Teknoloji Üreticileri/Sağlayıcıları (Tedarikçi) için
i40Markt (www.i40markt.com)
Portal kullanım koşulları
1 Temmuz 2020
1 Giriş
1.1

EDT Center Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (bundan böyle “EDT Center” olarak anılacaktır),
teknoloji üreticileri ve kullanıcıları arasında, bilgi işlem hizmetleri ve teknoloji çözümleri ile ilgili
aracı görevi üstlenerek, kendi web siteleri (www.i40markt.com), (www.i40markt.de)
http://www.edtcenter.com) ya da çözüm ortaklarının siteleri üzerinden internet tabanlı teknoloji,
yazılım, çözüm seçim ve değerlendirme platformu hizmeti vermektedir. EDT CENTER,
kullanıcıların, dijital dönüşüm, endüstri 4.0 projelerinin yatırım öncesi pazar araştırma ve
tekliflendirme sürecinde, gerekli standart ya da firmalara özel ihtiyaçlarını karşılaştırarak ve
değerlendirerek, mevcut pazardaki çözümleri analiz etmelerine olanak verir. EDT CENTER,
teknoloji üretici ya da satıcı firmalara, potansiyel müşteri bilgilerinin toplanması ve kullanıcı
tarafından talep edilen tekliflendirme sürecinin yönetilmesi konularında hizmet verir. Teknoloji
üretici ya da servis veren firmaların "i40Markt Portal kullanım lisansı”, aşağıdaki şartları
kapsamaktadır. Bu şartlar, "i40Markt Portal” kullanıcıları ve EDT CENTER arasındaki ilişkiyi
“tedarikçi lisansı” ile sözleşme altında düzenler. "i40Markt Portal“a kayıt olmak, bu belge
içerisinde yer alan koşulların kabul edildiği anlamına gelmektedir. EDT CENTER, bu lisans
kullanım şartlarını önceden haber vermeksizin değiştirme ve düzenleme hakkını elinde tutar.
EDT CENTER, yapılacak düzenleme ya da değişiklikleri, zamanında ilgililere bildirecektir.

1.2

EDT CENTER, i40Markt Portal için kullanıcı tiplerini şu şekilde tanımlar:

1.3

•

“Teknoloji kullanıcıları”, kendileri ya da çalıştığı firma adına, platform üzerinden dijital
dönüşüm teknolojileri alanında yazılım, çözüm ya da hizmet arayan firmalardır.

•

“Teknoloji Tedarikçileri” (Teknoloji çözümü ya da hizmeti sağlayan firmalar), teknoloji
çözümleri ve servis hizmeti üreten, onların satıcıları ( “Value Added Reseller”),
bağımsız teknoloji tedarikçileri ("Independent Technology Vendors") ya da sistem
entegratörleridir ( "System integrators").

•

“Danışman” ise bağımsız çalışan ve bir ya da birden fazla firma için dijital teknolojiler
alanında ürün, çözüm ya da hizmet arayan ve değerlendiren kişidir.

Teknoloji tedarikçileri, i40Markt Portal ile çözümlerini ve ürünlerini platform üzerinde
yayınlayarak, hedef gruplara ulaşabilir, fırsat iletişim bilgilerini elde edebilir ve tekliflendirme
sürecine dahil olabilirler.

2 Kayıt / Aktivasyon
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2.1

Teknoloji Tedarikçileri i40Markt Portal’ı kullanmadan önce kayıt yapmak zorundadır.

2.2

Tedarikçi kayıt sırasında girdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve ileride bu doğru bilgiyi
koruyacağını garanti eder. Tedarikçi kullanıcı bilgilerinde değişiklik olduğunda EDT CENTER’ı
bilgilendirmekle yükümlüdür. Kullanıcı herhangi bir takma ad kullanamaz.

2.3

Kayıt işleminin tamamlanması ile tedarikçi, aşağıda belirtilen lisans şartlarına bağlı " i40Markt
Portal" kullanımını düzenleyen giriş yetkisini EDT CENTER’den talep eder. EDT CENTER,
kullanıcı için " i40Markt Portal” hesabını aktif hale getirerek bu talebi onaylar. Bu aktivasyon ile
sözleşme geçerli hale gelir.

2.4

Bu sözleşmenin içeriğinde yer alan koşullar ile sadece dijital teknoloji çözümleri ve hizmetleri
sunan şirketler ve yetkili temsilcileri i40Markt Portal kullanım hakkını elde ederler.

