FİKRİNİ TASARLA GELECEĞİ SAVUN
PROJE PAZARI ŞARTNAMESİ
1.1

ORGANİZASYON
Bu yarışma, TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

2.1.

GENEL TANIM
“FİKRİNİ TASARLA GELECEĞİ SAVUN" proje yarışması;


Savunma Sanayi alanında yenilikçi fikirlerin desteklenmesi,



Hafif ateşli silah teknolojisinde rekabet gücünü arttıracak, katma değeri yüksek,
özgün ve yenilikçi yaklaşım ve metotların savunma sanayiye kazandırılması,



Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaştırılması,



Proje fikri olan ve/veya savunma sanayi alanına ilgi duyan bireylerin projelerinin
hayata geçirebilmesine imkân tanınması

amacıyla organize edilen bir platformdur.
"FİKRİNİ TASARLA GELECEĞİ SAVUN" proje yarışması; Günümüzde yapılan hafif
silah teknolojilerinden farklı olarak geleceğin silah düşlerindeki kavramları da hayata
geçirmek için önemli bir fırsat olacaktır.

3.1.

GENEL TASARIM GEREKSİNİMLERİ
Katılımcılardan, projelerinde hafif silah üzerinde yapılan tüm durumlarda göz önünde
bulundurmaları gereken katılım zorunluluk koşulları; 3.1. Madde ve alt bentleri, 3.2.
Madde ve alt bentlerinde yer almaktadır. 3.3. Madde ve alt bentleri tavsiye niteliğinde
talep edilmektedir.

3.1.

Kullanım ve Kontrol

3.1.1.

Tasarımı düşünülen her bir silahta kullanıcı güvenliği için emniyet tertibatı olmak
zorundadır.

3.1.2.

Kullanıcının kullanım kolaylığını sağlamak adına tasarlanan projede ergonomik
koşullar sağlanmak zorundadır.

3.1.3.

Tasarlanan ürün veya proje, ateşli silahın mekanik işleyişine engel teşkil etmemeli
çalışma sisteminde aksama oluşturmayacaktır.

3.2.

Hareket Yeteneği

3.2.1.

İklim Koşulları: Tropik, çöl ve soğuk kuzey iklimlerinde,

3.2.2.

Zemin Koşulları: Karlı, çamurlu, kumlu zeminlerde

3.2.3.

Suda Çalışma: Akarsu, göl, gibi iç sulara maruz kaldığında
silah halen çalışmaya devam edecektir.

3.3.

Modülerlik

3.3.1.

Göreve Yönelik: Projede yer alan tasarım, görev gereksinimleri gereği ihtiyaç halinde
alternatif kullanım senaryolarına uygunluk; farklı kullanım fonksiyonlarının
kazandırılabilir şekilde yapılabilir.
Katılımcı, fikir verici, farklı ve özel senaryolara hitap eden özellikleri vurgulayabilir,
örnekler sunabilir.

3.3.2.

Yeteneğe Yönelik: Tasarlanan silahta; operasyon ve kullanım şartlarına göre
özellikler değiştirebilir ve/veya yeni özellikler eklenebilir.
Katılımcılardan, tasarımın hareket kabiliyeti özelliklerinin ve tasarımın nasıl
şekillendirdiğini anlatması beklenmektedir.

4.1.

KATILIM FORMATI

4.1.

Yarışma katılımcıları; 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren www.tisasprojepazari.com
adresinde yer alan yarışmacı kayıt formunu elektronik olarak doldurup kayıt
yaptırmalıdır. Kayıt yaptıran yarışmacıların kimliği yarışma organizasyonu tarafından
gizli tutulacaktır.

4.2.

18 yaş üzerinde bulunan herkes, herhangi bir eğitim veya sertifika şartı
aranmaksızın, profesyonel tasarımcı sıfatıyla yarışmaya katılabilir. Bireysel ve
ekip katılımlarında, tüm yarışmacıların 18 yaş ve üstü olması zorunludur. Yarışmaya
ekip olarak başvuru yapılması halinde, “Grup Lideri” statüsünde bir kişi olacaktır.
Ancak tüm katılımcıların özlük bilgileri proje dosyasında belirtilecektir.

5.1.

PROJE KATEGORİLERİ

5.2.

Endüstriyel ve Ergonomik Tasarımlar

 Silahlarda yenilikçi iç mekanizma ve/veya dış tasarım
 Silahlarda kişisel kullanım ve değişime açık tasarımlar
(Dinamik ve mekanik aksamlar, şarjör tasarımları, fonksiyonel aksesuarlar)
5.3.

