
 
 

“CUMHURİYET’İN 100. YILI ŞİLE BEZİ TASARIM, MOTİF VE NFT” 

TEMALI MODA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: ŞİLE BELEDİYESİ 

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE AŞAMALARI 

 

 Geleneksel Türk El Sanatları; Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli 

uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik 

oluşturmuştur.  Şile Bezi, 150 seneyi aşkındır dokunan, işlenen ve ev tekstilinden giyime 

kadar hala kullanılan,  tarihle karışıp tekrar modernize olup günümüze kadar gelen nadide bir 

üründür. 

 

Şile Bezi, bez ayağı tekniğiyle dokunan bürümcüklü bir dokuma türüdür. Bürümcük 

dokumanın yüzeyinde, kıvrım kıyım ince yollar gibi kendine özgü doğal bir deseni vardır. 

İpliklerin büküm oranına göre boyut kazanan ve eni daralan dokumanın buruşuk yapısı 

nedeniyle, dokuma ile vücut arasında hava kalır; kumaş vücuda yapışmadığı için ısı yalıtımı 

sağlanır. Birinci sınıf,%100 ham pamuk iplerinin odun ateşinde, bakır kazanda, su ve un 

çorbasında kaynatılması ile başlayan üretimin dokuma çözgüsünü hazırlanması, bezin 

dokunması gibi aşamalarında, Şile insanının eli ve emeği binlerce tel ipliğe değmektedir.  

 

Geleneksel yöntemlerle gerçek kenarlı olarak dokunan Şile Bezleri Karadeniz' in az tuzlu 

sularında yıkanıp Şile sahillerinin ince taneli kumlan üzerine serilerek kurutulur. Bu sebeple 

gerçek Şile bezi, Şile insanının emeğiyle olgunlaşarak, Şile' nin denizi ve kumuyla yöreye 

özgü kimliğine kavuşur. Şile kadınları ise, bezlerin üzerine işledikleri nakışlar ve oyalarla 

beze hüznü, mutluluğu, sevinçleri, özetle hayatı nakşeder. 

 

 

Şile Bezi’ nin bu denli özel, kültürel ve sanatsal olan değerini koruma altına almak için 

coğrafi işaret başvurusunda bulunularak, 12.12.2017 tarihinde Şile Bezi mahreç işaretini 

alınmış ve İstanbul’ un ilk coğrafi işaretli ürünü olma özelliğine sahiptir.  Üretim aşamalarının 

yöreye özel olması, her bir dokumasında, ilmeğinde ve işlemesinde Şile’ nin ve Şile 

kadınlarının izini, emeğini taşıması bu bezi koruma altına almayı zorunlu kılmaktadır.  

 

Şile Belediyesi yüzyıllar boyunca sahip olduğu kültürüne ve geçmişine sahip çıkmak, Şile 

Bezi dokumasını, el sanatlarını tanıtmak, (yöreye özgü özellikler taşıyan geleneksel giyim, 

nakış, işleme, oya, motif vb.) yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak, Şile 

Bezi’nin doğal ve sağlıklı yapısı, günlük kullanılabilirliği konusunda toplumsal farkındalık 

oluşturmak, 1984 yılından bu yana devam eden Türkiye’nin en eski festivallerinden birisi olan 

ve adını yörenin ekonomisinin ve sanatının alt yapısını oluşturan coğrafi işaretli ürünü Şile 

Bezi’nden alan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Şile Bezi’nin 

tanıtılmasına, korunmasına ve sürdürülebilir bir sanat olarak kalmasını amaçlamaktadır.  

 

Şile Bezi’ nin kültürel değerlerini koruyarak, sürdürülebilir kılmak yegâne amacımızdır. Bu 

doğrultuda “Cumhuriyet’in 100. Yılı Şile Bezi Tasarım, Motif ve NFT “Temalı Moda 



Tasarım Yarışması düzenlenerek Şile Bezi’ nin ve Şile Bezi motiflerinin korunması 

amaçlanmıştır.  

  

 

YARIŞMA KATILIM BEDELİ: Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

 

Not: Finale kalan 10 (on) tasarımcıya ait giysi koleksiyonlarının üretimi ve motif tasarımı ile  

ilgili tüm detaylar Şile Belediyesi El Sanatları Merkezi giyim atölyelerinde 

gerçekleştirilecektir. 

