GÜNEYDOĞU ENERJİ FORUMU 2021
VERİMLİ ENERJİ, GÜÇLÜ EKONOMİ
İÇİN BİR FİKRİM VAR

YARIŞMA BAŞVURU KOŞULLARI ve GİZLİLİK
SÖZLEŞMESİ
1- Taraflar
a- Gaziantep Ticaret Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep
Şubesi tarafından belirlenen Güneydoğu Enerji Forumu Düzenleme Kurulu
(bundan sonra Düzenleme Kurulu olarak anılacaktır.)
b- Seçici Kurul/ Jüri
c- Yarışmacı/Yarışmacılar
2- Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu Gaziantep Ticaret Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenecek olan “VERİMLİ ENERJİ, GÜÇLÜ
EKONOMİ İÇİN BİR FİKRİM VAR” Yarışması’na (bundan sonra yarışma olarak
anılacaktır) katılmak isteyen yarışmacıların katılma koşullarının belirlenmesidir.
3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Yarışmacı/Yarışmacılar, yarışma başvuru formunda yer alan bilgileri, düzenleme kurulu
ve jüri üyelerine değerlendirilmesi amacıyla, kendi arzu ve iradesi ile, doğru ve eksiksiz bir
şekilde doldurduğunu ve bu başvuruyu gönderdiğini, bu proje başvurusunda yer alan ve/veya
yarışma ve elemeler süresince yaptığı/yapacağı görüşmeler sırasında yazılı veya sözlü olarak
ifşa ettiği bilgilerin gizli tutulması konusunda GTO ve EMO’nun hiçbir hukuki ve mali
sorumluluk taşımadığını bilerek bu bilgileri kendi rızası ile açıkladığını kabul eder.
3.2. Buna bağlı olarak, bilgilerin, yapılacak değerlendirme kapsamında Düzenleme Kurulu,
Seçici Kurul ve Oda Yöneticileri ile paylaşılmasına izin verdiğini kabul eder.
3.3. Yarışmacı/Yarışmacılar yarışmaya katılım sürecinde temsilcilerine ifşa ettiği bu bilgilerle
ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun taraflardan ve/veya temsilcilerinden tazminat talep

etmeyeceğini, her türlü dava, def’i ve itiraz haklarından gayri kabilirücu olarak feragat ettiğini
kabul ve taahhüt eder.
3.4. Yarışmacı/Yarışmacılar yarışma kapsamında sunulacak olan projenin özgün olduğunu ve
hiçbir gerçek ve tüzel kişinin fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, haksız rekabette
bulunmadığını, daha önce ödül almamış ve uygulanmamış olduğunu beyan ve taahhüt eder.
3.5. Yarışmacı/Yarışmacılar yarışmaya katıldıkları eser, fikir, icat ve kavramların zorunluluk
arz eden durumlar nedeniyle jüri veya kamuoyu ile paylaşılması hususunda tüm taraflara karşı
herhangi bir sorumluluk talebinde bulunmayacağı hususunu kabul eder.
3.6. Yarışmacı/Yarışmacılar yarışmaya katıldığı projeyi geliştirmekte tamamen özgür olarak,
hiçbir kanun dışı yükümlülük, sorumluluk ve yönlendirmenin etkisinde kalmaksızın hareket
ettiğini beyan ve taahhüt eder.
3.7. Yarışmaya takım halinde katılan yarışmacıların her biri ortaya koyulan fikir, icat ve
kavramların takım içerisinde gizli tutulacağını ve başka şahıslara ifşa edilmeyeceğini beyan
ve taahhüt eder.
3.8. Yarışmacı/Yarışmacıların her biri aksi bir sözleşme ile tarafımızca düzenlenmedikçe
Fikri Mülkiyet Haklarının kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.
3.9. Yarışmacı/Yarışmacılar yarışmada kullandıkları her türlü veri, strateji, fikir, kavram,
yazılım, formül, teknoloji, tasarım, mühendislik bilgisi, mali planlama, ürün fiyatlandırması
ve pazarlaması ve fikirlerine ait yeniliğe ilişkin bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım
haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. kişi veya kuruluşun yasal koruması altında
olmadığını beyan ve taahhüt eder.
3.10. Yarışmacı/Yarışmacılar başvuru formu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait
olduğunu ve herhangi bir gizlilik arz etmediğini; fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve
kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescilden ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin
gerekli hukuksal tedbirleri almaktan bizzat sorumlu olduğunu, bu nedenle; başvuru formunda
yer verdiği bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir ve
taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu
fikir ve taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde

