
1- Yarışmanın Amacı ve Kapsamı
Bursa Büyükşehir Belediyesinin çalışma alanlarındaki; Hemşehri 
hukuku başlıklı 13. maddesinde “Belediye, hemşehriler arasında 
sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda 
üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını 
sağlayacak önlemler alınır” denilmektedir. Şehrimizin kültürel ve 
sanatsal değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, bıçak üretimi 
yapan küçük ve orta ölçekli üreticilere destek olunması, Bursa 
bıçaklarının yurt içi ve yurt dışında tanınması amacıyla Bursa 
bıçakları tasarım yarışmasının altıncısı düzenlenecektir.

Yarışmanın düzenlenme amacı; bıçak üretimi yapan her türlü üretici 
ile el becerisi, tasarımı ve kabiliyetine güvenen vatandaşlara destek 
olmak, Bursa’nın geleneksel ve yerel değerlerinden olan, dünyaca 
tanınmış el yapımı Bursa bıçaklarını tanıtmak ve yeni tasarımlarla 
kalitesini tescilleyerek kaybolmaya yüz tutmuş kültürümüzü 
yeniden canlandırmak, kalitesiyle adını duyurmuş geleneksel Bursa 
bıçaklarının hediyelik eşya sektörüne kazandırılmasını sağlamak ve 
böylece Bursa turizminin hizmetine sunmak.

Ayrıca bıçak üreticisi olmasa bile tasarım ve uygulama becerisi 
olan vatandaşlar da yarışmaya katılarak eserlerini sergileme ve ödül 
kazanma imkanı bulacaklardır.

Yarışma jürisi 15 Haziran 2017 tarihinde toplanıp değerlendirme 
yapacak, değerlendirme sonuçları ödül töreninin yapılacağı gün 
Bursa Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden ve medyadan 
duyurulacaktır.

6. Bursa Bıçakları Tasarım Yarışması, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ve Bursa Bıçakçılar Derneği tarafından organize edilecek 
ve yürütülecektir.

2- Yarışma Koşulları

2-1- Yarışmaya katılacak olan tasarımcılar 18 yaşını doldurmuş 
olmalıdır. (Yalnızca Tasarım Kategorisindeki katılımcılar 18 yaşının 
altında olabilir ve okulları adına yarışmaya katılabilirler.) 

2-2- Yarışma seçici kurul üyeleri ile kurul üyelerinin birinci dereceden 
yakınları dışında tüm tasarımcılara  açıktır. Yarışmacılar bireysel 
olarak katılımda bulunabileceklerdir. Hiçbir yarışmacı herhangi bir 
firma, şirket, kurum, kuruluş yada başkası adına yarışmaya katılamaz. 
(Tasarım kategorisinde okulları adına yarışmaya katılan öğrenciler 
hariç) Tasarımın kendisine ait olmadığı tespit edilen yarışmacı, 
yarışma dışı bırakılır, ürüne idarece el konulur ve her türlü hukuki 
konudan yarışmacı sorumlu tutulur.

2-3- Yarışmada “Bursa” teması önem kazandığından yarışmacıların 
Bursa’nın tarihi eserleri, kültürel varlıkları, sosyal değerleri, 
coğrafyası ve doğası bıçak tasarımlarında yansıtılmaya çalışılmalıdır. 
(Örnek:  Uludağ,  Hacivat-Karagöz, Kestane, havlu, ipek, teleferik, 
stadyum, ipek böceği tramvayı, anıtsal yapılar vb.) Bunun yanında 
katılımcılar kendi istedikleri tasarımları da kullanabilirler.

2-4- Katılımcılar yarışmaya katılabilmek için 50 TL ücret ödeyecek 
ler, karşılığında Bıçakçılar Derneği tarafından kendilerine makbuz 
verilecektir. (Tasarım kategorisi katılımcıları hariç)
Bıçak ve kesici aletlerden oluşan tasarımların kategorileri aşağıdaki 
şekilde olacaktır.

1- - Mutfak ve kasap bıçağı setinde
  - Ekmek bıçağı
 - Et kesim bıçağı
 - Sebze bıçağı

2- - Kılıç ve Hançer seti / Hediyelik Kılıç veya Hançer                 
 - Osmanlı kılıcı ve hançeri, Memlük kılıcı ve hançeri,
 Karabela kılıcı ve hançeri setlerinden herhangi birisi yada  
 hediyelik olarak sunulabilecek kılıç ve hançer seçilerek  
 tasarlanabilir. Setler kınlarıyla beraber tasarlanacaktır.
 
 - Hediyelik Kılıç veya Hançerler kılıf, kutu, ayaklık yada
 kını da tasarlanıp hediye sunulacak şekilde hazırlanma  
 lıdır. 

