
Sosyal Fayda İçin Tasarım; Kedi Evi 
         Çalıştayı Katılım Şartnamesi 

 

1. Şartname Tarafları ve Tanımlar 
Bu katılım şartnamesi; Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (Bundan sonra “KSV” olarak 
anılacaktır) tarafından Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlan Kedi Evi 
Çalıştayı kapsamında KSV ile; ________________________ TC kimlik No’lu, 
_____________________________________________________________________ adresinde ikamet eden, 
___________________________________________________ (Bundan sonra “katılımcı” olarak anılacaktır) arasında 
düzenlenmiştir. Bu çalıştay kapsamında üç katılımcıdan oluşması planlanan ekipler bundan sonra “Grup” olarak anılacaktır. 

  
2. Çalışmanın Kapsamı ve Amacı 

Sokak hayvanlarına özellikle kış aylarında korunaklı bir yer bulmak git gide zorlaşıyor. Hem soğuktan korunup hem de yaşamsal 
aktivitelerini devam ettirebilmek sokak hayvanları için oldukça zor. Hayvanları sadece beslemek değil aynı zamanda 
korunmalarını da sağlamak gerekiyor çünkü beslenmeden sonra en büyük ihtiyaçları barınma. Bu bakış açısından yola 
çıkarak; Kale Grubu’nun hayvan dostu yaklaşımını hayvan severler ile iş birliği içinde sosyal faydaya dönüştürülmesi ve sokak 
kedileri için kedi evleri tasarlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 21-22 Aralık tarihlerinde Kale Tasarım ve Sanat 
Merkezi'nde “Sosyal Fayda için Tasarım: Kedi Evi Çalıştayı” designathon formatında 2 gün sürecek şekilde 
gerçekleştirilecektir.  
 

3. Katılım ve Kabul Koşulları 
Bu çalıştay; üniversitelerin mimarlık ve tasarım fakültelerinin ilgili bölümlerinde eğitimine devam eden ya da yeni mezun 
olmuş gençlerin katılımına açıktır. Kedi evi çalıştayına kayıt; 6 Aralık – 16 Aralık 2019 tarihleri arasında web sitesi 
(http://kaletasarimsanatmerkezi.org/atolyeler/kedi_evi_calistayi) üzerinde yer alan form doldurularak yapılır. Çalıştaya 
katılmak isteyenler bireysel olarak veya iki ya da üç kişilik grup olarak başvuru yapabilir. Başvuruların KTSM tarafından 
değerlendirilmesi sonrasında başvuruların kabulu mail yoluyla bildirilecektir. Kabul edilen başvuru sahiplerinin, KTSM’ye mail 
atarak katılımlarını teyit etmeleri gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin katılımı bu yolla kesinleşecektir. Katılım teyidi 
alınmayan başvuru sahipleri, katılım haklarını kaybedecektir. 
 
Çalıştaya üç kişilik bir grup olarak katılmak isteyen başvuruların, grup isimlerini aynı girmeleri gerekmektedir. Çalıştaya 
bireysel veya iki kişi olarak (iki kişi aynı ortak grup adını girerek dolduracağı ayrı başvurular yoluyla) başvuru yapılabilir. Bu 
durumda başvurular sistem tarafından otomatik olarak üç kişilik gruplara tamamlanacaktır. Diğer bir deyişle bireysel ve iki 
kişilik başvurular sistem tarafından üçe tamamlanacaktır. Bireysel ve iki kişiden oluşan başvurucular bu durumu kabul ederek 
Kedi Evi Çalıştayı’na katılmayı kabul eder.  

 
4. Sosyal Fayda İçin Tasarım; Kedi Evi Çalıştayı Yapısı 

Kedi evi çalıştayı designathon formatında bir tasarım maratonudur. Başvurularının değerlendirilmesi sonrası kabul edilen 
katılımcılar; etkinliğin ilk günü kayıt masasına kayıt yaptırarak sürece dahil olur. İki gün sürecek bu süreç sonunda etkinlik 
alanında geliştirilerek tamamlanan maketler ve sunumlar, etkinliğin yürütücü ekibine teslim edilir. Teslim edilen maketler ve 
sunumlar herkese açık bir şekilde jüriye sunulur. Sonrasında kapalı jüri görüşmesi sonucunda seçilen tasarım açıklanır. Seçilen 
tasarım için Dr. (H.C.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (“KSV”) veya Kale Holding A.Ş ya da 
Kale Grup Şirketlerinden biri tarafından tasarımcıların adları belirtilerek tasarım tescil başvurusunda bulunulacaktır. 
Tasarımcıların adının tasarım başvurusunda belirtilmesi şartı ile tasarımın tüm fikri mülkiyet hakları tescil başvurusunda 
bulunan tarafta olacaktır. Bu tasarımın prototipi üretilerek gerçek ortamda kedilerin kullanımına sunulması planlanmaktadır.  
 

