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Platformu Katılım Koşulları 

 
1. itelligence of Things Initiative İnovasyon Destek Platformu 

 

 itelligence Türkiye (bundan böyle „organizatör“ olarak da anılacaktır) itelligence of Things Ini-
tiative İnovasyon Destek Platformu (bundan böyle inovasyon destek platformu“ olarak anıla-
caktır) düzenlemektedir. 

 

 İnovasyon destek platformu; dijitalleşme, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi, blockchain, 
robotik süreç otomasyonu ve Endüstri 4.0 alanında inovatif proje fikirlerinin seçilmesi ve bi-
linçli bir şekilde teşvik edilmesiyle ilgili bir organizasyondur.  

 

 Bu amaçla, organizatör tarafından oluşturulan bir jüri, yapılan başvurular arasından bir veya 
daha fazla sayıda projeyi seçecektir. 

 

 Jüri tarafından seçilen proje, organizatör tarafından danışmanlık hizmetleri verilerek 35.000 
Euro’ya kadar desteklenecektir.  

 
2. İnovasyon Destek Platformu katılım/başvuru süreci 

 

 Organizatörün müşterisi olup olmadığına bakılmaksızın, merkezi Türkiye‘de bulunan ve SAP 
kullanan tüm şirketler bu inisiyatife katılma hakkına sahiptir. Bu şirketler başvuru belgelerinin 
teslim edilmesiyle birlikte kendi fikirlerinin teşvik edilmeye değer olarak seçilmesi için başvu-
ruda bulunmuş olacaktır. Başvuruda bulunan şirketler, bundan böyle „aday“ olarak anılacak-
tır. Her şirket sadece bir projeyle kayıt yaptırabilir ve teşvik başvurusunda bulunabilir.  

 

 itelligence, katılımcı şirket namına başvuruda bulunan şahsın temsil edilen şirket namına bu 
tür organizasyonlara katılmaya ve böylece şirket için bu katılımdan doğan hakları kullanmaya 
ve yükümlülükleri yerine getirmeye tüm kapsamıyla yetkili olduğunu düşünerek hareket et-
mektedir.  

 

 Başvuru ve katılım isteğe bağlı ve ücretsizdir. 
 

 Başvuruda bulunmak için her aday başvuru formunu eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak dol-
durmalı ve başvuru süresinin sonuna kadar organizatöre iletmelidir. Her aday verdiği bilgile-
rin içeriğinin doğruluğundan sorumludur. Başvuru tarihinin elektronik olarak tutanağa geçiri-
len giriş tarihi, başvuru süresine riayet edilip edilmediğinin kontrol edilmesini sağlayacaktır.  

 

 Her aday kendi başvurusuna yönelik hazırlıklar, inovasyon destek platformuna katılımıyla il-
gili masrafları kendisi karşılayacaktır. Adaylar yaptıkları masrafların tazmin edilmesini talep 
etme hakkına sahip değildir.  

 

 Katılım için ne katılımcının önceden organizatörden yazılım satın alması, ne de katılımcının 
önceden organizatörü danışmanlık hizmetleriyle görevlendirmiş olması şarttır.  

 

 İnovasyon destek platformuyla ilgili değerlendirme aşaması 17.01.2020 tarihinde başlaya-
caktır ve 27.01.2020 tarihinde sona erecektir. Fakat organizatör, inovasyon destek platformu 
her zaman önceden fesih ihbarında bulunmadan ve sebeplerini bildirmeden iptal etme veya 
zamanından önce bitirme hakkını saklı tutar. Organizatör bu imkanı özellikle teknik veya hu-
kuki sebeplerden dolayı usulüne uygun bir uygulamanın sağlanamayacak olması durumunda 
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kullanacaktır. Adaylardan birinin davranışı nedeniyle bu tür bir sonlandırmaya sebebiyet ver-
mesi durumunda, organizatör bu adaydan tazminat talep edebilir.  

 
3. İnovasyon Destek Platformu’nun dışında tutulanlar 

 

 itelligence Türkiye şirket çalışanları ve onların aileleri, ayrıca itelligence Türkiye şirketinin iş 
ortakları, NTT şirketler grubu bünyesinde yer alan şirketler ve itelligence AG şirketine bağlı 
olan şirketler bu inisiyatife katılamaz. 

 

 Ayrıca, özellikle yanlış beyanda bulunan, başka bir şekilde manipülasyon yaparak avantajlar 
elde eden/elde etmiş olan, başvuru belgesinin teslim edilmesiyle birlikte iletişim kurulması 
konusunda vermiş olduğu muvafakati geri çeken, başvuru belgesinin teslim edilmesiyle bir-
likte şirketle ilgili bilgilerin organizatör tarafından reklam amacıyla kullanılması konusunda 
vermiş olduğu muvafakati geri çeken veya başka bir şekilde işbu katılım şartlarını ihlal eden 
adaylar inisiyatiften ihraç edilebilir.   