 

 

YARIŞMA TEMASI: CUMHURİYET’İN 100. YILI ŞİLE BEZİ TASARIMI, MOTİF 

TASARIMI VE NFT ÇİZİM TASARIMI 

 

YARIŞMANIN SLOGANI: “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞİLE BEZİ” 

 

YARIŞMANIN GENEL AMACI: Şile Bezi dokuma kültürünün sürdürülebilirliğinin 

sağlanması ve korunması, ulusal ve uluslararası platformda tanıtımı, geleneksel kültüre ve 

yöntemlere sadık kalarak modern çizgilerle üretim sağlanması, yerel üreticilere örnek teşkil 

etmesi, teknik destek verilmesi ve sürdürülebilir olarak ilçe ekonomisine katkı sağlanması için 

faaliyetler ve stratejiler planlamak ve uygulamak gibi amaçları kapsamaktadır.  

 

 

YARIŞMANIN ÖZEL AMAÇLARI: 

 

1. Şile destinasyonunun yıllar boyunca sahip olduğu kültürüne ve geçmişine sahip çıkmak, 

2. Şile Bezi dokuma sanatının geleneksel kumaş dokumalarına yönelik farkındalık yaratmak,  
3. Geleneksel kumaş dokumalarını, el sanatlarını tanıtmak (yöreye özgü etnografik özellik 

taşıyan geleneksel giyim- kuşam, nakış, işleme, oya, motif vb) yaşatmak ve gelecek nesillere 

aktarılmasına katkı sağlamak, 

4. Şile destinasyonu geleneksel kumaş dokumaları ile geleneksel el sanatlarının yöresel ve 

kültürel karakteristiğini koruyarak güncel, yenilikçi ve özgün tasarımlar elde etmek, 

5. Tasarımcıların ilgisini bu alana çekmek ve geleneksel ögeleri kullanarak güncel giysi ve 

aksesuar tasarım potansiyellerini ortaya çıkarmak, 

6. Katma değeri yüksek özgün tasarımların geliştirilmesine destek vererek, tasarım alanında 

eğitim alan/almış öğrenci ve mezunların yeteneklerini sergileyebilecekleri ortamların 

oluşturulmasına öncülük etmek, 

7. Şile Bezi’nin doğal ve günlük kullanılabilirliği konusunda toplumsal farkındalık 

oluşturarak, giysilerdeki kullanımını teşvik etmek. 

8. Şile Bezi’nin ve Şile Bezi geleneksel el sanatlarının yöresel ve kültürel karakteristiğini 

koruyarak güncel, yenilikçi ve özgün tasarımlar elde etmek, 

9. Şile Bezi’ nin kültürel değerlerini koruyarak, sürdürülebilir kılmak. 

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

• T.C. Vatandaşı olan, 

• En az lise veya dengi okul mezunu, 

• 18 yaşını doldurmuş olmak, 



• Türk moda endüstrisinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine yönelik 

kendi adına kayıtlı ticari bir iş yerine sahip olmayan, bu alanda eğitim veren herhangi bir 

kurum/kuruluşta akademisyen/öğretmen olmayan, 

• Yarışmaya katılım sağlanan eserlerle daha önce düzenlenen herhangi bir bay/bayan dış 

giyim ile ilgili moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan ve yukarıdaki 

şartları taşıyan yarışmacılar bu yarışmaya katılabilir. 

• Şile Belediyesi’nin herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakın akrabaları katılamaz, 

katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar veya almışlarsa tüm 

haklarını kaybeder ve ödüllerini iade ederler. 

• Final yarışma jürisinin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi 

oldukları kurumlarda çalışanlar Moda Tasarım Yarışması’na katılamaz, katılmış ve herhangi 

bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve 

ödülleri iade ederler. 

• 18 Yaş altı katılım kabul edilmediğinden MEB Sosyal Etkinlikler İzin Yönergesinde 

belirtilen “Veli İzin Belgesi” gerekmemektedir. 

 

 

YARIŞMACI YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

 

 Finale kalan 10 (on) yarışmacı, tasarımlarının tüm haklarını hiçbir koşul öne 

sürmeksizin Şile Belediyesi’ne devretmiş sayılacaklardır. 

 

 Yarışmacı, yarışmaya katılan eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu kapsamında olduğu bütün fikri ve sınai haklarından yarışma takvimi süresince 

feragat eder, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarını, eserlerin münhasıran 

kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını sonuçların açıklandığı tarihe kadar 

Şile Belediyesi’ne devreder. 

