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OSMANİYE HATIRASI HEDİYELİK EŞYA TASARIMI YARIŞMASI PROJESİ 
 

Proje Adı: Osmaniye Hatırası Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması Projesi 
(Osmaniye’mize Ait Hediyelik Eşyaları Sen Tasarla) 

 
Gerekçe; Osmaniye’yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından satın alınacak ya da 
Osmaniye dışında birine hediye götürülecek, ya da Osmaniye’yi ziyaret eden birine kişi ve 
kurumlarca ya da STK’larca verilecek olan Osmaniye’nin kültürel varlıkları ve mirası, tarihi 
dokusu ve kent kimliğine uygun, Osmaniye’ye özgü hatıra niteliğinde hediyelik eşya vb ürünler 
bulunmamaktadır. 
 
Proje  Özeti; 
 

Projenin Adı Osmaniye Hatırası Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması Projesi 

Projenin Süresi Süresiz, 

Projenin Amaçları ve 
Beklenen Sonuçlar 

 
1- Osmaniye’nin kültürel varlıkları ve mirası, tarihi dokusu ve kent 
kimliğinden yola çıkarak Osmaniye’ye özgü hatıra niteliğinde hediyelik 
eşya örnekleri oluşturmak, Osmaniye yöresine ait hediyelik eşya 
sektöründe yenilikçi fikirleri desteklemek ve bu fikirler ışığında tasarım 
örnekleri oluşturmak, 
 
2- Osmaniye ilinde eksikliği hissedilen hediyelik eşya ürün yelpazesini 
geliştirmek ve Osmaniye ziyaretçilerinin edinebileceği hediyelik eşya 
çeşidini çoğaltarak ziyaretçilerimizin Osmaniye’ye ilgisini arttırmak, 
 
3- Osmaniye şehrinin ekonomisine  katma değer kazandıracak olan 
hediyelik eşyaları çoğaltarak ve üreterek hediyelik eşya sektörünü 
geliştirecek yeni fikirler oluşturmak, 
 
4- Osmaniye şehrinin imajını temsil etmesi noktasında tasarım örnekleri 
oluşturarak turist ve ziyaretçileri Osmaniye iline ait yeni tasarımlarla 
buluşturmak,  
 
5- Osmaniye’mizi ziyaret eden yabancı ve yerel turistlerin hediyelik 
eşya ihtiyacının karşılanması, 
 

Ortak(lar)  Korkut Ata Üniversitesi, 

Hedef grup(lar) ve 
Nihai Yararlanıcılar 

Hediyelik eşya üreticileri ve satıcıları, sanatcılar, yerli ve yabancı 
tursitler. 

Temel Faaliyetler 1- Yarışma şartnamesin hazırlanması, Korkut Ata Ünüversitesi Mimarlık 
Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerine juri görevi teklif 
edilmesi, 

2- Yarışmanın basın aracılığıyla kamuoyuna tanıtılması ve duyurulması 
faaliyetleri, 

3- Jüri tarafından eserlerin incelenmesi ve degerlendirilmesi ve hediyelik 
eşyaların belirlenmesi, Dereceye girenlere ödül töreni düzenlenmesi ve 
eserlerin sergilenmesi, 

4- Belirlenen hediyelik eşyalar çerçevesinde Osmaniye ilinde engellilerin 
ve kadınların hediyelik eşya üretim ve satışına yönlendirilmesi, 

5- Masal Park girişine yapılacak hediyelik eşya satış yerleri ile engelliler 
ve kadınlara iş bulunması, 
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OSMANİYE HATIRASI HEDİYELİK EŞYA TASARIMI YARIŞMASI İÇİN ÖNERİLEN ESER 
ÖNERİLERİ 