5. Etkinlik Yeri ve Etkinlik Katılımcı Kaydı 
21 Aralık Saat 10:00 - 10:30 saatleri arasında katılımcıların kayıtları alınacaktır. Katılımcılar bu saatler arasında KTSM’de hazır 
bulunup kayıt yaptırmak zorundadır. Kedi Evi Çalıştayı’na kayıt, katılım ve iştirak; katılımcılar tarafından şartların tam kabulünü 
ifade eder. Açılış konuşması ve sunumlar, yarışma sürecini ve tasarımı etkileyecek kritik bilgileri içerdiğinden dolayı, 
katılımcıların katılım göstermesi zorunludur.  
 
Adres: KTSM, Arap Cami Mahallesi, Hediye Sk. No:6, 34421 Beyoğlu/İstanbul 
 

6. Proje Sunumları, Jüri Değerlendirmesi  
22 Aralık 2019 tarihinde saat 16:00’ya kadar sunumların teslim edilmesi gerekmektedir. Program akışında ilerleyen etkinlik 
için saat 16:00’dan sonra teslim edilen projeler kabul edilmeyecektir. Jüri değerlendirmesi sonrasında 18:30’da seçilen 
tasarım(lar)ın duyurusunun yapılması planlanmaktadır. KTSM, yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı bu saatleri değiştirme 
hakkını saklı tutar. 
 
Proje sunumları; 4 dakika sunum 4 dakika soru-cevap şeklinde ilerleyecektir. Her grubun sunum içeriklerinde şunların 
bulunması beklenecektir: Problem tanımı, fikir geliştirme sürecindeki yaklaşım, konsept tasarım görselleri (render), çözümün 
1/1 eskiz maketi, malzeme önerisi, kurulum senaryosu, tasarımın ölçüleri. Bu başlıklara ek olarak projenizin daha iyi sunumuna 
yönelik eklemelerin yapılması mümkündür.  
 

http://kaletasarimsanatmerkezi.org/atolyeler/kedi_evi_calistayi


Proje değerlendirmeleri; jüri değerlendirilmesine ek olarak mentorlerin proje gelişim sürecine dair jüriye ilettiği 
değerlendirmeler üzerinden yapılacaktır. Projenin gelişim süreci ve mentor kritikleri bu bağlamda değerlendirme sürecine 
etkisi sebebiyle önemlidir. KTSM, kazanan ekipleri seçmek için Jüri şartlarını belirlemekte serbesttir (oy birliği, genel oy 
çokluğu vb.) 
 
Jüri, projelerinden hiçbirinin, isteğe bağlı olarak ve münhasır olmayan liste şeklinde aşağıda tanımlanan seçim kriterlerini 
karşılamadığını düşünürse, kazanan bir ekip seçmeme hakkına sahip olacaktır. Jüri; projeleri temaya uygunluk, takımın 
yenilikçi yaklaşımı, işlevsellik, uygulanabilirlik, kolay kurulum, güvenlik, özgünlük ve ekip çalışması gibi kriterlere göre 
değerlendirecektir.  
 

7. Projelere İlişkin Fikri Mülkiyet ve Kullanım Hakları 
Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen bir tasarım için tasarımcının adı tescil başvurusunda belirtilecek şekilde tasarım tescili 
yapılacak, tüm masraflar  Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (“KSV”) veya Kale Holding 
A.Ş ya da Kale Grup Şirketlerinden biri tarafından karşılanacak, bu tasarım üretilerek gerçek ortamlarda kedilerin kullanımına 
sunulabilecektir. Seçilen tasarım(lar) ile sınırlı olmaksızın, tescil başvurusunu yapan KSV, Kale Holding A.Ş ya da Kale Grup 
Şirketlerinden biri, çalıştayda yapılan tasarımları kâr amacı gütmeden; bu tasarımları prototipleme, üretme, çoğaltma ve 
yayma hakkına sahiptir. Kedi Evi Çalıştayı kapsamında katılımcıların geliştirdiği tasarım projeleri için; tasarımcılar tasarımın 
tasarımcısı olarak kalır; tasarımcı, tasarımın her türlü tanıtım faaliyetinde basılı veya dijital olarak yayınlanması, 
prototipleşmesi, testler yapılması, üretilip denenmesine dair hakların ve tüm fikri mülkiyet haklarının tescilin başvuru sahibine 
ait olacağını kabul eder. Tescil başvuru sahibi tescil ettirdiği tasarım üzerinde serbestçe tasarruf edebilir.  Dr. (h.c.) İbrahim 
Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (“KSV”) bu tasarımların kâr amacı güdülmeden sosyal fayda için 
kullanılacağını ve bunun açık kaynaklı olarak kullanıma açılacağını taahhüt eder. 
 
