
BOĞATEPE ÇEVRE VE YAġAM DERNEĞĠ 

 

KARS KAġARI COĞRAFĠ ĠġARETĠ LOGO TASARIM YARIġMASI ġARTNAMESĠ 

 

 

1) YarıĢmanın Adı: 

 

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği “Kars Kaşarı” Coğrafi İşareti Logo Tasarım Yarışması  

 

2) YarıĢmanın Konusu ve Amacı: 

 

Boğatepe ve Çevre Yaşam Derneği tarafından “Kars Kaşarı” Coğrafi İşaret logosunun tasarımı 

için düzenlenen uluslararası katılıma açık bir yarışmadır.  Türk Patent Enstitüsü tarafından 

onaylanan  “Kars Kaşarı” Coğrafi İşareti‟nin ayırt edici özelliklerini oluşturan yerel, doğal ve 

kültürel karakteristiklerini, kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaran, ulusal ve uluslararası 

alanda temsil edecek logonun özgün tasarımı için bu yarışma düzenlenmektedir.  Yarışma Serhat 

Kalkınma Ajansı‟nın desteklediği “Coğrafi İşaretli Kars Kaşarı‟nın Tanıtımı ve Üreticilerin 

Örgütlenmesi” projesi kapsamında düzenlenmektedir. Seçilecek logo coğrafi işaret kullanım 

hakkını elde eden “Kars Kaşarı” ürünlerinin ambalajında ve paketlemesinde, “Kars Kaşarı”nın 

tanıtım faaliyetlerinde (web-sitesi, reklam, promosyon etkinlikleri) kullanılacaktır.  

 

3 ) YarıĢmanın Duyurulması:  

 

Yarışma, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği (http://www.peynirmuzesi.org/ ), Kafkas 

Üniversitesi (www.kafkas.edu.tr) ve “Türkiye‟de ve Dünyada Yerel-Geleneksel Peynirler: Kars 

Kaşarı Coğrafi İşareti” uluslar arası Sempozyumu‟nun 

(https://karspeynirciliksempozyumu.wordpress.com/)   Resmi Web siteleri, kamu kurum ve 

kuruluşlarına yapılacak yazışmalar ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ve ilgili yerlere asılacak 

afişlerle duyurulacaktır.  

 

4) Katılım KoĢulları: 

 

Katılım ücretsizdir. Yarışma, jüri üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-

profesyonel tüm sanatçılara, öğrencilere, kamu ve özel kurumların katılımına açıktır. Adaylar en 

fazla üç adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması 

durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin 

temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir. Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal 

temsilcisinin yazılı izninin sunulması gerekmektedir. Katılımcıların eserlerinin değerlendirmeye 

alınması için „Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği “Kars Kaşarı” Coğrafi İşareti Logo Tasarım 

Yarışması Katılım Formu‟ nu ıslak imza ile eksiksiz doldurup başvuru adresine göndermesi 

gerekmektedir. Aynı zamanda şartnamenin tüm sayfalarının ıslak imza ile imzalanması ve 

postalanması gerekmektedir.  

 

5) ÇalıĢmanın Açıklaması:  

 

Tasarımcı tarafından çalışmanın esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklama çalışmayla beraber 

verilebilir.  

http://www.peynirmuzesi.org/
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6) Gönderim için postalama koĢulları:  

 

Katılımcılar, her bir tasarım için bir başvuru dosyası sunmak zorundadır. Her bir başvuru için 

logo tasarımı elektronik olarak 30 Nisan 2016 tarihine kadar 

karspeynirciliksempozyumu@gmail.com adresine katılım formunun elektronik bir kopyası ile 

birlikte gönderilmelidir. Ayrıca katılımcıların eserlerinin değerlendirilmeye alınması için Katılım 

Formu‟nun (eskizsiz doldurulmuş ve ıslak imzalı) ve Şartname‟nin tüm sayfalarının ıslak imzalı 

birer kopyası şartnamede belirtilen “Başvuru Adresi‟ne gönderilmesi gerekmektedir. Postaya 

verilme tarihi en geç 30 Nisan 2016 olmalıdır.  