 
1- “Selvi Boylum Al Yazmalım” Filmi Osmaniye’de çekildiğinden al bir yazma üzerinde filmi 
anımsatan bir işaret yazı vs, 
2- Selvi Boylum Al Yazmalım filmi Osmaniye’de çekildiğinden kamyon biblosu, 
3- Kamyon maketi üzerinde resim çekilmesi için Masal Park içerisine kamyon maketi yapılarak 
kamyon üzerinde âşıkların resim çekilmesi, 
4- Karatepe kralı Asativatasın sözleri ve biblosu, 
5- Dadaloğlu’nun sazı, magneti “ferman padişahın dağlar bizimdir” 
6- Karacaoğlanın sazı magneti “Bir Kız Bana Emmi Dedi”,  
7- Castabala kalesi magneti,  
8- Karatepe magneti, 
9- Osmaniye Kaleler şehri oldugundan kale bibloları, magnetleri, 
10- İnce Memed biblosu, magneti, 
11- Pehlivan Mustafa ve tank biblosu, magneti, 
12- Rahime Hatun biblosu, magneti, 
13- DÜldül Dagı biblosu magneti, 
14- “Comçacı gelin çom ister yagdan bulgurdan ister” senbolik gelin çomça ve kazan biblosu, 
15- 20x10 vb ebatlarda karetepe kilim motifli bez dokuma vs, 
16- Anahtarlık, maskot, 80 Osmaniye vs,  
17- Zorkun temalı eşyalar, 
18- Atatük Mozolesinin yapıldıgı mermerden “Ne Mutlu Türküm Diyene” gibi vb tasarım ve 
eşyaların yapılması, 
19- Atilla İlhan ve Cebber Oğlu Mehemmed’i konu alan tasarımlar, 
20- Ağcabey Camii, Ala cami, 
21- Anavarza kalesi ve diger kalerler ilgli eşyalar, 
22- Yer Fıstıgı ve Turp temalı maskot vs, 
23- Bıçak, çakı bıçağı, 
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OSMANİYE HATIRASI HEDİYELİK EŞYA TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 
(Osmaniye’mize Ait Hediyelik Eşyaları Sen Tasarla) 

 
Osmaniye, Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. ilidir. 1933'e kadar il olan Osmaniye'nin eski adı 
Cebelibereket'tir. O tarihte Adana iline bağlanmış, 24 Ekim 1996 tarihinde yapılan yasal 
düzenlemeyle tekrar il olmuştur. Akdeniz Bölgesi’nde, Çukurova’nın en doğusunda yer alır. 
3,767 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Osmaniye topraklarının % 42’si ormanlık alan, % 
39’si ekili dikili tarım alanı, % 17’si tarıma elverişsiz arazi ve % 2’si diğer arazilerden 
oluşmaktadır. 2015 yılı verilerine göre nüfusu 512.873'tür.  
 
Osmaniye Doğu Akdeniz, Yukarı Çukurova’da yer alan, binlerce yıl yerleşim görmüş, Tarihi ve 
Kültürel değerleri çok olan bir İlimizdir. Kaleler, Yaylalar ve Akarsular şehri olarak anılmaktadır. 
Doğusunda Gaziantep ve Kahramanmaraş batısında Adana, güneyinde İse Hatay’ın bulunduğu, 
bir ilimiz Yer fıstığı ile ünlüdür. Türkiye’nin yer fıstığı ihtiyacının %90’ını Osmaniye 
karşılamaktadır.  
 
Geçmişi Milattan önce 2 binli yıllara kadar giden Osmaniye, uzun süre dağlarında, Akdeniz 
korsanlarını saklamıştır. Daha sonra İskender’in, Perslerin, Romalıların, Bizans’ın, İslam 
İmparatorluğunun, Selçukluların, Anadolu Beyliklerinin ve Osmanlı’nın hâkimiyetine girmiştir. 
Milli mücadele döneminde Fransızlarla kahramanca çarpışan Osmaniyeliler, 7 Ocak günü 
düşmanı Osmaniye’den kovmuştur. 
 
Osmaniye Ceyhan Nehri’nin doğu yakasında yer alan, alabildiğine geniş hinterlandıyla 
Osmaniye; Ceyhan Nehri, Hamıs, Karaçay, Kesiksuyu ve Sabun Çayları nedeniyle sulak, hem de 
Çukurova’yı doğuya bağlayan yolların kavşağında olması nedeniyle işlek bir bölgedir.  
 