2.5

EDT CENTER , i40Markt Portal tedarikçi kaydını iki farklı yapıda değerlendirir. Bunlar “Şirket
Hesabı” ve “Kullanıcı Bazlı Hesap” dır. Şirket hesabı, tedarikçi firmaya ait bilgileri, Kullanıcı
Bazlı Hesap ise kullanıcının kişisel bilgilerini yönetir. Kullanıcı Bazlı Hesap, ilgili kullanıcının
hizmet verdiği şirket hesabının altında tanımlanmalıdır. Eğer şirket hesabı yok ise, otomatik
olarak yaratılır ve onay işlemini takiben aktif hale getirilir. Ardından, bu şirket ile bağlantılı
kullanıcılar tarafından açılan hesaplar, şirket hesabına bağlanabilir.

2.6

Kullanıcı Bazlı Hesap sadece kayıtlı kullanıcının kişisel kullanıma yöneliktir. Başkaları
tarafından kullanılamaz. Erişim verilerinin iletilmesine veya başkaları tarafından kayıtlı kişi
adına kullanımına izin verilmesi tedarikçinin sorumluluğundadır.

2.7

Kullanıcı Bazlı Hesap ile ilgili olarak EDT CENTER, farklı yetkilendirme özellikleri sunar.
"Kullanıcı Yöneticisi", belli bir sınır olmaksızın, firma, ürün ve servisleri ile ilgili tüm bilgileri
düzenleme, değiştirme, yeni kullanıcı hesabı yaratma, silme ve yetkilendirme, müşteri adayları
ve teklifler ile ilgili bilgileri alma haklarına sahiptir. “Veri Bakım Yöneticisi” şirket ve ürün
bilgilerini girme ve düzenleme hakkına sahiptir. “Fırsat Yöneticisi” fırsatları görme,
“Tekliflendirme Yöneticisi” tekliflendirme davetlerini görme ve ücretli işlemleri (örn.
Tekliflendirme katılım) yapma hakkına sahiptir. Bir kullanıcı bu maddede belirtilen rollerden
birine yada birden fazlasına sahip olabilir.

2.8

İlgili şirket için açılmış ilk Kullanıcı Bazlı Hesap, "Kullanıcı Yöneticisi" yetkisi alır. "Kullanıcı
Yöneticisi", aynı şirket içerisinde başka bir kullanıcıya bu yetkiyi transfer edebilir. Yönetici
yetkisi verilmiş kullanıcı, kendisine yetki veren kullanıcı üzerinde işlem yapabilir. İlk kullanıcının
erişim hakları aynı şirketteki diğer kullanıcı yöneticisi tarafından iptal edilebilir.

2.9

“Kullanıcı Yöneticisi” tarafından yaratılan yeni Kullanıcı Bazlı Hesap, hiç bir kısıtlama
olmaksızın lisans kullanım şartlarına tabi tutulur.

2.10 Tedarikçi olarak “i40Markt Portal” üzerinden kayıt, Kullanıcı Bazlı Hesaba bağlı da olsa şirket

yaratma ve aktivasyon ile teknoloji çözümü ve şirket isminin listelenmesi ücretsizdir. Herhangi
bir ücretli hizmet kullanımdan önce kullanıcı bilgilendirilmektedir. Kullanıcının açık bir
sözleşmesi olmaksızın herhangi bir ücret tahsil edilmez. Ücretler, ilgili hizmetin alımında
sunulmaktadır.
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2.11 Şirket Hesabı ve Kullanıcı Bazlı Hesap süresizdir. Hesabın aktif hale getirilmesi için ön koşul,

kayıt formunda belirtilen şirket ile ilgili zorunlu bilgilerin girilmiş olmasıdır. Ek olarak, tedarikçi,
şirketi, çalışanları ve teknoloji çözümü ile ilgili bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti eder.
Tedarikçi, bu bilgilerdeki herhangi bir değişiklikte EDT CENTER’ı anında bilgilendirmelidir.
Herhangi bir çalışan şirketten ayrıldığında, bağlı hesabı artık geçerli değildir.

2.12 EDT CENTER aşağıdaki durumlarda, Şirket Hesabı ve Kullanıcı Bazlı Hesabı pasif duruma
geçirme hakkını saklı tutar.

- Tedarikçi bilgileri tam olarak girilmemiş, güncel değil ya da EDT CENTER’ın doğruluğu
yönünde endişelerinin olması halinde,
- i40Markt Portal kullanımında, bu lisans şartlarının herhangi biri yerine getirilmediğinde,
- Ücretli servislerde ücret ödenmediğinde.
EDT CENTER, tedarikçi tarafından sağlanan bilgilerin tam olarak girilmemiş olması, güncel
olmaması ya da doğruluğu yönünde endişesi olduğunda değiştirme hakkını saklı tutar.

