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1.ÖNSÖZ 

 

5902 sayılı Kanunla kurulan ve 17 Aralık 2009 tarihi itibariyle faaliyete geçen Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet ve acil durumlarda doğacak zararları 

azaltmak amacıyla bütünleşik afet yönetimi çerçevesinde politika üretmek, gözlem ve 

araştırmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ülke 

düzeyinde sivil savunma tedbirlerini aldırmak, toplumda farkındalığı arttırmak misyonu; 

afet ve acil durum yönetiminde uluslararası düzeyde model alınabilecek bir kurum 

olmak vizyonu ile faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

Kanuna göre AFAD’ın amacı; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin 

ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak; olayların 

meydana gelmesinden önce yapılacak hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında 

gerçekleştirilecek müdahale ve olay sonrasında sürdürülecek iyileştirme çalışmalarını 

yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak; bu konularda politikalar 

üretmek ve uygulamaktır. 

 

Van Depremi’nde yaşadığımız tecrübe, afet ve acil durum öncesinde yapılan 

planlamanın, etkin müdahale ve iyileştirme çalışmalarında ne denli önemli olduğunu bir 

kez daha ispatlamıştır. Afet ve acil durum sonrasında geçici barınma ihtiyacının hızlı bir 

şekilde çözülmesinin zorunluluğu ortadadır. Bu amaca yönelik olarak “Afet Sonrası 

Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması’’ düzenlenmektedir. 

 

2.YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ 

 

Yarışma, yeni tasarım yaklaşımlarını özendirmeyi amaçlayan ve daha sonraki planlama 

çalışmaları için temel oluşturması düşünülen bir fikir yarışmasıdır. Yarışmanın adı “Afet 

Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması”dır.  

 

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na dayanılarak yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj 

Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel 

Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” çerçevesinde düzenlenmekte olup; serbest, 

ulusal ve iki kademelidir. 
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Tasarımlar iki kategoride ayrı ayrı değerlendirilecek olup, kategoriler aşağıdaki gibidir: 

 

I.  Acil barınma amaçlı (tekstil vb. malzemeli) tasarımlar - Öğrenci ve profesyonel  

 kategorisi 

II. Geçici barınma amaçlı tasarımlar - Profesyonel kategorisi 

 

Acil barınma amaçlı tasarımlar, afet ve acil durumun hemen sonrasında, müdahale 

aşamasında, geçici barınma alanlarının oluşturulmasına kadar geçen süre içinde 

kullanılacaktır. 

 

Geçici barınma amaçlı tasarımlar, kalıcı konutların yapımına kadar geçen süre içinde 

kullanılacaktır. 

 

Her iki kategoride de, birinci kademe; tasarımların fikir bazında değerlendirileceği 

kademedir. Bu kademede plan, kesit, görünüş, detay ve 3 boyutlu görseller 

değerlendirilecek olup; tasarımların ne kadar uygulanabilir olduğu, farklı malzeme 

alternatifleri içerip içermediği ve malzemenin nasıl kullanıldığı konuları irdelenecektir. 

Yarışmacılar, koşulları sağlamak şartıyla, istedikleri yarışma başlığına katılmakta 

serbestlerdir. 

 

Her iki kategoride de, ikinci kademe; birinci kademe değerlendirme sonucunda sıralama 

belirtilmeksizin jürinin uygun gördüğü sayıda seçilen tasarımların prototiplerinin 

değerlendirileceği kademedir. 

 

Birinci kademeden ikinci kademeye geçmeye hak kazanan tasarımların prototipleri, 

AFAD tarafından ürettirilecek ve önceden duyurusu yapılan uygun bir alanda 

sergilenecektir. Yarışma sonuçları, prototiplerin değerlendirilmesinin ardından 

açıklanacaktır. 

 

3.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI 

 

Doğal veya insan kaynaklı nedenlerle oluşarak insanların psikolojik ve sosyal 

durumlarını derinden etkileyen; sosyal, ekonomik ve çevresel kayıplara neden olan 
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afetler, toplumların örgütlü bir şekilde hazırlıklı olmaları gereken, çevresel ve sosyal 

sorunların başında yer almaktadır. 

 

Jeolojik, jeomorfolojik yapısı ve meteorolojik özellikleri nedeni ile doğal afetlerin sıklıkla 

meydana geldiği ülkemizde, afetten etkilenen toplulukların afet sonrası yaşamsal 

gereksinimlerini en kısa zamanda karşılamak; hayatın hızlı bir şekilde normal hale 

getirilmesini sağlamak ve afetten etkilenen topluluklar için emniyetli bir yaşam çevresi 

oluşturmak afet sonrası yapılması gereken önemli faaliyetlerdir. 