Osmaniye, bir kaleler şehridir. Bu şehirde yaklaşık 16 tane kale vardır. Bu kalelerden bazıları 
Hemite Kalesi, Kastabala Kalesi, Büyük Kale, Çardak Kalesi, Toprak kalelerdir. Osmaniye’ye yaz 
aylarında giderseniz eğer yapmanız gereken en önemli şey Zorkun’a gitmektir. Burası Akdeniz’in 
en büyük yaylalarından biridir. Mis gibi havası vardır.  
 
Kebap konusunda muhteşem lezzetleri bulacağınız şehirde Kök Boyalı Karatepe Kilimi, Osmaniye 
Yer Fıstığı, Bayram Kömbesi, Osmaniye Şalgamı,  Osmaniye Simit’i ve Bıçakları bulunmaktadır. 
Osmaniye’de tüm ülkenin bildiği en önemli ürün yer fıstığıdır.  
 
Yer fıstığı Osmaniye fıstığı adıyla tescil edilmiştir.  Bunun dışında Etli kömbe, Tırşik, Toga, 
Bayram kömbesi, Zorkun Tavası en ünlü yöresel yemekleridir. Ayrıca üstüne pekmez sürülen 
muhteşem simitleri bulunmaktadır. 
 
Dünyaca ünlü kilimlerin dokunduğu Karatepe köyü Osmaniye’ye 30 km. uzaklıktadır. Doğal boya 
atölyesi, dört boya fırını, 25 yataklı sosyal tesisi bulunan kooperatifte kilimler tamamen doğal 
yün ve doğal kök boyadan, Anadolu Türk obalarının yüzyıllardır dokuduğu özgün motif ve renkler 
esas alınarak dokunmaktadır.  
 
Yurtiçi ve yurtdışında birçok şehirde sergilenen kilimler büyük ilgi görmektedir. Kök boya ile 
boyanan yünlerden yapılan Karatepe kilimleri, dünyaca ünlü olup yurt dışına ihraç edilmektedir. 
Karatepe ve civarı köylerde, ailelerin el işçiliği ile tahtadan yapmış oldukları kaşık, çatal ve çeşitli 
süs eşyaları, el sanatlarının güzel örneklerindendir. 
 
Ham maddesi Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz köyü civarındaki volkanik curuflardan (leçe taşı) 
elde edilerek, Osmaniye Korkut Ata Üniversite’nde üretilen çeşitli seramik ürünleri, 
dayanıklılıkları ve motifleriyle Osmaniye’nin simgelerinden biri olma yolundadır. 
 
YARIŞMANIN ADI: Osmaniye İline Ait Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması.  
 
Yarışma ifadesi bu noktadan sonra, Osmaniye İline Ait Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması 
anlamında kullanılacaktır. Yarışmanın Sloganı ise “Osmaniye’mize Ait Hediyelik Eşyaları Sen 
Tasarla” dır. 
 
YARIŞMA ANA TEMASI: Hediyelik Eşya Tasarımı.  
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YARIŞMANIN AMACI:  
 
1- Osmaniye’nin kültürel varlıkları ve mirası, tarihi dokusu ve kent kimliğinden yola çıkarak 
Osmaniye’ye özgü hatıra niteliğinde hediyelik eşya örnekleri oluşturmak, 
2- Osmaniye yöresine ait hediyelik eşya sektöründe yenilikçi fikirleri desteklemek ve bu fikirler 
ışığında tasarım örnekleri oluşturmak, 
3- Osmaniye ilinde eksikliği hissedilen hediyelik eşya ürün yelpazesini geliştirmek ve Osmaniye 
ziyaretçilerinin edinebileceği hediyelik eşya çeşidini çoğaltarak ziyaretçilerimizin Osmaniye’ye 
ilgisini arttırmak, 
4- Osmaniye şehrinin ekonomisine  katma değer kazandıracak olan hediyelik eşyaları çoğaltarak 
ve üreterek hediyelik eşya sektörünü geliştirecek yeni fikirler oluşturmak, 
5- Osmaniye şehrinin imajını temsil etmesi noktasında tasarım örnekleri oluşturarak turist ve 
ziyaretçileri Osmaniye iline ait yeni tasarımlarla buluşturmak şeklindedir. 
 
