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4. AYAKKABI TASARIM YARIŞMASI 

 

BAŞVURU FORMU 

KİŞİSEL BİLGİLER   

Adı Soyadı   

Yarışma Kategorisi  

TC Kimlik No   

Doğum Tarihi ve Yeri   

Adres   

Ev Telefon   

Cep No   

E-posta    

EĞİTİM BİLGİLERİ   

Üniversite Adı   

Fakülte/Yüksek Okul Adı   

Bölüm Adı   

Devam Ettiği Sınıf   

Mezun ise Mezuniyet 

Tarihi   

 

Yarışmaya göndermiş olduğum tasarım özgün bir çalışmadır. Aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım 

üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, yarışmaya katılan eser üzerindeki 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğum bütün fikri ve sınai haklarımdan peşinen feragat 

ettiğimi, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarımı, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve 

kopyalama haklarımı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile İDMİB’e devir ve temlik ettiğimi 

beyan ve taahhüt ederim. 

Yarışma şartnamesini, okuyarak anladığımı, şartnamede belirtilen tüm şartları ve fikri / sınai haklarla ilgili tüm 

koşulları peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Yarışmacı Ad-Soyad: 

Tarih: 

İmza:      
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TAAHHÜTNAME 

 

“4. Ayakkabı Tasarım Yarışması”na katılmak için yapacağım başvuruda 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu gereğince; kaydımın oluşturulup yarışma ve tasarımlarımla ilgili olarak firmaların 

şahsımla iletişime geçmesini ve sosyal medya platformlarından duyurulacak olan bu yarışmada, yarışmaya 

katıldığıma dair bilgi paylaşımının yapılmasını kolaylaştırmak adına kişisel bilgilerimin (Ad-soyad, iletişim 

bilgileri, e-mail, telefon numarası, fotoğraflar vs.) alınmasını; İDMİB organizasyonunda katılacağım yurtiçi 

ve yurtdışı seyahatlerinde ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan yükümlülüklere uyacağımı, hal tutum ve 

davranışlarımdan şahsen sorumlu olacağımı, işbu hükme aykırılık halinde doğacak sair maddi ve manevi 

zararlardan ötürü İDMİB’in sorumlu tutulamayacağını, 

“4. Ayakkabı Tasarım Yarışması” final ödülleri kapsamında kazandığım ve bizzat kendi isteğim ile 

katılacağım; eğitim, kültür ve turistik amaçlı yurtiçi ve yurtdışı gezi, fuar, seminer, kurs, organizasyon ve 

benzeri etkinlikler sırasında ve işbu etkinliklere katılmak üzere yapılan tüm seyahatler, transferler, 

konaklamalar sırasında meydana gelebilecek kaza, kayıp, sağlık problemleri, Birlik tarafından yapılmış 

organizasyon ile ilgili alınan kural ve kararlara aykırı davranışlar ve benzeri her türlü zarar – ziyan ile ilgili 

olarak Birliğinizin herhangi bir şekilde sorumlu bulunmayacağını, 

“4. Ayakkabı Tasarım Yarışması”nda finale kalmam durumunda, İDMİB’den gelecek talep doğrultusunda, 

sosyal sorumluluk kapsamında tasarımcılarının önünü açmak amacıyla gelecek 6 yıl içinde İDMİB 

tarafından düzenlenecek olan Ayakkabı Tasarım Yarışmalarında ücretsiz olarak danışmanlık desteği 

vermeyi, 

Kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

 

Yarışmacı  

İsim                        İmza                        Tarih 

 