Akıllı Sistemler ve Emniyet-Güvenlik Önlemleri
 Farklı fonksiyonların gösterim
(Örn: Mermi sayısı göstergesi, namlu mermi durumu)
 İnternet ve/veya GPS üzerinden kontrol, takip özellikleri
(Örn: Silah kilitleme, yer tayini, bilgi erişimi)
 Silahların kişisel kontrolü
(Örn: Retina okuma, parmak izi ile kilit açma, kolay parmak emniyetleri, el içi
emniyetler, taktik atışa uygun kılıf tasarımları, dijital veya mekanik benzer yenilikçi
tasarımlar vb.)

5.4.

Yeni Nesil İmalat Teknolojileri ve Malzeme Teknoloji Uygulamaları
 Yüksek hassasiyetli ve\veya dayanımı yüksek 3 boyutlu yazıcı teknolojileri

 Çelik, polimer ve/veya seramik malzeme ile yapılan teknolojik tasarımlar ve
imalatı

6.1.

YARIŞMA TAKVİMİ
Duyuru: Yarışma duyurusu ve katılım koşulları "https://www.tisasprojepazari.com"
internet sitesinden ilan edilecektir.
Kayıt: Yarışmacılar, kayıtlarını "https://www.tisasprojepazari.com" internet sitesinden
06 Ocak 2020 tarihinden, 10 Nisan 2020 tarihine kadar elektronik olarak
yapabileceklerdir.
Soru-Cevap Tarihi: Yarışmacılar sorularını 08 Nisan 2020 tarihine kadar
projepazari@trabzonsilah.com e-mail adresine gönderebileceklerdir. Soru ve
cevaplar www.tisasprojepazari.com internet adresinde yer alan "Soru ve Cevaplar"
alanında anonim olarak yayınlanacaktır.
Projelerin Teslimi: Projeler, www.tisasprojepazari.com/ adresinde tanımlanan
başvuru alanına yüklenecektir. Başvurular web sayfası üzerinden elektronik ortamda
kabul edilecek olup elden teslim, posta ve/veya diğer iletişim yöntemleri ile
gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Proje gönderimi, 10 Nisan 2020 tarihinde saat 23:59 Türkiye yerel saatinde sona
erecektir.
Proje Paftası Formatı: Projelerde tasarım ve özellikler, çeşitli açılardan alınmış
görseller ve şemalarla sunulmalıdır.
Katılımcılar proje ve/veya projelerini, yarışma sonuçlandırılıncaya kadar hiçbir şekilde
üçüncü şahıslarla paylaşamaz. Aksi bir durum tespit edildiği takdirde katılım geçersiz
sayılacaktır.
Dosya Tipi (Format)

JPEG, PNG

Çözünürlük (DPI)

300 dpi (pixel/inch)

Pafta Boyutu

Dikey 70x100 ebadında

Renk Modu

RGB

Boyut

Dosya başına en fazla 10MB

Pafta Adedi

En az 2, en fazla 4 adet

Proje Raporları: Proje sahipleri tarafından hazırlanacak ve projenin amacını, bu
amacı nasıl gerçekleştirdiğini, projenin yenilikçi özelliklerini, malzeme ve teknik
özelliklerini açıklayan 300 sözcüğü aşmayacak raporlardır. Proje sahibi bu bilgiyi
projenin ilgili alanında açıklayacaktır.
Proje Model Dosyası: Proje model dosyası ürünün yalın (solid model) olarak
tamamlanmış halini
(dış
kabuk)
içermelidir.
Tasarım
formatı
sadece .STL, .STP/.STEP, .PARASOLİD formatlarında kabul edilmektedir.

