BAŞVURU REHBERİ
(AĞUSTOS – EYLÜL 2018)

DOĞU – BATI TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ
GÜNEBAKAN YEREL YÖNETİM HİZMET ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
BAŞVURU REHBERİ
1. AMAÇ
Günebakan Yerel Yönetim Hizmet Ödülleri Yarışması, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri
ödüllendirerek iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını; sürdürülebilir şehir
yaşamına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2. KAPSAM
Yarışmaya, Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği üyesi olan belediyeler katılabilir. Üye
belediyelerin iştirakleri, ancak bağlı bulundukları belediye adıyla başvuru yapabilirler.

3. KATEGORİLER
Yarışma iki ana kategoriden oluşmaktadır. Bunlar, “İdari Kategoriler” ve “Proje Kategorileri”dir.

3.1. İdari Kategoriler
Yarışmaya katılacak belediyeler idari açıdan şöyle sınıflandırılmıştır:
A. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri
B. Belde Belediyeleri
C. Bölgede Yer Alan İlçe Belediyeleri
D. Bölgede Yer Alan İl Belediyeleri
Not: İdari Kategori isimlendirmeleri, A Kategorisi, B Kategorisi, C Kategorisi, D
Kategorisi şeklinde adlandırılacaktır.

3.2. Proje Kategorileri
Yarışma, proje kategorileri açısından şöyle sınıflandırılmıştır:
1. Tarımsal Hizmetler
2. Kültür ve Sanat
3. Ulaşım
4. Sürdürülebilir Çevre Yönetimi
5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
6. Sosyal Belediyecilik
7. Şehircilik Altyapısı
8. Şehir Teknolojileri
9. Yerel Kalkınma ve İşbirliği
10. Lojistik

Özel Ödüller
Yukarıdaki iki kategoriden bağımsız olarak, tematik özel ödüller verilebilecektir. Bu
ödüllere başvuru alınmayacak olup, jüri üyeleri son değerlendirmede bu ödül sahiplerine karar
vereceklerdir. Ödül ile ilgili sayı sınırlaması mevcut değildir.





