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2020 YILI TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE  

12. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI  

TECHXTILE START-UP CHALLENGE KATILIM KOŞULLARI  

16-17 ARALIK 2020  
  
  

‘Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe İnovatif Girişimciler Arıyoruz!’  
  
  

TECHXTILE Start-Up Challenge’ın Amacı Nedir?  

  

• İhracatta katma değerin artırılması  

• Yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması  

• Yenilikçi ürünler tasarlanması  

• Girişim ve inovasyon kültürünün oluşturulması   

• Yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi  

• Üniversite-Sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi  

• Sanayici ve start-upların beraber çalışmasına katkı sağlanması  

  

Kimler Katılımcı Olabilir?  

  

Dünyada ileri teknolojiye sahip ülkelerin yükselişinin ardında, girişimcinin yeteneklerine ve risk 

üstlenmesine bağlı olan inovasyon yoluyla gerekli teknolojilerin uygulanması yatmaktadır. Bu 

teknolojilerin ortaya çıkartılmasında ise girişimcilik etkin bir rol üstlenmektedir. Girişimcilik beraberinde 

inovatif süreçleri getirmek suretiyle ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. Bu iki faktörün 

geliştirilmesinde ve teşvik edilmesinde kamu kurumlarının yanı sıra sanayi sektöründe faaliyet gösteren 

firmalara, Ar-Ge merkezlerine ve üniversitelere büyük sorumluluk düşmektedir.   

Türkiye de inovasyonun ve girişimciliğin önemini fark etmiş ve tüm kurumlarıyla bu alana önemli 

yatırımlar yapmaktadır. İleri teknolojiye sahip ülkelerle farkı kapatabilmenin yolu ise bu hareketi tabana 

yaymaktan geçmektedir.  

Bu kapsamdan hareketle, TECHXTILE START-UP CHALLENGE ile tekstil sektöründe faaliyet 

gösteren şirketlerin üzerinde çalıştığı, Ar-Ge ve inovasyon için bütçe harcadığı, iş birlikleri aradığı 

teknolojik alanlarda/odaklarda fikir ve ürün geliştiren herkesin katılması, eğitim ve mentorluk 

imkanlarından yararlanması, kendisini geliştirmesi hedeflenmektedir.  
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, mezunlar, 

araştırmacılar, akademisyenler, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan 

ekipler, start-up sahipleri veya kurucuları, özel şirketlerin sahipleri veya kurucuları, bireysel veya ekip 

katılımı şeklinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, 

TECHXTILE START-UP CHALLENGE’a katılabilmektedir. 

 

‘Tekstilde teknoloji ve inovasyon’ odaklı başvurunuzda önereceğiniz teknolojileri iyi aktarabilmeniz, 

jüri önünde de iyi sunabilmeniz beklenmektedir. Ekip katılımlarında bu teknolojileri bilen kişilerin olması 

önemlidir. 

TECHXTILE START-UP CHALLENGE’a dair ayrıntılı bilgiler http://www.techxtile.net/ etkinlik web 

sayfasında ilan edilmektedir.   

Proje başvuru sayısında herhangi sınırlama bulunmamaktadır. (Bir kişi veya bir ekip yalnızca bir ödül 

almaya hak kazanabilmektedir.) 

  

Katılımcıların Sorumlulukları   

  
Ekip katılımlarında bir kişi Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği ile ilişkilerin yürütülmesini teminen proje 

yürütücüsü olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip 

üyelerinin her biri, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği’ne karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.  

Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin 

üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk katılımcıya ait olacaktır. Böyle bir durum tespit 

edildiği takdirde 3 yıl boyunca katılımcının projeleri etkinliğe kabul edilmeyecektir. 

 

Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar ve Etik Değerler  

TECHXTILE START-UP CHALLENGE programını yürüten kurum ve kuruluşlar, bu kurum ve 

kuruluşları temsil eden şahıslar fikri mülkiyet ve sınai haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ve taahhüt 

etmektedir.  