yarışmayı düzenleyen kuruluşun ve/veya internet sitesinin sorumlu olmayacağını ve bu
kişilerden hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
3.11. Yarışmacı/Yarışmacılar 3. şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki
süreçlerin, davaların ve yasal takiplerin yarışmaya başvuruda bulunan fikir sahibi/sahipleri
tarafından üstlenileceğini beyan ve taahhüt eder.
3.12. Yarışmacı/Yarışmacılar bu sözleşmeyi imzalayarak şartnameyi incelediğini ve
şartnamedeki koşullara riayet etmeyi ve bunları ihmal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder.
Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran
yarışmacıyı/yarışmacıları bağlayacaktır.
3.13. GTO, EMO, düzenleme Kurulu ve Seçici Kurul yarışmacıların fikri ve sinai haklarını
ihlal edecek davranışlarda bulunmayacaklarını beyan ve taahhüt eder.
4- İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
5- Yarışmanın Amacı
Yarışmamızın amacı; enerjinin verimli kullanılması konusunda toplum bilincini arttırmak,
teknolojik bilgi ve birikimlerin enerji sektörüne aktarılmasını sağlamak, uygulanabilir
fikirlerin hayata geçirilmesini sağlamak.
6- Katılım Koşulları
Yarışmaya katılımlar bireysel veya grup halinde olabilir.
b. Daha önce herhangi bir yarışmaya katılarak ödül kazanmış fikirlerle tekrar başvuru
yapılamaz.
c. Bir yarışmacı en fazla 2 kategoride başvuru yapabilecektir. Başvuru sahibi birden
fazla ödül alamayacaktır.
a.

7- Yarışmanın Kategorileri
a. Enerji Verimliliğinde IOT (Nesnelerin İnterneti)
b. Pil Teknolojileri,
c. Yenilikçi Enerji Verimliliği Uygulamaları

8- Başvuru Formu
Başvurular https://www.gto.org.tr web sitesi üzerinden online başvuru formu doldurularak
yapılacaktır.
Başvuru Formu EKSİKSİZ olarak doldurulmalıdır.
Yarışma fikri en fazla 1500 kelime (Yazı fontu 12 Punto ve Times New Roman) şeklinde
olacaktır. Fikre ait dosya veya fotoğraf pdf formatında olacak olup, boyutu en fazla 1.5 MB
olacaktır.
9- Başvuruların Teslimi için Son Tarih

Son başvuru tarihi 30/08/2021, ve saat 17:00’dir. Son başvuru tarihinden sonra sunulan
başvurular kabul edilmeyecektir.
10- Yarışma Takvimi
Yarışmanın yönetimi, Gaziantep Ticaret Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep
Şube tarafından belirlenen Düzenleme Kurulu’na aittir.







Başvuru Başlangıç tarihi
: 07.06.2021 saat 09:00
Başvuru Son Tarihi
: 30.08.2021 saat 17:00
Ön değerlendirmeyi geçen başvuruların açıklanma tarihi : 30.09.2021
Ön değerlendirmeyi geçen başvuru sahipleri ile jüri görüşmeleri tarihleri: 01.10.2021
– 15.10.2021
Sonuçların açıklanması ve ödül tören tarihi: 27.11.2021

11- Ödüller
Yarışma kapsamında dereceye giren ilk üç başvuruya ve bir mansiyona verilecek ödüller
aşağıda belirtilmiştir.





Birincilik Ödülü
İkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü
Mansiyon Ödülü

: 10.000 TL
: 7500 TL
: 5000 TL
: Dijital saat

Dereceye girenlerin şehir dışından katılmaları durumunda ulaşım ve 1 gecelik konaklama 2
kişiye kadar karşılanacaktır.

12- Başvuruların Değerlendirme Kriterleri
Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır. Ön eleme kendi kategorisinde değerlendirilecek olup,
her kategoride ilk 10 proje belirlenip, sonrasında tüm kategoriler dahil en yüksek toplam puan
üzerinden değerlendirilecektir.
Puanlamada Göz Önüne Alınacak Kriterler;
 Projenin Özgünlüğü,
 Yenilikçi Yönü,
 Ulusal Kazanımları,
 Yöntemi,
 Gerçekleşme Düzeyi,
 İstihdam Potansiyeli,
 Sosyal ve Çevresel Faydaları,
 Pazar Potansiyeli,
 Yeni Projelere Kaynak Oluşturma,
 Projenin Amacına Uygunluğu

