
IV. ULUSLARARASI GIDA AR-GE PROJE PAZARI 

KATILIM ŞARTNAMESİ 

 

KATILIM KOŞULLARI 

1.1. IV. Gıda AR-GE Proje Pazarı'na aşağıda belirtilen kategorilerde yer alan özgün projeleri 

veya proje fikirleri olan profesyoneller, öğrenciler, akademisyenler, sanayiciler ile gerçek 

veya tüzel kişi niteliğindeki tüm araştırmacılar katılabilir. Bu etkinliğe katılan tüm 

katılımcıların, işbu etkinliğe katılmakla, etkinlik çerçevesinde oluşturulan Proje 

Şartnamesi’nde yer alan bütün düzenlemelere uymayı beyan ettikleri kabul edilmektedir. 

1.2. Proje sahipleri tarafından sunulacak projelerin, üretime aktarılabilir ve sanayici tarafından 

kullanılabilir projeler olması beklenmektedir. 

1.3.  Önceki yıllarda Birliklerimizce veya diğer kurum veya kuruluşlarca düzenlenen Gıda Ar-Ge 

Proje Pazarı etkinliklerinde sunulan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

1.4. Proje Pazarı'na grup olarak proje sunulması mümkündür. Grup halindeki proje 

başvurularında, proje yöneticisi/temsilcisi olarak bir katılımcının adının belirtilmesi 

gereklidir. 

1.5. Proje başvurularında sayı sınırlaması yoktur. Proje Pazarı'na aynı kişi/grup birden fazla 

proje ile başvurulabilir.  

1.6. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB); Gıda Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde sergilenen tüm proje 

önerilerini işbu Şartname’nin 7.3. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca yayımlamak, 

arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz 

sahip olacaktır. 

1.7. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda Ege 

İhracatçı Birlikleri herhangi bir sorumluluk taşımaz. Tüm sorumluluk katılımcıya/gruba 

aittir. 

2. PROJE BAŞVURULARININ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİNE SUNULMASI 

− Proje Başvuruları, www.gidaargeprojepazari.org sitesi üzerinden on-line olarak 

yapılacaktır. Bunun için, “Online Başvuru” tuşuna tıklanması ve formun doğru bir şekilde 

doldurulması; daha sonra “Başvuruyu Tamamla”  butonuna basılarak başvurunun 

tamamlanması gerekmektedir. 

− Ön proje başvurusu için 1 sayfalık bir abstract (özet) hazırlanacak ve projenin Proje 

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak olan objektif değerlendirme akabinde ön 

elemeden geçmesi durumunda 3 sayfalık proje özeti Proje Sahibinden talep edilecektir.  

− Proje özetleri; amaç, giriş, yaklaşım (materyal ve yöntem) ve beklenen sonuç(lar) 

bilgilerinin tümünü içerecek şekilde hazırlanmalıdır. 



− Projelerin adı ve özetinin İngilizce ve Türkçe olarak yazılması gerekmektedir. 

− Proje açıklaması kesinlikle 750 karakteri geçmemelidir, daha uzun olan özetlerde 

değerlendirme 750 karakter ile sınırlı olacaktır. 

 

3. PROJE SUNUMLARI  

− Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından sergilenmeye layık görülen projelerin etkinlik 

gününde sergilenebilmeleri için  70 cm x 100 cm boyutlarındaki poster tasarımının Proje 

Sahipleri tarafından hazırlanması gerekmektedir. Sergilenmeye layık görülen projelerin 

isimleri daha sonra internet sitesinde yayınlanacaktır. 

− Poster sunumları, EİB tarafından 70 cm x 100 cm boyutlarında dikey olarak bastırılıp 

etkinlik günü öncesinde gösteri alanına yerleştirilecektir 

− Poster sunumları, Proje Pazarı etkinliği sırasında 1,5 gün boyunca gösteri alanında 

kalacaktır. 

4. KONAKLAMA VE ULAŞIM 

− Değerlendirme Kurulu tarafından etkinlikte sergilenmeye uygun görülen ve İzmir 

dışından katılımcılarca sunulan her bir proje önerisi için bir kişinin katılım masrafları 

(şehirlerarası ulaşım ve konaklama) organizasyon tarafından karşılanacaktır. Taksi 

bedelleri ödeme kapsamı dışındadır. 

5. PROJE ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

− Web sayfasında bildirilen son başvuru tarihine kadar online olarak gönderilmeyen proje 

önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

− Projeler, etkinlik boyunca sergilenmek üzere “Değerlendirme Kurulu” tarafından 

değerlendirilecektir. “Ödül Kurulu” ise ödüllendirilecek projelere karar verecektir. 

