ÇATIDER

“2. ULUSAL GENÇ ÇATICILAR YARIŞMASI”
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI:
Çatı ve Sanayici İş Adamları Derneği ÇATIDER , “ULUSAL GENÇ ÇATICILAR YARIŞMASI” ile;
 Türkiye’de bina çatılarının doğru malzemelerle, yetkin uygulamacılarla, standartlara ve iş güvenliği
kurallarına uygun olarak oluşturulmasına dikkat çekmeyi,
 Alanında başarılı ve ihtisas sahibi uygulamacıların ödüllendirilmesi yoluyla iyi uygulamaları
özendirmeyi ve yaygınlaştırmayı,
 Uygulamacı, işveren ve son kullanıcıları bilinçlendirerek, sektöre çok yönlü katkı sağlamayı
amaçlamaktadır.
Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan yarışma, mesleki bir “uygulama yarışması”dır.
2. YARIŞMA KONUSU VE KATEGORİLERİ:
Yarışma, çatı alanında faaliyet gösteren uygulamacıların, çatı kaplama malzemelerinin uygulanması
konusundaki teknik bilgi ve uygulama becerilerinin ölçülerek, değerlendirilmesini hedeflemektedir.
Yarışma, Kırma Çatılar ve Düz Çatılar olmak üzere iki ana grup düzenlenmiş olup, 6 farklı kaplama
malzeme kategorisinde uygulanacaktır. Çatı kaplama uygulamaları, hazır maketler üzerinde yapılacaktır.
Grup 1: Kırma Çatılar
a) Çinko (kenetli metaller) kategorisi
b) Kiremit (kil ve beton kiremit) kategorisi
c) Bitümlü Shingle kategorisi
d) Bitümlü Oluklu Levhalar kategorisi
Grup 2: Düz (Teras) Çatılar
a) Bitümlü Arduvazlı Membran kategorisi
b) Sentetik Membranlar (PVC ya da TPO) kategorisi
3. KATILIM VE YARIŞMA KOŞULLARI:
a) “ULUSAL GENÇ ÇATICILAR YARIŞMASI” Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olan çatı ustalarının
ücretsiz katılabileceği, ulusal bir çatı uygulama yarışmasıdır.
b) Yarışmaya en fazla 29 takım kabul edilecek olup, 29 asil 10 yedek ekip belirlenecektir.
c) Yarışmaya başvuran takımların ÇATIDER üyesi firmalar tarafından onaylanması gereklidir. Bunun için
ekte örneği sunulan referans mektubu, ilgili firma yetkilisi tarafından imzalanarak onaylanmalıdır.
ÇATIDER üyesi firmaların listesine www.catider.org.tr adresinden ulaşılabilir.

d) Yarışmaya katılım 3 kişilik takımlar şeklinde olacaktır. Takımlar 2 uygulamacı ve 1 takım liderinden
oluşur. Yarışmada pratik uygulamayı 2 kişilik uygulama ekibi yapar, takım lideri yarışma ekibine
teknik destek ve taktik verir, uygulama yapamaz. Yarışmaya bireysel katılım kabul edilmez.
e) Takımların yarışma günü saat 10.00’da, yarışma alanında eksiksiz bir biçimde hazır bulunması
gerekmektedir. Buna uymayan ekipler yarışma dışı kalır, diskalifiye olur.
f) Uygulamacılarda 18 - 30 yaş aralığında olma şartı aranır. Takım liderlerinde yaş sınırlaması yoktur.
Tüm takım üyelerinin SGK tarafından sigortalı olması gerekmektedir.
g) Yarışmaya başvuru için son tarih 28 Aralık 2018 olup, yarışmacı ekipler başvuru sırasına göre
alınacaktır.
h) Katılım için ekli formun eksiksiz olarak doldurulması, hangi kategoride yarışılacağının işaretlenmesi
ve istenen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi şartı aranır.
i) Başvuruda gerekli dokümanları tamamlamayan ya da başvuru koşullarına uygun olmayan ekipler
yarışmaya katılamaz.
j) Yarışmacıların becerileri, bu şartnamenin 4. maddesinde tanımlanan etaplarda alacakları sonuçlara
göre, hakemler tarafından değerlendirilecektir.
k) Takımların, yarışmaya aşağıda tanımlanmış asgari iş güvenliği ekipman ve kıyafetleri ile katılması
zorunlu olup, bu ekipmanlar ÇATIDER tarafından temin edilecektir.

4.
a)
b)
c)

YARIŞMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Uygulama tekniği ve kalitesi,
Uygulama süresi,
Alan temizliği ve iş güvenliği kurallarına uygunluk.

Değerlendirme formu ek 1 de yer almaktadır.

5. HAKEMLER:
a) Her kategorinin ayrı “Hakem Heyeti” olup, bu heyetler toplam üç kişiden oluşur.
b) Yarışmada konusunda deneyimli bir “Ana Hakem” bulunmaktadır. Ana Hakem anlaşmazlıkların
çözümünde yetkilidir.
c) Yarışma genelinde alan ihlali, iş güvenliği vb konularında kontrol sağlamak amacıyla 6 “Hakem
Yardımcısı” görev alır. İtiraz konularında “Hakem Yardımcısı” kayıtları esas alınır.
d) “Hakem Heyeti” ÇATIDER tarafından belirlenir. Heyetlerde ÇATIDER üyesi üretici firmaların
belirleyeceği teknik uzmanlar da yer alır.