 

 Ayrıca organizatör sebep bildirme zorunluluğu olmaksızın şirketlerin seçmelere katılmasını 
veya başvurmasını engelleme hakkını kendinde saklı tutar.  

 
 

 İnovasyon destek platformu inisiyatifine katılımla ilgili bir hak iddiasında bulunulamaz. 
 

 
4. Seçimin yapılması 

 

 Başvuru süresi sona erdikten sonra organizatör kendisine ulaşan bütün başvuruları uygun bir 
süre içerisinde inceleyecektir. 

 

 Organizatör tarafından görevlendirilen jüri, başvurular arasından bir projeyi -veya organizatö-
rün takdirine göre- daha fazla sayıda projeyi seçebilecektir.  

 

 Organizatör, projesi/projeleri seçilen adayı/adayları bilgilendirecektir. Bu amaçla, organizatö-
rün bir çalışanı, ilgili aday tarafından başvuru çerçevesinde ilgili şirketin muhatap olarak belir-
lenen çalışanıyla yazılı olarak, e-posta yoluyla veya telefonla irtibat kurar. Her aday, organi-
zatörün bu konuyla ilgili olarak kendisiyle irtibat kurabileceğini kabul ettiğini açıkça beyan 
eder. Seçilen şirketteki/projedeki muhatabın mesajı alındıktan sonra dört hafta içerisinde 
başvuruda bulunmaması halinde, teşvik hizmetlerinden yararlanma hakkı ortadan kalkar ve 
başka bir şirket/proje seçilir.  

 

 Teşvik hizmeti yerine nakit ödeme yapılması veya başka bir hizmet/mal talep edilemez. 
 

 Seçilen bir şirket, teşvik olarak verilmesi öngörülen danışmanlık hizmetlerini hangi proje için 
başvurduysa o proje için kullanmakla yükümlüdür. Başka projelere veya başka bir şirketine 
devir yapılmasına izin verilmez. 

 
 

5. Seçilen projenin uygulamaya konulmasıyla ilgili çerçeve şartlar 
 

Organizatör, teşvik hizmetlerini seçilen proje için, hizmetin verildiği anda danışmanlık hizmetleri 
konusunda geçerli olan ilkelere uygun olarak verecektir. Bu ilkeler hizmet verilmeye başlanma-
dan önce, zamanında adaya açıklanacaktır. 
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6. Verilerin korunması 
 

 İnovasyon destek platformuna katılmak için, şirketle ilgili bilgiler ve şirket namına inisiyatife 
katılan şahsın kişisel bilgileri (adı ve soyadı, diğer iletişim bilgileri) gereklidir. Aday kendisi 
tarafından verilen bilgilerin gerçeğe uygun ve doğru olduğunu garanti eder. 

 

 Organizatör, gizlilik ve verilerin korunmasıyla ilgili kanuni hükümlere riayet etmekle yüküm-
lüdür. 

 

 Katılım sırasında bir şahıs tarafından iletilen kişisel bilgiler kazananın tespit edilmesi ve 
elektronik olarak bilgilendirilmesi amacıyla elektronik olarak kaydedilecek olup organizatörün 
veri tabanında inovasyon destek platformu projesi süresince ve inisiyatif sona erdikten sonra 
6 ay boyunca saklanacaktır. Organizatör, bir adayın seçilmesi durumunda, aday tarafından 
verilen kişisel bilgileri iletişime devam etmek için kullanma ve proje aşaması süresince bu 
bilgileri saklamaya devam etme hakkını saklı tutar. Kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili daha 
fazla bilgi için aşağıda belirtilen internet adresinden kişisel bilgilerin korunması hakkındaki 
beyannamemizi inceleyiniz: https://itelligencegroup.com/tr/privacy/ 

 

 Organizatör bilcümle şirket bilgilerinin ve adayın kişisel bilgilerinin kendi rızaları olmadan 
üçüncü şahıslara iletilmeyeceğine ve üçüncü şahısların kullanımına bırakılmayacağını 
garanti eder. 

 

 İnovasyon destek platformunda proje desteği vermek üzere seçilen şirket, beyan etmiş ol-
duğu muvafakatini her zaman geri çekebilir. Geri çekme talebi organizatörün künyede belirti-
len iletişim bilgileri kullanılarak bildirilmelidir. Muvafakat geri çekildikten sonra, toplanan ve 
hafızada saklanan şirket bilgileri hemen silinecektir.  