 3- - Av bıçakları setinde
 - Kullanım amaçlı av bıçağı
 - Klasik av bıçağı
 - Modern av bıçağı

 4- - Çakı seti  /  Hediyelik çakı
 - Kilitli çakılar
 - Yaylı çakılar
 - Cep çakıları
 - Hediyelik çakılar kılıf, kutu, ayaklık yada kını da tasar  
 - lanıp hediye sunulacak şekilde hazırlanmalıdır

5- - Testere setinde
 - Bağ testeresi
 - Budama testeresi
 - Ağaç testeresi     
            
6- - Döner, pastırma, börek bıçağı ve satır setinde
 - Döner bıçağı
 - Satır
 - Pastırma bıçağı
 - Börek bıçağı 

7- Tasarım seti
--Tasarım seti kategorisinde 18 yaş sınırı yoktur.
--Tasarım setleri çakı kategorisinden olacaktır. 
--Tasarımlar fiziki olarak üretilmeyecek, çizim olarak sunulacaktır. 
Yarışmaya gönderilecek tasarımlar birebir ölçekli, üretilebilir, 
ölçülendirilmiş, bilgisayar programı ya da el ile hazırlanmış çizim 
halinde olmalıdır.
--Tasarım özellikleri (çakının namlusu, sapının malzemesi, sap türü, 
varsa süslemesi, punto yeri ve sayısı, kullanılan çeliğin özellikleri 
form B “Tasarım Açıklama Raporu” nda açıkça belirtilmelidir.
--Diğer kategorilerde olduğu gibi tasarımların da Bursa teması 
taşımasına önem verilmelidir.

2-5- Yarışmacı her kategoride kaç adet bıçak ve kesici alet varsa o 
kadar sayıda tasarım ile katılacaktır. (Örnek: Çakı kategorisi için 3 
adet, testere kategorisi için 3 adet, döner-pastırma-börek bıçağı ve 
satır ktg.için 4 adet)

2-6- Yarışmacı en fazla üç kategoriden yarışmaya ktatılabilecektir.

2-7- Yarışmacı, katılmak istediği bıçak ve kesici aletler setinde 
yer alan bıçaklardan tümünün kullanılabilir nitelikte uygulanmış 
örneğini sunacaktır. (Tasarım kategorisi hariç)

2-8- Yarışmacılar av bıçakları seti ya da kılıç setleri ile yarışmaya 
katılacaklarsa, tasarımların ağızlarının açılmamış ve kesici hale    
getirilmemiş olmasına dikkat edeceklerdir.

2-9- Tasarımlar daha önce yarışmaya katılmamış, ödül almamış 
veya kopya edilmemiş olacaktır. Aksi durumun tespit edilmesi 
halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır, ürüne de idarece el konulur 
ve her türlü  hukuki konudan yarışmacı sorumlu tutulur.

3- Eserlerin Teslimi ve Takvim

3-1- Her yarışmacı, http: //www.bursa.bel.tr internet adresinden 
özgeçmiş formu ile (Form A), katılım ve açıklama formu (Form B) 
temin ederek dikkatlice dolduracaktır. 

3-2- Yarışmaya başvuru, verilen internet adresinden veya Bursa 
Bıçakçılar Derneğinden temin edilerek eksiksiz doldurulup, 
formların tasarımlarla birlikte aşağıda belirtilen adrese teslim 
edilmesi suretiyle yapılır. 

3-3- Yarışmacılar tasarımlarını elden veya posta ile teslim edecek-
lerdir. Elden teslimlerde yarışmacılara teslimat belgesi verilecektir.

3-4- Yarışmacılar, tasarımlarını teslim ederken iki adet zarf 
hazırlayacaklardır. 
- 1.zarfta katılım-açıklama formu (zarfın üzerine sadece formun 
üzerindeki numara yazılacak)
- 2. zarfta özgeçmiş formu ile nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdan 
fotokopisinin üzerine katılımcıya ait banka adı, IBAN numarası ve 
şubesi yazılacaktır) ve bir adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır. (zarfın 
üzerine sadece formun üzerindeki numara yazılacak). Fotoğraflar 
sergi ve katalogda kullanılacaktır.

3-5- Yarışmacı, şayet birden fazla bıçak seti tasarımı ile yarışmaya 
katılacaksa, her set için istenilen formları ayrı ayrı dolduracaktır.

3-6- Yarışmacılar, zarfların ve paketlerin üzerine başvuru 
sırasında aldıkları formun üzerinde yazan numaradan başka bir şey 
yazmayacaklardır.

3-7- Eserler 02 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar 
teslim edilmiş olmalıdır. Posta ve kargo ile gönderilen eserlerin tüm 
sorumlulukları yarışmacıya aittir.