 

Bu yarışma ile amaçlanan, afetzedelerin öncelikli ihtiyacı olan geçici barınma 

ünitelerinin hızlı bir şekilde yerine ulaştırılması ve kurulmasına yönelik gerekli 

planlamanın afet öncesi yapılmış olmasını sağlamaktır. 

 

4.YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Yarışmayı Düzenleyen İdare : T.C. Başbakanlık  

   Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

Proje Yönetimi : T.C. Başbakanlık  

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  

 Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı 

Posta Adresi  : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12  

Çankaya/ANKARA  

İrtibat Telefon Numarası : 0 (312) 258 2323   

Faks Numarası : 0 (312) 286 9572 

Web Sitesi : http://www.afad.gov.tr 

Yarışma Linki : http://yarisma.afad.gov.tr 

Elektronik Posta Adresi : yarisma@afad.gov.tr 

 

5.YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

 

 “Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması” şartname bedeli olan 50TL’yi 

Merkez Bankası Ankara Şubesi TR75 0000 1001 0000 0350 1210 02 nolu IBAN’a; 

şahıslar, adları ve T.C. kimlik numaraları ile beraber “Afet Sonrası Geçici Barınma 

Üniteleri Fikir Yarışması Şartname Bedeli” olarak yatırmış olmalıdırlar. Alınan dekont, 

http://yarisma.afad.gov.tr/
mailto:yarisma@afad.gov.tr
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proje teslim tarihi olan 04.10.2013 Cuma günü saat 17:30’a kadar Kızılırmak Mahallesi 

Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çankaya/ANKARA adresine projeler ile birlikte kimlik 

zarfının içinde teslim edilecektir. Kimlik zarfında dekont bulunmayan kişiler/gruplar 

yarışmaya kabul edilmeyecektir. 

  

Yarışmaya katılacak yarışmacılarda aranan koşullar; 

 Yarışmaya katılmak için yasal bir engeli bulunmamak, 

 Öğrenci kategorisi için Türkiye ve KKTC üniversitelerinin konu ile ilgili teknik 

bölümlerinde lisans öğrencisi olmak; profesyonel kategorisi için ilgili teknik 

bölümlerden en az lisans düzeyinde eğitim almış olmak (Mimar, iç mimar, endüstri 

ürünleri tasarımcısı, mühendis, vb.), 

 Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında 

olmamak, 

 Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların birinci dereceden 

akrabaları, ortakları, yardımcıları veya çalışanları arasında olmamak, 

 Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 

 Şartname almış olmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi 

yeterlidir), 

 Yarışmayı açan idarede yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

 Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışman ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 

 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya 

katılmamış sayılır. Ekip olarak katılanların idare ile ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı 

olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmaya 

ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. 

 

Yarışmaya gönderilecek tasarımların özgün olması şarttır. Daha önce başka 

yarışmalarda ödül alan, yayınlanan ve/veya mevcut durumda üretimi yapılan tasarımlar 

yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmaya tasarımlarını gönderenler, tasarımların 

kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.  
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6.JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ 

 

6.1.DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

Dr. Fuat OKTAY AFAD Başkanı 

Mehmet Sinan YILDIZ AFAD Başkan Yardımcısı 

Gökhan ÇEBİ AFAD İyileştirme Dairesi Başkanı 

 

6.2.ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 

Dr. Hakan GÜRSU Jüri Başkanı, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, ODTÜ 

Mehmet Akif DANACI Endüstri Yüksek Mühendisi, AFAD Planlama ve Zarar  

 Azaltma Dairesi Başkanı 

Prof. Dr. C. Abdi GÜZER Mimar, ODTÜ 

Doç. Dr. Çiğdem ERBUĞ Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, UTES - ODTÜ 

Ayberk YAĞIZ  Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Endüstriyel Tasarımcılar 

Meslek Kuruluşu (ETMK) Başkanı 

Sonay AKTAŞ  Mimar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Erden DURUK Afet Müdahale Uzmanı, Kızılay 

 

6.3.YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

Kadriye SEYİTHANOĞLU Yüksek Mimar 

Gürsel ÖZBAY İnşaat Yüksek Mühendisi, Kontur-SEL Alü. Ltd.  Şti. 