Proje Başvuru Yöntemi    

  

1. Proje başvuruları http://www.techxtile.net/ sayfasında yer alan ‘Başvuru’ sekmesi içerisinde yer alan 

Yarışma Şartnamesi, EK1 ve EK2 formları dâhil olmak üzere indirilip eksiksiz doldurulup 

imzalanacaktır.    

2. Başvuru sekmesinden ‘Proje Yükleme’ kısmından başvuru tipi seçilecektir. 

a. Girişimci Kategorisi | Bireysel Başvuru (Girişimci, Start-Up Şirket, Akademisyen) 

b. Girişimci Kategorisi | Ekip Başvurusu (Girişimci, Start-Up Şirket, Akademisyen) 

c. Kurumsal Kategori | Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri, Kurumsal Şirketler, Enstitüler 

Vb. Gibi Tüzel Kişiler 
 

http://www.techxtile.net/
http://www.techxtile.net/
http://www.techxtile.net/
http://www.techxtile.net/
http://www.techxtile.net/
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3. Açılan sayfalardaki Proje Sahibi ve Yürütücüsü bilgileri, Proje Bilgileri, Girişimcinin veya Ekibin 

Yetenek ve Deneyimi eksiksiz doldurulacaktır. 

4. Dosya Yükleme kısmından projeye ait ekler ve önceden indirilen Yarışma Şartnamesi, EK 1: 

Taahhütname ve EK 2: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme 

Formunun doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak yüklenip başvuru tamamlanacaktır.  

5. Proje Önerisi Açıklamaları: ‘Proje Yükleme’ başlığında yer alan Formlar her bir başlıkta yer alan 

açıklamaların dikkatle okunması ve proje önerisinin bu formatta iletilmesi gerekmektedir.   

6. Proje başvurusu bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk 

proje sahibine aittir.   

7. Proje Dosya yükleme kısmından ilgili tablo, şekil vb. destekleyici nesneler eklenebilecektir. Tüm bu 

bilgiler maksimum 3 sayfa ile sınırlandırılmıştır. Aksi takdirde kabul edilmeyecektir.  

8. Proje önerileri web sitesinde yayınlanmak üzere elektronik olarak ve yarışma ile ilgili düzenlenecek 

tüm dijital etkinliklerde ve ödül töreni günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılabilecek olup; 

kitapta Proje İsmi, Proje Yürütücüsü, Proje Ekibi, Proje Ekiplerinin Mail Adresleri, İngilizce Özet, 

Türkçe Özet, Proje Bütçesi, Proje Süresi ile proje ile ilgili görseller yer alacaktır. Bu sebeple proje 

özetleri ile ilgili görsellerin titizlikle hazırlanması beklenmektedir. 

9. Proje Sözlü Sunumu: Dijital ortamda gerçekleştirilecek final etkinliğinin uygun görülecek zaman 

ve oturumlarında, katılımcılara projeyi tanıtmaya yönelik PowerPoint sunum imkânı sağlanacaktır. 

Ayrıca Değerlendirme Kurulu tarafından başarılı bulunan ve ödüle layık görülecek proje önerileri 

sahipleri ile Ödül Töreni Program Akışı içerisinde maksimum 5-10 dakika ve 5-6 slaytlık bir sözlü 

sunum imkânı planlanabilir. Her iki durumda da sözlü sunum planı, katılımcıya bildirilecektir. Dijital 

ortamda sözlü sunum yapmaları uygun bulunan proje sahiplerinin, PowerPoint sunumlarını 

etkinlikten önce belirtilen tarih, mesai saati bitimine kadar project@butekom.org adresine 

göndermeleri gerekmektedir.  

10. TECHXTILE Start-Up Challenge Yarışma Şartnamesinde belirtilen hususlara ve katılım şartlarına 

uygun olmayan proje önerileri Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesine sunulmayacaktır.  

11. Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar iletilmeyen proje önerileri 

değerlendirmeye alınmaz, projelere ilişkin eksik bilgilerden proje sahibi sorumludur.  

12. Katılımı uygun görülen projenin sahibine, gerekli bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır.    

13. Teknik destek hizmetleri kapsamında ilgili her türlü sorunlar ve sorular project@butekom.org 

adresine ve ekip üyelerine iletilebilecektir.  