− Değerlendirme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir 

kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Değerlendirme Kurulu, iptal ya da 

erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. 

Değerlendirme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen 

durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme 

dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. 

6. ÖDÜLLER 

− “ Öğrenci” ve “Araştırıcı” kategorilerinde ve tüm ödül kategorilerinin toplamında 

aşağıda yer alan dağılıma göre 30.000 ABD Doları tutarında ödül dağıtılacaktır.  

 

 

 



Öğrenci Kategorisi; 

Birincilik Ödülü: 6.000 ABD Doları 

İkincilik Ödülü: 4.000 ABD Doları 

Üçüncülük Ödülü: 2.500 ABD Doları 

 

Araştırıcı Kategorisi; 

Birincilik Ödülü: 6.000 ABD Doları 

İkincilik Ödülü: 4.000 ABD Doları 

Üçüncülük Ödülü: 2.500 ABD Doları 

 

Özel Kategori; 

Birincilik Ödülü: 5.000 ABD Doları 

 

− Proje değerlendirme sonuçları,  www.gidaargeprojepazari.org adresinden 

duyurulacaktır. Yalnızca ödül ve sergileme alan katılımcılara, aldıkları sonuçlar e-posta 

ile bildirilecektir. 

− EİB, e-mail, ödül ve dijital CD/DVD katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz 

davranacaktır; ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan 

sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde 

yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler, 

katılımcıların adresleri yanlış temin etmesinden kaynaklanan hususlarda hiçbir şekilde 

EİB’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; her türlü adres değişikliğinin de yazılı şekilde 

EİB sekreteryasına iadeli taahhütlü olarak bildirilmesi zorunludur. 

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

7.1. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen 4. Gıda AR-GE Proje Pazarı’na katılan 

yarışmacılar, yarattıkları türlü tasarım, içerik, uygulama, görsel, fikir v.s.'nin yürürlükteki 

yerel ve uluslararası mevzuata uygun olduğunu; aksi halde doğabilecek her türlü 

sorumluluğun kendilerine ait olacağını kabul etmektedirler. Etkinlik kapsamında bütün 

proje ve tasarımlar ile görsel ve içerikler özgün çalışmalar olup, bu çalışmaların ticari 

amaçlı kullanımı için proje hazırlayanların ve tasarımcıların izninin alınması gereklidir. 

Buna yönelik sorumluluk, projeyi siteye sunanlara ait olup proje sunanlar, bu 

sorumluluklarını bilerek hareket etmekle yükümlüdürler. Sanayiciler ile dileyen istekli 

diğer  üçüncü kişiler, uygun buldukları projelerin haklarını satın almak için doğrudan 

proje ve tasarım sahipleri ile temas kurabilirler. Proje sunanların ve/veya isteklilerin bu 

düzenlemeye aykırı davranması nedeniyle Ege İhracatçı Birlikleri'ne hiçbir sorumluluk 

atfedilmeyecektir.  



7.2. Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının, lisans veya devir alınarak kullanılması 

durumunda, yarışmacıların; proje veya fikir sahibi olarak adlarının belirtilmesini istemek 

hakları saklıdır. 

7.3. Ege İhracatçı Birlikleri Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği kapsamında katılımcılar, her türlü 

çalışma ve proje ile ilgili olarak 5846 Sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”)’ndan 

kaynaklanan tüm haklarını, bu etkinlik çerçevesinde olmak üzere kullanma yetkisini Ege 

İhracatçı Birlikleri'ne vermekte ve kazanmaları durumunda almaya hak kazanacakları 

ödül dışında söz konusu haklara ilişkin telif hakkı, ücret veya başka nam altında bir 

maddi, manevi hak veya şahsi talepte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt 

etmektedirler. İşbu etkinlik çerçevesinde üretilecek projenin, FSEK ve ilgili mevzuat 

kapsamında kullanım, çoğaltma ve yayma hakkı, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü 

nakline yarayan araçlarla topluma iletim hakkı, topluma arz salahiyeti şeklindeki manevi 

hakları kullanma yetkisi yer, sayı, süre, mecra ve içerik sınırı olmaksızın kurumsal kimlik 

çalışmalarının bir parçası olarak her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve 

reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, 

pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltmak üzere EİB’ye 

verilmektedir. EİB istediği zaman bedel karşılığı maddeye konu haklarını istediği kişiye 

devretme hakkına sahiptir.” 

 

 

 


