
FEV INN İnovasyon Yarışması Etkinlik Katılım Şartnamesi 
 
1 Etkinlik düzenleyicisi FEV TR Otomotiv ve Enerji Araştırma ve Mühendislik Ltd. Şti. (“FEV TR”) başvuru dokümanlarını  
www.fev.com/turkey adresinde duyurmuştur. Başvuru esnasında takım tanıtım yazısı, üye tanıtım yazısı, üye özgeçmişi, katılım 
şartnamesinin onaylandığına dair beyan ve aydınlatma bildiriminin okunduğuna dair beyan bulunması zorunludur. Başvuruyu 
yapan bu adres üzerinden temin edeceği işbu Katılım Şartnamesini onayladığına dair beyanı başvuru dokümanlarına eklemedikçe 
başvuru geçerli kabul edilmeyecektir. 
 
2 Etkinlik takvimi şu şekildedir: 

Aşama Başlangıç Bitiş 
Yarışmanın duyurulması ve başvuruların kabulü 14.03.2022 14.04.2022 
Başvuruların değerlendirilmesi 15.04.2022 25.04.2022 
Finalistlerin değerlendirilmesi 26.04.2022 26.04.2022 
Final raporlarının toplanması 27.04.2022 25.05.2022 
Final raporlarının incelenmesi 25.05.2022 27.05.2022 
Final sunumlarının yapılması ve değerlendirilmesi 28.05.2022 28.05.2022 
Kazanan İlanı ve Değerlendirilmesi 28.05.2022 28.05.2022 

 
3 Etkinliğe sadece takım olarak başvuru yapılabilir. Bireysel katılım mümkün değildir. Başvuran takım en az 5 en fazla 10 kişiden 
oluşmalıdır. Her takım sadece bir başvuru hakkına sahiptir. Takım üyesi başvuran diğer takımlarda eş zamanlı üye olarak yer alamaz. 
FEV TR çalışanlarının birinci derece akrabası olan veya FEV TR ile herhangi bir iş ilişkisi içinde olan kişiler takım üyesi olarak 
başvuramazlar.  
 
4 Başvuran takım üyeleri, başvuru dokümanlarında yer alan tüm bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve doğru olduğunu, gerekli 
başvuru kriterlerini karşıladıklarını kabul ederler. Bilgi hırsızlığı, bilgi hatası olması veya başvuru kriterlerinin karşılanmadığının 
herhangi bir şekilde ortaya çıkması durumunda ilgili başvuru, en başından itibaren geçersiz sayılacaktır. 
 
5 FEV TR, başvuran takımın fikri, projesi, iş planı ve sair fikri hakkı üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunmaz, bunlardan 
yararlanmaz, başvuran takımın hak sahipliğini korumak konusunda herhangi bir sorumluluk da kabul etmez. Bunlar üzerinde 
üçüncü kişi ve kurumların hak talep etmeleri, sair hukuki iddialarda bulunmaları halinde FEV TR hiçbir şekilde sorumluluk kabul 
etmeyecektir.  
 
6 Başvuran takım, dayandığı fikrin, projenin, iş planının ve sair fikri hakkın kendisine ait olduğunu, özgün bir çalışma olduğunu, 
üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını, destek almadığını, bunları daha önce başka etkinliklerde kullanmadığını, üçüncü 
kişi ve kurumlara satmadığını/kullandırmadığını beyan ve kabul eder. İşbu hükme aykırılık nedeniyle FEV TR’ye yönlendirilebilecek 
her tür hukuki iddia ve itirazlardan başvuran takım sorumlu olacaktır. FEV TR bu iddia ve itirazlar nedeniyle herhangi bir zarara 
uğrarsa Başvuran takım bu zararı FEV TR‘nin ilk talebiyle derhal tazmin edecektir. 
 
7 Etkinlik süresince yapılacak bildirimlerde başvuru yapılan e-posta adresi “iletişim adresi” olarak kullanılacaktır. Başvuran 
takımlarda başvurudan sonra herhangi bir üye değişikliği yapılmayacak, takıma yeni üye katılımı olmayacaktır. Takım üye sayısı 5’in 
altına düşmediği sürece takım üyelerinin takımdan ayrılması ve/veya bağlı olduğu takımdan bağımsız olarak yarışmadan ayrılması 
mümkündür. Üye sayısı 5’in altına düşen takım diskalifiye edilir. 
 
8 Kazanan takım, www.fev.com/turkey adresinde ve FEV TR kurumsal sosyal medya kanallarında ilan edilecektir. 
 
9 FEV TR, etkinlik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreleri, kriterleri, jüri üyelerinin belirlenmesi, kazanan takım ve 
üyelerine takdim edilecek hediyeler konusunda Başvuran takım ve üyelerini önceden bilgilendirmeksizin değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. Başvuran takım ve üyeler FEV TR ‘nin bu hakkını kabul ederler. 
 
10 Jüri kararı kesindir. Başvuran takım ve üyelerine Jüriye, kararlarına ve sonuca itiraz hakkı tanınmaz. Kazanan takıma takdim 
edilecek hediyelerle ilgili gündeme gelebilecek her tür vergi ve sair gider kazanan takım üyelerine aittir. 
 