 

 Ayrıca her bir yarışmacı, yukarıda “Kimler Başvurabilir?” başlıklı bölümde sayılan 

tüm şartları taşıdığını, yarışmaya gönderdikleri yapıtların kendilerine ait olduğunu, 

daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenip 

sunulmadığını, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, 

profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımların 

kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya 

katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, 

beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcılar başvuru 

formlarını Şile Belediyesi’ne teslim etmeleri ile iş bu Şartname ’de belirtilen tüm 

hususları kabul etmişlerdir. 

 

 Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde tasarımcı 

ödülü almış ise ödül geri alınır, ilgili yarışmacı mevcut yarışmadan Şile Belediyesi 

Yarışma Yürütme Komisyonunun kararıyla diskalifiye edilir, bir daha Şile Belediyesi 

tarafından düzenlenen hiçbir yarışmaya katılamaz, katılmışsa başvurusu geçersiz 

sayılır ve Şile Belediyesi bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır. Şile Belediye 

bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir. 

 

 Yarışmada dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında Şile Belediyesi’nden 

başka hiçbir talepte bulunamazlar. Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir 

durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar 

nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur. Yarışmacılar, yarışma 



süreci, diğer yarışmacılar ve Şile Belediyesi ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde 

edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, 

yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu 

hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa 

yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir. 

 

YARIŞMA AŞAMALARI: 

 

BAŞVURU: 

 

 Başvuru için yarışma sunum dosyası ile tam ve eksiksiz olarak doldurulan başvuru 

formu ve taahhütname 06.02.2023- 08.05.2023 tarihinde arasında Şile Belediyesi’ne 

elden veya iadeli taahhütlü posta ile 08.05.2023 tarihine kadar Ahmetli Mahallesi, 

Üsküdar Caddesi, Gökçedeniz Sokak, No.3 34980 Şile-İstanbul adresine teslim 

edilecektir. 

 

 Başvuru şartlarını sağlamayan, eksik doldurulan / hazırlanan başvurular teslim 

tarihinden sonra değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan 

gecikmelerden Şile Belediyesi sorumlu olmayacaktır. 

 

 Birinci aşamayı geçemeyen dosyalar, sahiplerine geri postalanmayacaktır. Yarışma 

başvuru dosyasını almak isteyen yarışmacıların; Şile Belediyesinden ilk 10 (on) asil 

finalist ve 2 (iki) yedek finalist listesi açıklandıktan sonra en geç 2 (iki) ay içerisinde 

şahsen teslim almaları gerekmektedir. Teslim alınmayan dosyalar bu süre sonunda 

imha edilecek ve geri talep edilemeyecektir. Başvuru www.silebezifest.com 

adresinden yayınlanacak başvuru formu ile yapılacaktır. 

 

 

 

TASARIM ÖZELLİKLERİ 

 

ŞİLE BEZİ TASARIM: 

 

 Tasarımlarda “CUMHURİYET’İN 100. YILI” teması kullanılmalıdır.  

 

 Yarışmacılar diledikleri kadın-erkek giysisini tasarlamakta serbest olmakla birlikte her 

bir tasarımın giyilebilecek tam bir kıyafet olması ve dekolte unsurlar içermemesi 

gerekmektedir. (Örneğin; elbise, etek-bluz veya pantolon-yelek vb.) Her giysi 

tasarımının şal, şapka, çanta, takı vb. en az 1 (bir) adet tamamlayıcı aksesuarı ihtiva 

etmesi gerekmektedir. 

 

 Tasarımlarda coğrafi işaretli Şile Bezi dokuması kullanılması zorunludur. Yardımcı 

kumaş olarak geleneksel kumaşlarını destekleyecek farklı kumaşlardan 

yararlanılabilir. Giysi ve aksesuarlarda sentetik herhangi bir malzeme 

kullanılmamalıdır. Hem giysi hem de aksesuar tasarımlarında; yöreye özgü etnografik 

özellik taşıyan geleneksel giyim- kuşam, nakış, işleme, oya, motif vb. ögelerden 

yararlanılması ve yararlanılan kaynakların, kullanılan tekniklerin kavramsal sunum 

paftasında belirtilmesi zorunludur. 

 

 



 

MOTİF TASARIMI: 

 

  Tasarımlarda “CUMHURİYET’İN 100. YILI” teması kullanılmalıdır.  

 

 Tasarımlarda coğrafi işaretli Şile Bezi dokuması üzerine motif tasarımının işlenmesi 

zorunludur. Motif tasarımlarında; yöreye özgü etnografik özellik taşıyan geleneksel 

öğelerden faydalanılması destekleyici olacaktır.  

