
İHKİB GİY 
Girişimcilik ve 
İnovasyon Yarışması
Yarışma Rehberi



2 3

Yarışma Kuralları ve Tanımlar

1.Tanımlar

Jüri: ‘‘İHKİB Girişimcilik ve İnovasyon Yarışması (GİY) 2021-2022’’ kapsamında katılımcı üniversite 

öğrencilerinden oluşan takımlarının geliştirdikleri yenilikçi fikirler sonucunda ortaya çıkacak olan 

ürünlerin/hizmetlerin/süreçlerin ve iş modellerinin önceden belirlenen değerlendirme kriterlerine ve 

puanlama anahtarına uygun puanlama yapacak kişidir. Jüri üyeleri danışma kurulu tarafından belirlenir. 

Jüri üyelerinin ve jürinin çalışmasıyla ilgili koordinasyon Jüri başkanı liderliğinde yapılır.

Mentor: Yarışan takımların sektörel, girişimcilik, inovasyon ve ihtiyaca yönelik özel konularda destek 

aldıkları, konularında deneyimli bağımsız kişilerden oluşur. Mentor havuzu yarışma danışma kurulu 

tarafından belirlendikten sonra takımların ihtiyaçlarına göre eşleştirme yapılır ve mentor-takım 

görüşmeleri planlanır.

Öğrenci: 5’er kişilik takım kurarak takımlarında GİY’de temsil etmeye istekli ve gönüllü üniversitelerin 3. 

ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler. Her takımda en az bir tekstil mühendisliği öğrenimi gören 

öğrenci bulunur. Diğer takım üyeler hazır giyim sektöründe girişimcilik süreci içinde bulunmak üzere 

proje geliştirmeye niyetli, farklı analarda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşur. 

Takım: Türkiye’de yerleşik üniversitelerde 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 250 öğrencinin yer 

aldığı 5’er kişiden oluşan grupları ifade etmektedir.
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Önemli Bilgiler

● Yarışma başvurusu 15 Ekim 2021 ile 8 Kasım 2021 tarihleri arasında

 www.ihkibgiy.com adresinden gerçekleştirilecektir.

●  Başvuru formları yarışmaya katılmak isteyen her bir öğrenci tarafından 

eksiksiz doldurumalıdır.

●   Yarışmaya tekstil mühendisliği veya hazır giyim sektöründe yenilikçi girişimcilik çalışmaları 

başlatmayı ve/veya devam ettirmeyi ve/veya bir proje çalışması içinde olmayı arzu eden diğer 

disiplinlerde öğrenim gören üniversite öğrenciler katılabilecektir.

●    Ödüller takımlara verilecektir. İlk üçe giren takımlara ödül verilecektir. Başvuru aşamasını geçerek 

yarışmaya katılmaya hak kazanan 250 yarışmacıya katılım sertifikası verilecektir.

●   Takımlar oluşturulduktan sonra ,yarışma platformuna; yarışmaya katılan öğrenciler, danışma kurulu, 

jüri üyeleri, mentorlar, teknik ekip ve danışma kurulunun uygun göreceği kişiler 

veya kurumlar girebilir. Platforma giriş yapma yetkisi olanların yarışmacılara müdahale etme,

 yardımda bulunma ya da başka bir yorumda bulunması olanaklı değildir. 

●    Yarışma başlamadan önce yarışmacılara yarışmanın yürütülmesine ilişkin tüm yönergeler ve zaman 

planlaması, yarışma projesi ve materyaller takımlar için kurulacak e-posta ve/veya Whatsapp grupları 

ve /veya dijital platformda kurulacak ortak alanda en geç 2 iş günü öncesinden verilir.

●    Yarışmacılar eleme gününe kadar soru sorma hakkına sahiptir.

●  Yarışmacı dijital buluşma alanını (Zoom) izinsiz ya da geçerli bir neden olmaksızın terk edemez.

●  Jüri üyeleri, mentorler ve yarışmada görev alan sorumlu kişiler veya kurumlar yarışmacı takım üyesi 

olarak görev alamazlar.

●   Jüriye görevlerine ilişkin bilgilendirme jüri başkanı tarafından yapılır.

●  Jüri, açıklanan değerlendirme kriterleri doğrultusunda objektif ve adil bir biçimde 

değerlendirme yapar.

