
  

KASTAMONU HEDİYELİK EŞYA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

1. KONU 

8. Kastamonu Ahşap Fuarı çerçevesinde Kastamonu’nun özgünlüğü, yöreselliğini, kültürünü ve 

geleneklerini anlatan Kastamonu Hediyelik Eşya Yarışması düzenlenmiştir.  

 

2. AMAÇ 

Yüzölçümünün %60’dan fazlası orman olan Kastamonu’da ahşap işçiliği ve oymacılığı gelişmiş ve 

geleneksel olarak günümüzde de devam etmektedir. Turistik mekânlarda satılan hediyelik eşyaların 

çoğunlukla Türkiye’nin diğer illerinde satılan hediyelik ürünlerle benzerlik göstermesinden dolayı 

Kastamonu’ya özgü yeni hediyelik eşya tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Yarışmanın amacı, Kastamonu’nun imajını özgün bir şekilde anlatan, soyut ve somut kültürünü 

yansıtan ve ağaç ürünlerinden (masif, suntalam, mdf vb.)  yapılmış yeni turistik hediyelik eşya 

tasarımıdır.  

 

3. KATILIM KOŞULLARI 

3.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve coğrafi sınırlama yoktur.  

3.2. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılınabilir. Ekip olarak yarışmaya katılımda, ekip 

temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gerekmektedir. Ekipte bulunan her kişi için bir 

başvuru formu doldurulması ve temsilcinin kim olduğu özel olarak başvuru formuna not 

düşülmesi gerekmektedir. 

3.3. Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak 18 yaşından küçük katılımcıların 

yarışma katılım belgeleri arasında bulunan Veli/Vasi İzin Formu’nu doldurarak imzalatmaları ve 

başvuru esnasında iletmeleri gerekmektedir. 

3.4. Seçici Kurul Üyeleri, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu El Sanatları Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü çalışanları ve birinci derece yakınları, yarışmaya katılım sağlayamaz ve 

yarışmaya katılacak ürünlerin hazırlık sürecinin herhangi bir aşamasına dâhil olamaz. 

3.5. Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 3 ürünle katılım sağlayabilir. Her bir yarışmacı tek bir 

çalışmasıyla ödüle hak kazanabilecektir. Grup olarak ödül almaya hak kazanan yarışmacıların 

ödülü, başvuru formunda grubun belirlediği ekip liderlerine takdim edilecektir. 

3.6. Yarışmaya sunulacak ürünün, ana maddesinin ağaç ürünlerinden elde edilmesi gerekmektedir. 

Tasarımı güzelleştirecek ve destekleyecek şekilde farklı materyaller (metal, plastik gibi) 

birleştirilerek kullanılabilir.  

3.7. Yarışmaya katılan katılımcı/ekip, yarışmaya gönderilen ürün(ler)in tümüyle kendisine (ekip 

katılımda ekibi oluşturulan tüm katılımcılara) ait olduğunu başvuru formu ile birlikte diğer 

hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.  

3.8. Yarışmaya teslim edilen her eser özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, 

yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Aksine bir iddia 

olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk 

yarışmacıya aittir. 

3.9. Katılım koşullarına uymayan katılımcıların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir tasarım 

konmayacaktır. Bu durum diğer ödül alan veya al(a)mayan katılımcılara bir hak doğurmaz. 

3.10. Yarışmada dereceye giren ürünler geri çekilemeyecektir. Dereceye girmeyen ürünler 1 ay 

içerisinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasından geri alınabilecektir. 1 ay 

içerisinde alınmayan ürünler ile ilgili yarışmacı hak iddia edemez ve yarışma düzenleyen kurul 

sorumlu tutulamaz. Kargo ile gönderilen ürünlerin, yarışmacıya kargo ile geri iade edilmesi 



  

talebi başvuru formunda yer almaktadır. Bu seçeneği işaretleyen yarışmacıların ürünleri 

dereceye girmediği takdirde başvuru formunda yer alan adrese karşı ödemeli olarak 

kargolanacak olup kargo ücreti katılımcıya aittir.  