Her bir katılımcı, Kedi Evi Çalıştayı esnasında sunulan Projenin orijinal olduğunu ve Grup katılımcıları tarafından bizzat kendi 
yaratıcılığıyla oluşturulduğunu; Proje’nin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını, fikri mülkiyet hakkını ve kişilik 
hakkını ihlal etmediğini kabul eder. Her bir Katılımcı, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından yöneltilebilecek her türlü 
yükümlülük, yaptırım, talep veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın tescil başvuru 
sahibini ve/veya KSV ile ilgili Kale grup şirketini tazmin ve telafi etmeyi taahhüt eder. Bir üçüncü şahıs/kurum, Proje’de yer 
alan ve Kedi Evi Çalıştayı ile teslim edilen bir unsurun, kendi fikri mülkiyet haklarını, kişilik haklarını veya diğer haklarını ihlal 
ettiğini ileri sürmesi durumunda; katılımcı bu durumdan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.  Dr. (h.c.) İbrahim Bodur 
Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın (“KSV”) ve/veya tescil başvuru sahibinin bu sebeple maruz kalacağı her 
durumdan, duruma sebep olan katılımcının sorumlu ve muhatap olacağını katılımcılar kabul ve taahhüt eder.  
 
Katılımcılar, kendileriyle ilgili tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik katılımcı kayıt bilgileri,  Dr. (h.c.) İbrahim Bodur 
Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (“KSV”) tarafından başvuru iptaline ve kazanılacak hakların iptaline sebep 
olabilir. Etkinliğe katılan tüm katılımcılar, etkinlik kapsamında geliştirecekleri proje sürecinin ve etkinlik kapsamındaki 
aktiviteler esnasında çekilen görüntülerinin, dijital veya basılı olarak yayınlanmasını kabul eder.  
 

8. KSV Yükümlülüğünün Sınırlandırılması 
KSV, kendi iradesinden bağımsız olarak öngörülemeyen bir sebebin ortaya çıkması halinde, Kedi Evi Çalıştayı’nın süresini ve 
kapsamını değiştirir, kısaltır, erteler veya tamamen iptal ederse, bundan sorumlu tutulmayacaktır. 
 
Her bir Katılımcı, çalıştaya getirdiği ekipman ve kişisel eşyalarından sorumludur. KSV, katılımcıların ekipmanının ve/veya kişisel 
eşyalarının çalınmasından, kaybından, zarar veya hasarından sorumlu tutulamaz. Çalıştay esnasında, katılımcılar, herhangi bir 
zarara karşı kendi verilerini ve/veya bilgisayar ekipmanlarında muhafaza edilen geliştirme araçlarını korumak için uygun tüm 
önlemleri kendileri almalıdır. KTSM, bu süreçte karşılaşılabilecek bir durumdan sorumlu tutulamaz. İlaveten, katılımcıların 
çalıştay boyunca uğrayabilecekleri maddi ve/veya bedeni tüm zararlar münhasıran kendi sorumluluğunda olduğundan, 
çalışma esnasında gerek kullandıkları alet edevat gerek hırsızlık vb. olaylara karşı katılımcılar dikkatli olmalıdır. 
 
Katılımcıların çalıştay boyunca akli melekelerini azaltmaya/ortadan kaldırmaya yönelik herhangi bir yiyecek, içecek tüketmesi 
ve madde kullanması yasaktır. Bu maddenin ihlali halinde, ihlal eden katılımcının çalışması derhal sona erdirilir, diskalifiye 
edilir. 
 
Çalıştay kapsamında üçüncü kişilerden alınan mal ve hizmetlerden ve bunlarda meydana gelebilecek aksama, ayıplı ifa ve 
değişikliklerden Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, KSV veya Kale grup şirketlerinden hiçbirinin sorumlu tutulamayacağı katılımcı 
tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. 
 
Kedi Evi Çalıştayı etik ve adil bir etkinliktir. Katılımcılar, bu ilkeye saygı göstermeyi taahhüt eder ve diğer Ekip’lerin çalışmalarını 
engelleyecek herhangi bir faaliyetin yasak olduğunu açıkça kabul ederler. Çalıştayda hile yapan, çalıştay katılımcılarını ve 
jürisini aldatmaya veya onlara rahatsızlık vermeye dönük eylemde bulunan katılımcı veya grup hakkında işlem yapma hakkını 
saklı tutar. KSV, bu ilkelere uymayan grup veya katılımcıları çalıştaydan diskalifiye edebilir.   
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