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞLAR: 
 
Osmaniye Belediyesi 
-------------- 
 
YARIŞMA TAKVİMİ: 
 
Yarışmanın Duyurulması: …/…/2017 
Son Başvuru ve Eser Teslim Tarihi: …/…/2017 
Jüri Nihai Değerlendirmesi: …/…/2017 
Kazanan Proje ve Üç Boyutlu Çalışmaların Duyurulması: …/…/2017 
Ödül Töreni: …/…/2017 
Takvimde gerekli görüldüğünde Osmaniye Belediyesi tarafından değişiklik yapılabilir. Yapılan 
değişiklikler Osmaniye Belediyesinin http://osmaniye-bld.gov.tr/ internet sitesinden duyurulur. 
 
YARIŞMA JÜRİSİ: 
 
1- …. Osmaniye Belediyesi 
2- …. Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü 
3- …. Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 
4- …. Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi - Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü 
5- …. Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi - Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü 
6- …. Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi - Grafik Tasarımı 
Bölümü 
7- …. Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi - İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Bölümü 
8- …. Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi - Mimarlık Bölümü 
9- …. Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi – Seramik Bölümü 
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:  
 
Yarışmaya katılan her tasarımda özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, şehrimiz Osmaniye 
ilini temsil eden imaj ve yapıya sahip olması, seri üretime uygun bir tasarım olması, daha önce 
başka bir yarışmadan ödül almamış olması ve geçmiş yıllarda düzenlenmiş olan herhangi bir 
tasarım yarışmasında ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Jüri, değerlendirmesinde, 
öncelikle yerellik, özgünlük, estetik, temaya uygunluk, üretime uygunluk, üretim kolaylığı, 
taşınabilirlik ve maliyet gibi kriterleri göz önünde bulundurarak seçim yapacaktır. 
 
YARIŞMA KATEGORİLERİ: 
 
1- Hediyelik Eşya Tasarımları 
2- Üç Boyutlu Hediyelik Eşya Tasarımları 
3- Hediyelik Olabilecek Diğer Özgün Tasarımlar 
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YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI, TASARIMLAR İÇİN ÖZELLİKLER VE ŞARTLAR:  
 
Yarışmaya katılan projelerin “Osmaniye” teması çerçevesinde olması gerekmektedir. 
Tasarlanan ürünlerde yöresel sanatlar ve zanaatlar kullanılabilir. 
 
Tasarlanan hediyelik eşyaların üretilmesinde her türlü malzeme kullanımı serbesttir. 
Tasarımlarda geleneksel malzemelerin (ahşap, deri, taş, bakır, demir, kumaş vb.) yanında farklı 
materyaller de birleştirilerek ya da tek başına kullanılabilir. 
 
Yarışmaya katılan tüm eserler Osmaniye Belediyesi tarafından istenilen her yerde kullanılabilir.  
 
Eserlerin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”ndan doğan yayma, çoğaltma, temsil işlemi, dijital 
iletişim de dâhil, işaret ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak Osmaniye 
Belediyesi’ne ait olup, yarışmacılar tasarımlarına ilişkin herhangi bir fikri ve sınai hak (patent 
ücreti) talep etmeyeceklerini, tüm üretim ve satış haklarını Osmaniye Belediyesi’ne 
devrettiklerini ve eserlerden telif hakkı talep etmeyeceklerini kabul etmiş sayılırlar. 
 
Tasarımcılar, yarışmada dereceye girmiş eserlerin telif hakkını Osmaniye Belediyesi’ne devretmiş 
sayılacaktır. Eserleri başka yerde kullanamaz ve kullandıramazlar. Eserlerin her türlü kullanım 
hakkı Osmaniye Belediyesi’ne ait olacaktır. Ödül alan eserlerin ticari hakları da Osmaniye 
Belediyesi’ne ait olup, bu eserleri Osmaniye Belediyesi kendi adına markalaştırıp, üretebilecektir. 
Bu kapsamda yarışmacılar 556 sayılı markaların korunması hakkındaki kanun hükmündeki 
kararname ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, FSEK ve ilgili mevzuattan doğan tüm haklar Osmaniye Belediyesi’ne devredilmiş 
sayılacaktır. Katılımcılar, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.  
 