 Motif tasarımları istenilen boyutta Şile Bezi üzerine yapmak şartı ile işlenebilir. 

 Şile’de kullanılan işleme tekniği hesap işidir. Şile bezi işlemelerinde Düz iğne, Verev 

iğne, Hasır iğne, gibi farklı hesap işi işlem basamakları, ayrı ayrı veya bir arada 

kullanılarak motifleri oluşturulabilir.  

 Motifler Şile Bezi kumaş üzerine işlenmiş olmak zorunluluğu dâhilinde tüm tekstil 

ürünleri üzerine işlenebilir. 

 Tasarımcının tasarladığı motif adını ve detaylarını içeren dosya tasarımla birlikte 

teslim edilmelidir. (Eğer var ise motifin hikayesi de eklenebilir) 

 

YEREL MOTİF TASARIMI KATEGORİSİ  

 

  Tasarımlarda “CUMHURİYET’İN 100. YILI” teması kullanılmalıdır.  

 

 Motif işleme yarışma  süreci 05.06.2023-07.06.2023 tarihleri arasında sabah 10:00-

16.00 saat aralığında Şile Belediyesi- Şile El Sanatları Merkezi’nde yüz yüze olarak 

gerçekleştirilecektir. (Tarihlerde değişiklik yapma hakkı Şile Belediyesi’ne aittir.) 

 

 Motifin işleneceği Şile Bezi kumaşlar Şile Belediyesi tarafından temin edilecektir. 

 

 Tasarımlarda coğrafi işaretli Şile Bezi dokuması üzerine motif tasarımının işlenmesi 

zorunludur. Motif tasarımlarında; yöreye özgü etnografik özellik taşıyan geleneksel 

öğelerden faydalanılması destekleyici olacaktır.  

 

 Şile’de kullanılan işleme tekniği hesap işidir. Şile bezi işlemelerinde Düz iğne, Verev 

iğne, Hasır iğne, gibi farklı hesap işi işlem basamakları, ayrı ayrı veya bir arada 

kullanılarak motifleri oluşturulabilir.  

 

 

YARIŞMA SUNUM DOSYASI İÇERISINDE BULUNMASI GEREKENLER: 

 

UYARI: Yarışma sunum dosyası içerisinde bulunması gerekenler arasında yer alan başvuru 

formu/taahhütname ve açık rıza onay formu ayrı zarf içinde teslim edilecektir. Tasarımların 

sunumunu içeren zarf da aşağıda belirtilen özelliklerde olup, başvuru teslimi aşamasında 

yukarda ifade edilen zarf ile birlikte teslim edilecektir. 

 

 

A. BAŞVURU FORMU 

Bu form, sadece www.silebezifest.com internet adresinde yer almaktadır. Yarışmacılar 

tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunun çıktısı alındıktan 

sonra başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. 

 

 



Başvuru formunda yer alacak bilgiler: 

Katılımcının; 

a) Adı Soyadı 

b) e-mail Adresi 

c) Telefon 

d) Rumuz 

Yukarıda belirtilen bilgiler dışında herhangi bir bilgi talep edilmemektedir. 

 

B. TAAHHÜTNAME 

Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendilerine ait orijinal tasarımlar olduğunu, 

hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda 

kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve tüm yarışma şartlarını taşıdığını taahhüt 

eden, www.silebezifest.com adresinde bulunan taahhütnamenin yarışmaya katılan tasarımcı 

tarafından, doldurulup imzalanması gerekmektedir. 

 

B. TASARIMLARIN SUNUMU 

 

ŞİLE BEZİ TASARIM 

 

Yarışmacılar 3 (üç) adet kıyafetten oluşan koleksiyonlarını, tema çerçevesinde kadın ve/veya 

erkek kategorisinde (tasarımcılar tasarımlarını sadece erkek, sadece kadın veya karma (kadın-

erkek) olarak hazırlama serbestliğine sahiplerdir.) göre hazırlayacaklardır. 

 

Tüm çizimler ve tasarım dosyası düz standart A3 ebadındaki (29,5 X 42cm) zarf içerisinde 

teslim edilecektir. Belirtilen standartların dışında bir şekilde gelecek başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Sunum dosyalarının jüriye birkaç kere sunulma ihtimaline 

karşı kolay açılabilir ve kapanabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolacak 

evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır. 

