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BAŞVURU KOŞULLARI
Katılımcılar , “MIKNATIS İSTANBUL GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI”na başvurmakla, bu şartnamede
belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul ettiklerini beyan ederler.
Bu şartnamede, programa katılım sağlayacak iş fikrine sahip girişimci adayları (kişi ya da ekip)
“girişim” olarak adlandırılacaktır.
1. PROGRAM HAKKINDA
Mıknatıs İstanbul Projesi kapsamında programa dahil olacak yerli ve yabancı girişimciler
ulusal/uluslararası mentorluk ve danışmanlıklarla iş fikirlerinin kuvvetlendirerek desteklemeyi ve iş
fikirlerinin ticari değere dönüşümlerini hızlandırmayı sağlayacak birebir mentorluk, danışmanlık ve
eğitim hizmetlerini kapsayan yaklaşık 6 ay sürecek girişimcilik programına dahil edilecekler. Mentorluk
görüşmeleri online platformda gerçekleştirilecek.
Ayrıca programa kabul edilen girişimciler, ABD ekosisteminde yer alan mentorlardan yararlanarak
küresel ölçekte rekabet yeteneklerini geliştirebilme imkanı yakalayacaklar.
Proje kapsamında girişimcilerin finansmana erişimlerini sağlayarak hızlı büyümelerini desteklemek
amacıyla da Ticaret Kuluçka’da geleneksel hale gelen “The Big Day” yatırımcı-girişimci buluşmasının
3.’sü gerçekleşecek. The Big Day’de başarılı bulunan üç girişim şirketlerini İstanbul’da kurarak toplam
140.000 TL başlangıç sermaye desteği almaya hak kazanacaklar.
Girişimcilerin İstanbul’a adaptasyosyanlarını sağlamak üzere İstanbul’da bir haftalık konaklamalı, içinde
kültürel ve teknik gezilerinde olacağı oryantasyon sürecinden de geçirilecekler.

2. PROGRAMIN AMACI
Yeni ürün/hizmet gelişimine destek vermek ve umut vadeden girişimlerin çeşitli mentorluk ve
danışmanlıklarla kuvvetlendirilerek ticari değere dönüşümlerini sağlamak.

3. PROGRAMIN KAPSAMI ve AŞAMALARI
Programa başvuru yapan girişimcilerden özgün ve yenilikçi projeler beklenmektedir. İş fikirlerinin
ticari ürün olarak sektörde yer almamış olması ve geliştirme aşamasında olması beklenmektedir.
 Başvurular belirlenen tarihler arasında http://tto.ticaret.edu.tr/ adresinden online olarak
alınacaktır.
 Alınan başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır.
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 Ön değerlendirmeyi geçen girişimler değerlendirme jürisine iş fikirlerini online platformda
sunacaklar ve bu aşamayı da geçen girişimler programa kabul edilecektir.
 Ön elemeyi geçmesi durumunda girişimlerden istenecek belgeler:
 Sistemde online olarak doldurulmuş olan başvuru formunun çıktısının her bir sayfanın alt
kısmının ekibin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 Proje ekip üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 Proje ekibi üyelerinin özgeçmişleri,
 Başvuru koşullarına ait şartnamenin ekip üyelerinin her biri tarafından imzalanmış hali,
 Ek1. Taahhütname formunun ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 Ek2. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili aydınlatma/bilgilendirme
formunun ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 Ek3. Muvafakat dilekçesi (Ödüle hak kazanılması halinde söz konusu tutarın ekip
üyelerinden birine yatırılmasını içeren dilekçe) ekip üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı
imzalanmış hali,
 Ek4. İstanbul Ticaret Üniversitesi (Teknoloji Transfer Ofisi) ile Faydalanıcı Grup arasında
Kuluçka Merkezinde sunulacak hizmetlerin ve grupların program sürecindeki proje
uygulamalarının yürütülmesine yönelik işbirliği protokolünün ekip üyelerinin her biri
tarafından ayrı ayrı imzalanmış hali,
 Programa kabul edilen her girişime aşağıda yer alan konularda deneyimli mentorlar tarafından
birebir online mentorluk hizmeti sunulacaktır.
Kanvas İş modeli
SWOT ve rekabet analizi
Ürün Yönetimi Temelleri,
Fikri Mülkiyet Yönetimi,
Market Doğrulama Stratejileri,
Girişim Ekibi Kurmak ve Yönetmek, Misyon, Vizyon ve Strateji Oluşturma
Müşteri segmentasyonu / ürün eşlemesi
Pazar analizi (büyüklüğü)
KPI ve hedeflerin belirlenmesi
Fiyatlama modeli ve maliyet kalemleri
Nakit akışı ve finans
Pitch deck hazırlama
 Programı tamamlayan girişimler “The Big Day” isimli girişimci-yatırımcı buluşması etkinliğinde
iş fikirlerini program sonu değerlendirme jürisine sunacaklardır. Bu değerlendirme sonucunda
dereceye giren girişimler belirlenmiş olacaktır.
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4. PROGRAMIN ÖDÜLLERİ