 

 

4. KATILIM FORMATI 

Yarışmalar, başvuru formu ile birlikte tasarladıkları ürünleri prototip olarak elden veya kargo ile 

teslim etmekle yükümlüdür. Kargo ile gönderilen ürünlerin kargo gönderim ücreti ve ürünlerin 

sağlam bir şekilde paketlenerek, ilgili adrese ulaştırılması yarışmacının sorumluluğundadır. Kargoda 

yaşanabilecek ürünün deforme olması gibi sorunlardan, yarışmayı düzenleyen kurul sorumlu 

tutulamaz.  

 

Gönderilen ürünlerin, yarışma takviminde belirtilen son katılım gününe kadar elden veya kargo ile 

aşağıda bulunan adrese teslim edilmiş olması gerekmektedir. Son katılım gününden sonra ulaşan 

ürünler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.  

 

Başvuruların gönderileceği adres: 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

Kuzeykent Mah. Kayın Sok. No:9 37150 / Kastamonu 

Telefon: 0 366 212 58 52  

 

Başvuru Formu www.kuzka.gov.tr ve www.kastamonuahsapfuari.gov.tr adresinden indirilebilir.  

 

5. TELİF HAKKI 

Ödül alan ürünler Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından istenilen her yerde 

kullanılabilir. Ürünlerin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”ndan doğan yayma, çoğaltma, temsil işlemi, 

dijital iletişim de dâhil, işaret ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak KUZKA’ya 

ait olup, yarışmacılar bundan telif hakkı talep etmeyeceklerdir. Ürünleri başka yerde kullanamaz ve 

kullandıramazlar. Ürünlerin her türlü kullanım hakkı KUZKA’ya ait olacaktır. Ödül alan ürünlerin 

ticari hakları da KUZKA’ya ait olup, bu ürünleri KUZKA kendi adına markalaştırıp, üretebilecek 

veya ikinci bir kuruma söz konusu işlemler için verebilecektir. Yarışmaya gönderilen ürünlerin “Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunu”ndan doğan tüm sorumlulukları katılımcıya aittir. 

 

Yarışmada ödül alan eserler www.kuzka.gov.tr, www.kastamonuahsapfuari.gov.tr ve ildeki diğer 

kamu kurumlarının internet sitelerinde yayınlanacaktır. 

 

Katılımcılar bu yarışmaya eser göndermekle, yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar. 

 

6. SEÇİCİ KURUL 

Seçici Kurul en az 3 kişiden oluşacak olup Üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan Öğretim 

Üyeleri ve/veya tasarım ve hediyelik ürün alanında uzmanlaşmış kişilerden seçilecektir. 

 

7. SEÇİLME KRİTERLERİ 

Yarışmaya gönderilen hediyelik ürünler aşağıda bulunan kriterlere göre değerlendirmeye alınacaktır; 

- Tasarımının özgün olması  

http://www.kuzka.gov.tr/
http://www.kastamonuahsapfuari.gov.tr/
http://www.kuzka.gov.tr/
http://www.kastamonuahsapfuari.gov.tr/


  

- Ürün üretilirken ham madde olarak yoğunlukla ağaç ürünleri kullanılması 

- Tasarımın seri üretime uygun olması 

- Ürünün Kastamonu’nun somut ve/veya soyut kültürel değerlerinden en az birini yansıtması  

- Ürünün bir hikâyesinin veya kullanım senaryosunun olması 

 

 

8. YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışma Başlangıç Tarihi:  3 Ağustos 2018 

Son Katılım Tarihi:  14 Eylül 2018 

Değerlendirme Haftası:  24 – 28 Eylül 2018 

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 3 Ekim 2018 

 

9. ÖDÜLLER 

Birincilik Ödülü:   4.500 TL 

İkincilik Ödülü:   3.000 TL 

Üçüncülük Ödülü:  2.000 TL 

Mansiyon Ödülü:  1.000 TL 

Jüri Özel Ödülü:  1.000 TL 

 

10. DİĞER KOŞULLAR 

Kastamonu Hediyelik Eşya Yarışması Şartnamesi ve Başvuru Formu’na Kuzey Anadolu Kalkınma 

Ajansı internet sitesi www.kuzka.gov.tr ve Kastamonu Ahşap Fuarı imternet sitesi 

www.kastamonuahsapfuari.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 

gerektiğinde şartnamede değişiklik yapma hakkını internet sitesinde önceden duyurmak kaydıyla 

saklı tutar.  