 

Ana tema doğrultusunda yarışmacının belirleyeceği alt temada hazırlanacak olan sunum 

dosyasında bulunması gerekenler: 

 

• 3 (üç) adet A3 (29,5 X 42cm) ölçülerinde artistik ve teknik çizim 

• Kullanılacak kumaş örnekleri veya kumaşların isimleri ve özellikleri 

• Tamamlayıcı aksesuarlar 

• Kavramsal yaklaşım paftası; sunum dosyasında yarışmacının tasarımında anlatmaya çalıştığı 

duygu/düşünceyi ifade eden bir açıklayıcı yazı olabilecektir. Bu açıklama zorunlu olmayıp 

resim ve görsel kullanılarak ta yapılabilir, üzerinde tasarımcının kimliğini ifade eden herhangi 

bir işaret olmamalıdır. Bu yazı maksimum 200 kelime olmalıdır. Yazı, resim ve görsel bir 

arada kullanılabilir. Artistik tasarımlar, verilen ebatlarda herhangi bir boyama tekniği ya da 

karışık tekniklerle elle veya bilgisayar destekli hazırlanabilir. 

         

 MOTİF TASARIM 

 

Yarışmacılar  

 Tasarımlarda “CUMHURİYET’İN 100. YILI” teması kullanılmalıdır.  

 Tasarımlarda coğrafi işaretli Şile Bezi dokuması üzerine motif tasarımının işlenmesi 

zorunludur. Motif tasarımlarında; yöreye özgü etnografik özellik taşıyan geleneksel 

öğelerden faydalanılması destekleyici olacaktır.  



 Şile’de kullanılan işleme tekniği hesap işidir. Şile bezi işlemelerinde Düz iğne, Verev 

iğne, Hasır iğne, gibi farklı hesap işi işlem basamakları, ayrı ayrı veya bir arada 

kullanılarak motifleri oluşturulabilir.  

 Motifler Şile Bezi kumaş üzerine işlenmiş olmak zorunluluğu dâhilinde tüm tekstil 

ürünleri üzerine işlenebilir. 

 Tasarımcının tasarladığı motif adını ve detaylarını içeren dosya tasarımla birlikte 

teslim edilmelidir. (Eğer var ise motifin hikayesi de eklenebilir) 

 Tasarımcının motif işleme sürecinde video kaydı alması gerekmektedir. İlgili video 

cd-usb bellek ile kargolanabilir. 

 

 

D. AÇIK RIZA ONAYI (FİNALE KALAN KATILIMCILARDAN İSTENECEKTİR.) 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında taraflara gerekli bilgilendirme 

yapılacaktır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen kişiye ait görsel ve işitsel kişisel verileriniz; 

eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile 

paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, başvuru yaptığım taşarım yarışmasını düzenleyen Şile 

Belediyesi web siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına ilişkin form EK3’de 

sunulmuştur. 

 

 

ÖNEMLİ NOT: 

 Tasarım projesinin herhangi bir yerinde başvuranın kimliğini belirten herhangi bir 

işaret (fotoğraf dâhil) bulunmamalıdır.  

 Tasarımlarda tasarımcının kişisel bilgileri yer almamalı, kişi bilgisi yerine 

tasarımcının başvuru formunda belirttiği rumuz kullanılmalıdır. 

 Rumuzda kullanılacak olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ile ilgili yasal 

hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 

 

 

YARIŞMA SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME: 

 

 Son başvuru tarihine kadar alınan başvuru dosyalarının değerlendirmesi son başvuruyu 

takiben 08-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında yarışma ön değerlendirme jürisi 

tarafından online değerlendirme yapılacaktır. Ön değerlendirme jürisi tarafından 

yapılan online değerlendirme sonucunda 10 (on) asil finalist ve 2 (iki) yedek finalist 

belirlenecektir. 22 Mayıs 2023 tarihinde jüri tarafından yapılan yüzyüze 

değerlendirme ve 29 Mayıs 2023 tarihinde Final Değerlendirmesi yapılacaktır ve 

değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesi beklenmektedir. (Şile Belediyesi tüm 

tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.) 

 

 Belirlenen 10 (on) asil finalist ve 2 (iki) yedek finalist yarışmacının duyurusu sadece 

www.silebezifestivali.com web sitesinde ve bu adreste yönlendirmeleri yer alan sosyal 

medya iletişim kanallarında yayınlanarak duyurulacaktır. 