2.13 Tedarikçinin listelenmesi için belirttiği ürün yada hizmetler, gerekçe gösterilmeden yazılı bir

form ile (metin ya da e-mail ) iptal edilebilir. Kayıtlı Kullanıcı Bazlı Hesap sebep gösterilmeden
tedarikçi tarafından yazılı bir form ile (metin ya da e-mail ) bloke edilebilir. Kullanıcı Bazlı Hesap
yetkisi sebep gösterilmeden herhangi bir zamanda tedarikçi tarafından yazılı bir form ile (metin
yada e-mail ) değiştirilebilir.

3 Teknoloji Tedarikçisinin Yükümlülükleri
3.1

i40Markt Portal hesabının kayıt edilmesi ile, tedarikçi, şirketi ya da sunmakta olduğu ürün ve
hizmetler ile ilgili doğru, eksiksiz ve güncel bilgiyi vermek, ek olarak, değişiklik olduğunda bu
bilgileri güncellemek zorundadır.

3.2

EDT CENTER ve tedarikçi arasında sorunsuz bir işbirliği için, tedarikçi yetkili olacak kişiyi atar
ve sisteme kaydeder. Bu kişi ya da kişiler, EDT CENTER ve tedarikçi arasında soruların ya da
sorunların çözümü konusunda koordinasyon görevini üstlenir. Yetkili kontak kişi, yönetici
yetkisinde Kullanıcı Bazlı Hesap sahibi olmalıdır. EDT CENTER, Şirket Hesabı’nın yönetici
yetkisinin bu yetkili kontak kişide olduğunu varsayar. Eğer Şirket Hesabı’na bağlı birden fazla
yönetici hesabı var ise, tedarikçi hangisinin yetkili kontak olduğunu bildiren yazılı bir form ile
EDT CENTER’a bilgilendirmek zorundadır.

3.3

Tedarikçi, Kullanıcı Bazlı Hesap sahibi herhangi bir çalışanının işten ayrılması durumunda EDT
CENTER’a bilgilendirmek zorundadır. Ayrıca tedarikçi bu durumda ilgili Kullanıcı Bazlı Hesabı
pasif hale getirmekle de yükümlüdür.

3.4

i40Markt Portal içerisinde yayınlanan veri, içerik, özellik katalogları ve analiz sonuçları telif
hakkına tabiidir. Kullanımına sadece i40Markt Portal uygulamalarında izin verilmektedir.
Tedarikçi, i40Markt Portal’ın içeriğini, kataloglarını, verileri ve analiz sonuçlarını i40Markt Portal
dışındaki uygulamalarda kullanamaz ve üçüncü bir şahsa ya da şirkete dağıtamaz. Bu bilgiler,
Internet platformu üzerinde i40Markt Portal dışında üçüncü şahıslara yada şirketlere
aktarılamaz. Tedarikçi tarafından İş Yazılım Kullanıcı bilgilerinin ya da " i40Markt Portal”ın
yanlış kullanılması ile ilgili bir şüphe oluştuğunda, EDT CENTER tedarikçi hesabını bloke
edebilir. İçerik, kataloglar, veriler ve analiz sonuçları sözleşmede belirtilen amaçlarda
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kullanılabilir. Eğer herhangi biri lisans kullanım şartlarını yerine getirmez ise EDT CENTER
cezai bedel olarak para talep edebilir.

4 Teknoloji Kullanıcısı Bilgilerinin Dağıtımı (Müşteri Adayı Bulma)
4.1

Teknoloji kullanıcıları (teknoloji çözümü arayan firmalar), gerek açık portal üzerinden gerekse
kayıt olarak pazar analizi yaparlar. EDT CENTER, tedarikçilerin şirketi ya da ürünleri ile ilgili
sistemde kayıtlı bilgileri ile Teknoloji Kullanıcı taleplerini karşılaştırarak eşleştirme yapar ve
anonim bilgi olarak sunar. EDT CENTER, listelenen tedarikçi firmalara, bu teknoloji ürünü ya
da çözümü arayışı içinde bulunan firmaların iletişim bilgilerini paylaşmayı teklif eder.

4.2

Anonim proje bilgisine bağlı olarak, tedarikçi, pazarlama amaçlı son kullanıcının kayıt ve
sonrasında oluşturduğu tüm iletişim ve arama profil bilgilerini alıp almama konusunda karar
verir.

4.3

Eğer potansiyel müşteri ve proje bilgisini (“fırsat”) almaya karar verirse, portal kayıt
özelliklerine bağlı olarak ücretsiz ya da fiyat listesindeki şartlara göre tüm bilgileri elde edebilir.
Fırsat fiyatlamalarında geçerli fiyat alım sırasında sunulur. Fiyatlama, fırsatın niteliğine bağlı
olarak farklılık gösterebilir. Tahsilatı fatura tarihinden itibaren 14 gündür.