 
7. Yayınlama ve referans faaliyetler 

 

 Temsil edilen şirket, inisiyatife katılımıyla birlikte, başarılı olarak yukarıda bahsi geçen 
jüri tarafından seçilmesi durumunda adının, şirketinin faaliyet alanının/müşteri logosu-
nun ve kendisi tarafından sunulan projenin zaman açısından sınırsız bir şekilde orga-
nizatör tarafından kullanılan reklam medyalarında yayınlanmasını kabul ettiğini beyan 
eder. Temsil edilen şirket, ayrıca kendi adının basın bültenlerinde ve diğer elektronik 
ve/veya basılı medyada „İnovasyon Destek Platformu kazananı“ olarak belirtilmesini 
kabul ettiğini özellikle beyan eder. Bu beyan, organizatörün internet sayfasındaki ilan-
ları ve organizatörün sosyal medya platformlarını da (örneğin, web siteleri, Linkedin, 
Facebook, Twitter ve bunun gibi) kapsamaktadır.  

 

 Aynı şekilde, seçilen projenin başarıyla tamamlanmasından sonra hem şirketle bağlan-
tılı olarak bu projeyle ilgili bir başarı hikayesi kaleme alması ve yukarıda bahsi geçen 
medyada yayınlaması, hem de kendi referans föylerinde ilgili şirketi alamet-i fari-
kası/müşteri logosu ve şirketle ilgili genel resimlerle herkesin görebileceği şekilde tanıt-
ması için de organizatöre izin verilmektedir. 

 

 İki taraflı mutabakat sağlandıktan sonra şirket referans aktiviteler (örneğin, refe-
rans videolar ve fuarlarda veya kurum dahilindeki organizasyonlarda bilgilendirme-
ler) için hazır olacaktır. Her halükârda referans müşteri sıfatıyla organizatörün en 
az iki organizasyonuna katılması şarttır. 

 

 Organizatör ve organizatöre bağlı olan bütün şirketler bu faaliyetler için dünya genelinde 
yerel ve/veya global pazarlama ve reklam amaçlı düzenlenen belgelerin ve materyallerin 
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içeriğinden faydalanabilir. Bu kural, hem dahili, hem de harici olarak, tüm kapsamıyla 
veya kısmi olarak, bireysel içerik elemanı olarak veya sunumlara, yayınlara, reklama ve 
sosyal medya iletişimine yönelik içerik bileşenleri olarak bu içerikleri tekrar kullanma ve 
bunlardan faydalanma hakkını da kapsamaktadır, fakat bu hak ile sınırlı değildir.  

 

 Hazırlanan bir doküman, yayınlanmadan önce metin içerikleri katılımcı şirket tarafın-
dan da onaylanacak, serbest bırakılacaktır. Yukarıda bahsi geçen dokümanların ve 
materyallerin özetleri ve/veya tercümeleri çerçevesinde, müşterinin adı ve alamet-i fa-
rikası/müşteri logosu kullanılabilir.  

 

 Katılımcı şirket her zaman yazılı beyanda bulunarak, sebeplerini bildirmeksizin, dokü-
manların, materyallerin ve içeriklerin organizatör tarafından kullanılması için verilen 
mutabakatı geri çekebilir.  

 
8. Organizatörün geri ödeme talebi  

 
Bir adayın organizatörden bir teşvik alması ve ardından adayın katılım şartlarını ihlal ettiğinin or-
taya çıkması veya adayın reklam amacıyla verilerinin kullanılması için vermiş olduğu onayı geri 
çekmesi durumunda, organizatör, sağlanan teşviki geri talep etme ve verilen danışmanlık hizme-
tinin bedelini güncel fiyat listesine uygun olarak isteme hakkına sahiptir.  
 
9. Sorumluluk 

 

 Söz konusu zararlara organizatör (organizatörün organları, elemanları veya ifa yardımcıları) 
tarafından kasten, büyük ihmalkârlık sonucu veya yükümlülüklerin ihlal edilmesi sonucunda 
sebebiyet verilmediği sürece, organizatör, aktarımdaki hatalar, gecikmeler veya kesintiler, 
teknik uygulamalarda veya hizmetlerde meydana gelen arızalar, doğru olmayan içerikler, ve-
rilerin kaybolması veya silinmesi, virüsler nedeniyle veya başka bir şekilde inovasyon destek 
platformuna katılım sırasında meydana gelebilecek hasarlardan/zararlardan sorumlu değildir.  

 
10. Diğer 

 

 İşbu belgede yer alan münferit hükümlerin geçersiz hale gelmesi veya gelecek olması ha-
linde, diğer katılım şartlarının geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir.  

 

 Organizatör, özel olarak haber vermeye gerek olmaksızın bu katılım şartlarını her zaman tek 
taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.  

 