Dereceye giren girişimlere, tüm koşulları sağladıklarında aşağıda belirtilen tutarlarda başlangıç
sermaye desteği verilecektir.
DERECE
1.
2.
3.

ÖDÜLLER
60.000 TL
40.000 TL
30.000 TL



Dereceye giren girişimler İstanbul’da şirketlerini kurdukları zaman sermaye desteğini almayı
hak etmiş olacaklardır.



Hak edilen sermaye desteği,
yatırılacaktır.



TİCARET TTO, ödül miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödüller başvuru yapılan
girişim başına verilecektir.



Jüri ödüle layık girişim bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.
Başarılı bulunan girişimler “The Big Day” etkinliğinde açıklanacaktır. Girişimciler, belirtilen
ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, programa katıldıktan
sonra programdan çekilemezler.



Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri girişim
sahiplerine aittir.



girişim adına Ek3 formunda belirtilen kişinin hesabına

Program süresince ve “The Big Day” esnasında gerekli görüldüğünde, yarışmanın ödül adedi ile
ödül miktarı koşullarında değişiklik yapılabilir. Ödüle layık girişim bulunamadığı takdirde ödül
kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.



İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından programa, ödül sahiplerine ve ödüllere dair verilen
kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar.
Katılımcılar, İstanbul Ticaret Üniversitesi /The Big Day jüri üyeleri kararlarına saygı
göstereceklerini, programa katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.



“The Big Day”de ödül alan girişimlerin aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını
geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili girişime aittir.

5. PROGRAMIN KURALLARI
.

5.1. Program belirlenmiş olan kapsam çerçevesinde tüm girişimci/girişimci adaylarının katılımına
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açıktır. Teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikrine sahip, girişimini belli bir aşamaya kadar getirmiş,
18 yaşını doldurmuş ekipler programa başvuru yapabilir. Ekip başvurularında bir kişi ekip lideri
olarak bildirilmelidir.

5.2. Program kuralları gereği her bir ekip veya ekip üyesi programa sadece 1 (bir) iş fikri ile
başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, programın hangi aşamasında olursa
olsun, program katılımcısı olma hakkı düşecektir

5.3. Girişimcilik Programı’na seçilmeyen başvuru sahiplerine seçilmeme nedenlerine ilişkin bir
geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

5.4. Girişim, başvurudan önce programa sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç
elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olmalıdır.

5.5. Programa başvuran bir girişimde “özgünlük”, daha önce başka bir yerde üretilmemiş,
ticarileşmemiş ve başka bir ulusal veya uluslararası etkinlikte/yarışmada ödül almamış
ve/veya üretilmemiş olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde,
girişim programdan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa programı organize eden kurum
tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan girişimci/girişimci adayları böyle
bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder.

5.6. Girişim fikirlerinin özgün olmamasından, üçüncü kişilerin girişim üzerinde hak iddia
etmesinden doğacak tüm hukuki sorumluluklar girişimci/girişimci adaylarına aittir.

5.7. Programa başvurulan bir iş fikrinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda İstanbul
Ticaret Üniversitesi/İstanbul Kalkınma Ajansı/ İştirakçi kurumlar herhangi bir sorumluluk
taşımaz. Tüm sorumluluk girişimlere aittir.

5.8. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde ilgili girişimler
programdan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa geri alınır.

5.9. Ekip katılımlarında bir kişi yarışmadaki sürecin yürütülmesini sağlamak amacıyla ekip lideri
olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin
her biri, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.

5.10.Girişimlerin bu program kapsamında üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalardan,
yüz yüze görüşmelerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan İstanbul
Üniversitesi/İstanbul Kalkınma Ajansı/ İştirakçi kurumlar sorumlu tutulamaz.

