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ULUSLARARASI DİJİTAL AYAKKABI TASARIM YARIŞMASI 

BAŞVURU FORMU 

KİŞİSEL BİLGİLER   

Adı Soyadı   

TC K�ml�k No  

Doğum Tar�h� ve Yer�   

Adres   

Ev Telefon   

Cep No   

E-posta    

Tema Adı    

EĞİTİM BİLGİLERİ   

Ün�vers�te Adı   

Fakülte/Yüksek Okul Adı   

Bölüm Adı   

Devam Ett�ğ� Sınıf   

Mezun �se Mezun�yet 
Tar�h�   

 

Yarışmaya gönderm�ş olduğum tasarım özgün b�r çalışmadır. Aks�ne b�r �dd�a olması ve üçüncü k�ş�ler�n 
tasarım üzer�nde hak �dd�a etmes� durumunda sorumluluğun tarafıma a�t olduğunu, yarışmaya katılan 
eser üzer�ndek� F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu kapsamında sah�b� olduğum bütün f�kr� ve sına� 
haklarımdan peş�nen feragat ett�ğ�m�, eser üzer�ndek� tüm f�kr� ve sına� haklarımı, eserler�n münhasıran 
kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarımı sonuçların açıklandığı tar�hten �t�baren b�r yıl süre 
�le İDMİB’e dev�r ve teml�k ett�ğ�m� beyan ve taahhüt eder�m. 

Yarışma şartnames�n�, okuyarak anladığımı, şartnamede bel�rt�len tüm şartları ve f�kr� / sına� haklarla 
�lg�l� tüm koşulları peş�nen kabul, beyan ve taahhüt eder�m. 

Yarışmacı Ad-Soyad: 

Tar�h: 

İmza:      

  



  

Sayfa 9  

 

TAAHHÜTNAME 

 

Uluslararası D�j�tal Ayakkabı Tasarım Yarışması’na katılmak �ç�n yapacağım başvuruda 6698 sayılı 

K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu gereğ�nce; kaydımın oluşturulup yarışma ve tasarımlarımla �lg�l� 

olarak f�rmaların şahsımla �let�ş�me geçmes�n� ve sosyal medya platformlarından duyurulacak olan bu 

yarışmada, yarışmaya katıldığıma da�r b�lg� paylaşımının yapılmasını kolaylaştırmak adına k�ş�sel 

b�lg�ler�m�n (Ad-soyad, �let�ş�m b�lg�ler�, e-ma�l, telefon numarası, fotoğraflar vs.) alınmasını; İDMİB 

organ�zasyonunda katılacağım yurt�ç� ve yurtdışı seyahatler�nde ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan 

yükümlülüklere uyacağımı, hal tutum ve davranışlarımdan şahsen sorumlu olacağımı, �şbu hükme 

aykırılık hal�nde doğacak sa�r madd� ve manev� zararlardan ötürü İDMİB’�n sorumlu tutulamayacağını 

beyan ve taahhüt eder�m. Ayrıca “Uluslararası D�j�tal Ayakkabı Tasarım Yarışması” f�nal ödüller� 

kapsamında kazandığım ve b�zzat kend� �steğ�m �le katılacağım; eğ�t�m, kültür ve tur�st�k amaçlı yurt�ç� 

ve yurtdışı gez�, fuar, sem�ner, kurs, organ�zasyon ve benzer� etk�nl�kler sırasında ve �şbu etk�nl�klere 

katılmak üzere yapılan tüm seyahatler, transferler, konaklamalar sırasında meydana geleb�lecek kaza, 

kayıp, sağlık problemler�, B�rl�k tarafından yapılmış organ�zasyon �le �lg�l� alınan kural ve kararlara 

aykırı davranışlar ve benzer� her türlü zarar – z�yan �le �lg�l� olarak B�rl�ğ�n�z�n herhang� b�r şek�lde 

sorumlu bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder�m. 

 

Yarışmacı Ad-Soyad: 

Tar�h: 

İmza:      

 

 


