MERCEDES-BENZ TÜRK STARTUP
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
İş bu şartname ile Mercedes-Benz Türk StartUP Yarışması’na ilişkin (“Yarışma”)’sına ilişkin kapsam, amaç, katılım
koşulları, ön eleme ve sonrasında finalistlerin belirlenmesi aşamasında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin koşul ve
kurallar belirlenmektedir. Yarışmacılar bu şartnameyi ve Yarışma Web Sitesi’nde yer alan tüm açıklamaları okumak
ve onaylamakla yükümlüdür. Yarışmacılar, yarışmaya katılmakla, işbu şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve
kuralları kabul etmiş olduklarını beyan etmektedirler.
1. YARIŞMANIN AMACI
1.1. Yarışma, sosyal etkisi olan, yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma, çevreye fayda
sağlayan ve hayatı kolaylaştıran, teknolojik çözümler üreten yaklaşımların tesisine katkıda bulunmayı amaçlayan bir
startup yarışmasıdır.
2. KATILIM KOŞULLARI
2.1. Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin
edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır. Yarışma’ya başvurular yalnızca
www.mbtstartup.com sayfasında (“Yarışma Web Sitesi”) yer alan Başvuru formu (“Başvuru Formu”) aracılığı ile kabul
edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmeyecektir.
2.2. Yarışma dili Türkçe’dir. Yarışma Web Sitesi’nde yer alan başvuru formu Türkçe olarak hazırlanacaktır.
Başka dilde hazırlanan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.3. Yarışma Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katılımına açıktır.
2.4. 18 yaşından küçük olanlar bu bilgilere ek olarak veli bilgilerini de doldurmalıdır.
2.5. Yarışmacılar, ön elemenin Başvuru Formu üzerinden yapılacağını ve form dışında başvurularını desteklemek için
haricen herhangi bir bilgi ve belge sunamayacaklarını peşinen kabul ederler.
2.6. Başvuru Formu’nun sistem üzerinden gönderilmesini takip eden 24 saat içerisinde, başvuru sahiplerine teyit ve
yönlendirme için bir elektronik posta gönderir. Onay e-postası almayan başvuru sahiplerinin web sitesinde yer alan
yarışma sekreteryası iletişim bilgilerini kullanarak sekreteryaya ulaşması gerekmektedir. Onay e-postası almayan
başvuruların başvuruları kabul edilmez.
2.7. Ekipler Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla ve son başvuru tarihi olan 25 Nisan 2018,
Cuma günü, saat 23:59’a kadar form üzerinde yer alan “Formu Gönder” butonuna tıklayarak göndermekle
yükümlüdür, aksi takdirde kayıt tamamlanmamış sayılır. WEB sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması
veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya
geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Tamamlanmayan
başvurular dikkate alınmaz. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen Başvuru Formları’na ilişkin herhangi bir
sorumluluk kabul edilmez, Başvuru Formu’nda doğru olmayan bir bilgi sağladığı ispat edilen yarışmacı ve ekibi
Yarışma’dan elenir, ödül kazandı ise ödülü geri alınır.
2.8. Yarışmacıların;
● Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
● Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,

● Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası
olmaması,
● 2017 yılında yapılmış olan Mercedes-Benz Türk 50 Startup Yarışması’ndan ödül almamış olması şarttır.
2.9. Yarışmaya, yarışmacılar tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü özgün
fikirdeki, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları kurulmasına katkı veren, sosyal etkisi olan, hayatı kolaylaştıran,
topluma ve çevreye fayda sağlayan ve teknolojiyle bağı olan, prototip planı hazır veya prototipini üretmiş, kapalı test
sürecinde, tüketicinin test etmesi için pazara çıkma aşamasındaki startup'lar başvurabilir. Yarışmacılar web sitesi
üzerindeki başvuru formunu doldurarak bu Şartname’yi kabul ettiklerini kabul ederler. Tek bir ikona tıklayarak
yapılacak olan bu şartname onaylama işlemiyle;
● Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen
sorumlu olacaklarını, YADA ve YADA adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
● Startup'ın fikrinin, hukuka uygun, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu,
● Yarışmacılar, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve YADA’nın bu bilgileri
Yarışma’nın amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile üçüncü kişilerle paylaşabileceğini,
● Yarışmacıların; fotoğraflarının, projenin herhangi bir anında veya yerinde çekilecek videolarının, başvuru formunda
verdikleri bilgilerin bir kısmının veya tamamının, startuplarının ve kendi isimlerinin proje duyurularında, hiç bir onay
alınmaksızın, proje komitesi tarafından basın duyurularında ve sosyal medyada kullanılabileceğini onaylarlar.
2.10. Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Yarışmacılar, Yarışma’ya sunulan startup'ın tamamı veya bazı
unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent Enstitüsü veya diğer
ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya
cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi
gerekmektedir.
2.11. Geçmiş senelerde ödüle layık bulunmuş startup'ların adaylık başvuruları için herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu ödüllere ilişkin
kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir.
2.12. YADA, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği startup'ın sahibi olan Yarışmacıları ve
ekiplerini her aşamada Yarışma’dan derhal diskalifiye etme, ödül verilmişse ödülü geri alma hakkına sahiptir.
3. ÖN ELEME
3.1. Yarışma başvurularının tamamlanmasının ardından, YADA tarafından belirlenecek olan Ön Jüri, Yarışma’ya
katılan startup'ları Yarışma Web Sitesi’nde (www.mbtstartup.com) ilan edilen kriterlere göre değerlendirip ön
elemeye tabi tutacaktır.
3.2. Ön elemeyi geçememiş olan Yarışmacılar tarafından sunulan başvurular, YADA tarafından muhafaza edilecek ve
hiçbir surette üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
4. EĞİTİM KAMPI
4.1. Ön jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ön elemeyi geçen başvurular, Mayıs 2018 tarihinde yarışma
internet sitesinde ilan edilecek ve başvuranlara elektronik posta ile bildirim yapılacaktır.