Ticaret

5.11.Ticaret Kuluçka herhangi bir aşamada programı iptal edebilir, bu halde katılımcılar herhangi
bir hak talebinde bulunamaz. Programın iptal edilmesinden dolayı İstanbul Ticaret
Üniversitesi/İstanbul Kalkınma Ajansı/ İştirakçi kurumlar sorumluluk yüklenemez.
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5.12.Girişimler ; isim, fotoğraf ve eserlerinin tanıtım ve haber amaçlı olarak İstanbul Ticaret
Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve
yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler.

5.13.Programa katılan girişimler yürütülen online mentorluk programının tamamına eksiksiz
katılmayı taahhüt eder. Program boyunca düzenlenecek tüm etkinliklere katılmak ve
kendilerine verilen sorumlulukları belirtilen süre zarfında yerine getirmekle yükümlüdürler.

5.14.Programa katılan girişimler “The Big Day” yatırımcı-girişimci buluşması etkinliğine
katılacaklarını taahhüt ederler.

5.15.Bu programa başvuran tüm girişimler, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul
ettiklerini başvuru formunu doldurarak beyan etmiş olurlar.

6. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

6.1. Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden başvuru girişimleri diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin
bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu girişimci/girişimci adaylarına aittir. Sunulan iş fikri ile
fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği program sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri
alınır.

6.2. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı, programa kabul edilen girişimi
yayımlamak, arşivlemek, hakkına sahip olacaktır. Bu nedenle; programa katılanların,
projelerinin fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin iş bu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri
mülkiyet haklarındaki değişikliği İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne derhal bildirmeleri zorunludur.
Aksi halde oluşabilecek zararlar başvuruyu gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.

6.3. Programın tüm aşamalarında projelerle ilgili olarak her türlü tanıtım, ticarileştirme faaliyetleri
kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
gerçekleştirilecek yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın, yayın çalışmalarına girişimler peşinen
muvafakat verdiğini kabul eder. Ticari sır içeren ve açıklanmaması gereken proje içeriğinin ilgili
kısmın gizli kalacaktır.

6.4. Programa başvuran girişimlerin üçüncü şahıslar ve/veya ekip üyeleri tarafından fikri ve sınai
hak ihlali nedeniyle İstanbul Ticaret Üniversitesi/İstanbul Kalkınma Ajansı/İştirakçi kurumlar
‘a yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar
ve yasal takipler ilgili girişim ve ekip üyeleri tarafından müştereken ve müteselsilen
üstlenilecektir. Bu konuda programı düzenleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi/İstanbul
Kalkınma Ajansı/İştirakçi kurumlar hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili sorular,
iddialar, hukuki süreçler ve benzerleri programa başvuruda bulunmuş kişi ve/veya ekibe
yönlendirilecektir. Bu hususta programı düzenleyen İ İstanbul Ticaret Üniversitesi/İstanbul
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Kalkınma Ajansı/İştirakçi kurumlar 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması
muhtemel / doğan tüm zararlar ilgili programa başvuruda bulunmuş kişi ve/veya ekip
tarafından müştereken ve müteselsilen tazmin edilecektir.

6.5. Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait iş fikirleri/girişimler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.6. Programa katılan bütün iş fikirleri/girişimler - iş fikirlerinin/girişimlerinin korunması için- Türk
Patent Enstitüsü’ne başvurma ve iş fikirlerine/girişimlerine (masrafları kendilerince
karşılanarak) tescil almaya hakları vardır.

6.7. İş fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların
sorumluluğunda olup, İstanbul Ticaret Üniversitesi/İstanbul Kalkınma Ajansı/İştirakçi
kurumlar’in herhangi bir sorumluluğu/yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.8. Girişim, programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini
kabul ve taahhüt eder.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1. Programa katılan tüm kişiler, bu şartname ve eklerinde belirtilen tüm katılım koşullarını
harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

7.2. Bu şartnamenin girişim üyeleri tarafından imzalanması ile bu şartname, girişimler ile İstanbul
Ticaret Üniversitesi arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

7.3. Program sonrası, dereceye giren girişimlere verilecek ödüller dışında; girişimler İstanbul
Ticaret Üniversitesi/İstanbul Kalkınma Ajansı/İştirakçi kurumlar’dan
bulunamazlar.

hiçbir talepte

7.4. Girişimler, iş fikrinin hukuka uygun, İstanbul Ticaret Üniversitesi değerleri ve genel ahlak
kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen
beyan ve taahhüt ederler.