14. Projelerin sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak belirtmeleri 

gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

15. Yarışmacı/ekip üyelerince, tüm evrakların asılları ıslak imzalı tamamlanarak, proje son teslim tarihi 

olan 20 Ekim 2020 tarihinden önce BUTEKOM (Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Çiğdem 2. 
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Sokak No:1/4 16245 Osmangazi/BURSA) adresine kargo ile iletilecektir. Projeye ilişkin özet, görsel 

vb. CD veya USB’ye kaydedilerek iletilmelidir. UTİB gerekli olabilecek diğer belge ve bilgileri 

isteyebilir.  

16. Proje başvurularının geri alınması mümkün değildir.  

17. Girişimcilerin, akademisyenlerin, start-up şirketlerin veya girişimci, akademisyen ve karma ekiplerin 

birden fazla fikirle başvurması mümkündür, ancak finale sadece jürinin belirleyeceği bir başvurusu 

ile katılabileceklerdir.  

18. Ekip katılımı durumunda, ödül sahibi; başvuru formunda belirlenen proje yürütücüsü veya proje 

ekibinden bir kişi olacaktır.  

 

Taahhütname Nasıl Doldurulmalıdır?  

EK1 formu dikkatli ve odaklı bir şekilde doldurulmalıdır. Girişimcinin beyanını doğru kabul ederek 

değerlendirmeler yapılacaktır.  Yarışma sürecinin herhangi bir anında beyanınızın yanlış çıkması 

durumunda programdan çıkartılmanız söz konusu olacaktır. (Taahhütname Formu: EK 1)  

 

Etkinlik Takvimi   

 

20 Ekim 2020:  Proje Son Teslim Tarihi 

3-4 Kasım 2020:  Tüm Katılımcılar İçin Genel Girişimcilik Eğitimi – 1 

5-6 Kasım 2020:  Tüm Katılımcılar İçin Genel Girişimcilik Eğitimi – 2 

11 Kasım 2020:  Ön Elemeyi Geçen Projelerin Web Sitesinden Duyurulması 

19-20 Kasım 2020:  Ön Elemeyi Geçen Girişimciler İçin Pitching Eğitimi 

28 Kasım 2020:  Değerlendirme Kurulu Tarafından Yarı Final Projelerinin Belirlenmesi 

29 Kasım 2020:  Finale Kalan Projeler İçin Devam Eden Mentorluk Süreci  

15 Aralık 2020:  Advanced Pitching Öncesi Sunum Geliştirme Eğitimi  

16-17 Aralık 2020:  Advanced Pitching ve Ödül Töreni Haftası 

 

UTİB, eğitim tarihleri ve mekanlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
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Değerlendirme Süreci  

Teknolojik Girişimcilik konusunda deneyim sahibi uzman, sanayici, danışman, Teknoloji Transfer Ofisi 

(TTO) ve Teknopark yöneticisi veya uzmanlarından oluşan bir hakem heyeti değerlendirmeleri 

yapacaktır.   

Başvuruların tamamı aynı koşullarda ve ilgili kategori altında değerlendirmeye tabii tutulacaktır. 

Girişimciler başvurularını http://www.techxtile.net/ sayfasında yer alan Proje Yükleme sayfası üzerinden 

gerçekleştirdikten sonra katılan tüm girişimciler Genel Girişimcilik Eğitimi’ne davet edilecektir. 

Ön elemeyi geçen projelerin duyurusu web sitesinde gerçekleştirilecek ve ön elemeyi geçen projeler 

eğitim hakkı kazanarak, program yürütücüleri tarafından ‘Pitching (Yatırımcı Sunumu) Eğitimi’ 

alacaktır. 

Pitching Eğitimi alan girişimciler; yatırımcı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri yöneticileri, tekstil işverenleri, 

TTO ve Teknopark yöneticilerinden oluşan Değerlendirme Kurulu önünde proje sunumlarını 

gerçekleştirecektir.  

Değerlendirme Kurulu tarafından projeler belirlendikten sonra finale kalan girişimciler, mentorluk 

desteği ile iş modellerini daha da geliştirerek, 15-17 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yapılacak 

Advanced Pitching’de son sunumlarını yeni bir final jürisine sunacaktır. Finale kalmaya hak kazanan 

tüm girişimciler, 1 yıl süresince mentorluk desteği ödülünün sahibi olacaktır. 

