
 

 

 

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 

PATATES FESTİVALİ  

YEMEK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

AMAÇ 

- Etkinliğin başlıca amacı; ana malzeme olarak yöremizin başlıca tarım ürünü olan patatesi 

kullanıp, ürünün ve bölgenin farkındalığını arttırmak, bu işe gönül vermiş amatör aşçıları bir araya 

getirerek teşvik etmek, kaynaştırmak, yarışma kültürü, paylaşım ve yardımlaşma anlayışını 

geliştirmektir. 

YARIŞMA KONUSU 

- Yarışmanın konusu; ana malzemenin patates olduğu yaratıcı patates yemekleri tarifleridir. 

BAŞVURULAR 

- Yarışmaya katılmak isteyen amatör yarışmacıların, 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 ve profesyonel olarak aşçılık yapmayan herkes 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; Zafer Mh. Atatürk 

Cd.No:143’te bulunan Ödemiş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden veya 

www.odemis.bel.tr adresinden temin edilecektir. Doldurulan formlar Ödemiş Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. 

 

YARIŞMA KOŞULLARI 

- Yarışmaya müracaat 13 Aralık 2021 Pazartesi  tarihinde başlayacaktır. 

- Yarışmaya katılım ücretsizdir.18 yaşını doldurmuş erkek veya kadın herkes katılabilir. 

- Yarışmaya katılım  ilk 40’ar kişiyle sınırlıdır. 

- Yarışma sadece Ödemiş’te ikamet eden katılımcılara açıktır. 

- Yarışma patates yemekleri kategorisinde gerçekleştirilecektir. Her yarışmacı sadece bir 

yemek çeşidi ile katılabilir. Yapılan yemekler en az beş kişilik olacaktır. 

- Yarışmacı dilekçesinde, yapacağı yemekle ilgili; kullanılan malzemeleri ve hazırlanışını 

içeren bilgileri en geç 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 13.00’e kadar Ödemiş Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim edecektir. 

- Yarışmacılar başvuru numarasına göre yarışmada yerini alacaktır.  

- Yarışmacılar evde hazırlamış oldukları yemekleri  26 Aralık 2021 Pazar günü saat 14.00'da 

sunuma hazır halde Ödemiş İlçesi Eski Otogarda bulunan Otamış Tanzim Satış Marketinin önünde 

hazır bulunduracaklardır.  

- (Gerekirse) Yemeklerin ısıtılması için gerekli ekipman tertip komitesi tarafından temin 

edilecektir.  

- Yarışmacılar kendileri için gerekli olan servis kaşığı, kepçesi vb. malzemeleri kendileri 

getireceklerdir. 

- Yarışma sonuçları aynı gün yarışmadan hemen sonra açıklanacak ve ödül töreni yapılacaktır. 

  



 

 

 

YARIŞMA KURALLARI 

 

 - Yarışmacılar patates yemekleri  önceden evlerinde pişirip sunuma hazırlayıp reçeteleri ile 

birlikte yarışmadan bir saat önce yarışma alanına getirerek ürün ismini, yarışmacı ismini müracaat 

masasına yazdırıp yarışma numarası alarak ürünü teslim edecektir. 

- Yarışma sırası kendine geldiğinde ürünü iki tabak olarak 1. tabağı jüriye, 2. tabağı teşhir 

masasına sunacaktır. 

-  Jüri tarafından ürünle ilgili sorulan soruları cevaplandırmak zorundadır. 

-  Yarışma koşullarına uymayan yemeklere değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME 

Değerlendirmeler; 

- Yemeğin yöresel olması/Orijinallik 

- Lezzeti 

- Adı ve tarife uygunluğu 

- Sunum ve görünüşü 

- Yemek miktarı doğruluğu 

- Besin değeri 

- Malzeme kullanımı ve kombinasyonu 

- Malzeme tekrarı 

- Yenilemeyen malzeme kullanımı 

- Çeşni ve lezzet 

- Sunumda hijyen gibi birçok detay doğrultusunda yapılacaktır. 

Yarışmacılar Ödemiş Belediyesi tarafından tespit edilecek jüri tarafından değerlendirecektir.  

 

ÖDÜLLER 

 

- Birincilere   : Hediye Sepeti (Otamış) 

- İkincilere   : Hediye Sepeti (Otamış) 

- Üçüncülere   : Hediye Sepeti (Otamış) 

  

YARIŞMA TAKVİMİ 

  - Başvuru Başlangıç Tarihi : 13 Aralık 2021 Pazartesi Saat:08:30  

- Son Başvuru Tarihi  : 24 Aralık  2021 Cuma Saat: 13:00 

- Yarışma Tarih i  : 26 Aralık 2021 Pazar Saat:14:30 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM 

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

- Web    : www.odemis.bel.tr 

- Telefon   : 0232 545 11 99 

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

 

 

 

 

 
 