7.5. EK1.Taahhütname formunun girişim üyeleri tarafından imzalanması ile bu form, girişimler,
İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

7.6. Ek2.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme
Formunun girişim üyeleri tarafından imzalanması ile bu form, girişimler, İstanbul Ticaret
Üniversitesi arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
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7.7. Ek3.Muvafakat dilekçesinin girişim üyeleri tarafından imzalanması ile bu dilekçe, girişimler
İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

7.8. İstanbul Ticaret Üniversitesi gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında beyan
edilen bilgilerin ispatını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları
reddedebilecektir. Başvuru şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine
sunulmayacaktır.

7.9. İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul
Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.
Tahkim yeri İstanbul/Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku
uygulanır.

8. GİZLİLİK

8.1. Şartnamenin hükümlerini, bu şartnamenin ifası sırasında karşı Taraf hakkında öğrendiği ve
kamunun bilgisinde olmayan her türlü bilgiyi (müşteri bilgileri dâhil) gizli tutmayı, üçüncü
kişilere açıklamamayı (mevzuat gereği ve/veya resmi makamlara yapılacak açıklamalar hariç)
ve personeli ile alt yüklenicilerinin de bu gizlilik taahhütlerine aynen uymalarını sağlamayı
kabul ve taahhüt eder.

8.2. Gizlilik koşulu, programın sona ermesinden itibaren 3 (üç) sene daha geçerlidir.
9. EKLER
Başvuru formu, bu ilgili şartname ve aşağıdaki EK1, EK2, EK3, EK4 belgeleri ön elemeyi geçen girişimin
ekip üyeleri tarafından imzalanması gerekmektedir. Ekler:
EK1. Taahhütname Formu
EK2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu
EK3. Muvafakat Dilekçesi
Ek4. İstanbul Ticaret Üniversitesi (Teknoloji Transfer Ofisi) İle Faydalanıcı Grup Arasında Kuluçka
Merkezinde Sunulacak Hizmetlerin Ve Grupların Program Sürecindeki Proje Uygulamalarının
Yürütülmesine Yönelik İşbirliği Protokolü
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Girişimcilik programı şartnamesini okudum, kabul ediyorum.

Ekip Üyeleri:
1. AD-SOYAD:
TARİH / İMZA:

2. AD-SOYAD:
TARİH / İMZA:

3. AD-SOYAD:
TARİH / İMZA:

4. AD-SOYAD:
TARİH / İMZA:

(Ekip katılımında tüm ekip tarafından imza atılmalıdır. Ekip üyeleri sayısına göre aşağıya imza
eklenmelidir.)

.