Advanced Pitching sonrası belirlenen Altı (6) proje, destek almaya hak kazanacak ve belirtilen ödüllerin 

sahibi olacaktır. 

Girişimci kategorisinde destek almaya hak kazanacak projeler arasından seçilen 1 proje özel ödül sahibi 

olacaktır.  

Proje başvurusunda bulunanlar, Değerlendirme Kriterleri’ni reddetme hakkına sahip değildir. Başvurusu 

anında var olan ya da daha sonradan oluşturulacak ya da değiştirilebilecek olan tüm Değerlendirme 

Kriterleri’ni peşinen kabul ederler. 

 

Yarışmanın Değerlendirme Esasları  

• Tasarımın/Projenin özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi (Projenin kapsam, katma değer, fikir, çizim, 

ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri)  

• Pazar payı ve üreteceği ekonomik fayda  

• Ticarileşme potansiyeli  

• Kullanıcıya ve üreticiye sağlayacağı fayda  

• Proje ekibinin projeyi hayata geçirebilme yetkinliği  

 

 

 

http://www.techxtile.net/
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Ödüller  

TECHXTILE Start-Up Challenge’ın bütün süreçleri girişimciliği ve inovasyon süreçlerini destekleyen 

yapıda tasarlanmıştır. Gerçek ödülün aslında girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesi, ekosistemin 

genişletilmesi ve networking imkânlarının yaratılması olduğu bilinmektedir. Eğitimleri, mentorluk 

desteğini, kuluçka imkânını, şirketleşme ve patent başvuru süreçlerini odaklı bir şekilde desteklemek 

deneyimlerimiz ışığında isabetli görünmektedir.  

 

 

• GİRİŞİMCİ KATEGORİSİ  

 

▪ Kategori Birincisi Özel Ödülü: 

 

 Girişimci kategorisinde (bireysel veya ekip) birinci olan proje sahibine, iş dünyası ve 

 potansiyel yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünürlük imkanı sağlayacak 

 medya iletişim paketi. 

▪ Dereceye Giren İlk 6 Girişimci Ödülleri: 

o Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği 

o Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin Patent Başvuru Desteği 

o Şirket kurma ödülü ile şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis 

kira giderinin karşılanması 

➢ Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office 

kullanması durumunda bu tutarın 1/3'ü ödenecektir. 

o TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği 

almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin 

eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı (*).  

  (*)  Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması  

   koşuluyla verilecektir.  
 

  TÜBİTAK 1512 Desteği Alınması için Gerekli Kriterler: 

 

o Örgün öğrenim veren üniversitelerin; 

▪ Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, 

▪ Yüksek lisans veya doktora öğrencisi, 
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▪ Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, 

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir; 

▪ Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da 

▪ TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak, 

▪ Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak 

▪ PEN YAZILIM ÖDÜLLERİ 

o Birinci Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri 

➢ 480 GB SSD Disk 

➢ 16 GB RAM 

➢ 8 Core CPU 

➢ Sınırsız Aylık Trafik 

➢ 1 Gbit/s Port 

➢ Teknik Destek 

➢ Windows veya Linux 

o İkinci Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri 

➢ 240 GB SSD Disk 

➢ 8 GB RAM 

➢ 6 Core CPU 

➢ Sınırsız Aylık Trafik 

➢ 1 Gbit/s Port 

➢ Teknik Destek 

➢ Windows veya Linux 

o Üçüncü Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri 

➢ 120 GB SSD Disk 

➢ 6 GB RAM 

➢ 4 Core CPU 
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➢ Sınırsız Aylık Trafik 

➢ 1 Gbit/s Port 

➢ Teknik Destek 

➢ Windows veya Linux 

▪ KADIN GİRİŞİMCİ ÖZEL ÖDÜLÜ 

o Şirket kurma ödülü ile şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis 

kira giderinin karşılanması 

➢ Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office 

kullanması durumunda bu tutarın 1/3'ü ödenecektir. 