Yarışmaya gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması ve üçüncü kişilerin tasarım ile ilgili 
hak iddia etmesi durumunda “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”ndan doğan tüm sorumlulukları 
katılımcıya aittir. 
 
Yarışmaya teslim edilen her eser özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, 
yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir 
durumunun tespiti halinde yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa yarışma komitesi 
tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Bununla birlikte dereceye giren tasarımlar, 
Osmaniye Belediyesi’nden alınan yazılı izinle üretilebilir. 
 
Yarışmaya katılan ve Yarışmada ödül alan eserlerin bütün hakları yarışmayı düzenleyen 
Osmaniye Belediyesi’ne aittir. Osmaniye Belediyesi bu eserleri dilediği şekilde çoğaltılabilir ve 
her türlü faaliyetinde kullanabilir. Osmaniye Belediyesi dilerse yarışmadan ödül almış veya 
almamış olan eserler üzerinde eser sahiplerinden  değişiklik talebinde bulunabilir. Osmaniye 
Belediyesi yarışma kapsamında sunulan tüm eserleri sergileme, katalog, broşür, internet sitesi, 
cd. vb. çalışmalarda kullanma hakkına sahiptir. Yarışma sonunda tüm eserlerin gösterildiği bir 
sergi ve yarışma da dereceye giren eserler için ödül töreni düzenlenecektir. 
 
Yarışmada dereceye giren eserler geri çekilemeyecektir. Dereceye girmeyen eserler 1 ay 
içerisinde Osmaniye Belediyesinden alınabilir. 1 ay içerisinde alınmayan eserlerden Osmaniye 
Belediyesi sorumlu tutulmaz. Yarışmaya katılanlar bu şartname ve koşulları kabul etmiş 
sayılırlar. 
 
YARIŞMAYA KİMLER, NASIL KATILABİLİR: 
 
Yarışmaya istekli olan herkes katılabilir. Yarışmada eğitim düzeyi gözetilmemektedir. Yarışmaya 
katılım ücretsizdir. 
 
Yarışmada yaş sınırlaması olmayıp (Yarışmaya 18 yaşın altında katılacak olan kişilerin yasal 
vasisi katılımcının her türlü haklarını korumada sorumlu taraftır.), T.C. vatandaşı olan herkes, 
yabancı uyruklu olup eğitimini Türkiye’de devam ettiren ve yine yabancı uyruklu olup ülkemizde 
ikamet eden kişiler durumlarını belirtir belgeleri ile yarışmaya katılabilirler. Yarışma jürisi 
üyelerinin 1. derece akrabaları yarışmaya katılamaz. 
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Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir 
katılımcının belirlenmesi gerekmektedir. Grup katılımları en fazla 3 kişiden ve tek rumuzdan 
oluşabilir. 
 
Katılımcılar; yarışmaya, yukarıda belirtilen yarışma kategorilerinden herhangi birisinden en fazla 
5 adet eser olmak koşulu ile toplamda 15 eser ile katılabilirler. Katılımcılar isterlerse, söz konusu 
15 eseri bireysel veya grup üyesi olarak sunabilirler. Katılımcılar aynı tasarım ile birden fazla 
kategoride katılım sağlayamazlar. 
 
“Hediyelik Eşya Tasarımları” kategorisinde hediyelik eşyaların üretilmesinde her türlü 
malzeme kullanımı serbest olup, bu tasarımların boyutu A3 ebadını geçmeyecektir. 
 
“Üç Boyutlu Hediyelik Eşya Tasarımları” kategorisinde üç boyutlu hediyelik eşyaların 
üretilmesinde her türlü malzeme kullanımı serbest olup, bu tasarımların yüksekliği 25 cm’yi 
geçmeyecektir. 
 