 

7) Kullanım koĢulları ve hakları: 

 

 Katılımcı, dereceye giren ve/veya Kars kaşarı coğrafi işaret logosu için kullanılması 

kararlaştırılan eserinin, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği‟ne süresiz olarak tam kullanım 

hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, 

işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için 

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği‟ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder. 

 

 Ödül kazanan eser; Kars Kaşarı Coğrafi İşareti‟ni temsil edecek her türlü basılı materyal 

ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye 

malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp 

çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep 

edemeyecektir. 

 

 Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma 

şartlarını, Seçici Jüri ve Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği‟nin kararlarının tamamını 

kabul etmiş sayılırlar.  

 

8) Ödül 

 

Yarışmanın birincilik ödülü 1200 TL (bin iki yüz Türk Lirası) ‟dır. İkincilik ödülü 600 TL (altı 

yüz Türk Lirası)‟dır. Ödüller, hak sahiplerine Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği‟nin 

belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir. 

 

9) Değerlendirme ve YarıĢma Jürisi 

 

 Yarışma Jürisi Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği yöneticileri, üreticiler, akademisyenler 

ve sektörden uzmanları tarafından oluşacaktır.  

 Yarışma jürisi dereceye girmeye hak kazanan ilk iki logoyu belirler. Eserler; Kars Kaşarı 

coğrafi işaretli ürünlerini ifade edecek, özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına 

uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.  

 Birincilik ve ikincilik derecesi ödülüne hak kazanmış eserler, Boğatepe Çevre ve Yaşam 

Derneği‟nin düzenlediği ödül töreni ile ödenir.   
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 Dereceye giren eserlerden birini “Kars Kaşarı” coğrafi işaret logosu olarak belirleme 

yetkisi, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü‟ne ait olup, oylama sonrası elde edilen sonuç 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kullanılmasının kararlaştırılması durumunda, 

eser sahibine bilgi verilecektir.  

 

10) YarıĢma Takvimi  

 

Son Başvuru Tarihi 30 Nisan 2016‟dır. Başvurular için son tarih teknik aksaklıklar nedeniyle 

yarışma jürisi tarafından 15 gün süreyle uzatılabilir. Böyle bir durumda Jüri başkanı başvuru 

tarihinin uzatıldığına dair bir mesaj yayınlayacaktır. Başvurular 1-20 Mayıs 2016 tarihleri 

arasında değerlendirilecektir. Sonuçlar 1Haziran 2016 tarihinde 

karspeynirciliksempozyumu@gmail.com ve http://www.peynirmuzesi.org/ adreslerinden 

duyurulacaktır. 15 -17 Temmuz 2016 tarihleri arasında Kars‟da düzenlenecek “Türkiye‟de ve 

Dünyada Yerel-Geleneksel Peynirler” isimli uluslararası sempozyum‟da ödül töreni 

düzenlenecek ve ödüller hak sahiplerine Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği tarafından takdim 

edilecektir.   

 

11) ĠletiĢim ve YarıĢma Sekretaryası  

 

Tasarlanan eserler aşağıdaki belirtilen elektronik adrese, Katılım Formu ve Şartname ise başvuru 

adresine gönderilecektir. Belirlenen tarihler sonra gönderilen eserler yarışmaya dâhil 

edilmeyecektir. 

 

Eser ve Katılım Formu‟nun bir kopyasının gönderileceği Elektronik Posta Adresi: 

karspeynirciliksempozyumu@gmail.com 

 

Katılım formu ve Şartname‟nin ıslak imzalı kopyalarının gönderileceği Başvuru Adresi: 

Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Mitat Şahin 

Adresi: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Paşaçayırı 36300/ KARS, TÜRKİYE 
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