6. YARIŞMA ALANI YERLEŞİM PLANI VE UYGULAMA HAKKINDA BİLGİ:
Yarışma alanı ve üzerinde uygulama yapılacak maketlerin teknik çizimleri ek 2 de yer almaktadır.
Her bir takım, kendisine ayrılan ve güvenlik bantlarıyla sınırlandırılmış alanda çalışmasını yapar. Bu
alanda uygulama maketi, yeterli çatı kaplama malzemesi, yardımcı ürün ve ekipman bulunur.
Yarışmacılar ve hakemler dışında bir başkasının bu alana girmesi yasaktır. Girdiği takdirde yan hakemler
tarafından alan dışına çıkarılacaktır.
Yarışmada ayrıca takımların bulundukları alanı temiz tutmaları da bir değerlendirme kriteri olacaktır.
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Yarışma alanında herhangi bir elektrikli alet kullanımı yasaktır. Elektrikli aletler ve kesimler yarışma alanı
dış mekanında yapılacaktır.
Kırma çatı maketleri grubu için aşağıda belirtilen malzemeler ve detaylar ÇATIDER tarafından
sağlanacaktır:
a) Çatı penceresi,
b) Yağmur inişleri,
c) Mahyalar,
d) İş Güvenliği için mapa (çelik halat vs.),
e) Havalandırma ve/veya baca,
Düz çatı maketleri grubu için belirtilen malzemeler ve detaylar ÇATIDER tarafından sağlanacaktır:
a) Çatı penceresi ya da Duman Bacası,
b) Parapet
c) Düşey ve parapet çıkışlı yağmur gideri

7. YARIŞMA SÜRESİ:
Yarışmacılardan uygulamaları belirtilen sürede tamamlaması istenecektir.
Kırma çatılarda yarışma (uygulama) süresi 2,5 saat, düz çatılarda ise 2 saattir. Yarışma kuralları hakkında
bilgilendirme yarışma günü, ana hakem tarafından yarışma alanında yapılacaktır.

8. YARIŞMA TAKVİMİ VE YERİ:
Yarışmanın Duyurulması: 28 Eylül 2018
Yarışmaya Başvuru İçin Son Tarih: 28 Aralık 2018
Yarışma Tarihi: 28 Şubat 2018, Perşembe Saat: 10.00
Yarışma Yeri: İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye İstanbul (Çatı ve Cephe Fuarı kapsamındadır)

9. ÖDÜLLER:
 Her kategoride (6 kategori) birinci seçilen takımın her bir üyesine sponsor firma hediyeleri
verilecektir.
 Yarışma süresince yarışmacılara sağlanacak olan kişisel koruyucu ekipman ve iş kıyafetleri,
yarışmacılara hediye edilecektir.
 Yarışmada birinci olacak takımlar ulusal basında, ÇATIDER web sitesi ve sosyal medya hesaplarında
yayınlanarak kamuoyuna tanıtılacaktır.
 Tüm yarışmacılara yarışma sonunda katılım sertifikası verilecektir.
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10. İLETİŞİM VE BAŞVURU:
Ayrıntılı bilgi, sorularınız ve başvuru için:
ÇATIDER - Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği
Yarışma sitesi: www.caticilaryarisiyor.com
E-Posta: catider@catider.org.tr
Telefon: (0216) 416 55 13 - 18
Gsm: (0533) 486 10 16
İlgili Kişi: Semih Kafadar

11. ÇATIDER’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YARIŞMACILARA TANINACAK HAKLAR
a) Yarışmanın yapılacağı alanın hazırlanması. Uygulama maketlerinin, çatı kaplama malzemelerinin,
yardımcı malzemelerin ve uygulama ekipmanlarının sağlanması.
b) Kişisel koruyucu donanımların ve iş güvenliği malzemelerinin temin edilmesi.
c) Yarışmacıların tulum ve giysilerinin temin edilmesi
d) Güvenlik önlemlerinin sağlanması.
e) Yarışmacılara catering hizmetinin sağlanması.
f) İstanbul dışından katılacak yarışmacılara kişi başı 100 TL ulaşım ücreti ve yarışmadan 1 gece önce
konaklama için yer temin edilmesini referans mektubu veren Çatıder üyesi firma sağlayacaktır.

ŞARTNAME EKLERİ: (Katılımcılara ayrıca gönderilecektir.)
-

Yarışma Başvuru Formu (ad-soyad, TC kimlik no, SGK belgesi, ÇATIDER Üye Firma tavsiye mektubu,
yarışmacı kategorilerinin belirtilmesi)
Yarışma Değerlendirme Formu
Uygulama yapılacak maketlerin teknik çizimleri ve şartnameleri.

ÇATI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Sahrayıcedid Mh. Halk Sk. No: 28 Mist İş Merkezi Kat.3 D.5 34734 Kadıköy/İstanbul
Tel: 0216 416 5513 - 416 5518 Faks: 0216 416 5406
e_mail: catider@catider.org.tr / web: www.catider.org.tr