●  Yarışma süresince yapılan itirazlar, jüri heyeti tarafından karara bağlanacaktır.

●  Yarışma süresince yapılan değerlendirmeler yarışmanın final değerlendirme sonuçları   

açıklanıncaya kadar gizli tutulur.

●   Yarışmacıların, yarışmada kullanacakları demirbaş (bilgisayar) ve sarf malzemeleri yarışmacılar 

tarafından sağlanacaktır.

●   Yarışma organizasyonundan sorumlu olan danışma kurulu gerekli gördüğü durumlarda kural 

değiştirme hakkına sahiptir.
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Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve 

yarışmadan beklenen maksimum faydanın sağlanması için

Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere danışma kurulu,

Yarışmanın kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde yarışma ile ilgili itirazları inceleyip 

oy çokluğu ile kesin karara bağlamak ve yarışma kategorisini derecelendirmek üzere üniversitelerin ilgili 

alanlarda çalışan üniversitelerin öğretim üyeleri

 ve sektör uzmanlarından seçilmiş jüri heyeti,

Yarışmanın uygulama kılavuzu ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak ve teknik kontrolleri yapmak ve yarışmayı yönetmek üzere 

jüri başkanı ve yardımcıları’ndan oluşturulacaktır.



Yarışmanın Amacı

Yarışma, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) yararına projelendirilmiştir. Farklı 

disiplinlerden seçilmiş üniversite öğrencilerini bir araya getirerek; hazır giyim sektörüne katma değeri 

yüksek ürün, hizmet, süreç ve iş modeli planlayarak fayda sağlayan, sektörün algısını ve cazibesini 

artıran projeler üreten sürecin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Amaç, üçüncü ve dördüncü sınıflarda 

öğrenimine devam eden öğrencilerin hazır giyim sektöründe yaşanan gerçek sorunlara yenilikçi çözümler 

bulmalarına uygun ortamı sağlamak ve sektörün katma değeri yüksek ürünler geliştirmesine katkıda 

bulunmak, kariyer yolunda girişimciliği yüksek potansiyeli olan projeleri üreten öğrenciler için ise küresel 

bir start-up şirketine dönüşebilmelerini desteklemektir.
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Neden Bu Yarışma?

İHKİB Girişimcilik ve İnovasyon Yarışması (GİY), tekstil mühendisleri, çeşitli mühendislik ve sosyal bilimler 

bölümü öğrencileri için yenilikçi girişimcilik alanında heyecan verici bir fırsattır. Yarışma, hazır giyim 

(veya tekstil) sektörüne yönelik çeşitli alanlarda hızlandırılmış eğitimler alarak prototipler geliştirmek ve/

veya ürün, hizmet, süreç ve iş modeli yenilikleri üzerinde çalışacak olup, ‘gerçek dünya’ deneyimlerinin 

geliştirilmesinde rekabet etme şansı sunuyor. Bu yarışma, ödülleri kazanan öğrencilerin pazara yenilikler 

getirme hedefine devam etmelerini sağlamak amacıyla iddialı ve girişimci bir ekosistem yaratmak 

üzere kurgulanmıştır. Yarışma, tüm mühendislik ve sosyal bilimler bölümü ve Türkiye’de yerleşik olan 

üniversitelerde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine açıktır. Bu sayede farklı disiplinlerde öğrenim 

gören öğrencilerin bir arada olması teşvik edilmektedir. 
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Başvurular

2021-2022 dönemi yarışması için başvurular 15 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. 

Başvurular www.ihkibgiy.com adresinden ulaşılabilecek web sitesi üzerindeki form ile alınacaktır. 

Projelerin son teslim tarihi 30 Mart 2022 tarihinde olacaktır. 
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Ödüller

Yarışma sonunda düzenlenen jüride seçilen birinci takıma 100.000 ₺, ikinci takıma 75.000 ₺, üçüncü 

takıma 50.000 ₺  para ödülü ve bu üç dereceye girenlere ayrıca yurt içi ve yurt dışında

 alanında en iyi kurumlarda eğitim ödülü verilecektir.
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Jüri

Yarışmanın yapısı ve değerlendirilmesi, akademisyenlerden, özel sektörü temsil eden liderlerden 

ve melek yatırımcılardan oluşan bir komite tarafından yönetilecektir. Bu komite, değerlendirme 

kriterlerini (iş kavramlarından tamamen geliştirilmiş ve kanıtlanmış prototiplere kadar) belirleyecek ve 

değerlendirme panelini oluşturacaktır. Jüri isimleri takımların oluşturulmasından sonra açıklanacaktır.
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Değerlendirme Kriterleri
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Takımların Büyüklüğü

Takımlar 5 kişiden oluşacaktır. Her takımda en az bir Tekstil Mühendisliği öğrencisi bulunmalıdır. 