“Hediyelik Olabilecek Diğer Özgün Tasarımlar” kategorisine katılacak olanlar hediyelik eşya 
tasarımlarında diğer kategorilerde belirtilen standartların dışında her türlü malzeme kullanımı 
serbest olup, bu tasarımların yüksekliği 25 cm’yi veya boyutu A3 ebadını geçmeyecektir. 
 
Yarışmacılar Osmaniye Belediyesinin http://osmaniye-bld.gov.tr/ internet adresinde yer alan 
“Başvuru ve Katılım Formu”nu doldurup, kapalı bir zarfta çalışmalarının; “Ürün Tasarım 
Resmi”nin A4 ebadında ve 600 dpi çözünürlükte renkli baskısını, tasarımlarının özelliklerini ve 
hikâyelerini, kullanılan yerel değerler, malzeme ve araçlar gibi detaylarının yer aldığı “Tanıtım 
Metni” çıktısını, CD içerisinde “Ürün Tasarım Resmi”nin JPEG halinin, “Tanıtım Metni”nin 
Word halinin ve bilgisayar destekli proje çalışmalarının görüntülerini, çalışmalarının vektörel 
hallerini ve örnek üretim eserlerini beraber teslim etmesi veya şartnamede belirtilen iletişim 
adresine göndermesi gerekmektedir.  
 
CD üzerine rumuz ve katılınan kategori yazılacaktır. CD içerisindeki her türlü dokümanda 
yarışmacıyı belli edecek herhangi bir ibare bulunmayacaktır. 
 
Gönderi zarfının ve örnek üretim eseri kolisinin üzerine “Osmaniye Hatırası Yarışması” 
şeklinde yarışmanın adı, Osmaniye Belediyesi adresi, yarışmacının en fazla 8 karakterden oluşan 
rumuzu, katılınan kategori yazılmalı ve zarfın kapatılan kısmına 3 imza atılmalıdır. 
 
Yarışmacılar eserlerinin “Hediyelik Eşya Tasarımları” proje çiziminin arka kısmı sağ üst 
köşesine, “Üç Boyutlu Hediyelik Eşya Tasarımları” ve “Hediyelik Olabilecek Diğer Özgün 
Tasarımlar” kategorisi eserlerinin alt kısmına ve ya arkasına en fazla 8 karakterden oluşan 
rumuzlarını yazacaklardır. Aynı şekilde hangi kategoride başvurulduğu da belirtilmelidir. 
 
Yarışmacılar eserlerini iadeli taahütlü olarak gönderilmelidir. Elden veya kargo ile ……… 
Osmaniye Belediyesi adresine eserler mesai bitimine kadar teslim edilecektir.  
 
Kargoyla gönderilen eserlerdeki tahribattan ve kargodan kaynaklı gecikmelerden Osmaniye 
Belediyesi mesul değildir. Postada oluşan gecikmelerden yarışmacının kendisi sorumludur. 
 
Başvuru elden alındığında yarışmacıya başvurunun alındığına ve kabul edildiğine dair yazılı 
belge, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile teslim alındığında beyan edilen e-posta  adresine 
başvurunun alındığına ve kabul edildiğine dair bir e-posta gönderilecektir.  
 
E-postanın kullanılan bir e-posta adresi olması gereklidir. Yarışmacı önemsiz e-posta ayarlarını 
da kontrol etmelidir. Postada oluşan gecikmelerden yarışmacının kendisi sorumludur. 
 
ÖDÜLLER:  
 
Her kategoride toplam Dört (4) ödül verilecektir. 
Birincilik Ödülü: …. TL 
İkincilik Ödülü: …. TL 
Üçüncülük Ödülü: …. TL 
Mansiyon: …. TL 
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ADRES ve İLETİŞİM: 
 
Yarışma Şartnamesi …. adresinden temin edilebilir. 
Başvuru ve Katılım Formu …. adresinden temin edilebilir 
Web: www…………. 
E-Posta: ………. 
Eserlerin  Teslim Adresi: ……… Osmaniye 
İletişim: ………. 
 
Not: Osmaniye Belediyesi Osmaniye Hatırası Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması (Osmaniye’mize 
Ait Hediyelik Eşyaları Sen Tasarla) Başvuru Formu da hazırlanmalıdır. 
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