4.3

EDT CENTER, fırsat bilgilerini en fazla 15 tedarikçiyle paylaşabilir. Bu bilgiler bir kere
dağıtıldıktan sonra (örn. tüm iletişim bilgileri tedarikçinin i40Markt Portal hesabında görünür)
geri iade edilemez. Ancak EDT CENTER iade sebebini kabul ederse mümkündür.

5 Garanti
5.1

i40Markt Portal’ın ile EDT CENTER, internet kullanıcılarına teknoloji çözümleri arama, seçme
ve tekliflendirme imkanı verir. EDT CENTER hiç bir zaman tedarikçi firma ve teklif alan firma
arasındaki sözleşme içerisinde yer almaz. Teknoloji tedarikçisi firma ve teklif alan firma
arasındaki sözleşmeye bağlı bir ilişki vardır. EDT CENTER, teknoloji talep eden firma verilerinin
güncelliğini garanti etmez. Tekliflendirme süreci sonunda yazılım talep eden firma talebi geri
çekebilir, iptal edebilir ya da erteleyebilir.

5.2

EDT CENTER, i40Markt Portal’ın erişimi ile ilgili kesintisiz hizmet garantisi vermez. Ek olarak
EDT CENTER, i40Markt Portal’ın teknik sorunlar ve aşırı yüklenmesi ile ilgili de garanti
vermemektedir. EDT CENTER, i40Markt Portal’’ın içeriğinin ve kapsamının korunması, erişim
süreleri ve kullanıcı hakları ile ilgili değişiklik hakkını elinde tutar.

6 Veri Güvenliği
6.1

EDT CENTER, platform üzerinde güvenli bir uygulama amacıyla tedarikçi bilgilerini barındırma
hakkına sahiptir. EDT CENTER, veri güvenliği şartlarını sağlayan üçüncü parti firmalara verileri
transfer edebilir. Ek olarak, EDT CENTER, istatistiksel amaçlı ya da pazar araştırma verisi
olarak bu bilgileri yayınlayabilir.
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6.2

i40Markt Portal’’a kayıt yapılması ile, teknoloji tedarikçisi firma, i40Markt Portal’a girilen bilgileri
pazar araştırma ve pazarlama amacıyla saklamasına ve EDT CENTER’a üye olan ya da
bağlantılı firmalara transfer etmesine izin verir.

6.3

Teknoloji üretici ya da satıcı firma herhangi bir zamanda yazılı bir form ya da
contact@edtcenter.com adresine e-mail göndererek kendi bilgilerinin EDT CENTER’in
bağlantılı firmalara bilgi transfer etme yetkisini iptal edebilir.

6.4

Tedarikçi, mevcut internet teknolojisi, veri güvenliğinin garantisinin olmadığını ve kişisel bilgiler
içerse bile gönderilen e-maillerin şifreli olmadığını kabul eder.

6.5

Tedarikçi, tekliflendirme sürecinde teknoloji talep eden firmaya gerekli bilgileri doğru olarak
göndermekle sorumludur.

6.6

Tedarikçinin yükümlülüğü güvenli veri transferi sağlamaktır. EDT CENTER, verinin silinmesi
ya da kaybından dolayı sorumlu tutulamaz.

7 Sorumluluk / Muafiyet
EDT CENTER, organları ve yardımcı ögeleri, platform içerisinde teknoloji tedarikçileri
tarafından girilen verilerin değerlendirme amaçlı kullanılmasını sağlar. Bu verilerin yanlış, eksik
girilmesinden kaynaklanan durumlarda sorumluluk almaz.

8 Final
8.1

İş bu sözleşme, Türkiye Hükümeti kanunlarına tabii olacak ve bu kanunlar çerçevesinde
yorumlanacaktır.

8.2

Herhangi bir anlaşmazlıkta yetkili mahkemeler İstanbul mahkemeleridir.

8.3

Bu lisans şartları ve sözleşmesinden ancak EDT CENTER Eğitim ve Danışmanlık LTD. ŞTİ. ile
yazılı bir form üzerinden imzalanarak vazgeçilebilir.
Bu koşullardan birinin veya birçoğunun kısmen veya tamamen işlevsiz kaldığı veya kalacağı
durumlarda, sözleşmenin diğer koşulları bundan bağımsızdır ve etkilenmez.
Aynı şekilde Türkiye Hukuk Sistemi’nde yer almayan bir madde var ise bu,Türkiye için diğer
sözleşme maddelerini etkilemez
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