Barış YAZICI  Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, ODTÜ 

Ali Tolga ÖZDEN Mimar, ODTÜ 

 

6.4.RAPORTÖRLER 

Belgin ÇENE  İnşaat Mühendisi, AFAD 

Ayşe AKTAN  Yüksek Mimar, AFAD 

 

7.YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER 

 

 Plan, kesitler, görünüşler 1/10 

 Sistem detayları 1/1, 1/5 ve diğer 

 3 boyutlu görseller 
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 Proje açıklama raporu 

- Tasarım konseptini,  

- Taşıyıcı sistemi,  

- Malzeme özelliklerini,  

- Enerji koruma-kullanma şeklini, 

- Yaklaşık maliyet hesabını, 

- Kurulum ve depolama şemasını 

içerecek ve en fazla 2.500 kelimeden oluşacaktır. Anlatılmak istenen konunun 

özelliğine göre şema veya diyagram gibi ek görseller içerebilir. 

 

8.İHTİYAÇ PROGRAMI 

 

 En az 15m² olmak üzere, en fazla 5 kişilik bir ailenin barınma gereksinimlerini 

karşılayabilecek nitelikte, 

 dayanıklı,  

 su geçirmez,  

 ısı farklılıklarına dirençli, 

 kullanım güvenliği olan,  

 yangına dayanıklı (alev yürümez), 

 seri ve hızlı üretime uygun, 

 farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen,   

 hafif, hızlı kurulum-sökülüm ve stoklama özelliği olan, 

 ekonomik, 

 bakım-onarım kolaylığı olan, 

 her türlü ulaşım aracı ile taşınabilen ve depolanabilen, 

acil ve geçici barınma amaçlı tasarımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Acil barınma ünitelerinde ıslak hacimler yer almayacaktır. Geçici barınma ünitelerinde 

ıslak hacimler de düşünülecek olup, yukarıda belirtilen 15m²’ye dahil edilmeyecektir. 

 

9.PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUMU 

 

Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. Çizimler düşey doğrultuda A1 (594x841mm) 

boyutunda 4 paftayı geçmemek şartıyla, her ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda ve anlaşılabilir 
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olacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından, bütün paftaların sağ alt köşesinde pafta 

asma şemasında yeri belirtilecek; paftalar fotoblok ve benzeri altlık malzemeden 

hazırlanacaktır. Projelerin CD kopyası PDF formatında ve kapalı zarf içinde teslim 

edilecektir. Teslim paftalarının A3 boyutunda 2 kopya çıktısı alınacaktır. 

 

10.ZARFLAR 

 

10.1.YAZIŞMA ZARFI 

 

Yarışmacıların, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde bilgisayar ile "AFET 

SONRASI GEÇİCİ BARINMA ÜNİTELERİ FİKİR YARIŞMASI YAZIŞMA ZARFI" ibaresi 

yazılı olan bir zarfın içine kişi veya firma adı belirtmeksizin yalnızca kendilerine ait 

adresleri koymaları gerekmektedir. 

 

10.2.KİMLİK ZARFI 

 

Yarışmacıların, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde bilgisayar ile "AFET SONRASI GEÇİCİ BARINMA ÜNİTELERİ FİKİR 

YARIŞMASI KİMLİK ZARFI" ibaresi yazılı olan bir zarfın içine; 

1. Ad ve soyadlarını, 

2. Yarışma şartlarını ve proje uygulama aşamasında yetkili mercilerce yapılacak tadilat 

önerilerini dikkate alacaklarını kabul ettiklerine dair kendi imzalarını taşıyan yazılı 

belgeyi, 

3. Şartname ücretinin ödendiğine dair dekontu, 

4. Posta, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını, 

5. Projenin sayısal kopyasını, 

eklemeleri gerekmektedir. 

 

Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacak ve bu belgeler ekip ortaklarının her 

biri tarafından verilecektir. Ekip içindeki diğer kişiler, ekip başını kabul ettiklerine dair 

toplu taahhütname vereceklerdir. Ödül almak için ekip adına ekip başı yetkili olacaktır. 

Danışman olarak katılanlar dışında, ekibe katılan ortakların her biri AFAD’a karşı 

müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.  
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Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları 

halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca "açılabilir" 

ibaresini yazacaklardır. Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve 

mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta 

belirtilir. 

 

Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek 

yarışmaya kabul edilmez. 

 

11. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA 

 

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla 

yarışmadan çıkarılacaktır: 

a)Kimlik zarfı bulunmayan projeler, 

b)Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlara uymayan projeler, 

c)Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan eserler (yazanın 

kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden 

sayılır). 

