
SİBER GÜVENLİK GİRİŞİMCİLİK HIZLANDIRMA PROGRAMI  HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tarafları

 İzmir  Büyükşehir  Belediyesi  adına  Bilgi  İşlem Dairesi  Başkanlığı  diğer  tarafta  ise aşağıdaki
kimlik, telefon ve adres bilgileri bulunan……………………………………..  takım  lideri  olup,
bundan sonra Girişimci/ Girişimci Takımı olarak anılacaktır.

Girişimci ve/veya Girişimci Takım Lideri;

Adı ve Soyadı                :                         
T.C. Kimlik Numarası :
Eposta Adresi:   :
Telefon Numarası   :
Girişimci Takımının    :
Adresi                         
Girişimci Takımının       
İş Fikri                            :
Girişimin Adı                      :

2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme “Siber  Güvenlik  Girişimcilik  Hızlandırma  Programı"  kapsamında
desteklenmeye layık görülen  Girişimci  Takımının  program  dâhilindeki  sorumluluklarını,“Siber
Güvenlik  Girişimcilik  Hızlandırma  Programı"  eğitim  ve  etkinliklerine  katılımını  Bilgi
İşlem  Dairesi  Başkanlığı  tarafından  sağlanacak  destekler  ile  ilgili  usul  ve  kuralları
içermektedir.
Siber Güvenlik Girişimcilik Hızlandırma programı girişimci takımlarının teknoloji tabanlı, yenilikçi,
ticari değeri yüksek,iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürerek pazara
sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir kuluçka programıdır.
Siber Güvenlik Girişimcilik Hızlandırma Programı sonucunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı herhangi
bir gelir ya da fayda elde etmemekte olup girişimci  Takım  ve  çalışma  arkadaşları   tarafından
verilen  hizmetleri  tamamen  ücretsiz olarak almaktadırlar. Girişimci Takımı tamamen gönüllü
olarak aldığı eğitimi daha iyi kavrayabilmek için kendi proje fikriyle, çalışma yürütmektedir.

3. Girişimci Adayının Sorumlulukları 

Girişimci Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen
(KENDİSİNE TEBLİĞ EDİLEN) Siber Güvenlik Girişimcilik Hızlandırma Programı  kurallarına
uymakla mükelleftir.  Kurallara uymaması   durumunda   girişimci   takımı  Siber  Güvenlik
Girişimcilik Hızlandırma Programından ihraç edilir.

Girişim Hızlandırma programına kabul edilen Girişimci ve veya Girişimci Takım verilen eğitimlere
katılmakla, eğitimler neticesinde kendilerine verilen ödev ve  görevleri   yerine   getirmekle
yükümlüdür.   Programın   sonunda   Girişimci   Takımın  performansı  değerlendirilecektir.
Değerlendirme neticesinde Girişimci/ Girişimci Takımın programa  devam  edip  etmeyeceği  Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığın  tarafından  Girişimci/  Girişimci  Takıma iletilecektir. Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı uygun  bulmadığı  Girişimci  Takımı  program  dışına  çıkaracaktır. Girişimci Takım bu
durumu peşinen kabul eder.
Girişimci Takım,  Siber  Güvenlik  Girişimcilik  Hızlandırma  Programı  çerçevesinde  aldığı
eğitimler ve hizmetler için İzmir Büyükşehir  Belediyesi'ne bir bedel  ödememekte olup,  İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir bedelde talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.
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Girişimci Takım,iş fikri  ile ilgili  basın açıklaması,  tanıtım, fuar vb. konularda açıklama yapmadan
önce Bilgi  İşlem Dairesi  Başkanlığı'nı  bilgilendirecek ve Siber Güvenlik Girişimcilik Hızlandırma
Programından  destek  aldığını  ifade  edecektir.Basılı  materyallerinde  "Siber  Güvenlik  Girişimcilik
Hızlandırma Programının logosu kullanılacaktır. 
Girişimci  Takım, İzmir  Büyükşehir  Belediyesi  tarafından Girişimci  Takımlarının  projelerini
tanıtmaya   veya   ileriki   yıllarda   yapılacak   olan   programları   özendirmeye,   sosyal sorumluluk
çerçevesinde herhangi bir bedel olmaksızın tanıtımına yönelik hazırlanacak kısa film/video/fotoğraf
çekimi/röportaj veya yazı dizisinde yer alacak görüntü ve verileri  (proje gizliliğini ihlal  etmeyecek
şekilde) yayınlama ve duyurma hakkına sahiptir.
Kuluçka  aşaması  sonrası  yapılacak Sunum Günü etkinliğine katılabilmek için test  ürün /  prototip
geliştirmiş veya mevcut fikrini resmileştirmiş olma şartını girişimci/girişimci takımı peşinen kabul ve
taahhüt eder.
Tüm destek ve ayrıcalıklardan, devam eden eğitimlerden yararlanılması için programların,oturumların
her birine ayrı ayrı %80 devam zorunludur.
Programa katılmaya hak kazanan girişimler İzmir'de kurulmalıdır.

4. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sorumluluk ve Yetkileri

Ön  Başvurusu  olumlu  sonuçlanan  Girişimci  Takıma,  Siber Güvenlik Girişimcilik Hızlandırma
Programı çerçevesinde;  ön kuluçka ve kuluçka programı eğitimleri,  workshoplar, başarı hikayeleri,
sektör liderleri  ile  ekosistem buluşma etkinlikleri  (meetup vs.),  konusunda uzman profesyonellerin
katılacağı online sohbetlere erişim hizmeti verecektir.

5. Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşmeye konu olan  Siber  Güvenlik Girişimcilik  Hızlandırma Programı  hizmeti,  Girişimci
Takıma …./…./2022 tarihinden itibaren verilmekte olup, …./…./2022 tarihinde kendiliğinden sona
erecektir.
Bu sözleşme 2  sayfadan ve 5  maddeden ibaret olup …. / …. /2022 tarihinde imzalanmıştır.

                              
  …………………………                                                 Ahmet Ata TEMİZ                                 
Girişimci Takım Lideri                                 İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi   

 Başkanı                                   
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