Proje Sunum Dosyası: Proje sahipleri tarafından hazırlanacak olan PowerPoint
sunu dosyasında web sitesinde yer alan sunum formatına bağlı kalarak
hazırlanacaktır. Başvuru yapan tüm katılımcılar sunum dosyasını sisteme yüklemek
zorundadır.
Ön Değerlendirme: Web sayfası üzerinden yapılan tüm başvurular TİSAŞ tarafından
oluşturulan ve alanında uzman olan kurul tarafından şartnamede yer alan
değerlendirme kriterlerine göre incelenir ve puanlamaya tabi tutulur. Şartname
kriterlerine uymayan proje(ler) herhangi bir şekilde değerlendirmeye alınmaz.
Ön değerlendirilme sonuçları, proje sahiplerinin başvuru aşamasında beyan ettikleri
E-mail ve/veya sms aracılığıyla kendilerine iletilecektir. Ayrıca ön değerlendirmede
başarılı bulunan proje sahipleri https://www.tisasprojepazari.com/ adresinde ilan
edilerek final değerlendirme aşamasına davet edilecektir. Final değerlendirme için
proje sunum saatleri, web sayfasında ayrıca belirtilecektir.
Yarışma Sonuçlarının İlanı ve Ödül Töreni: Final değerlendirme aşamasına hak
kazanan projeler, etkinlik günü boyunca proje pazarı alanında sergilenecektir. Sergi
sırasında poster hazırlanması zorunlu olup, tasarımcı dilediği taktirde projenin
prototip halini de sergileyebilecektir.
Başarılı bulunan projeler, 11 Haziran 2020 tarihinde 10 dakikalık süreyle (6 dk sunum
+ 4dk soru-cevap) Jüri nezdinde sunum gerçekleştirecek ve final değerlendirmesine
tabi tutulacaktır. Ekip başvurularında sunumu “Grup Lideri” gerçekleştirecektir.
Final Değerlendirmesinde başarılı bulunarak dereceye giren projeler, 12 Haziran
2020 tarihinde düzenlenecek sergi ve ödül töreninde duyurularak ödülleri takdim
edilecektir.

7.1.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Değerlendirmeler 4 kriter üzerinden yapılacaktır.
Tüm değerlendirme süreçleri şeffaf olarak ilerletilecektir. Hakem değerlendirme
puanları ortalama olarak ilan edilecektir.

7.1.

Özgünlük
Tamamen Özgün

10
puan

Proje daha önce uygulanmamış bir teknik
kullanmaktadır, patent çıktısı olabilir.

Kısmen Özgün

7
puan

Proje daha önce uygulanmış bir tekniğin
geliştirilmesinden meydana gelmektedir, faydalı
model olabilir.

Düşük Özgünlükte

4
puan

Proje daha önce uygulanmış bir tekniği, büyük
oranda taklit etmektedir.

Özgün Değil

0
puan

Projenin pazarda bire bir örneği mevcut.

7.2.

7.3.

Gerçekleştirilebilirlik:
Yüksek

10
puan

Maliyeti çok düşüktür ve\veya Ar-Ge süreci
gerektirmez.

Orta

7
puan

Karşılanabilir bir yatırım ve\veya Ar-Ge süreci
ile gerçekleştirilebilir.

Düşük

4
puan

Ciddi bir yatırım ve\veya Ar-Ge süreci gereklidir.

Çok düşük

0
puan

Karşılanamaz maliyette ve\veya bilimsel
temeller henüz gelişmemiştir.

Ticarileşme Potansiyeli

Talep Yüksek,

10

Rekabet Az

puan

Projenin sağladığı faydayı sağlamaya çalışan
kişi/kurumlar mevcut, gelecekte talep olması
bekleniyor veya hali hazırda talep mevcut.
Projenin

Talep Fazla,

7

Rekabet Fazla

puan

sağladığı

kişi/kurumlar
gelecekte

mevcut,

talep

faydayı
hali

olması

sağlayan

hazırda

veya

bekleniyor

veya

halihazırda talep mevcut, piyasada yöntemlerin
geliştirilmesi üzerine çalışılıyor.

Talep Az,

4

Rekabet Az

puan

Talep Az,

0

Rekabet Fazla

puan

Projenin sağladığı faydayı sağlamaya çalışan
az sayıda kişi/kurumlar mevcut, hali hazırda
talep az, gelecekte talebin artması beklenmiyor.
Projenin sağladığı fayda halihazırda birçok
firma tarafından sağlanıyor, piyasadaki talep
azalıyor, talebin gelecekte artması beklenmiyor.

Tasarımdan bütünlükçü bir görsel çözümleme içermesi ve biçim-fonksiyon uyumu
sağlaması beklenmektedir.

7.4.

Geliştirme ve Detaylandırma Düzeyi
Üst düzey bir bilgi seviyesi ile hazırlanmış.
Yüksek

10
puan

Kullanılan yöntem ve teknikler gerçek
yaklaşımlarla tamamen örtüşüyor.
Sektörde kullanılan bilgi seviyesi kullanılarak

Orta

7
puan

hazırlanmış. Bazı hatalar mevcut ancak önemli
boyutta bir hata bulunmuyor.