Başvurular bireysel olarak alınacak ve takımlar İHKİB tarafından oluşturulacaktır. 

Sunumlar

Son turdaki her takıma 30 dakikalık bir zaman aralığı atanacaktır. Sunumlar sorulara zaman tanımak için 

yaklaşık 15 ila 20 dakika uzunluğunda olmalıdır. Sunum ekibin tekstil mühendisi adayı üyesi tarafından 

yapılmalıdır. Sonunda soruları cevaplamaya yardımcı olmak için diğer ekip üyeleri hazır bulunabilir.
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Yarışma Süreçleri

Yarışma sürecinini yandaki grafikte ayrıntılı olarak görebilirsiniz.



Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 

Projeler bir fikri veya sinai mülkiyet hakkına sahip olabilecekse, bu değerlendirme öğrencinin öğrenim 

gördüğü üniversite ve İHKİB arasındaki görüş birliğine dayalı şekilde düzenlenecektir.
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Eğitimler ve Mentörlük

İHKİB GİY kapsamında yarışmacı öğrencilere eğitimler ve mentörlük, eleme öncesi ve sonrası olmak 

üzere iki aşamada planlanmıştır.

Eleme öncesinde toplam 250 yarışmacı öğrenci ve 50 yarışma takımı olması öngörülmektedir. 

Takımlar, yarışmacı öğrencilerin kesinleşmesinin ardından İHKİB tarafından interdisipliner bir yapıda 

ve her yarışmacı takımından en az bir tekstil mühendisliği bölümü öğrencisi bulunacak şekilde 

oluşturulacaktır. 

Yarışma takımlarının oluşturulmasını takiben yarışmacı öğrencilerin yenilikçi girişimci bir fikir 

bulmalarına ve buldukları fikri geliştirmelerine destek olacak eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

Eleme öncesi dönemde:

 Yarışmacı öğrencilere mentörlük, ARAMA Danışmanlık (www.aramasearch.com) danışmanları tarafından 

sunulacaktır ve bu mentörlüğün kapsamı eğitimlerin içeriği ile uyumlu olacak şekilde yarışmacı 

öğrencilerin yenilikçi girişimci bir fikir bulmalarının ve 

buldukları fikirleri geliştirmelerinin desteklenmesi yönünde olacaktır. 

Eleme öncesi dönemde yarışmacı öğrencilere ARAMA Danışmanları tarafından sunulacak mentörlük,  

“sohbet uygulaması” üzerinden süreç içerisinde belirlenecek olan gün ve/veya saatlerde, her bir 

yarışmacı takımın sözcüsü aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

İki ayın tamamlanmasının ardından yapılacak eleme ile 10 yarışma takımı (50 yarışmacı öğrenci) seçilerek 

yarışmaya devam etme hakkı kazanacaktır. 

Eleme sonrası dönemde:

Yarışmacı öğrencilere, takım olarak geliştirdikleri yenilikçi girişimci fikirleri gerçek dünyada 

uygulamalarına destek olacak eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda ürünler açısından 

prototipleme, test etme, yeniden tasarlama, prototipleme dizgesi yol gösterici olurken iş modeli 

açısından da finansal yapılabilirlik, ticarileştirilebilirlik, iş kurma & girişimcilik, işletme hukuku, Ar-Ge 

hukuku gibi teknik konular göz önünde bulundurulmaktadır.