 

o ARYA Kadın Girişimci Platformu’na 1 Yıllık Üyelik 

➢ Freemium T- School Eğitimleri 

➢ Mentor Check-up 

➢ ARPC 

➢ İş Atölyeleri 

➢ Shopping Fest 

➢ Erkekler Konuşuyor 

➢ Mavi Yaka Hikayeleri 

➢ Arya Talks 

➢ Open House 

➢ T-School Premium’da %20 İndirim 

➢ Fatoş Büyükkuşoğlu Ödül Gecesi’ne İndirimli Katılım 

➢ Yatırım ve Girişimcilerden Oluşan Networke Erişim İmkânı 

➢ Hızlandırma Programına Katılım İmkânı 

 

(*) Girişimcimiz, ilk 6’ya girdiyse finalist ödülündeki hakkı saklı kalır ve Kadın Girişimci Özel Ödülü 

kapsamında bu haklara 1 yıl daha ilave edilir. 

(*) Girişimcimiz, ilk 6’ya girmediyse Kadın Girişimci Özel Ödülü kapsamındaki hakları geçerli olur. 

 

(*) Ödülün hak edilmesi için kadın girişimcimizin mevcutta şirketi varsa veya yeni şirket kurulacaksa 

hissedarlığının %50’nin üzerinde olması gerekmektedir. 
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• KURUMSAL KATEGORİ 

 

o Belirlenen 3 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ne ya da kurumsal şirkete BUTEKOM’dan teknik 

donanımlarını geliştirmeye yönelik eğitimler 

➢ Sektörel Uzmanlaşma ve Bilgilendirme Eğitimleri 

➢ Uygulamalı Laboratuvar Eğitimleri 

➢ Dijitalleşme; Endüstri 4.0 ve Yalınlaşma Eğitimleri 

➢ Tekstilde Meslek Geliştirme Eğitimleri  

   Yukarıdaki ana temalar içerisinde yer alan ödül için her bir firma sadece 3  

   eğitimden faydalanabilecektir. 

o Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından “Ar-Ge Merkezleri Kapasite 

 Geliştirme Desteği (mini-MBA programı)” 

 

➢ İç girişimcilik Eğitimi 

➢ TRL Çalıştayı 

➢ Şirketlerin Teknoloji ve Ar-Ge Odaklarına Uygun Start-Up Demo Day 

➢ Networking Desteği 

➢ Online Destek 

➢ Ekosistem ve İş birliği Geliştirme Amaçlı Saha Ziyareti 

 

• FİNALE KALAN TÜM GİRİŞİMCİLERE:  

o Finale kalan tüm girişimcilere 1 yıl süresince Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk 

 Batum tarafından profesyonel mentorluk desteği verilecektir. 

 

• FİNALE KALAN TÜM KADIN GİRİŞİMCİLERE:  

 

o  Finale kalan tüm kadın girişimcilere ARYA platformunda 1 yıllık üyelik imkanı verilecektir.  
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Fikri Mülkiyet (Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model, Patent) ve Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli  

  

1. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer 

yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar katılımcıya ait olup, Uludağ İhracatçı 

Birlikleri Genel Sekreterliği, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve çalışanları ile Değerlendirme 

Kurulu herhangi bir sorumluluk taşımaz. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, 

yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.  

2. Tasarımların fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların 

sorumluluğunda olup, UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün herhangi bir 

sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

 

3. Etkinliği düzenleyen ve finanse eden Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), bu etkinlikte 

sunulan tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek 

haklarına süresiz sahip olacaktır.  

4. UTİB, bu etkinliğe katılan ve ödül alan proje önerilerini kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası 

olarak, UTİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam 

çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri 

ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi 

bir telif hakkı talep etmeyecektir.  

5. Katılımcının etkinlik kapsamında üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalardan, yüz 

yüze görüşmelerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan da 1.maddede sayılanlar sorumlu 

tutulamaz.  

6. UTİB herhangi bir aşamada yarışmayı iptal edebilir, bu halde yarışmacılar herhangi bir hak 

talebinde bulunamaz. Yarışmanın iptal edilmesinden dolayı 1.maddede sayılanlara herhangi bir 

sorumluluk yüklenemez.  