 

12.YARIŞMANIN TAKVİMİ 

 

BİRİNCİ KADEME YARIŞMA TAKVİMİ 

 
Acil Barınma  

Amaçlı Tasarımlar 

Geçici Barınma 
Amaçlı Tasarımları 

Yarışmanın ilan tarihi 05.07.2013 

Şartname alımı için son tarih 05.08.2013 

Sorular için son tarih 
15.08.2013 

17:30 

Soruların yanıtlanması için son tarih 23.08.2013 

Proje teslimi için son tarih 
04.10.2013 

17:30 

Jüri değerlendirmesi 08.10.2013 – 25.10.2013 

Sonuçların ilanı 28.10.2013 

 

Birinci kademeden ikinci kademeye geçmeye hak kazanan yarışmacılara, yazışma 

zarfında belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim 

yapılacaktır. 
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İKİNCİ KADEME YARIŞMA TAKVİMİ 

 Acil Barınma               
Amaçlı Tasarımlar 

Geçici Barınma                      
Amaçlı Tasarımları 

Prototip teslimi için son tarih 
27.12.2013   

17:30 

Jüri değerlendirmesi 10.01.2014 – 17.01.2014 

Sonuçların ilanı 20.01.2014 

 

Gelen sorulara verilecek yanıtlar yarışma prensiplerini etkileyecek değişiklikleri 

gerektiriyorsa, yarışma jürisi, içinde bulunulan kademenin 1/3’ünü geçmemek kaydıyla 

yarışma süresini uzatabilir. Yarışma süresinin uzatılması durumunda yarışma takviminin 

geri kalan tüm tarihleri değiştirilerek AFAD kurumsal web sitesinde ilan edilecektir. 

 

13.SORULAR VE CEVAPLAR 

 

Yarışmacılar sorularını 16.08.2013 saat 17:30’a kadar "Afet Sonrası Geçici Barınma 

Üniteleri Fikir Yarışması" yarışma raportörlüğüne hitaben “yarisma@afad.gov.tr” 

adresine elektronik posta ile veya 0 (312) 286 95 72 numaralı faks kanalı ile 

gönderebilirler. Yarışmacılar tüm sorularını bilgisayarda yazılmış olarak vereceklerdir. 

Her soru için şartnamede ilgili olduğu metin başlığı ve konuya ilişkin paragraf numarası 

belirtilmek zorundadır.  

 

Sorulara verilecek cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir. Yarışma jürisi yukarıda 

belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm sorulara cevap vermek üzere, son soru 

sorulma tarihini izleyen üç (3) gün içinde toplanacak; bu toplantı sonrasında cevaplar 

23.08.2013 tarihine kadar yarışmacıların adreslerine elektronik posta yolu ile 

gönderilecektir. Ayrıca soru ve cevaplar AFAD kurumsal web sitesinden de 

(www.afad.gov.tr) ulaşılabilecek linkte (http://yarisma.afad.gov.tr) yayınlanacaktır. 

 

14.RUMUZ VE AMBALAJLAMA ESASLARI  

 

Tasarımlar, raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilmelidir. 

Projenin tüm paftalarının, model vb. nesnelerin ve ambalajların sağ üst köşesine; 

raporların her sayfasına beş (5) karakterli (harf ve rakamlardan oluşan) bir rumuz 

yazılmalıdır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.  

 

mailto:yarisma@afad.gov.tr
http://www.afad.gov.tr/
http://yarisma.afad.gov.tr/
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15.PROJENİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI 

 

Her iki kategoride de üretilecek tasarımların proje ve ekleri, 04.10.2013 saat 17:30’a 

kadar Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çankaya/ANKARA 

adresine elden teslim edilebileceği gibi PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim 

olarak da gönderilebilir. Bu tür teslimlerde kargo teslim dekontu faks veya elektronik 

posta yolu ile aynı gün içinde raportörlüğe iletilmek zorundadır. Kargoya verilen 

tasarımlar 2 (iki) iş günü içinde yarışma raportörlüğüne ulaştırılmış olmalıdır. 

Tasarımlar, son teslim tarihi ve bu husus dikkate alınarak kargoya verilmelidir. 

 

16.JÜRİ TOPLANTI TARİHİ 

 

Jüri; 

Birinci kademe değerlendirme çalışmaları için, 08.10.2013-25.10.2013, 

İkinci kademe değerlendirme çalışmaları için, 10.01.2014-17.01.2014 tarihleri arasında 

toplanacaktır. 

 

17.SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ 

 

Yarışmanın sonuçları jürinin ikinci kademe değerlendirme çalışmalarının bitiminde, 

AFAD tarafından Resmi Gazete’de ve kurumsal web sitesinde ilan edilecektir. 

 

18.KOLOKYUM YERİ VE TARİHİ 

 

Kolokyum tarihi ve yeri, daha sonra belirlenerek AFAD kurumsal web sitesinde 

duyurulacaktır. 