MAGNET ISTANBUL PROJECT
ENTREPRENEURSHIP PROGRAM
REQUIREMENTS FOR APPLICATION

The participants declare that they accept all the conditions and rules specified in this
specification by applying to the "MAGNET ISTANBUL ENTREPRENEURSHIP
PROGRAM". In this Specification, entrepreneur candidates (person or team) who participate
in the program and have a business idea will be referred to as "enterprises".
1. ABOUT THE PROGRAM
Local and foreign entrepreneurs who will be included in the program within the scope of the
Magnet Istanbul Project will be included in the entrepreneurship program that will last for 6
months. This program includes one-to-one mentoring, consulting and educational services. In
this way, entrepreneurs will strengthen their business ideas with national/international
mentoring and consulting services. This process will increase the ability of entrepreneurs to
transform their business ideas into commercial value. Mentoring interviews will be conducted
on the online platform. In addition, entrepreneurs accepted into the program will have the
opportunity to develop their competitive abilities on a global scale through mentors in the US
ecosystem. Within the framework of the project, the 3rd “Big Day” investor-entrepreneur
meeting will be held. The aim is to provide entrepreneurs with access to finance and support
their rapid growth. Three successful enterprises will obtain the right to establish a company in
Istanbul at “The Big Day”, which has become a tradition at Istanbul Ticaret University
Incubation Center. They will be entitled to receive a total of 140,000 TL initial capital support.
In order to adapt to Istanbul, the entrepreneurs will stay in the city for a week and go through
the orientation process where they will make cultural and technical trips.
2. PURPOSE OF THE PROGRAM
Supporting the development of new products/services and transforming promising enterprises
into commercial value by empowering them with various mentoring and consultancy services.
3. SCOPE AND STAGES OF THE PROGRAM
Original and innovative projects are expected from entrepreneurs applying to the program.
Business ideas, as commercial products should not have existed before in the industry and are
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expected to be under development.
-Applications will be received online at http://tto.ticaret.edu.tr/ between the dates determined.
-Applications received will be subject to pre-evaluation.
-Participants who pass the pre-evaluation will be informed.
-Enterprises that have passed the pre-evaluation will present their business ideas to the
evaluation jury on the online platform and if enterprises have passed this stage will also be
accepted into the program.
DOCUMENTS to be requested from entrepreneurs in case of passing the pre-evaluation:
-The Printout of The Application Form filled online in the system signed by each team
separately at the bottom of each page,
-Photocopy of The Identity Cards of the project team members,
-Resumes of project team members,
-A Copy of The Application Conditions Specification signed by each of the team members,
-Appendix 1. The Commitment Form signed by each of the team members separately,
-Appendix 2. The Clarification/Information Form regarding the Personal Data Protection
Law numbered 6698, signed separately, by each of the team members,
-Appendix 3. The Consent Petition (If the prize is deserved, the petition containing the deposit
of the said amount to one of the team members) is signed by each of the team members
separately,
-Appendix 4. The Cooperation Protocol signed between Istanbul Ticaret University
(Technology Transfer Office TTO) and the Beneficiary Group, individually signed by each of
the team members regarding the services to be provided at Ticaret TTO Incubation Center and
the execution of the project during the program process.
Each entrepreneur accepted to the program will be offered One-to-One Online Mentoring
Services by experienced mentors on the following topics:
-Canvas Business Model,

.

MAGNET ISTANBUL PROJECT
ENTREPRENEURSHIP PROGRAM
-SWOT and Competitive Analysis
-Product Management Fundamentals,
-Intellectual Property Management,
-Market Validation Strategies,
-Establishing and Managing An Enterprise Team, Creating A Mission, Vision and Strategy,
-Customer Segmentation / Product Mapping,
-Market Analysis (size),
-Setting KPIs and Goals,
-Pricing Model and Cost Items,
-Cash Flow and Finance,
-Pitch Deck Preparation
Enterprises that have completed the program will present their business ideas to the evaluation
jury at the end of the program in the entrepreneur-investor meeting event called “The Big Day”.
As a result of this evaluation, the enterprises entering the degree will be determined.

DEGREE

PRIZES

1.

60.000 TL

2.

40.000 TL

3.