4.2. Yarışmaya devam edebilmek için ön elemeyi geçen başvuruların Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenecek Eğitim
Kampı’na katılımları zorunludur. Eğitim Kampı’na her ekipten 1 (bir) kişi katılabilir, ve bir kişinin katılımı zorunludur,
bu mevcudu sağlamayan başvurular diskalifiye edilecektir.
4.3. Eğitim Kampı’na katılacakların ulaşım masrafları Yarışma tarafından karşılanacaktır. İstanbul’a uzaklığı
350 km’den az olan katılımcıların ulaşımı otobüs ya da tren ile; 350 km’den fazla olanlarınki ise uçak ile
karşılanacaktır. Ulaşım masraflarına sadece İstanbul’a geliş ve İstanbul’dan dönüş terminali transferleri dahildir.
Bunların dışındaki tüm ulaşım masrafları katılımcılara aittir.
4.4. Bir gün sürecek Eğitim Kampı’nda başvuranlar mentorlarla değerlendirme görüşmelerine girecek, mentorlar
eşliğinde iş planlarını revize edecek ve tekrar projelendirecektir. Mentorlar, deneyimlerini ekipleri ile paylaşarak,
onların başvurularını birer iş planına (“İş Planı” çoğul olarak “İş Planları”) dönüştürmelerine katkı sağlayacaktır.
Projelendirilen iş planları Haziran ayında yarışma sekretaryasına teslim edeceklerdir.
5. FİNAL DEĞERLENDİRME
5.1. Final jürisi bu İş Planları’nı Yarışma Web Sitesi’nde de ilan edilen aşağıdaki kriterler ışığında değerlendirerek
finale kalan 10 başvuruyu (“Finalistler”) belirler: Ürün, sosyal ve çevresel fayda, teknoloji, pazar büyüklüğü, yenilikçi
ve yaratıcı yaklaşım, ekip.
6. ÖDÜLLER
6.1. Yarışma sonunda Final Jürisi tarafından seçilen 3 yarışmacıya aşağıdaki para ödülü verilecektir:
3 startup'a 50.000 TL
Belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Ödül kazanan yarışmacılar ödüllerini, ödül
töreni sırasında temsili çek şeklinde teslim alacak ve tören sonrasında hesap numaralarını yetkililere bildirmeleri
halinde törenden 15 gün sonra hesap numaralarına ödül tutarları havale yoluyla yatırılacaktır.
Ayrıca finale kalan 10 yarışmacıya StartUP Boost Gelişim Programı’na (26 Haziran – 2 Temmuz 2018) katılım hakkı ile
2018 yılında gerçekleştirilecek olan Mercedes-Benz Türk Almanya Gezisi’ne katılım hakkı tanınacaktır. Her iki ödül için
de, katılım her bir finalist startup için 1 (bir) kişi ile sınırlıdır.
Yarışma ödül töreninin yeri İstanbul’dur.
7. YARIŞMA TAKVİMİ
7.1. Yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:
Yarışma İlan Tarihi – 05.03.2018
Son Başvuru Tarihi - 25.04.2018
Ön Eleme Süreci – Mayıs 2018
Ön elemeyi geçenlerin açıklanması – 17.05.2018
Eğitim Kampı – 25.05.2018
İş Planı Teslim Tarihi – 04.06.2018
StartUP Boost Gelişim Programı - 26.06.2018 – 02.07.2018
Final Değerlendirme – 03.07.2018
Ödül Töreni – 10.07.2018
8. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI

8.1. Ön eleme sırasında eğitim kampına katılmaya hak kazanan yarışmacılar e-posta yoluyla
bilgilendirilecektir. Final jürisi değerlendirmesi sonucunda ödül kazananlar ise 10 Temmuz 2018 tarihinde
www.mbtstartup.com adresinden ilan edilecektir.
9. YARIŞMA SEKRETARYASI
www.mbtstartup.com
info@mbtstartup.com
10. DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI
10.1. YADA’nın, objektif ve makul sebeplerle, önceden tüm katılımcılara elektronik posta ile bildirmek ve
Yarışma Web Sitesi’nde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, ön jüri ve jüri
üyelerinde, ödüllerde, programda ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