11 Başvuran takım ve üyeleri etkinlik süresince gerek kendi aralarında gerekse diğer takımlar, jüri üyeleri ve sair taraflarla ilgili 
olarak genel ahlak kurallarına aykırı davranmamayı, cinsiyet, cinsel kimlik, sağlık, engel, felsefi düşünceler, inanç gibi konularda 
ayrımcı davranışlar sergilememeyi taahhüt ederler. İlgili takım ve üyelerinin tarafları rencide eden herhangi bir açıklama veya 
paylaşım yaptıkları tespit edilirse bu açıklama/paylaşımı yapan üye bağlı olduğu takımla birlikte derhal diskalifiye edilir. 
 
FEV INN İnovasyon Yarışması Etkinlik Katılım Şartnamesini okudum, kabul ediyorum. 
 
Ad Soyadı-İmza 

http://www.fev.com/turkey
http://www.fev.com/turkey


FEV INN İnovasyon Yarışması 6698 SK Aydınlatma Bildirimi 
 
Son Güncelleme: 07.03.2022 
İşbu aydınlatma bildirimi, FEV TR Otomotiv ve Enerji Araştırma ve Mühendislik Ltd. Şti. (“FEV TR”) ‘nin düzenlemiş olduğu FEV INN 
İnovasyon Yarışması etkinliği kapsamında işlenecek kişisel verileri konu edinmektedir. Bildirim, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır. 
 
Veri Sorumlusu Kimliği:  
FEV INN İnovasyon Yarışması etkinliği süresince FEV TR veri sorumlusu sıfatıyla hareket eder. 
Yazışma bilgileri: kvkk@fev.com 
 
Veri İşleme Amacı:  
Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi: Etkinliğe üniversite öğrencileri takım olarak kabul edilirler ve her bir takımın Başvuru 
Şartnamesini onaylaması, işbu Aydınlatma Bildirimini okuması, bunlara ek olarak FEV TR’ye takım ve üye tanıtım yazılarını ve üye 
özgeçmişlerini bildirmeleri beklenir. Bu dokümanların eksik iletilmesi durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.  
 
Değerlendirmeler takıma yöneliktir ve FEV TR çalışanlarından oluşan bir komite tarafından önceden belirlenmiş kriterlere göre 
yapılır. Bu sürece dahil olan veriler “kişisel veri” değildir.  
 
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması: Etkinliğin güvenirliğini sağlamak ve FEV TR‘yi tanıtmak amacıyla  kazanan takım ile 
üyelerini sosyal medya hesaplarımızda ve kurumsal iletişim materyallerimizde yayınlarız. Yayınlanan içeriklerde: üye olduğunuz 
takım, ad-soyadınız, üniversite ve okuduğunuz bölüm, çevrim-içi toplantılar esnasında alınan ekran görüntünüz, hediyenizi takdim 
etmek üzere düzenleyeceğimiz etkinlikte çekilmiş görüntünüz olabilir. 

 
Başvuran ekiplerde yer alan öğrencilerin çalışan aday havuzuna dahil edilmesi: FEV INN İnovasyon Yarışması etkinliğinin 
amaçlarından biri yenilikçi ve girişimci gençleri FEV TR ‘de istihdam etmek üzere aday özgeçmiş (“cv”) havuzu oluşturmaktır. Bu 
nedenle başvuran takım üyelerinin özgeçmişleri sınırlı süreyle İnsan Kaynakları biriminde saklanır ve uygun pozisyon açıldığında 
size teklif sunulabilir. 
 
Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amacı: Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. 
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması hali ve bilgi teknolojileri altyapısı (veri depolama) konusunda destek aldığımız 
tedarikçilerimiz/paydaşlarımız dışında verileriniz kesinlikle üçüncü kişi ve kurumlara aktarılmayacak ve açıklanmayacaktır. 
 
Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:  
Kişisel verileriniz otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Başvuru dokümanlarının bize ilgili takımdan bir kişi tarafından e-
posta ortamında iletilmesi yeterlidir. Bize dokümanı siz iletecekseniz lütfen bu Bildirimin verisini ileteceğiniz diğer üyeler tarafından 
da okunmasını sağlayınız. Sonuçları açıklamak için bir içerik oluştururuz. Bu içerikte yer alan verileriniz başvuru ve değerlendirme 
kayıtlarından, çevrimiçi toplantıların ekran görüntülerinden ve FEV TR kurumsal kamera cihazlarından toplanarak düzenlenir. 
Başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması sürecinde dayandığımız hukuki sebep 6698 sayılı Kanun’un 5(2) 
maddesinde yer alan “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartıdır. Sonuçlar 
açıklanırken, kişisel verinizin (adınız-soyadınız-üniversiteniz-görseliniz) oluşturulan haber içeriğinde yer almasını istemez ve bu 
durumu bize bildirirseniz sizi dikkate alacağız. 
 
Özgeçmişlerinizin aday özgeçmiş havuzuna dahil edilmesi ve iş tekliflerinin sunulmasında dayandığımız hukuki sebep ise aynı 
maddede yer alan: “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartıdır. Sağlık ve engel durum bilgileri, siyasi, felsefi düşünceler, dünya görüşünüz, 
LGBTIQ gibi eğilimlerinizle ilgilenmeyiz.  Başvuru kayıtlarınızda bu tür özel nitelikli verileri bulundurmadığınızdan emin olunuz, aksi 
durumda hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyeceğimizi bildiririz. 
 
İlgili Kişinin Hakları:  
6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak üzere yasal usule uygun olarak her zaman başvuruda 
bulunabilirsiniz. 
 
FEV INN İnovasyon Yarışması 6698 SK Aydınlatma Bildirimini okudum, kabul ediyorum. 
 
Ad Soyadı-İmza 