3-8- Bursa Büyükşehir Belediyesi, bütün tasarımları, teslim aldığı



andan, teslim edeceği ana kadar geçen süre zarfında korumaya 
yönelik her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

4- İletişim ve Sekreterya

    Form temini, eser teslimi ve iletişim
 -  http://bursa.bel.tr internet adresi,  
 -  Bursa Bıçakçılar Derneği 

BESOB Esnaf Sarayı Zemin Kat Kader Sok.No:14 Yıldırım / BURSA
Fatih ADLİĞ –  0 541  603 36 03 Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı

5- Değerlendirme Kriterleri

5-1- Yarışma koşullarına uygun olmayan eserler ile şartları yarışmaya 
katılmaya uygun olmayan kişilerin eserleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

5-2- Yarışmacılar Bursa hakkında ayrıntılı ve geniş bilgiye Bursa 
Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden ulaşabilirler. 

6- Ödüller

 Birincilik ödülü :  10.000 TL (onbin)
 İkincilik ödülü :  8.000 TL (sekizbin)
 Üçüncülük ödülü :  6.000 TL (altıbin)

Tasarım Kategorisinde
 Birincilik ödülü :  Toshiba Dizüstü Bilgisayar
 İkincilik ödülü :  Wacom Tasarım Tableti
 Üçüncülük ödülü  :  Vincent Tasarım Seti

Seçici kurul uygun görürse her kategoride en fazla bir(1) adet olmak 
üzere 3.000 TL (üçbin) değerinde mansiyon ödülü verebilecektir.
Seçici kurulun uygun gördüğü kişilere “ustaya saygı” plaketi 
verilecektir. 

6-1- Ödül kazanan eser sahiplerine ödül dışında ayrıca bir ödeme 
yapılmayacak ve eserleri kendilerine iade edilmeyecektir.

6-2- Ödüller kişilerin başvuruda teslim etmiş oldukları nüfus 
kağıdının üzerinde yazılı olan banka-şube-ve IBAN numarasına 
yatırılacaktır. (yanlış bildirimlerden katılımcılar sorumludur.)

6-3- Ödül kazanan eserlerin kullanım hakkı eser sahibinde olmakla 
birlikte, tüm haklarıyla satın alınmış olarak kabul edilecek ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.

6-4- Ödül kazanamayan eserler içinde, Seçici Kurul tarafından satın 
alınması uygun görülenler olursa, eser sahibinin de uygun görmesi 
halinde, Kurul’un belirlediği bedel üzerinden(Mansiyon bedelini 
aşmamak üzere) satın alınacaktır. Eser sahibinin talebi halinde 
ödül kazanamayan ve idare tarafından satın alınmayan eserler 
kendilerine iade edilecektir. Satın alınan ve ödül kazanan eserler 
Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olacak ve demirbaş listesine 
eklenecektir.

6-5- Yarışmaya tasarım gönderen her yarışmacı, yukarıdaki şartları 
kabul etmiş sayılır.

7- Seçici Kurul

1- ....................  Fatih ADLİĞ
1- ....................  Bıçakçılar Derneği Başkanı – Kurul Başkanı

2- ....................  Kadri YOLU
2- ....................  Isıl İşlemler Bıçak Ustası    

3- ....................  Yrd.Doç.Arslan ÖZBİÇER
3- ....................  Marmara Ünv.Endüstri Ürünleri Tasarım Bölüm Başkanı

4- ....................  Doç.Dr.Gonca ERİM
4- ....................  Uludağ Ünv.Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı
4- ....................  Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı

5- ....................  Güven AKTAŞ
5- ....................  Uludağ Ünv.Öğretim Görevlisi

6- ....................  Ahmet Ö.ERDÖNMEZ
6- ....................  Bursa Kent Müzesi Koordinatörü

7- ....................  Aziz ELBAS
7- ....................  BBB. Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı

8- Sonuçlar

8-1- Yarışma sonuçları Bursa Büyükşehir Belediyesinin internet 
sitesinden ve medyadan duyurulacaktır.

8-2- Ödül kazanarak sergilenmeye değer bulunan eserler, Bursa’da 
daha sonra belirlenecek mekanda sergilenecektir. Yarışma kurulu 
gerek duyarsa başka illerde de sergi açabilecektir.

8-3- Bursa Büyükşehir Belediyesi dereceye giren eserler içinden 
istediğini belirli sayıda üretebilir ve her bıçağa seri numarası        
vererek hediyelik eşya olarak kullanabilir.

9- Sergi

9-1- Yarışmada derece alan eserler ile seçici kurul tarafından       
sergilenmeye layık görülen eserler Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
uygun gördüğü bir mekanda sergilenecektir.

9-2- Sergide, Bursa bıçaklarına sahip özel koleksiyonlara da 
yer verilecektir. Bu tür koleksiyonlara sahip olanlar, ellerindeki 
koleksiyonun sergilenmesi için müracaat etmeleri durumunda, 
sergi salonunda oluşturulacak özel bölümlerde sergilenmesi 
sağlanacaktır. Özel koleksiyon ve antika eser sahipleri dilerlerse 
eserlerine fiyat koyabilir ve satışa sunabilirler. Sergi boyunca 
tüm tasarımlarla birlikte özel koleksiyonlar da Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin koruması ve garantisi altında olacaktır.