30.000 TL

4. PROGRAM PRIZES
-The enterprises that entering into the degree will be given initial capital support in the amounts
indicated below, If they meet all the conditions.
-The entrepreneurs who have entered this degree will have deserved to receive capital support
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when they establish their companies in Istanbul.
-The deserved capital support will be deposited on behalf of the enterprise into the account of
the person specified in the Appendix 3 form.
-TİCARET TTO reserves the right to make changes to the prize amounts. Prizes will be awarded
per applied enterprise.
-If the Jury does not find any enterprise worthy of a prize, they may leave any of the prize levels
blank. Successful enterprises will be announced at the “The Big Day” event. Entrepreneurs,
except for the specified prizes, absolutely cannot claim any prizes or fees, they cannot withdraw
from the program after participating in it.
-According to the Laws of the Republic of Turkey regarding the prize, in case of tax, the said
tax expenses belong to the entrepreneurs.
-During the program and during the "Big Day", if necessary, the number of prizes and the
amount of prizes can be changed in the conditions of the competition. If an enterprise is not
made worthy of the prize, it may leave any of the prize levels blank.
-The decisions made by Istanbul Ticaret University regarding the program, the prize winners
and the prizes are final and the way of appeal is not allowed. The participants are deemed to
have accepted this issue. The participants declare that they will respect the decisions of the
Istanbul Ticaret University / The Big Day jury members by participating in the program.
-The tax liability belongs to the relevant enterprise, If the amount of the prize received by the
enterprises awarded in “The Big Day” exceeds the tax limit according to the laws of the
Republic of Turkey.
5. PROGRAM RULES
5.1.The program is open to the participation of all entrepreneurs/entrepreneur candidates within
a certain scope. The criteria for teams to apply is: the teams must have an innovative
Technology-based business idea and have brought their enterprise to a certain level, and they
must also be over 18 years of age. In team applications, one person must be selected as the team
leader.
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5.2. According to the program rules, each team or team member can apply to the program with
only 1 (one) business idea. If a contrary application is detected, the right to become a program
participant will be dropped regardless of the stage of the program.
5.3. The institution is not obliged to provide feedback to applicants who were not selected for
the Entrepreneurship Program, regarding the reasons for not being selected.
5.4. Before the application, the enterprise must not have established a legal entity (company) in
order to gain profit from the product or service covered by the business idea submitted to the
program.
5.5. There is an "authenticity" requirement in an enterprise to apply for the program. It must
not have been previously produced or commercialized elsewhere and has not been awarded
and/or produced in another national or international event/competition. If a contrary situation
is detected, the enterprise will be disqualified from the program; If he won an prize, it is taken
back in cash and at once by the institution organizing the program. Prize-winning
entrepreneur/entrepreneur candidates undertake to return the prize and the amount they received
in such a situation.
5.6. All legal responsibilities belong to the entrepreneur/entrepreneur candidates if the
entrepreneurial ideas are not original and third parties claim rights on the enterprise.
5.7. Istanbul Ticaret University / Istanbul Development Agency (ISTKA) / Participating
Institutions do not take any responsibility for legal problems related to the inauthenticity of a
business idea applied to the program. All responsibility belongs to the entrepreneur.
5.8. If a contrary situation is determined within the scope of the above-mentioned articles, the
relevant initiatives are disqualified from the program; If the prize is won, it will be taken back.
5.9. A person must be declared as a team leader in team participation and all team members
must meet the application conditions in order to ensure that the process in the competition is
carried out. Each of the team members is jointly and severally responsible to Istanbul Ticaret
University.
5.10. Istanbul Ticaret University / Istanbul Development Agency (ISTKA) / Participant
Institutions cannot be held responsible for the agreements made or to be made with third parties
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within the scope of this program, for losses and damages related to face-to-face meetings.
5.11. Ticaret Incubation can cancel the program at any stage, so participants cannot make any
claims. Istanbul Ticaret University / Istanbul Development Agency (ISTKA) / Participant
Institutions cannot be held responsible for the cancellation of the program.
5.12. The enterprises accept and undertake that their names, photographs and works can be
used, exhibited and published by Istanbul Ticaret University and Istanbul Development Agency
(ISTKA) for promotional and news purposes.
5.13. Entrepreneurs taking part in the program undertake to fully participate in the entire online
mentoring program provided. They are responsible for participating in all activities to be held
during the program and to fulfill the responsibilities assigned to them within the specified time.
5.14. The entrepreneurs participating in the program undertake that they will take part in the
“The Big Day” investor-entrepreneur meeting event.
5.15. All entrepreneurs applying for this program declare that they accept all the conditions set
out in this specification by filling out the application form.
6. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS AND DISPUTES
RESOLVATION
6.1. Application enterprises found to violate intellectual property rights will be disqualified.
Entrepreneur/entrepreneur candidates are responsible for all legal enterprises of third parties. If
it is understood that the intellectual property rights have been violated with the presented
business idea, the prize will be withdrawn even after the program is concluded.
6.2. It is the right of Istanbul Ticaret University and Istanbul Development Agency (ISTKA) to
publish and archive the enterprise (or venture) accepted in the program. Therefore, when the
participants of the program give the intellectual and industrial rights of their projects to a third