 

11. İLETİŞİM 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

Adres:  Kuzeykent Mah. Kayın Sok. No:9 37150 Merkez/Kastamonu 

Telefon:  0 366 212 58 52  

Faks:  0 366 212 58 55 

E-posta: bilgi@kuzka.gov.tr  

 

 

 

 

 

http://www.kuzka.gov.tr/
http://www.kastamonuahsapfuari.gov.tr/
mailto:bilgi@kuzka.gov.tr


  

KASTAMONU HEDİYELİK EŞYA YARIŞMASI BAŞVURU FORMU 

Başvuru Sahibi 

Ad Soyad  

T.C. Kimlik Numarası  

Doğum Yeri  

Doğum Tarihi (gün/ay/yıl)  

Adres  

Ev Telefonu  

Cep Telefonu  

E-posta  

Gönderilen Ürünler 

1. Ürünün Adı  

1. Ürünün Açıklaması  

2. Ürünün Adı  

2. Ürünün Açıklaması  

3. Ürünün Adı  

3. Ürünün Açıklaması  

 

 Yarışmaya gönderdiğim ürünlerimin dereceye girmemiş olanlarının, kargo ücreti tarafımca karşılanmak üzere 

yukarıda belirttiğim adresime geri gönderilmesini talep ediyorum. (Bu seçeneği istiyorsanız lütfen yanındaki 

kutucuğu işaretleyiniz.) 

Bu başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve KASTAMONU HEDİYELİK EŞYA 

YARIŞMASI ŞARTNAMESİ’nde yer alan tüm maddeleri peşinen kabul ettiğimi taahhüt ve beyan 

ederim.  

Başvuru Sahibinin 

İsim: 

İmza: 

Tarih:    



  

KASTAMONU HEDİYELİK EŞYA YARIŞMASI 

18 YAŞ VE ALTI KATILIMCILAR İÇİN VELİ/VASİ İZİN BELGESİ 

 

18 Yaş ve Altı Katılımcının 

Ad Soyad  

T.C. Kimlik Numarası  

Anne – Baba Adı  

Doğum Yeri  

Doğum Tarihi (gün/ay/yıl)  

Adres  

Cep Telefonu  

E-posta  

Öğrenci ise  

Okulunun Adı ve Sınıfı 
 

Gönderilen Ürünler 

1. Ürünün Adı  

2. Ürünün Adı  

3. Ürünün Adı  

 

Kastamonu Hediyelik Eşya Yarışması için sunulan ürünler ………………………………………… 

tarafından üretilmiştir.  

18 Yaş ve Altı Katılımcının Veli/Vasi’sinin  

Ad Soyad  

T.C. Kimlik Numarası  

Doğum Yeri  

Doğum Tarihi (gün/ay/yıl)  

Adres  

Ev Telefonu  

Cep Telefonu  

 

Velisi (Vasisi) olarak oğlumun/kızımın velayetim altında bulunduğunu ve reşit olana kadar adına her 

türlü işlem yapma haklarının tarafıma ait olduğunu, başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, 

katılacağı Kastamonu Hediyelik Eşya Yarışmasının Şartnamesinde ki tüm maddeler hakkında bilgi sahibi 

olduğunu ve bu maddeleri peşinen kabul ederek taahhüt ve beyan ettiği konusunda bilgim mevcuttur. 

Başvuru Sahibinin Velisinin/Vasisinin  

İsim: 

İmza: 

Tarih:   

 

 


