“ENGELLİ İSTİHDAMI İÇİN YENİ FİKİRLER” YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
İş bu şartname ile Engelsizmir2018 Kongresi bağlamında yapılacak “ENGELLİ İSTİHDAMI İÇİN YENİ
FİKİRLER” yarışmasına ilişkin amaç, kapsam, katılım koşulları, finalistlerin belirlenmesi aşamasında
uygulanacak kurallar belirlenmektedir.
Yarışmacılar, bu şartnameyi ve Yarışma Web Sitesi’nde yer alan tüm açıklamaları okumak ve
onaylamakla yükümlüdür. Yarışmacılar, “ENGELLİ İSTİHDAMI İÇİN YENİ FİKİRLER” yarışmasına
katılmakla, işbu şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş olduklarını beyan
etmektedirler.
I.

YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI
1. Yarışmanın birinci amacı: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
öğrencileri başta olmak üzere farklı alanlardan Dokuz Eylül öğrencilerinin, “ENGELLİ
İSTİHDAMI”nı destekleyen yaratıcı iş fikirleri etrafında ekipler oluşturarak katılacakları eğitim
süreçleri sonunda, yarışmaya katılacakları bir iş planı hazırlamalarını sağlamaktır. Öğrencilerin
farklı disiplinlerden olması: toplumun farklı kesimlerinde yaşayacak, iş geliştirecek ve geleceğin
toplum liderleri olabilecek bireylerin birlikte iş yapma yeteneklerinin ve özellikle, “Özel
Gereksinimli Birey”lere yönelik farkındalıklarının arttırılması bakımından önem taşımaktadır. İlgili
organizasyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öncülüğünde geliştirilecek; eğitim
süreçlerine, İŞKUR da yasaların verdiği olanaklar çerçevesinde, destek olacaktır.
2. Günümüzde değişimin kesintisiz bir biçimde hızla sürdüğü bilgi toplumunda, yeni bir fikrin veya
yöntemin teknolojik ve yenilik odaklı iş fikirlerine dönüştürülmesi amacına yönelik girişimci
yetiştirme faaliyetleri konusunda, Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi ( DEGA) önemli rol
oynamaktadır. Bu kurumda verilen eğitimlerle: girişimciliğe ilgi duyan, fikirlerini gerçeğe
dönüştürmek isteyen her düzeyden öğrenci ve akademisyenin yaratıcı fikirlerinin uygulamaya
dönüştürebileceği bilgi ve niteliklerin kazanılmasını sağlamaktadır. Bu anlamda, yarışmaya
katılacak olan öğrencilerin DEGA’dan girişimcilik eğitimi alması sağlanacaktır.

3. Yarışma, ENGELLİ İSTİHDAMI alanında iş planları hazır olan diğer ekiplerin başvurusuna da
açıktır. Bu ekipler, hazırlıklarını kendi birikim ve deneyimleri ile yürütecekler ve 1. Maddede
öngörülen eğitim sürecine katılmayacaktır.
II.