7. Bu yarışmaya başvuranlar, işbu katılım koşulları ile birlikte aşağıda belirtilen koşulları kabul etmiş 

sayılırlar.  

8. Katılımcılar, isim, fotoğraf ve eserlerinin tanıtım ve haber amaçlı olarak UTİB tarafından 

kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler.  

9. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirtilen tüm katılım koşullarına uyduklarını beyan eder 

ve şartnamede belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.   

10. Yarışmada yer alacak projeler hakkında üçüncü şahıslar ve/veya ekip üyeleri tarafından fikri ve 

sinai hak ihlali nedeniyle UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör aleyhine yöneltilebilecek 

sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler bu 

yarışmaya başvuruda bulunmuş kişi ve/veya ekip tarafından müştereken ve müteselsilen 

üstlenilecektir. Bu konuda yarışmayı düzenleyen UTİB/Genel Sekreterlik ve/veya 
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Jüri/Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili sorular, iddialar, hukuki süreçler 

ve benzerleri yarışmaya başvuruda bulunmuş kişi ve/veya ekibe yönlendirilecektir.   

11. Değerlendirme Kurulu üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacak olup, UTİB zorunlu hallerde 

kurulda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değerlendirilme Kurulu tarafından verilen kararlar 

kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, 

Değerlendirme Kurulu’nun kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan 

etmiş olurlar. UTİB, etkinlik ile ilgili tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  

  

  

Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında UTİB, UİB, TİM, Ticaret Bakanlığı 

ve Değerlendirme Kurulu’ndan hiçbir talepte bulunamazlar. 

 

EK 1: Taahhütname  

EK 2: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme Formu  

Başvuru sahibi girişimciler Ekleri imzalamak zorundadırlar. Bu ekler, bu şartnamenin ayrılmaz 

parçasıdır.  
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EK 1 

 

TAAHHÜTNAME                                                                                    (FOTOĞRAF) 

 

 

 

 

Uludağ Tekstil  İhracatçıları Birliği (UTİB)- tarafından uluslararası  düzeyde düzenlenen ‘TECHXTILE 

Start-Up Challenge’ şartnamesinde belirtilen şartları dikkatle okuduğumu, katılım yükümlülüklerine 

uyduğumu ve yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi, projemin daha önce ticarileşmediğini ve fikri 

mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, etkinlik sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik UTİB  

tarafından yapılacak anketlere 5 yıl süreyle düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin 

doğruluğunu, projemin sergilenmesine, herhangi bir amaçla umuma açık hale getirilmesine, katalogda 

basılmasına, dağıtılmasına, poster sunumlarının bastırılmasına ve sergilenmesine, sözlü sunum ve proje 

önerilerimin kitap haline getirilmesine, Power Point sunumlarımın CD haline getirilmesine ve 

dağıtılmasına muvafakat verdiğimi ve bu hususlar ile ilgili olarak ücret talep etmeyeceğimi, 6698  Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu şartlarını kabul ettiğimi, 

aksi halin tespiti durumunda diskalifiye edilmeyi kabul edeceğimi bu belge ile beyan ediyorum. 

Yarışmaya Katılım Sağlamak Üzere göndermiş olduğum ‘…...………………………………’ adlı proje 

şahsıma/ekibimize ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup, tüm yasal hakları şahsıma/ekibimize aittir. 

Diğer taraftan; aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; 

tüm yasal çerçevede oluşacak sorumlulukların da şahsıma/ekibimize ait olduğunu bu belge ile kabul 

ederim/z. 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı Soyadı                                   : 

Doğum Tarihi ve Yeri                 : 

T.C. Kimlik No                            : 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres         : 

E-posta      : 

Telefon      : 

GSM          : 
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EK 2 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA VE 

BİLGİLENDİRME FORMU 

1. Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 

Adres: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cadde 2.Gelişim Sahası No:11 16159 Nilüfer/Bursa 

2. Kişisel verilerin işlenme amacı 

Kişisel verileriniz; UTİB TECHXTILE Start-up Challenge’ın şartnamesinde. belirtilen kişisel veriler, 

şartnamede  açıklanan  amaçlara uygun olarak ve başvuru konusu ile sınırlı olmak üzere; katılımcının 

tanınması ve yarışma koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, iletişimin sağlanması amacıyla mevzuat 

gereği temin edilerek veri sorumlusunun sorumluluklarının ifası için veri kayıt sistemine işlenmesi, 

bunların muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal iş 

ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla 

işlenecektir. 