party, it is obligatory to include the rights of Istanbul Ticaret University in this article in the
relevant contracts and also to immediately notify Istanbul Ticaret University of the change in
intellectual property rights. Otherwise, the damages that may occur are recourse to the
applicant/perpetrators.
6.3. Ventures accept that they give their consent in advance to the written, oral, visual
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promotion, press and publication works to be carried out by Istanbul Ticaret University and
Istanbul Development Agency (ISTKA) within the scope of all kinds of promotion and
commercialization activities related to the projects, at all stages of the program. The relevant
part of the project content, which contains trade secrets and should not be disclosed, will remain
confidential.
6.4. If the intellectual and industrial rights of the companies applying to the program are
violated by third parties and/or team members, Istanbul Ticaret University/Istanbul
Development Agency (ISTKA)/Participating Institutions can never be held responsible for
these rights violations. All questions, claims, warnings, legal and legal processes, lawsuits and
legal proceedings that may be directed to them will be undertaken jointly and severally by the
relevant initiative and team members. Istanbul Ticaret University/Istanbul Development
Agency (ISTKA)/Participating Institutions organizing the Program have no responsibility in
this regard. Questions, claims, legal process and similar questions about the person and/or team
applying to the program will be directed to the person and/or team applying to the program. In
this context, Istanbul Ticaret University/Istanbul Development Agency (ISTKA)/participating
Institutions organizing the program can never be held responsible for any damages that may or
may arise due to requests made by third parties. These damages will be compensated jointly
and severally from the person and/or team applying to the program.6.5.Business
ideas/enterprises previously published elsewhere or owned by any person or organization will
not be evaluated.
6.6. In order to protect all business ideas / enterprises participating in the program, they have
the right to apply to the Turkish Patent Institute and register their business ideas / enterprises
(at their own expense).
6.7. Entrepreneurs are responsible for taking the necessary measures to protect business
intellectual and property rights. In this regard, Istanbul Ticaret University / Istanbul
Development Agency (ISTKA) / Participant institutions do not have any responsibility /
obligation.
6.8. Entrepreneurs accepts and undertakes that the business idea submitted to the program does
not violate the intellectual property rights of third parties.
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7. OTHER ISSUES
7.1. All entrepreneurs in the program are assumed to have accepted and declared that they have
fulfilled all conditions stated in this specification and its appendices without exception.
7.2. When this specification is signed by the members of the enterprise, it will be accepted as
an agreement between the entrepreneur and Istanbul Ticaret University.
7.3. After the program, except for the prizes to be given to the winning enterprises; enterprises
cannot make any demands from Istanbul Ticaret University /Istanbul Development Agency
(ISTKA)/ Participant institutions.
7.4. The entrepreneurs declare and undertake in advance that their business idea complies with
the law and the values and general moral rules of Istanbul Ticaret University and does not
offend any person or institution.
7.5. With the Appendix 1 Commitment form signed by the enterprise members, It will be
deemed as an agreement between enterprises and Istanbul Ticaret University.
7.6. When the entrepreneurs sign the Clarification/Information Form regarding the Protection
of Personal Data Law No. 6698 in Appendix 2, It will be considered as an agreement between
their enterprises and Istanbul Ticaret University.
7.7. By signing the petition of consent in Appendix 3, this petition will be deemed as an
agreement between the entrepreneurs and Istanbul Ticaret University.
7.8. When deemed necessary, Istanbul Ticaret University may ask the participants to prove the
information declared during the application, and reject the applications that do not meet the
participation conditions. Enterprises that do not comply with the application specifications will
not be submitted to the jury's evaluation.
7.9. All disputes arising out of or related to this specification will be ultimately resolved by
arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Istanbul Arbitration Center. The
place of arbitration is Istanbul/Turkey. The arbitration language is Turkish. Turkish is applied
to the basis of the dispute.
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8. PRIVACY COMMİTMENT
8.1. Entrepreneur accepts and undertakes the provisions of the specification that it has learned
about the other party during the fulfillment of this specification. The entrepreneur accepts and
undertakes to keep all kinds of information (including customer information) that are not in the
public knowledge confidential. The entrepreneur accepts and undertakes not to disclose it to
third parties (except as required by legislation and/or disclosures to official authorities). And
The entrepreneur accepts and undertakes to ensure that its personnel and subcontractors also
comply with these privacy commitments.
8.2. The privacy commitment is valid for another 3 (three) years from the end of the program.
APPENDICES FORMS
The application form, this relevant specification and the following Appendix 1, Appendix 2,
Appendix 3, Appendix 4 documents will be signed by the team members of the enterprise that
passed the pre-evaluation.
Appendices:
Appendix 1. Commitment Form
Appendix 2. Clarification/Information Form Regarding the Law on Protection of Personal
Data No. 6698
Appendix 3. Petition of Consent
Appendix 4. Cooperation Protocol between Istanbul Ticaret University (Technology Transfer
Office) and the Beneficiary Group for the Services to be Provided in the Ticaret Incubation
Center and the Project Implementation of the Groups in the Program Process
I have read the entrepreneurship program specification, I accept it.
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TEAM MEMBERS:
1.NAME AND SURNAME:
DATE / SIGNATURE:

2.NAME AND SURNAME:
DATE / SIGNATURE:

3.NAME AND SURNAME:
DATE / SIGNATURE:

4.NAME AND SURNAME:
DATE / SIGNATURE:

(It must be signed by the entire team when the team participates. Signatures should be added
below according to the number of team members.)