 

19.PROJELERİN SEGİLENME YERİ VE TARİHİ 

 

Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra, jüri tarafından yarışma dışı bırakılanlar da 

dahil bütün projeler, AFAD kurumsal web sitesinde duyurulmak koşulu ile daha sonra 

belirlenecek yer ve tarihte, imzalı jüri raporunun bir kopyası ile birlikte sergilenecektir. 
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20.PROJELERİN GERİ VERİLMESİ 

 

Derece almayan projelerin sahipleri, sergi bitimini takip eden bir (1) ay içerisinde 

projelerini AFAD’dan bizzat veya yasal vekilleri tarafından alabileceklerdir. Bu süre 

içinde alınmayan projelerden AFAD sorumlu değildir. 

 

21.ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 

 

21.1.ACİL BARINMA AMAÇLI (TEKSTİL VB. MALZEMELİ) TASARIMLAR 

 

1. Ödül  20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)   

2. Ödül  15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası)   

3. Ödül  10.000 TL (Onbin Türk Lirası)   

 

1. Mansiyon  5.000 TL (Beşbin Türk Lirası)       

2. Mansiyon  5.000 TL (Beşbin Türk Lirası)  

 

21.2.GEÇİCİ BARINMA AMAÇLI TASARIMLAR 

 

1. Ödül  50.000 TL (Ellibin Türk Lirası)   

2. Ödül  35.000 TL (Otuzbeşbin Türk Lirası)   

3. Ödül  20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)   

 

1. Mansiyon  10.000 TL (Onbin Türk Lirası)     

2. Mansiyon  10.000 TL (Onbin Türk Lirası)   

   

Ödüller, sonuçların Resmi Gazete’de ilan edilmesinden sonra, AFAD tarafından en geç 

30 gün içerisinde yarışmacılara ödenecektir. 

 

Ödüller, ikinci kademenin bitiminde yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda verilecek 

olup, birinci kademe jüri değerlendirmesi sonucunda herhangi bir ödül söz konusu 

değildir. Jüri, yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde, ödül 

kademelerinden herhangi biri veya bir kaçını boş bırakabilir ve mansiyon ödülü 
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sayısında sınırlama yapabilir. Boş kalan ödül kademesi için herhangi bir ödeme söz 

konusu olamaz. 

 

Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları ve jürinin kararlarını kabul etmiş 

olurlar. 

 

22.ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ VE YERİ 

 

Yarışmanın tüm süreçlerinde ve sonrasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

(AFAD) ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, öncelikli olarak jüri 

hakemliğinde çözülmeye çalışılacak, çözülemediği durumda Ankara Mahkemeleri’nde 

çözüme bağlanacaktır.  

 

23.HAK VE SORUMLULUKLAR 

 

İşbu “AFET SONRASI GEÇİCİ BARINMA ÜNİTELERİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 

ŞARTNAMESİ” tahtında ve şartnamenin yürütülmesi zımnında 3. kişilerden alınacak 

bütün hizmetler ve dahi her türlü malzeme için söz konusu olabilecek fikri ve sınai 

mülkiyet haklarının, bunların eklerinin ve iyileştirmelerinin kayıtsız şartsız Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) ait olacağını, ödül ve mansiyon alan tüm kişilerin 

tümü gayrikabili rücu olarak kabul etmişlerdir. Başarılı bulunan katılımcılara bu hususun 

bildirilmesi ve ödüllerinin verilmesi katılımcıların bu madde hükmünü dahi kabul 

ettiklerini teyit eder.  

 

Bu çerçevede tasarım tescili, faydalı model ve patent kullanım hakları yalnız ve 

münhasıran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) ait olup, böylece 

alınacak patentlerde ve tasarım tescil belgelerinde buluşu yapan ve/veya projeyi temin 

edenin adı sadece buluş sahibi olarak anılacaktır. İşbu şartname tahtında elde edilecek 

projelerin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü ticari hak ve benzeri sair 

menfaatler de münhasıran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) ait 

olacaktır. Ayrıca yarışma sonunda ödül alan tüm tasarımcılar, tasarım üzerinde, 

tasarımın uygulamasına yönelik gerekli güncellemelerin uygulanmasını kabul etmiş 

sayılır. 
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Uygulama aşamasına geçildiğinde, tasarımcıya uygulama projesi çizdirilecek; ödülün 2 

katını geçmemek kaydıyla ve Başkanlığın takdirinde olmak üzere uygulama projesi 

ücreti ödenecektir. 

 

Şartnameyi alarak yarışmaya katılan tüm yarışmacılar şartnamede belirtilen tüm 

hususları kabul etmiş olacaklardır. 
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