
KURAL ve ŞARTLAR 

Bu belge, girişimci adaylarının Brisa Yolculuğun Öncüleri programına katılımları ile ilgili kural ve şartları içerir. 

Projelerini Workinlot platformu üzerinden Brisa’ya ileten girişimci adayları aşağıdaki hususları kabul, beyan 

ve taahhüt etmiştir. 

Program ile detaylı bilgiler için http://www.yolculugunonculeri.com adresini inceleyebilirsiniz. 

Genel Şartlar 

1. www.yolculugunonculeri.com internet sitesi ve Workinlot platformunda yayınlan şartlar, girişimci 

adayları tarafından incelenmiş ve kabul edilmiş sayılmaktadır. 

2. Programa katılan girişimci adaylarının projelerinin değerlendirilmeye alınması için 18 yaşını aşmış 

olmaları gerekmektedir. 

3. Sadece Workinlot platformu üzerinde açılmış, dijital kuluçka sürecine başlamış ve 

https://tinyurl.com/onculer adresindeki başvuru formunu doldurmuş ekiplerin projeleri 

değerlendirmeye alınacaktır. 

4. Projelerin kanuna ve adaba aykırı olması, başka üçüncü şahıslara ait olması veya üçüncü şahısların 

fikri ve sinai mülkiyet hakları olması durumlarında, projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Brisa veya Workinlot’ın, değerlendirmeye alınan ancak ödüllendirilmeyen projelere ilişkin ret 

sebeplerini, proje ekipleri ile paylaşma zorunluluğu yoktur. 

6. Brisa program takvimini, ödülleri ve uygulama şekillerini, girişimci adaylarına önceden bildirmeden 

değiştirme hakkına sahiptir. 

7. Programa katılımda Brisa’ya Workinlot platformu üzerinden iletilen her türlü fikir, bilgi, belge, çalışma, 

teknoloji ve diğer materyaller, (i) Brisa tarafından hali hazırda bilinen, sahip olunan, kullanılan bir 

husus ise; (ii) Brisa’ya ait devam eden bir projenin, çalışmanın, ürünün, fikrin ve benzeri bir unsurun 

konusunu teşkil ediyor ise; ve (iii) bu doğrultuda, hali hazırda Brisa tarafından bilinen, sahip olunan, 

kullanılan bir çözüm ise ilgili projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Proje Ekiplerinin Hakları 

1. Geliştirilen tüm projeler ile ilgili 5849 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunu’ndan doğan haklar, proje ekibine aittir. Workinlot veya Brisa bu projeler ile ilgili 

hiçbir hak iddia edemez. 

2. Proje ekipleri, geliştirdikleri projelere istinaden, Brisa ile görüşmelere başlama, destek alma ve iş 

geliştirme faaliyetlerine başlama konularında tamamen kendi iradelerini kullanırlar. 

3. Workinlot platformunda, tamamen proje ekiplerinin özgür iradesi ve kararı ile yayınlanan projeler, 

herhangi bir fikri mülkiyet koruması kapsamında ise, proje ekibi tarafından bu durumun açıkça 

belirtilmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, proje ekibi, haklarını korumak için gerekli adımları 

atmaktan sorumludur. Brisa ve Workinlot, bu hakları kabul etmek ve onurlandırmaktan sorumludur. 

Önemli Notlar: 

• Proje sahipleri geliştirdikleri projelerini, Workinlot platformunda Brisa ve diğer platform kullanıcılarına 

açıkladığı andan itibaren, ilgili 5849 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu’nda belirtilen şartlar dahilinde koruma altına almadıkları ve doğru zamanda Brisa ve 

Workinlot’a bu durum ile ilgili bir bilgilendirme yapmadıkları sürece, herhangi bir fikri mülkiyet hakları 

ihlali talebinde bulunamazlar. 

• Projeler, yukarıda belirtilen şartlara uygun bir şekilde Workinlot platformunda yayınlandığı andan 

itibaren, kamuya mal olmuş bilgi olarak değerlendirilir. 

http://www.yolculugunonculeri.com/
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