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İSTANBUL TİCARET BORSASI GIDA İSRAFINI ENGELLEME PROJE YARIŞMASI 

KATILIM FORMU 

 BİREYSEL BAŞVURULARDA İSTENEN BİLGİLER 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

ADI SOYADI  : 

TC KİMLİK NO : 

DOĞUM TARİHİ : 

ÜNİVERSİTESİ : 

BÖLÜMÜ : 

SINIFI  : 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Tel  : 

E-mail : 

Adres : 

   GRUP HALİNDE YAPILAN BAŞVURULARDA İSTENEN BİLGİLER 

GRUPTA YER ALAN ÖĞRENCİLERİN BİLGİLERİ 

ADI SOYADI  : 

TC KİMLİK NO : 

DOĞUM TARİHİ : 

ÜNİVERSİTESİ : 

BÖLÜMÜ : 

SINIFI  : 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Tel  : 

E-mail : 

Adres : 

Grup halinde yapılan başvurularda proje başvurusu grup temsilcisi tarafından yapılır. Grup 
temsilcisi proje başvurusunu yaparken kendisinin ve projede yer alan tüm öğrencilerin adı, 
soyadı, grubu, üniversitesi, bölümü, sınıfı, adres, telefon, mail ve sair iletişim bilgilerini 
bildirmek zorundadır. Ayrıca sitede yer alan muvafakatname formu diğer grup üyeleri 
tarafından doldurularak grup temsilcisi tarafından başvuru esnasında teslim edilmelidir. 
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PROJE BİLGİLERİ 

PROJENİN ADI : 

PROJENİN AMACI : 

PROJENİN SÜRECİ : 

Başvuru esnasında proje ile birlikte ayrıca proje özeti ve proje raporu da sunulacaktır. 

Yarışma Şartnamesi www.gidaisrafiprojeyarismasi.com sitesinde yer almakta olup  

katılımcılar yarışmaya başvuruda bulunduklarında yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. 
İstanbul Ticaret Borsası şartnamede zaman kavramı gözetmeksizin gerekli gördüğü takdirde 
her türlü değişikliğe gidebilir. Katılımcılar başvuruda bulundukları yarışmanın şartnamesine 
uymak zorundadır.  

Katılımcılar başvuruyu yapmakla aşağıdaki hususlara uyacaklarını ve bu hususları kabul 
ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler: 

İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme 
Proje Yarışması Şartnamesini, Şartname içeriğinde yer alan katılım şartlarını dikkatle 
okuduğumu, katılım yükümlülüklerine uyduğumu ve yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi, 
projemin/projemizin fikri mülkiyet haklarının tarafıma/ tarafımıza ait olduğunu ,verdiğim 
bilgilerin doğruluğunu, projemin sergilenmesine, herhangi bir araçla umuma açık hale 
getirilmesine, bastırılmasına, dağıtılmasına ve sergilenmesine, sözlü sunum ve proje 
önerilerimin basılı hale getirilmesine, power point sunumlarımın CD haline getirilmesine ve 
dağıtılmasına muvafakat verdiğimi ve bu hususlarla ilgili olarak ücret talep etmeyeceğimi iş 
bu başvurum ile beyan, kabul ve taahhüt ediyorum. 

İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışmasına göndermiş olduğum proje 
şahsıma/grubuma ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup , aksine bir iddia olması ve üçüncü 
kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; tüm yasal çerçevede oluşacak 
sorumlulukların da şahsıma /grubuma ait olduğunu  iş bu başvurum ile beyan, kabul ve 
taahhüt ediyorum. 

http://www.gidaisrafiprojeyarismasi.com/