Düşük
Çok Düşük

4
puan
0
puan

Genel kullanıcı bilgi seviyesinde hazırlanmış.
Projedeki varsayımlar gerçeklerle örtüşmüyor.

Tasarımın kullanım senaryosu ve teknik detayları ile ne derece detaylı
kurgulandığı değerlendirmeye alınacaktır (Örneğin: Kullanıcı odaklı tasarım,
operasyonel odaklı-fonksiyonel tasarım, temel mekanik çözümleri barındırma,
savunma konsepti vb. konular).
7.5.

Genel Hakem Değerlendirmesi
Eşit puanlı projeler oluşması durumunda sıralamayı oluşturmak için jüri heyeti
sıralama için 1-10 arasında puanlama kullanabilir.

8.1.

SEÇİCİ KURUL (JÜRİ)
Seçici Kurul Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Teknoloji Transfer Merkezi (TTM),
KTÜ ve Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ) bünyesindeki uzman kişilerden ve misafir
Jüri(ler)den oluşmaktadır.

9.1.

ÖDÜLLER
İlk 3 dereceye giren proje sahipleri ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun
bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Ödül plaketleri ve başarı belgeleri,
düzenlenecek olan ödül töreninde sahiplerine sunulacaktır. Seçici Kurul ödüle layık
proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

10.000 Türk Lirası

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

5.000 Türk Lirası

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

3.000 Türk Lirası

MANSİYON ÖDÜLLERİ

Zigana Outdoor – Hediye Çeki 1.000 Türk Lirası

Final Değerlendirme aşamasını hak kazanan yarışmacıların öğrenci olması
durumunda TİSAŞ bünyesinde staj imkânında ve/veya istihdam olanağında öncelik
tanınacaktır.
*Para ödülleri derecelerin görsellerinin kamuoyuna açıklanışından itibaren 4 ay
içerisinde taraflara ödenecektir.
**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.
***Kazanılmış olan para ödülleri finalist(ler)e banka üzerinden ödenecektir.

10.1.

GENEL KATILIM KOŞULLARI VE KURALLAR

10.2.

Fikri Mülkiyet Hakları
a. Yarışmaya katılan projelerde; uzman kişilerce değerlendirilen projeler içerisinde
ödül kazanan projelerin telif hakkının devri hakkında; TİSAŞ’a devredilen fikri
mülkiyet ve yayın hakkı, kişinin eser veya ürüne yönelik bütün haklarını
kullanamaması, söz konusu hakları kısmen veya tamamen devredebilmesi ve
ürün/eser üzerinde hakları tanıma sonucu doğmaktadır. Ödül kazanan projelerin,
telif hakkının devredilmesi ile ürüne/esere ilişkin hak artık ürünün yaratıcısı olan
kişinin malvarlığından çıkmaktadır. Bu hakkı TİSAŞ “mutlak bir hak” ile almış
olmaktadır.
b. Yarışmacının işbu Yarışma kapsamındaki çalışmaları süresince/sonucunda ortaya
çıkabilecek patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, know-how, eser gibi her
türlü fikri ürün üzerindeki haklar ile bu tarz bir fikri ürüne konu olabilecek buluş,
metod, yöntem, uygulama, tasarım ve sair her türlü teknik bilgi üzerindeki haklar
TİSAŞ’ a ait olacaktır. Söz konusu fikri ürünleri Yarışmacı, kendi kullanımı için
üretim, pazarlama, satış gibi şekillerde kullanma yetkisine sahip olmayıp, telif
hakkı ve endüstriyel tasarım korumaları için gerekli girişimlerden TİSAŞ
sorumludur.
c. Yarışmacı bu Yarışma kapsamında sunacağı tasarım veya Proje vb’nin n kendisi
tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve
kuruluşlardan alıntı yapmadığını, tasarım veya proje üzerinde herhangi bir üçüncü
kişinin hak sahibi olmadığını, hiçbir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini beyan
ve taahhüt eder.
d. Bu yarışma kapsamında Yarışmacının sunacağı tasarım ve Proje vb’nin herhangi
bir fikri hakkı ihlal etmesi durumunda, Yarışmacı, gerçek veya tüzel, özel veya
resmi 3. Kişiler tarafından TİSAŞ‘a söz konusu ihlal sebebi ile veya ilgili olarak
açılan veya yöneltilen hak ihlali veya tazminat talepleri ile tüm dava, icra takibi
veya yasal kovuşturmalarda tüm hukuki, idari veya cezai sorumluluğun kendisine
ait olduğunu ve TİSAŞ’ı en geniş anlamda söz konusu 3. Kişilerin her nevi
taleplerinden ber’i ve zararsız tutacağını ve söz konusu ihlal sebebi ile TİSAŞ’a
bu madde kapsamında 3. Kişiler tarafından her ne ad altında olursa olsun
yönetilecek herhangi bir yazılı ödeme, tazminat ve sair talebin TİSAŞ tarafından
kendisine iletilmesi durumunda, ihlale ilişkin 3. Kişiler ile Yarışmacı arasında
ayrıca kesinleşmiş bir Mahkeme, icra dairesi veya sair yetkili yargı veya idari

