarak uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 
3.9. Kullanıcı, internet sitesi üzerinden yapılan Albaraka Garaj başvurularında yer alan 

girişimcilerin kişisel verileri ve girişimlerine ilişkin tüm verileri Albaraka Türk tarafından 
beş (5) yıl süre ile muhafaza edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 



3.10. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde açıklayacağı/paylaşacağı her türlü bilgi, çalıştığı veya ortak 

olduğu firmalara ait her türlü yazı, makale, resim, belgeler vesair tüm unsurlar ile ilgili 
hak sahipliği ve/veya fikri ve sınai mülkiyet iddiasında bulunabilecek kimsenin 
bulunmadığını, böyle bir iddiada bulunulması halinde üçüncü kişilerden gelebilecek hak 
ve/veya tazminat taleplerinden kaynaklanan bütün sorumluluğun kendisine/kendilerine 
ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.11. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde açıklayacağı/paylaşacağı her türlü bilginin/içeriğin haksız 
rekabet oluşturmayacağını, hukuka aykırı nitelikte olmayacağını, bu kapsamda üçüncü 
kişilerden gelebilecek hak ve/veya tazminat taleplerinden kaynaklanan bütün 
sorumluluğun kendisine/kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder . 

3.12. Kullanıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Albaraka’nın defter ve kayıtları ile 
mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, 

bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi 
niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.13. Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek her türlü 
uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili 
kılınmıştır. 

3.14. Kullanıcı, Başvuru Formu’nu doldurup formun altında bulunan " Kullanıcı Sözleşmesi'ni 
okudum, kabul ediyorum" butonunu tıkladığında Sözleşme yürürlüğe girecek olup, 
Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse feshedilse dahi Kullanıcı’nın Sözleşme’den 
kaynaklanan sorumlulukları/yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir. 

 

 

 
 