KATILIM KOŞULLARI
4. Yarışmaya “Yarışma Web Sitesi”nde yer alan “Başvuru Formu” aracılığı ile başvurulur. Başka
kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular, kabul edilmeyecektir.
5. Yarışma dili Türkçe’dir. Yarışma Web Sitesi’nde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep
edilen belgeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Başka dilde hazırlanan evrak kabul edilmeyecektir.
6. Yarışma’ya en az üç kişiden oluşan ekipler halinde katılabilir. Yarışma’ya bireysel katılım mümkün
değildir. Her ekip veya ekip üyesi sadece bir konu ile yarışmaya başvurabilir. Aksi bir uygulama
tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun elemeye gidilecektir.
7. Yarışmacılar, başvuru aşamasında kendilerine bir ekip adı düzenlemek zorundadır. Ekip adlarının
önerilecek proje ile ilişkili olması ve akılda kalıcı olması tavsiye edilir.
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8. Yarışma’ya katılacak ekiplerde yer alan kişilerin adı soyadı, elektronik posta adresi, cep telefonu
ve istenen diğer bilgiler kayıt aşamasında eksiksiz olarak, başvuru formuna yazılacaktır. Başvuru
formunun doldurulmasının ardından ENGELSİZMİR2018 yönetimi tarafından yapılacak bildirimler
için, Başvuru Formu’nda belirtilen e- posta adresleri ve cep telefon numaraları kullanılacaktır.
Başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi yüzünden
bildirimlerinin ulaşmamış olmasından, ENGELSİZMİR2018 yönetimi sorumlu değildir.
9. Ekipler Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla ve son başvuru tarihine
kadar bilgi@engelsizkongre adresine e-posta göndermekle yükümlüdür. Yarışmacılar, Yarışma’ya
katıldıkları İş Planı’nı da, yararlı görecekleri açıklamalarla birlikte Başvuru Formu’nun ekinde
sunmakla yükümlüdürler.
10.Eksik ve hatalı doldurulan veya geç gönderilen başvurular için ENGELSİZMİR 2018 yönetimi
herhangi bir sorumluluk kabul etmez, Başvuru Formu’nda doğru olmayan bir bilgi sağladığı
görülen ekip yarışmadan elenir.
11.Yarışmaya katılacak İş Planı: yarışmacılar tarafından geliştirilmiş; günümüzde ve gelecekte iş
hayatına uygulanabilir nitelikteki her türlü özgün fikrin ürünü bir plan olabilir. Plana esas olan İş
Fikri’nin kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; yarışmacılar bu Şartname’yi
imzalamakla yarışmaya katıldıkları İş Fikri’ne ilişkin aşağıdaki hususları peşinen beyan ve taahhüt
ederler:
12.Yarışma’ya sunulan İş Fikri’nin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir
tüzel kişilik kurmadıklarını;
13.Yarışmacılar tarafından Yarışma’ya sunulan İş Fikri’nin, tamamen Yarışmacılar’a ait ve herkes
tarafından öngörülemeyecek özgün bir fikir olduğunu ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını
ihlal etmediğini;
14.Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve
davadan şahsen sorumlu olacaklarını, ENGELSİZMİR 2018 yönetimini her türlü talep ve davadan
ari tutacaklarını;
15.İş Fikri’nin hukuka uygun, ENGELSİZMİR2018 değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan,
hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu.
16.Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Yarışmacılar, Yarışma’ya sunulan İş Fikri’nin 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 durumda, başvuru sırasında fikri mülkiyet haklarına ilişkin yapılan işlemler ve
durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir.
17.Finale kalan beş İş Planı’nın fikri mülkiyet hakları ile ilgili işlemler için ENGELSİZMİR 2018
yönetimi tarafından başvuru desteği verilecektir.
18.ENGELSİZMİR 2018 yönetimi, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği İş
Planı’nın sahibi olan Yarışmacıları ve ekiplerini yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.
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III. DEĞERLENDİRME
19.Yarışmaya katılan İş Planları, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:
•
•
•
•

Yenilikçi Yaklaşım
Fikrin Hayata Geçirilebilirliği
Yaratılacak Katma Değer
Sosyal ve Çevresel Etki

%40
%20
%20
%20

IV. KATILIM BELGESİ VE PLAKET
20. Yarışma sonunda, jüri tarafından belirlenen ilk beş ekip finale kalmış sayılacak; bu grup içindeki
ekipler arasında sıralama yapılmayacaktır.
21. Yarışmaya katılan tüm ekiplere Katılma Belgesi; finale kalan beş ekibe ise, ayrıca plaket
verilecektir.
22. Katılan ekiplerin onaylaması durumunda, tüm İş Planları Engelsizmir 2018 Kongre Kitabı’nda ve
web sitesinde yayınlanacaktır.
VII. YARIŞMA TAKVİMİ
23. Yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri için öngörülen katılım süreci, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından planlanacak ve izlenecektir.
ENGELLİ İSTİHDAMI alanında iş planları hazır olan diğer ekiplerin de, 27 Ekim 2018 tarihine kadar
başvuru yapmış olmaları gerekmektedir.
Engelsizmir 2018 Kongresi’nde bu yarışma ile ilgili olarak bir çalıştay düzenlenecek; finale kalan
çalışmaların sunumuna olanak sağlanacaktır.
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