merciin kararı aranmaksızın, sadece TİSAŞ tarafından kendisine iletilmesi
üzerine, derhal, tam ve eksiksiz olarak tüm fer’ileri ile birlikte talep edilen tüm
ödeme, tazminat ve sair talepleri gereği gibi yerine getireceğini ve ayrıca bu
sebeple yoksun kalınan kâr dahil olmak üzere TİSAŞ’ın maruz kalacağı tüm
maddi veya manevi zarar ve kaybı en geniş anlamda TİSAŞ’a tazmin etmekle
yükümlü olduğunu gayri kabili rücü kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3.

Kişisel Verilerin Doğruluğu ve Yarışmacının İlgili Yükümlülükleri
a. Yarışmacı, Başvuru Formu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait
olduğunu ve herhangi bir gizlilik arz etmediğini beyan ve bilgilerin doğruluğu ile
güncelliğini taahhüt eder. Yarışmacı, ayrıca söz konusu bu bilgileri TİSAŞ
tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Kullanılması Kanunu çerçevesinde
gerekmesi durumunda işlenmesine ve TİSAŞ’ın iş ortakları ile paylaşılmasını
kabul ettiğini gayrikabil rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

b. Yarışmacı, yarışma öncesinde fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar
nezdinde hak sahipliğini tescil edecek ve bunların üçüncü kişilerce kullanımının
engellenmesine ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri alacaktır.
c. Yarışmacı, her ne alanda faaliyet gösterirse göstersin rakip dahil olmak üzere
başka firmalara hiçbir surette yarışma konusu ve finale kalan tasarım veya
projesini vermeyeceğini, ifşa etmeyeceğini veya sair surette paylaşmayacağını
kabul ve taahhüt eder.

10.4.

Reklam ve Tanıtım Amaçlı Kullanım
TİSAŞ yarışmaya katılan tüm projeleri dilediği sürece ve dilediği şekilde sergileme
hakkına sahiptir. TİSAŞ aynı zamanda, Projeleri ve Projelere ilişkin sunumları tanıtım
amacıyla kullanabilir, basın ve yayın kuruluşları ile paylaşabilir. Bu itibarla Yarışmacı,
yarışma kapsamında yaratacağı projenin TİSAŞ’ın saygın kurumsal kimliği ile
bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermeyen ve yürürlükteki ilgili
mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

10.5.

Fikri Mülkiyet Haklarının Devri
Tasarım sahibi, yarışma sonuçlarının ilan edilmesini müteakip 6 (altı) aylık süre
içerisinde TİSAŞ ’ın talebi halinde yarışmaya katılan projenin fikri haklarını
münhasıran kullanmak üzere TİSAŞ’ a süresiz olarak lisans vereceğini gayri kabulü
rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumda TİSAŞ, tasarım sahibine en
yüksek ödül bedelini aşmamak üzere, mutabık kalınacak bir bedel ödeyecektir.
Devredilen Fikir veya yayın hakkı üzerinde Yarışmacı hiçbir hak talep edemez ve
Fikrin Telif hakkı ihlali durumunda doğacak tüm yasal sorumluluğu kabul ve taahhüt
eder

10.6.

Yarışmaya Gönderilen Projelerin Saklanması

Yarışmaya gönderilen projeler ve ilgili dosyalar, yarışmacıya iade edilmez. TİSAŞ
dilediği sürece projeleri kendi veri tabanında saklama hakkına sahiptir.
Kişisel veriler, TİSAŞ’ın KVKK mevzuatına göre taahhüt ettiği sınıfa göre koruma
altına alınır.

10.7.

Ölçekli Model
TİSAŞ, yarışmaya katılan projeler içerisinden uygun gördüğü projelerin ölçekli
modelini ürettirebilir ve sergileyebilir.

