“SAFRANBOLU HATIRASI”
HEDİYELİK EŞYA TASARIM YARIŞMASI*
Son Başvuru Tarihi
: 06 Kasım 2015
Yarışma Ana Teması
: Hediyelik Eşya Tasarımı
Yarışmanın Amacı
: UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu’nun yöresel
zanaatlarını ve malzemelerini kullanarak, geleneksel kültüre uygun, Safranbolu imajıyla örtüşen yeni
hediyelik eşyaların tasarlanması amaçlanmaktadır.
Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Duyurulması
Proje Teslim Tarihi
Jüri Ön Değerlendirmesi
Jüri Nihai Değerlendirmesi
Kazanan Tasarımların Duyurulması
Prototiplerin Üretilmesi
Ödül Töreni

: 01 Eylül 2015
: 06 Kasım 2015
: 06 Kasım - 27 Kasım 2015
: 04 Aralık 2015
: 07 Aralık 2015
: 08 Aralık 2015 - 08 Ocak 2016
: 15 Ocak 2016

Yarışma Jürisi:
• Doç. Dr. Cevdet Göloğlu
• Doç. Dr. Nuray Türker
• Yrd. Doç. Dr. Sühendan Kumcu
• Aytekin Kuş
• Şerif Kahraman
• Derin Sarıyer

Karabük Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Araştırmacı - Yazar
Esnaf Odası Üyesi ve Hediyelik Eşya Üreticisi
Tasarımcı

Katılım Koşulları:
• Yarışmaya katılan projelerin Safranbolu teması çerçevesinde olması gerekmektedir.
• Yarışma Türkiye’deki üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrencilere açıktır.
• Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılınabilir.
• Tasarlanan ürünlerde, yöresel zanaatlar (dericilik, bakırcılık, saraçlık, demircilik, semercilik,
yemenicilik, ahşap oymacılığı vb.) kullanılmalıdır.
• Tasarlanan ürünlerde geleneksel malzemeler (ahşap, deri, taş, bakır, demir, kumaş) kullanılmalıdır.
Ancak tasarımlarda geleneksel malzemelerin yanı sıra farklı materyaller de birleştirilerek kullanılabilir.
• Yarışmaya katılan tasarımların özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş veya başka bir yarışmada
ödül almamış olması gerekir. Tasarımların özgün bir çalışma olmaması ve üçüncü kişilerin tasarım ile ilgili
hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
• Yarışmaya katılanlar bu şartname ve koşulları kabul etmiş sayılırlar.

• Yarışmada dereceye girenler, tasarımlarına ilişkin herhangi bir fikri ve sınai hak (patent ücreti) talep
etmeyeceklerini, tüm üretim ve satış haklarını Safranbolu Hatırası projesine devrettiklerini kabul etmiş
sayılırlar. Tasarımın kullanılması durumunda tasarım sahibine uygun şekilde referans verilecektir.
• Tasarımların 50x70 cm. ebadında yatay veya dikey halde basılı bir görseli, mümkün olan en yüksek
çözünürlükte, illustrator, photoshop, pdf formatında olmalıdır. Ayrıca DVD ya da CD olarak kaydedilmiş
bir kopyası gönderilmelidir.
• Tasarımların hikayeleri (kullanılan yerel değerler, malzeme ve araçlar gibi detayların yer aldığı tanıtım
metni) tasarıma eklenmelidir.
• Yarışmada dereceye giren tasarımların prototipleri üretilerek, bu tasarımlar Safranbolu’da sunulan
hediyelik eşyaların çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.
• Yarışmaya gönderilen tasarımlar için isim belirtilmeyecek, katılımcılar rumuz kullanacaklardır.
• Yarışmacılar rumuzlarını projelerinin sağ üst köşesine yazmalıdırlar.
• Yarışmaya birden fazla tasarımla başvurulabilir, bu durumda her bir başvuru için ayrı rumuz
kullanılması gerekmektedir.
• Postada oluşan gecikmelerden yarışmacının kendisi sorumludur.
• Başvuru alındığında beyan edilen e-posta adresine başvurunun alındığına ve kabul edildiğine dair bir eposta gönderilecektir. (Lütfen önemsiz postalarınızı kontrol ediniz.)
Yarışma Ölçütleri: Seçili kurul değerlendirmesinde, temaya uygunluk, özgünlük, üretime uygunluk, estetik,
taşınabilirlik, üretim kolaylığı, maliyet gibi kriterleri göz önünde bulundurarak seçim yapacaktır. Üretimi
zor olan eserler dikkate alınmayacaktır.
Ödüller
Birincilik Ödülü
İkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü
Mansiyon

: İkisi mansiyon olmak üzere toplam beş (5) ödül verilecektir.
: 4.000 TL
: 2.500 TL
: 1.500 TL
: 750’şer TL

Katılım Şekli ve Adres : Katılımcılar projelerini ve eklerini 06 Kasım 2015 tarihine kadar posta veya kargo
ile aşağıdaki adrese göndermelidirler.
Katılımcılar, gönderi zarfının üzerine “Safranbolu Hatırası” projesi yazmalıdırlar.
Adres:
Doç. Dr. Nuray Türker - Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi 78600 Safranbolu / KARABÜK
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
Katılımcılar yarışmayla ilgili sorular için, nturker@karabuk.edu.tr adresine e-posta yolu ile başvurabilir.
*Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülen "Safranbolu Hatırası" projesi kapsamında düzenlenmektedir. Söz konusu proje,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes tarafından desteklenen ve "Gelecek Turizmde" mottosuyla Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu
kapsamında yürütülen 2. Dönem (2014-2015 yılı) projesidir. .