 

 İlk 10’a kalamayan yarışmacılara jüri tarafından verilen puanlar www.silebezifest.com 

internet sitesinden ilk 10 (on) asil finalist ve 2 (iki) yedek finalistin ilan edilmesinden 

sonra, başvuru formunda belirtilen e-mail adreslerine gönderilecektir. 

 



 Finale kalan asil ve yedek finalistlere bildirim başvuru formunda yer alan iletişim 

bilgileri (e-mail ve telefon) ile yapılacaktır. Finale kalan 10 (on) yarışmacıya ait 

tasarımlardan oluşan koleksiyonların, dikim işlemleri Uluslararası Şile Belediyesi 

Kültür ve Sanat Festivali akabinde belirlenecek ve ŞİLE BELEDİYESİ 

gerçekleştirilecektir. (Şile Belediyesi tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar.) 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: 

Finale kalan 10 (on) tasarımcıya ait giysi koleksiyonlarının üretimi, Şile Belediyesi El 

Sanatları Merkezi’ne ait giyim atölyelerinde gerçekleştirilecektir. Koşullara uymayan veya 

yarışmadan çekilen yarışmacı yerine jüri tarafından en fazla puan alarak yedek listesine giren 

yarışmacı davet edilebilecektir. Sonuçlarda 10 (on) asil adayın yanında 2 (iki) yedek adayda 

açıklanacaktır. Kumaş ve malzeme masrafları Şile Belediyesi’nin belirlediği limitler dahilinde 

karşılanacaktır. Dikim işlemleri ile ilgili giderlerin tamamı Şile Belediyesi tarafından 

belirlenen atölyede dikilmek kaydıyla karşılanacaktır. (Tasarımların dikilmesi ile ilgili olarak 

tüm konularda karar vermeye ve dikim şartlarını değiştirmeye Şile Belediyesi Yarışma 

Yürütme Komisyonu yetkilidir.) 

 

ÖDÜLLER 

ŞİLE BEZİ ÜRÜN TASARIMI KATEGORİSİ 

 

Birincilik Ödülü: 40.000 TL 

İkincilik Ödülü: 30.000 TL 

Üçüncülük Ödülü: 25.000 TL 

 

ŞİLE BEZİ MOTİF TASARIMI KATEGORİSİ 

 

Birincilik Ödülü: 30.000 TL 

İkincilik Ödülü: 20.000 TL 

Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL 

 

ŞİLE BEZİ YEREL MOTİF TASARIMI KATEGORİSİ  

 

Birincilik Ödülü: 20.000 TL 

İkincilik Ödülü: 10.000 TL 

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL 

 

 

Yarışmada dereceye giren finalistler; verilecek ödüller dışında Şile Belediyesinden hiçbir 

talepte bulunamazlar. 

 

İNTERNET SAYFASI: www.silebezifest.com adresinde bilgilendirme yapılacaktır. 

 

YARIŞMA FAALİYET TAKVİMİ 

 

 TASARIM YARIŞMASI BAŞLAMA TARİHİ: 7 ARALIK 2022 

BAŞVURU SÜRESİ:              7 ARALIK 2022 – 8 MAYIS 2023 

ÖN DEĞERLENDİRME SÜRECİ (ONLINE): 09-15 MAYIS 2023 



YÜZ YÜZE DEĞERLENDİRME:  22 MAYIS 2023 

FİNAL DEĞERLENDİRMESİ:   26 MAYIS 2023 

FİNAL SONUÇLARININ İLANI:              29 MAYIS 2023 

 

TASARIMLARIN ÜRETİM VE DİKİM SÜRECİ: Sonuçlarının İlanının Akabinde 

Gerçekleşecek Festival Kapsamında Belirlenecektir. 

 

TASARIMLARIN SUNUMU VE FİNALİSTLERİN İLANI: 5 HAZİRAN 2023 

 

Şile Belediyesi yarışmanın tüm içerikleri hakkında değişiklik yapma hakkını her zaman saklı 

tutar. 

 

EKLER: 

EK 1: Taahhütname/Başvuru Formu 

EK 2: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme Formu 

Başvuru sahibi yarışmacılar Ekleri imzalamak zorundadırlar. 

EK 3: Açık Rıza Onayı  

Bu ekler, bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ŞİLE BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Tel :  444 74 53 - Dahili: 211 

E- mail: kultur@sile.bel.tr  

Adres: Ahmetli Mahallesi, Üsküdar Caddesi, Gökçedeniz Sokak, No.3 34980 Şile-İstanbul 

 


