
 PROJE ŞARTNAMESİ: 
 

1. Yarışmanın Adı : “III. Mesleki  Proje Yarışması” 
 

2. Yarışmanın Amacı : Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, öğrenme 

azmini yükseltmek, mesleki derslere ilgiyi ve katılımı artırmak, sektörel uygulama yapmalarını 

sağlamak, mesleki stajların verimliliğini artırmak, ilimizdeki yerel işletmelerin ihtiyaç 

duydukları alanlarda çözüm üretmek amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir. 

3. Yarışma Sekreteryası: 
 

İlgili Birim : Giresun Üniversitesi MYO Koordinatörlüğü 

Telefon No : 0 454 310 15 26 

Faks No : 0 454 310 15 64 
 

E-Posta : 
 

myokoordinatorlugu@giresun.edu.tr 

ismail.bayram@giresun.edu.tr 

unver.akin@giresun.edu.tr 

Adres : Gazipaşa Yerleşkesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Giresun 
 

4. Yarışmaya Katılım Koşulları: 
 

MYO Öğrencileri Mesleki Beceri Proje Yarışmasına başvuran adaylar aşağıdaki 

şartları kabul etmiş sayılırlar. 

Yarışmaya MYO mezunları ve tüm Giresun Üniversitesi öğrencileri katılabilir. 

Bir projeyi birden fazla öğrenci sunabilir. Bu sayı (10)’u geçemez. 

Her katılımcı en fazla 1 adet projeyle yarışmaya katılabilir. 

Yarışmada dereceye giren projelerin tüm hakları Giresun Üniversitesinin bilgisi 

dahilinde proje sahiplerine aittir. 

Giresun Üniversitesi bu projeleri kendi çalışması olarak tanıtma hakkına sahiptir. 

Yarışmacılar, gönderecekleri projeler için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül 

veya ücret talep edemez, nihai başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. 

   Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul 

etmiş sayılırlar. 

   Son başvuru tarihlerinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

5. Telif Hakları: 
 

Giresun Üniversitesi, dereceye giren projenin süresiz ve tam kullanım hakkını proje sahibi 

öğrenciye devreder.Yarışmacı başvurduğu projenin çoğaltma, uygulama, yayma, temsil, 

faydalanma vb. kamuya arz ile ilgili her türlü haklarını Giresun Üniversitesine bilgi vermek 

şartıyla kullanabilir. 
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Proje sahibi, Giresun Üniversitesi’nin izni olmadan dereceye giren projesini başka amaçlarla 

kullanamaz. Giresun Üniversitesini bilgilendirmeden yapacağı işlemlerde telif hakkı veya 

maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Giresun Üniversitesi “III. Mesleki Proje Yarışmasını” gerekli gördüğü takdirde erteleme, 

ön ve nihai başvuru sürülerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir. 

6. Başvuru Şekli, Teslimi, Süresi ve Değerlendirme: 
 

Yarışmacılar, Şartnamenin geneline uygun ve yedinci bölümde yer alan başvuru konuları 

dikkate alınarak başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve imzalayarak; 

myokoordinatorlugu@giresun.edu.tr 
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adreslerine e-posta yoluyla veya elden Giresun Üniversitesi’ne iletir. Projeye ön başvurular 

öğrencinin kendi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. 

Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri kendilerine yapılan ön başvuruları Giresun Üniversitesi 

MYO Koordinatörlüğüne yazı ile iletir. 

Projeler birinci aşamada ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmede, projenin şekil 

ve içerik bakımından bir değerlendirmesi o alandaki MYO’larda görevli öğretim elemanları 

tarafından yapılacaktır. 

Projelerin nihai değerlendirmesi aşağıda isimleri yazılı seçici kurul tarafından yapılacaktır. 
 

• KOSGEB temsilcisi 
 

• DOKAP temsilcisi 
 

• TSO temsilcisi 
 

• Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcisi 
 
• İŞKUR Temsilcisi 
 
• DOKA Temsilcisi 

 

• MYO öğretim elemanları (proje ile ilgili alanda görev yapan) 

 
 

7. Başvuru Konuları: 
 

Yarışmaya aşağıdaki konularda başvuru yapanlar öncelikli olarak tercih edilecek ve ayrı 

ödüllendirilecektir: 

1. Eğimli arazilerde başta fındık ve çay olmak üzere, tarım uygulamalarını kolaylaştıran, 

maliyeti düşürmeyi amaçlayan makine ve diğer araç gereç tasarımlarına ait projeler. 

2. Bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak yerel nitelikte hazırlanacak her 

türlü projeler. 

3. Katma değeri yüksek ürünler üzerine yapılacak projeler. 

4. Tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanan projeler. 
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Yarışmaya katılabilecek diğer alan isimleri: 
 

   Makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, endüstriyel tasarım, moda tasarım, mobilya ve 

dekorasyon, tarımsal araçlar, medikal araçlar, radyo-tv programcılığı 

Girişimcilik, sigorta ve finans, pazarlama ve halkla ilişkiler 

Sağlık hizmetleri, engelli, yaşlı bakım hizmetleri 

8. Yarışma Takvimi: 
 

Proje Ön Başvurusu Son Teslim Tarihi: 10 Mayıs 2019 Cuma.  

Ön Başvuru Sonuçlarının Açıklanması: 13 Mayıs 2019 Pazartesi   

Proje Değerlendirme Tarihi: 13-15 Mayıs 2019 

Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 15 Mayıs 2019 
 

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve Giresun Üniversitesi internet sitesi 

www.giresun.edu.tr kanalıyla duyurulacaktır. 

Ödüller, hak sahiplerine Giresun Üniversitesi’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül 

töreni ile takdim edilecektir. 

9. Ödül Miktarı: 
 

Birincilik Ödülü : Daha sonra ilan edilecek. 

İkincilik Ödülü : Daha sonra ilan edilecek 

Üçüncülük Ödülü : Daha sonra ilan edilecek 

10. Seçici Kurul: 
 

• KOSGEB temsilcisi 
 

• DOKAP temsilcisi 
 

• TSO temsilcisi 
 

• Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcisi 
 

• MYO öğretim elemanları (proje ile ilgili alanda görev yapan) 
 

Giresun Üniversitesi, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir 

başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir. 
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