
A ) AMAÇ

Yarışmamız, konaklama ve ağırlama sektöründeki; 

YARATICI ve YENİLİKÇİ FİKİR ve TASARIMLARI üretmeye yönlendirirken, bireylerin girişimcilik bilincini
arttırarak yeni iş fikirlerini teşvik etmeyi amaç edinmiştir.

Bu amaca ek olarak, bireysel ve kurumsal fikir sahiplerinin ticari başarı potansiyeli yüksek iş fikirlerinin
desteklenerek hayata geçirilmesine de olanak sağlayacaktır.

B ) HEDEF:

Yarışmaya sunulan fikirlerin, konaklama ve ağırlama sektörü içerisinde, aşağıda belirtilmiş hedefleri
karşılaması beklenmektedir;

● Fark yaratan hizmet veya ürünle alışkanlıkları değiştirmesi,
● Müşteriye ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırması,
● Mevcut ürünleri, güncel ve geleceğin yenilikçi teknolojilerini kullanarak geliştirmesi,
● Otel ve benzeri yapıların özel ve ortak yaşam (oda, restoran, bar, mutfak, açık ve kapalı

eğlence alanları vb.) alanlarını daha kullanışlı ya da ilgi çekici hale getirmesi,
● İşletmelere gelir sağlaması,
● Tesislere olan güveni arttırması…

C) ORGANİZASYON:

Yarışma ISM Makine Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

D ) KATILIM ESAS VE KOŞULLARI :

MADDE 1: İşbu yarışma ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ tarafından düzenlenmektedir. Başvuru
sahipleri bu katılım koşullarını okumakla ve onaylamakla yükümlüdür. Başvuru sahipleri, (“Yarışma”)
başvurarak, işbu katılım koşulları metninde belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş
olduklarını beyan etmektedirler.

MADDE 2: Kişiler yarışmaya bireysel katılabilecekleri gibi grup halinde de başvuru yapabilirler.

MADDE 3: Bir kişi birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde
yapılması bu koşulu değiştirmez.

MADDE 4: Fikir ve tasarımlar daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş
ve özgün olmalıdır. Aksi ispatlanması halinde katılım iptal edilecektir. Böyle bir durumda olduğu
saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir.

MADDE 5: Yarışmaya sunulan fikirlerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu
tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacılara ait olacaktır.

MADDE 6: Katılımcılar işbu katılım koşullarını kabul ederek;

Yarışmaya başvurulan fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik
(şirket) kurmamış olduklarını;

Yarışmaya sunulan fikrin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;

Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan
şahsen sorumlu olacaklarını, ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ ve ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN.
TİC. AŞ adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını peşinen beyan ve
taahhüt ederler.

MADDE 7: Yarışmaya ISM MINIBAR web sitesinden kayıt olunması ve başvuruların da yine aynı
şekilde bu web sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir. E-mail ya da posta yolu ile yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır.



MADDE 8: ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ her zaman, önceden herhangi bir bildirim ve/veya
ilan yapmaksızın yarışmayı tek taraflı olarak iptal edebilir, durdurabilir ve/veya yarışmanın koşullarını,
tarihlerini, değerlendirme kriterlerini, ödüllerini ve seçici kurul üyelerini değiştirebilir. Yarışmanın
ertelenmesi, iptali ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ’ye
karşı herhangi bir hak iddia edilemez.

MADDE 9: Yarışmaya katılan tüm fikirler değerlendirme amacıyla sadece ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN.
TİC. AŞ’nin belirlediği seçici kurul ile paylaşılacaktır. Yarışmaya iletilen fikirler hâlihazırda ISM MAKİNE
ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ bünyesinde geliştiriliyor olabilir. Bu durumda katılımcılar ISM MAKİNE
ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ’den fikirlerinin kullanıldığına ilişkin hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz,
dava konusu her türlü haklarından feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 10: Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez. Seçici Kurul kararları,
(Mahkemeye taşınabilecek herhangi bir talep sınırlanmaksızın) nihai ve bağlayıcıdır.

MADDE 11: ISM MAKİNE ELEKTRİK SAN. TİC. AŞ yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik
yapma hakkına sahiptir.

MADDE 12: Yarışmacılar, yarışmaya sunulan Fikrin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı
model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent Enstitüsü veya diğer ofisler nezdinde
başvuruda bulunmamış olması gerekmekte olup bu husus başvuru şartı niteliğindedir. Aksi bir durum
başvurunun iptal sebebidir.

E ) YARIŞMA KATEGORİSİ:

Hizmet ve/veya Yeni Ürün Kategorisi: Konaklama ve ağırlama sektöründe başta otel ve benzeri yapılar
olmak üzere gelişen ve değişen teknolojiler göz önünde bulundurulmaktadır. Dünya ve ülkemiz bazında
fark yaratacak yenilikçi ve teknolojik ürünler ve/veya uygulama, yazılım, teknoloji çözümleri vb.
fikirlerin değerlendirileceği kategoridir. Bu kategori altında yarışacak fikirlerin ve projelerin
değerlendirme esasları “DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ” bölümünde belirtilmiştir.