10.8.

Proje Model Dosyası
3 boyutlu model dosyası, ürünün maketinin yapımına uygun olarak teslim edilmesi
gerekmektedir. 3D bilgisayar model verilerinin yetersiz ve uyumsuz olması
durumunda, ödül kazanan projelerin sergilenmesi amacıyla ölçekli maketinin
yapılması mümkün olamayacaktır.

10.9.

Yarışmaya Katılabilen Proje Adedi
Yarışmacılar her kategoriden 1(bir) olmak üzere en fazla 3(üç) proje ile yarışmaya
katılabilir.

10.10. Tesis Kuralları
Yarışmacılar ve ziyaretçiler, Organizasyonun düzenleneceği Karadeniz Teknik
Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nin güvenlik ve ziyaretçi
kurallarına uymakla mükelleftirler.

10.11. Ödüllü Projelerin Katılım Durumu
Daha önce herhangi bir tasarım yarışmasına katılmış ve/veya ödül almış çalışmalar
bu yarışmaya katılamazlar.

10.12. Özgün Olmayan Projelerin Katılım Durumu
Yarışmaya katılan proje ve sunuş malzemeleri özgün olması, daha önce üretilmemiş
olması ve daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış şartı aranmaktadır. Jüri
tarafından değerlendirmeye giren proje veya sunuş malzemelerinin özgün olmaması,
aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi
durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. TİSAŞ, kişiler arası ilgili anlaşmazlıktan
sorumlu değildir.
TİSAŞ Proje Yarışmasında; alanında uzman olan kişiler tarafından değerlendirilen
projeler içerisinde zorunluluk koşullarını sağlanmadığının tespiti (3.1. ve 3.2.
Maddeleri) halinde ve uzman kişilerin projeyi yeterli bulmaması halinde finalist ilan

etme zorunluluğu bulunmamaktadır. TİSAŞ ilgili katılımcı veya ekipten ödül veya
ödülleri geri alma hakkına sahiptir.

10.13. Yarışmaya Kimler Katılamaz
TİSAŞ TRABZON SİLAH SANAYİ A.Ş.’nin ve iştirak şirketlerinin çalışanları ve
bunların birinci derece akrabaları bu yarışmaya katılamazlar. Jüride görev alan kişiler
ve bunların birinci dereceden akrabaları da bu yarışmaya katılamazlar.
10.14. Yarışma Belgelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yarışma belgelerinin hiçbir yerinde sahibini tanıtan veya tanıtma amacı-potansiyeli
taşıyan isim, yazı ya da işaret bulunamaz. Raporlar, www.tisasprojepazari.com
alanında yarışmacılar için tanımlanan proje kayıt aşamasında yazılır ve sisteme girişi
yapılır. Posta, e-mail veya yazılı doküman olarak gönderilen projeler kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
10.15. Koşulların Kabulü
Yarışmacılar www.tisasprojepazari.com internet sitesinden katılımcı başvurularını
elektronik olarak onayladıkları andan itibaren tüm yarışma şartları ve jüri kararlarını
aynen kabul etmiş olurlar
TİSAŞ yarışma şartlarında ve tüm aşamalarında kısmen veya tamamen değişiklik
yapma veya yarışmayı iptal etme hakkı saklıdır. Böyle bir durumda TİSAŞ herhangi
bir taahhüt veya idari, mali ve hukuki sorumluluk altına girmemektedir.

10.16. Diskalifiye Koşulları
Bu şartnamedeki koşulları sağlamadığı tespit edilen katılımcılar diskalifiye edilir. Ödül
verilmişse ödülleri TİSAŞ tarafından geri alınır.
10.17. Ulaşım ve Konaklama
TİSAŞ, katılımcıların konaklama, ulaşım ve iaşe bedelini karşılamamaktadır.
Katılımcılar anlaşmalı konaklama listesine web sayfası üzerinden erişebilir ve
konaklama ihtiyaçlarını karşılayabilir.
10.18. İletişim Bilgileri
Proje Pazarı ile ilgili tüm iletişim bilgileri aşağıdadır.
TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş.
Yeşilyalı Mah. Organize Sanayi Bölgesi Nejmettin Karaduman Cad. No:13
61900 Arsin/TRABZON

Telefon : 0462 711 10 80 (pbx)

Faks: 0462 711 17 87

web: https://www.tisasproje.com

e-posta : projepazari@trabzonsilah.com

