
 

 

 
ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 

İĞNE OYASI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
 

AMAÇ 

- Etkinliğin başlıca amacı; geleneksel el sanatlarına kişinin el emeği ve göz nurunu katarak 

toplumda manevi değeri yüksek hediye paylaşımının alışkanlık haline getirilmesini özendirmek, daha 

iyi bir alternatif haline gelmesini sağlamak, tasarım dünyasına katkıda bulunmak, bu işe gönül vermiş 

bayanları bir araya getirerek teşvik etmek, kaynaştırmak, yarışma kültürü ve yardımlaşma anlayışını 

geliştirmektir. 

YARIŞMA KONUSU 

- Yarışmanın konusu; el emeği ve göz nurunu katarak yapılmış iğne oyalarının 

değerlendirilmesidir. 

BAŞVURULAR 

- Yarışmaya katılmak isteyen amatör yarışmacıların, Ödemiş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam 

Sanat Okulu veya Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Yarışmacılar yarışma kurallarına ve yarışma takvimine uymak zorundadırlar. 

Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya Ödemiş sınırları içerisinde yaşayan 18 yaşını doldurmuş 

tüm bayanlar katılabilir. Yarışmaya jüri üyeleri ve 1. derece yakınları katılamaz. 

- Yarışma ile ilgili tüm organizasyon ve yazışmalar Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Yarışmaya dair bilgi ve başvuru formu; Ödemiş Halk Eğitim 

Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden veya 

www.odemis.bel.tr adresinden temin edilecektir. Doldurulan formlar Ödemiş Halk Eğitim Merkezi ve 

Akşam Sanat Okulu ile Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne elden teslim 

edilecektir. 

 

YARIŞMA KOŞULLARI 

- Yarışmaya müracaat 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayacak, 07 Eylül 2016 Çarşamba günü 

mesai bitiminde sona erecektir. 

- Yarışmaya katılım ücretsizdir.18 yaşını doldurmuş tüm bayanlar katılabilir. 

- Yarışma sadece Ödemiş’te ikamet eden katılımcılara açıktır. 

- Yarışmacılar başvuru numarasına göre yarışmada yerini alacaktır.  

- Yarışmacılar hazırlamış oldukları iğne oyaları ile 7 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 17.30'da 

sunuma hazır halde İmam-ı Birgivi Medresesi önünde (Birgi Ulu Cami karşısı) hazır bulunacaklardır.  

- Yarışma sonuçları 8 Eylül 2016 Perşembe günü jüri tarafından değerlendirilecek ve 9 Eylül 

2016 Cuma günü Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı’nda sonuçlar açıklanarak ödül töreni yapılacaktır. 

  

YARIŞMA KURALLARI 

 - Yarışmaya 18 yaş ve üzeri Ödemiş’te ikamet eden tüm bayanlar katılabilir. Seçici Kurul 

Üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce 

hiç sergilenmemiş ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. 

- Eserlerin ön yüzünde imza, ad ve herhangi bir bilgi yer almayacak, arka yüze eser için 

seçtikleri rumuz ya da adı soyadı yazılacaktır. Yarışmaya katılanların eserleri için kullandıkları rumuz, 

ad ve soyadları, adres ve telefon bilgileri için ayrıca bir başvuru formu doldurulacaktır. 

- Yarışmada dereceye giren eserlerin her türlü kullanım hakkı Ödemiş Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürlüğü´ne ait olup bu eserler Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

tarafından belirlenecek alanlarda sergilenecektir. 



 

 

- Yarışmada derece alan eserler; sanatçı ismi belirtilerek Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal 

İşler Müdürlüğü tarafından kitap/albüm haline getirilebilir, tanıtım amaçlı olarak takvim, ajanda, ilan, 

afiş ve broşürlerde kullanılabilir. Eser sahibi bu durumda herhangi bir hak iddia edemez. 

-  Yarışmacı, jüri tarafından eserle ilgili sorulan soruları cevaplandırmak zorundadır. 

-  Şartnameye uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışma sonunda şartnameye 

uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınacak, yerine en yüksek puanı alan bir sonraki 

eser ödüle hak kazanacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME 

- Yarışmacılar Ödemiş Belediyesi ile Ödemiş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 

tarafından tespit edilecek jüri tarafından yarışma kurallarına uygun olarak değerlendirecektir.  

 

ÖDÜLLER 

- Birincilere   : Tam Altın 

- İkincilere   : Yarım Altın 

- Üçüncülere   : Çeyrek Altın 

  

YARIŞMA TAKVİMİ 

  - Başvuru Başlangıç Tarihi : 24 Ağustos 2016 Çarşamba Saat: 08:30  

- Son Başvuru Tarihi  : 7 Eylül 2016 Çarşamba Saat: 17:30 

- Değerlendirme Tarihi  : 8 Eylül 2016 Perşembe  

- Ödül Töreni Tarihi  : 9 Eylül 2016 Cuma Saat: 20:00 (Ödemiş Belediyesi Fuar 

Alanı) 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM 

- E-mail   : kultur@odemis.bel.tr 

- Web    : www.odemis.bel.tr 

- Telefon   : 0232 545 1199 

- Adres    : Zafer Mh. Atatürk Cd. No:143 Ödemiş / İZMİR 

 

 

 

 

 

 