Eleme sonrası dönemde yarışmacı öğrencilere ARAMA tarafından belirlenecek “Akademik Mentörler” 

ile İHKİB tarafından belirlenecek “Profesyonel Mentörler” tarafından mentörlük sunulacaktır. Bu 

mentörlüğün kapsamı da modelleme (iş modeli & ürün modeli [prototipleme-test etme] merkezli 

olacaktır. Dolayısıyla akademi mentörlerinin daha çok ürün (modeli) geliştirme başka bir deyişle 

prototipleme, test etme, yeniden tasarlama, prototipleme, yeniden test etme gibi yenilikçi girişimci 

fikrin uygulanabilirliği konusunda, profesyonel mentörlerin ise tekstil ve hazır giyim sektörünün yapısı, 

ürün gamı, bu sektörde iş kuracak kişilerin sahip olması gereken ön bilgiler konusunda bilgilerini ve 

deneyimlerini yarışmacı takımlar ile paylaşmaları beklenmektedir. 

http://www.aramasearch.com
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Sıkça Sorulan Sorular

Yarışmaya nasıl kayıt yaptıracağım?

Başvuru formuna www.ihkibgiy.com/basvuru linki üzerinden, poster üzerindeki karekodu okutup Linktree 

aracılığıyla veya Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn biyografilerinde bulunan başvuru linkinden 

ulaşabilirsiniz.

Yarışmaya katılmak için sunmam gereken belgeler nelerdir?

Başvuru formunu doldurmanız ve seçtiğiniz iletişim kanalını takip ederek, yönlendirilen şekilde yetenek 

haritalamasını yapmanız yeterlidir.

Yarışmaya katılabilmem için bir not ortalaması sınırı var 
mıdır?

Hayır. Ancak katılımcıların yetenek haritalamasından yeterli puanı alması gerekmektedir.

Yarışmaya katılmam için hangi bölümde öğrenci olmam 
gerekir?

Tekstil mühendisliği’nin yanısıra tüm mühendislik bölümleri ve diğer disiplinlerde öğrenim gören 

öğrenciler katılabilirler. Bu konudaki ana koşul öğrencilerin 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmalarıdır. Ayrıca 

hazır giyim sektörünün katma değerini artıracak yaratıcı ve yenilikçi girişimci olmak konusunda proje 

üretebilecek yetkinlikte, takım çalışmasına yatkın öğrenciler olmanız beklenir. 

Yarışmaya takım olarak mı, bireysel olarak mı 
başvuracağım?

Başvurular bireysel olarak alınacaktır. Ancak yarışmaya takım halinde proje geliştirilecektir. Takımlar 5 

kişiden oluşur. Bu rakamın altında veya üzerinde öğrenci kabul edilemez. Her takımda mutlaka bir tekstil 

mühendisliği öğrencisi olacaktır. 

Yarışmanın süresi nedir?

Yarışma, 15 Ekim 2021 günü kayıtlarla başlayacaktır. 30 Mart 2022 günü projeler teslim edilecektir. 

Yarışma programında çeşitli eğitimler, çalıştaylar gerçekleştirilecektir. Bu tarihler sosyal medyadan 

duyurulacaktır.

Yarışmada ne tür destekler alabilirim? 

Eğitimler sunmak ve mentörlük hizmeti vermek öğrencilere sağlanacak olan iki ana destek türüdür. 

Eğitimler; girişimcilik, inovasyon, tasarımcı düşünce, finansal okuryazarlık gibi alanlarda olacaktır. Bir 

yenilikçi girişimcinin farkında olması gereken içerik eğitimlerde sunulacaktır. Mentörlük ise yenilikçi 

girişimcilik alanında uzmanlar tarafından belirli bir program dahilinde verilecektir. Genel amaç hazır giyim 

sektöründe sorunlara yenilikçi çözümler geliştirecek olan işletmelerin kurulmasının önünü açmaktır. Bu 

yolda doğruları kurgulamak için ise bilgi ve deneyim paylaşımına özel önem verilmektedir. 

http://www.ihkibgiy.com/basvuru
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linktr.ee/ihkibgiy

Resmi Websayfası
www.ihkibgiy.com

İletişim
Yarışma ile ilgili sorular için: giy@aramasearch.com

Teknik sorular içn: giy.teknik@aramasearch.com

Sosyal Medya
Facebook:   https://www.facebook.com/ihkibgiy 

Instagram:  https://www.instagram.com/ihkibgiy/ 

Twitter:      https://twitter.com/ihkibgiy

LinkedIn :    https://www.linkedin.com/company/i%CC%87hkibgiy/

http://
mailto:giy%40aramasearch.com?subject=
mailto:giy.teknik%40aramasearch.com?subject=
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https://www.instagram.com/ihkibgiy/  
 https://twitter.com/ihkibgiy
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