F) KATILIM ŞEKLİ

a. Birinci Aşama: Yarışmacılar öncelikli olarak www.ismminibar.com web sitesinde bulunan fikir
yarışması kısmı altında yer alan bölümde başvuru hesaplarını oluşturmaları gerekmektedir.
Yarışmacılar kişisel bilgilerini sisteme kaydettiklerinde (KATILIM KOŞULLARI/YARIŞMA
ŞARTNAMESİNDE / YARIŞMA USUL VE ESASLARINDA) belirtilen tüm koşulları kabul etmiş
sayılırlar.

b. İkinci Aşama: Yarışmacılar fikir ve projelerine ait yazı, sunum, fotoğraf ve çizimlerini son
başvuru tarihinde gece yarısı 24:00’a kadar web sitesine yükleyebilirler. Yüklenecek olan
sunum ve çizimler “.pdf” formatında, fotoğraflar da “.jpeg” formatında olmak zorundadır.
Ayrıca sunum, çizim vb. dokümanların üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir
ibare veya isim yer almamalıdır. Aksi durumlarda proje, yarışma kapsamından çıkartılacaktır.

G) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1- Fikir Konusu ve Detayları

a) Problem/ihtiyaç tanımı açık bir şekilde yapılmış mı? Gözlem ve verilere dayalı bir gerekçe
oluşturulmuş mu? Sektöründe ve ilgili alanda net problem tanımlaması yapılmış mı?

b) Problemden etkilenen/çözüme ihtiyaç duyan tüm paydaşlar düşünülmüş mü? Bu paydaşların
problemden etkilenme düzeyi belirtilmiş mi?

c) Çözüm önerisi net mi? Çözüm önerisinin sorunu nasıl çözeceği detaylıca anlatılmış mı? Çözüm
önerisinin uygun olmaması durumunda alternatif çözüm önerisi sunulmuş mu?

http://www.ismminibar.com


d) Çözüm önerisinin nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgili yöntem ve bütçe belirtilmiş mi? Çözüm
önerisinin uygulanmasında fikir sahibinin desteği olabilir mi?

e) Sektörde hitap edeceği alanda tahmini fayda/kazanım hesaplaması yapılmış mı?

2- Özgünlük

a) Fikrin veya çözüm önerisinin aynı alanda daha önce uygulanmış diğer fikirler ile olan benzerlik
düzeyi nedir?

Hangi otelde ne var bilemeyebilirler, çok net benzerlik içermeyen bir fikirse, daha önce olup olmadığı
tarafından denetlenmeli

b) Fikrin yenilik boyutu nedir ? (Ürün yeniliği/Hizmet Yeniliği/İş modeli yeniliği vs.)

3- Uygulanabilirlik

a) Çözüm elde etmek için belirlenen yöntemin uygulanabilirliği nedir?

b) Çözüm önerisine ait patent vs. olma olasılığı nedir?

c) Fikir sahibinin projenin hayata geçmesine sağlayacağı katkı ne düzeydedir?

4- Yaratılacak Değer

a) Fikre konu ürünün/hizmetin Pazar potansiyeli var mıdır?

b) Fikre konu ürün/hizmetin ağırlama/konaklama sektöründe giderleri azaltma ve/veya gelirleri
arttırma düzeyi nedir?

c)   Proje enerji verimliliği ve çevreye hitap etmekte midir?

d) Fikre konu ürün/hizmet ağırlama/konaklama sektöründe dijital dönüşüme katkı sağlamakta mıdır?

e) Fikre konu ürün/hizmet ağırlama/konaklama sektöründe engelli bireylerin yaşam kalitesini
iyileştirmekte midir?

H ) DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Ön İnceleme;

Çevrimiçi olarak alınan başvurular, ilk olarak ön incelemeye tabi tutulur, eksik ve/veya hatalı belge ile
yapılan başvurular yarışmadan elenir.

Seçici Kurul Değerlendirmesi;

Ön incelemeyi geçen projeler, “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilir. İkinci aşamaya uygun
başvuruların ne şekilde ve hangi sürece göre değerlendirileceğini “Seçici Kurul”, “Değerlendirme
Kriterleri” çerçevesinde belirleyecektir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ödülleri
verilir. Değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında beraberlik yaşanması halinde, seçici kurul
üyeleri tarafından berabere kalan bütün başvurular oylanacaktır. Oyların eşit olması halinde, Kurul
Başkanı kazananı belirleyecektir.

ÖDÜLLER:

Verilecek olan ödüller nakit para şeklinde olacaktır. Seçici kurul ödüle layık proje bulamadığı takdirde
ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

I. 1.’lik Ödülü: 10.000 TL
II. 2.’lik Ödülü: 7.000 TL

III. 3.’lük Ödülü: 4.000 TL

Başvuruların, yarışma konusu ve amacına uygun olmaması halinde, jüri fikirlere ödül vermeme hakkını saklı tutar.