3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Gerçek ve Tüzel Kişi Kategorisi ve Hangi Amaçla 

Aktarılabileceği Katılımcının Kişisel Verilerinin Aktarılacağı Gerçek ve Tüzel Kişi 

Kategorisi 

- UTİB Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleriyle 

- UTİB’in bu yarışma kapsamında ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ve şubeleri ile bilgi işlem 

birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları 

- UTİB üst kuruluşları ve idari birimlerle, diğer bağlı kuruluşlarla 

- İş birliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve 

gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle 

- UTİB üyeleriyle 

4. Katılımcının Kişisel Verilerinin Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Katılımcı, kişisel verilerinin aşağıdaki amaçlarla, yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına açık rızasının 

olduğunu kabul etmektedir: 

- Kanun Hükmü: Katılımcıya ait kimlik ve öğretim durumu ve şartnamede belirtilen hususlarda kişisel 

bilgilerinin kanun gereği tutulması. 

- İletişimin Sağlanması: İletişim kurulması için adres bilgilerinin kaydedilmesi. 
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- Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması: Katılımcıya ait gerekli bilgilerin yarışma konusu 

mevzuattan kaynaklanacak  olası  hukuki  başvurmalar  nedeniyle  dava  zamanaşımı 

 boyunca saklanması 

- Meşru menfaat: Katılımcıya ödül verilmesi amacıyla veri işlenmesi. 

5. Katılımcıya Ait Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

A. Katılımcıya Ait Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebebi 

Katılımcıya ait kişisel veri toplamanın hukuki sebebi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü 

yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıdır. 

 

6. Proje önerileri web sitesinde yayınlanmak üzere elektronik olarak ve yarışma ile ilgili 

düzenlenecek tüm fiziki ya da dijital etkinliklerde ve ödül töreni günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak 

basılabilecek olup; kitapta Proje İsmi, Proje Yürütücüsü, Proje Ekibi, Proje Ekiplerinin Mail Adresleri, 

İngilizce Özet, Türkçe Özet, Proje Bütçesi, Proje Süresi ile proje ile ilgili görseller yer alacaktır. Bu 

sebeple proje özetleri ile ilgili görsellerin titizlikle hazırlanması beklenmektedir. 
 

7 UTİB, bu etkinliğe katılan ve ödül alan proje önerilerini kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası 

olarak, UTİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları 

ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve 

faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı 

talep etmeyecektir.  
 

B. Veri Sorumlusuna Başvuru 

Katılımcı, KVKK’da belirtilen haklar kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta 

(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusuna bildirilen ve Veri 

Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına 

yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu'na iletebilir. 

Katılımcı tarafından yapılacak bu başvuruda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;  

a) Ad, Soyad ve Başvuru yazılı ise imza, 

b) Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca ‘T.C.’) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için 

uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,  

d) Talep konusu. 

Başvurunun konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. 
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(3) Katılımcının yazılı başvurusunda, Veri Sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, 

başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna ulaştığı tarih, 

başvuru tarihi olarak kabul edilir. 

İşbu bilgilendirme yazısı şartnamenin eki niteliğindedir. 

İşbu aydınlatılma yazısında belirtilen hak ve sorumluluklar veri sahibi kişi tarafından anlaşılmış olarak 

tamamen kendi rızasıyla şartnamede belirtilen kişisel verilerini verdiğini teyit etmek üzere kişisel veri 

sahibi katılımcı/katılımcılar tarafından aşağıdaki imza ile onaylanmıştır. 

(Ekip katılımında tüm ekip tarafından imza atılmalıdır.)  

Okudum/Bilgi Edindim. 

Adı Soyadı :……………………………. 

İmza           :…………………………….. 

Tarih          :…………………………….. 