Doğaya Saygı Özel Ödülü
Tarihi Değerleri Korumaya Saygı Özel Ödülü
Gençliğe Yönelik Hizmet Özel Ödülü
İç Göç ve Uyum Özel Ödülü
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Tüm kategorilerde sadece birincilik seviyesinde belirleme yapılacak olup, ikincilik veya
üçüncülük seviyesinde belirleme yapılmayacaktır.
Proje kategorilerinin açıklamaları ve kapsamına dair örneklemeler aşağıda ilerleyen sayfalarda
yazılmıştır. Örnek maddeler, proje kategorilerinin kapsamı konusunda fikir vermek için yazılmış olup;
proje kategorilerinin alt kategorileri olarak algılanmamalıdır.
3.2.1. Tarımsal Hizmetler
Bölgemiz ekonomisi içinde önemli yer olan tarım ve hayvancılığın geliştirilebilmesi için;
belediyelerin kendi bölgesinde münferit olarak ya da ilgili kamu kurumları, sektörde yer
alan mesleki kuruluşlar ve çiftçi örgütleri ile iş birliği halinde gelir kaynaklarının
çeşitlendirilmesi, üretimin arttırılması, üretici pazar paylarının arttırılmasına yönelik
tarımsal faaliyet ve hizmetleri kapsamaktadır. Tarımsal verimliliği ve üretimi arttıracak
proje kategorisi için aşağıda ki konu başlıkları örnek verilmektedir.
 Büyükbaş ve Küçükbaş Yetiştiriciliği,
 Damızlık Hayvan Dağıtımı,
 Kırsal Kalkınma,
 Tarımsal Sulama Hizmetleri,
 Alternatif Ürün Yetiştiriciliği
(Odun Dışı Orman Ürünleri vb.)
 Çiftçi Eğitimi ve Yayım Hizmetleri,
 Kırsal Turizm,
 Meyveciliğin Geliştirilmesi,
 Tohum, Fide, Fidan Desteği vb.
 Diğer Projeler
3.2.2. Kültür ve Sanat
Bu kategori, belediyelerin bulundukları bölgenin tarihi, coğrafi kültürel ve sanatsal
güzelliklerini düzenledikleri çeşitli faaliyetlerle başta yerel halk olmak üzere yurt içine
ve yurt dışına tanıtmak, düzenlenen etkinliklere yerel halkın katılımını sağlamak,
amatör sanatçılar ve kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek, toplumsal yaşamda
incelik, zarafet, güzellik, estetik gibi duyguların yaygınlaşmasını sağlamak, halkı kültür
sanat konusunda bilinçlendirmek, duygu ve düşünce aktarımlarını geliştirmek gibi
organizasyonları kapsamaktadır. Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek
teşkil etmektedir;
 Festivallerin Gerçekleştirilmesi
 Konser, Panel, Söyleşi, Tiyatro, Seminer ve Sergilerin Organize Edilmesi
 Kültür ve Sanat Merkezlerinde Gerçekleştirilen Faaliyetler
 Kütüphanecilik Hizmetleri
 Müzecilik Hizmetleri
 Turizm Hizmetleri
 Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler
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3.2.3. Ulaşım
Ulaşım ve trafik hizmetlerinin güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik bir şekilde
sunulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, çocuk, engelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı
olanlar gibi özel hizmet bekleyen kesimlerin kentsel hizmetlere erişiminin
kolaylaştırılması, ulaşım ve trafik hizmetleri konusunda merkezi yönetim ile yerel
yönetimler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, şehirlerde toplu taşıma altyapısının
geliştirilmesi, raylı sistemler ve kara, deniz, havayolu entegrasyonunun sağlanması,
organize sanayi, üniversite kampüsü gibi ihtiyacı yüksek bölgelere toplu ulaşım
imkânlarının geliştirilmesi gibi hizmetler ulaşım kategorisinin temelini
oluşturmaktadır. Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil
etmektedir;
 Yaya Odaklı Ulaşım Faaliyetleri
 UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi)
 Deniz Ulaşımı
 Toplu Taşıma
 Otoparklar
 Raylı Sistemler
 Trafik Hizmetleri (Trafik Düzenleme, Trafik ve Yol İşaretlemeleri, Sokak
Aydınlatmaları)
 Yol, Kavşak ve Kaldırımların Yapım, Bakım ve Onarımı
 Bisiklet Yolları
 Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler
3.2.4. Sürdürülebilir Çevre
Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak ve çevre tahribatını en aza indirmek üzere
yürütülen tüm faaliyetler bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. Bu faaliyetlerin
hem ekonomik, hem de ekolojik olarak sürdürülebilir olması önem arz etmektedir.
Enerji yönetimi, atık yönetimi, su ve atık su yönetimi gibi başlıklar ile bu kapsamdaki
planlama ve dokümantasyon çalışmaları bu kategori altında değerlendirilecek olup
aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;
 Sahil ve Kıyı Temizliği
 Hava, Toprak, Su ve Elektromanyetik Alan Kirliliğinin Önlenmesi
 Katı Atık Bertarafı
 Kullanılmış Suyun Yeniden Kullanımı ve Gri Su Projeleri
 Kaynağında Ayrı Toplama ve Geri Dönüşüm Faaliyetleri
 Su Yönetiminde Enerji Verimliliği
 Su Kayıp-Kaçaklarının Azaltılması
 Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Uygulamaları
 İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Yürütülen Projeler
 Sürdürülebilir Enerji İklim Değişikliği Eylem Planları
 Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler
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3.2.5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Belediyelerin kurumsal yapısının, stratejilerinin ve süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik
çalışmalar, yenilikçi kurumsal çabalar, kaynak planlaması ve yönetimi çalışmaları
(mali kaynak, insan kaynağı, bina, donanım ve malzeme vb…), kalite geliştirme
çalışmaları ile kurumsal risklerin yönetilmesine ilişkin projeler bu kategori altında
değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil
etmektedir;
 Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi
 Süreç Yönetimi ve Sürekli İyileştirme Faaliyetleri
 Kurumsal Risk Yönetimi
 Mali Kaynak Yönetimi
 İnsan Kaynakları Yönetimi
 Arşiv ve Doküman Yönetimi
 Kalite Yönetimi
 Vatandaş İlişkileri Yönetimi
 Yeniden Yapılanma Çalışmaları
 Bilgi ve Karar Destek Sistemleri
 E-Belediyecilik Uygulamaları
 Kurumsal Kaynak Planlaması ve Yönetimi
 Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler
3.2.6. Sosyal Belediyecilik
Kentsel yaşamın kaliteli hale getirilmesi, çocukların ve gençlerin gelişimine katkıda
bulunulması, yaşlıların yaşamının kolaylaştırılması, kentlilik bilincinin oluşturulması,
toplumsal hayatın bir düzen içerisinde yürütülmesine yönelik yapılan çalışmalar ve
denetimler, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler ile ortak bir kent kültürünün
oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve uyum çalışmaları bu kategori altında
değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil
etmektedir;
 Aile Sağlığı ve Acil Sağlık Merkezlerinde Yapılan Çalışmalar
 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapılan Hizmetler
 İç Göç ile Gelen Yurttaşlara Yönelik Hizmetler
 Engelli Hizmetleri
 Evde Bakım Hizmetleri
 Tarımsal ve Hayvancılık Hizmetleri
 Meslek Edindirme Kursları
 Hayvanat Bahçesi Hizmetleri
 Huzurevi Hizmetleri
 Sosyal Yardımlar
 Spor Organizasyonları
 Sosyal Kaynaşma ve Gezilerin Düzenlenmesi
 Konu Kapsamında Değerlendirilecek Diğer Hizmetler
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3.2.7. Şehircilik Altyapısı
Kentleşmenin zeminini oluşturan haritacılık faaliyetleri, kentin gelişim yönünü ve
geleceğini belirleyen planlama faaliyetleri, daha nitelikli çevreler oluşturmak amacıyla
yürütülen kentsel dönüşüm, yenileme, tasarım, koruma, sağlıklaştırma ve mekânın
rehabilite faaliyetleri ile bu çalışmaların denetlenmelerini ve izlenmelerini içeren
faaliyetler şehircilik altyapısı kapsamına girmektedir.
Ayrıca kültür, sanat, spor, müzik, bilim gibi alanlar da dâhil olmak üzere, yapılan tüm bina,
merkez, müze, tesis, konser alanı gibi fiziki yapılar Şehircilik Altyapısı kategorisinde
değerlendirilecektir. Bu yapılarda gerçekleştirilen konser, sergi, turizm faaliyetleri, spor
müsabakaları, bilim şenlikleri gibi faaliyetler ise bu başlık altında değil, ilgili oldukları
kategoride değerlendirilecektir.
Örnek vermek gerekirse; bölgede yapılmakta olan veya yapımı tamamlanmış bir
müze, Şehircilik Altyapısı kategorisinde, müzede gerçekleştirilen bir sergi ise Kültür ve
Sanat kategorisinde değerlendirilecektir.
Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;
 İmar Planlarının Yapılması
 İmar Uygulamalarının Yapılması
 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
 Kentsel Koruma Planları/Projeleri
 Kentsel Tasarım Projeleri
 Kamusal Alan Düzenlemeleri
(Meydan, Sokak, Park vb.)
 Kanalizasyon, Yol, Köprü, Üst Geçit, Yaya Geçidi, Tünel Yapılması
 Mimari Projeler
 Restorasyon Projeleri
 Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler
3.2.8. Şehir Teknolojileri
Vatandaşların şehir yaşamını kolaylaştıracak ve vatandaşa zaman kazandıracak
uygulamalar, otomasyon sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, belediye bilgi sistemleri, bilim
merkezlerinde gerçekleştirilen teknolojik adaptasyon faaliyetleri gibi projeler bu kategoride
değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil
etmektedir;
 Coğrafi Bilgi Sistemleri
 Çağrı Merkezi Hizmetleri
 Kent Otomasyon Sistemleri
 Akıllı Belediyecilik Sistemleri
 Teknoloji Üreten Projeler
 Teknolojik Adaptasyon Çalışmaları
 Mobil Uygulamalar
 Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler
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3.2.9. Yerel Kalkınma ve İşbirliği
Belediyelerin kısa veya uzun vadede yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak
projeleri ile kendileri ile ortak kaynakları paylaşan sivil toplum kuruluşları, diğer
kamu kurumları, üniversiteler veya özel sektörle işbirliği halinde vatandaşın
katılımını esas alarak kentsel üretime, yerel kalkınmaya ve ekonomik gelişmeye
yönelik yaptığı bütün çalışmalar bu kategoride değerlendirilecek olup aşağıdaki konu
başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;







Belediyelerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Yaptığı İşbirliği
Halkın Katılımını Sağlayan Projeler
Yerel Kalkınma Stratejileri ve Deneyimleri
Yerel Girişimler ve Yerel Üretim
Yerel Kalkınmada Doğal Kaynak Kullanımı
Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri

3.2.10 Lojistik

Ülkemizde taşımacılık, depolama, dağıtım, katma değerli hizmetler vb. ilgili faaliyetlerin
bütünleşik bir şekilde gerçekleştirildiği ve ‘’ Lojistik’’ kavramına hızlı bir geçiş yapmış
olduğunu görmekteyiz. Lojistik kavramına bakacak olduğumuzda ürün, hizmet ile insan
gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç
olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama ve üretim (hizmet) organizasyonunun lojistik
destek olmadan başarılması çok zordur. Belediyelerin kısa veya uzun vadede yerel ve
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak projeleriyle, kendileri ile ortak kaynakları paylaşan
diğer kamu kuruluşları, üniversiteler, demir yolları, liman işletmecileri, hava yolları, ticaret
ve sanayi odaları veya özel sektörle işbirliği halinde katılımı esas alarak kentsel üretime,
bölgesel kalkınmaya ve ekonomik gelişmeye yönelik yaptığı bütün çalışmalar bu
kategoride değerlendirilecek olup aşağıda ki konu başlıkları bu proje kategorisi için örnek
teşkil etmektedir;
 Belediyelerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Yaptığı İşbirliği
 Lojistik Köy, Lojistik Garaj, Lojistik Eğitim vb. Merkezler,
Lojistik Depolama Alanları vb. Projeleri
 Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri
 Yaratıcılık, Teknolojik Kullanım Yaklaşımı ile hazırlanmış Projeler
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4. BAŞVURU ŞARTLARI
Yarışma, sadece Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği'ne üye belediyelere açıktır.
TÜM BAŞVURULAR www.trakyakent.gov.tr İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN
ONLINE ya da RESMİ YAZIŞMA İLE ALINACAKTIR.
SİTEYE, BELEDİYE ADINA PROJE YÜKLEMEKLE SORUMLU KİŞİ İLGİLİ İNTERNET
SİTESİNDE VAR OLAN LİNKTEN BAŞVURUYU GERÇEKLEŞTİREBİLECEK OLUP BU
BAŞVURU SİSTEMİ HARİCİNDE KURUM RESMİ YAZIŞMA İLE DE YARIŞMAYA
KATILMA HAKKINA SAHİPTİR.
YARIŞMAYA KATILACAK HER BELEDİYE PROJE BAŞVURU SAYI KISITLAMASI
BULUNMAMAKTA OLUP HER KATEGORİ BAŞLIĞINDA 2 ADET PROJE İLE
BAŞVURU YAPABİLİR.
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Her belediye, her bir kategoride en fazla 2’şer proje ile yarışmaya başvurabilir. Üye
belediyelerin iştirakleri, ancak bağlı bulundukları belediye adıyla başvuru yapabilirler.
Projeyi anlatan; en fazla 10 dakikadan oluşan bir sesli videonun hazırlanması zorunludur. Bu
videoda, projeye dair temel bilgiler, aşağıdaki maddelerin ışığında anlatılmalıdır.
Belediyenin adı
Projenin adı
Projenin başlama tarihi
Projenin bitiş tarihi veya bitmesi planlanan tarih
Projenin bütçesi ve bu bütçenin kaynakları
Projenin tamamlanma oranı
Projenin amacı ve önemi
Projenin bölgeye, belediyeciliğe katkısı ve diğer kurumlarca uygulanabilirliği
Projenin özgünlüğü
Projenin neden ödül alması gerektiği
Hazırlanacak videoda; bahsedilen maddelerin dışında, uygun görülecek diğer hususlardan da
bahsedilebilir. Ayrıca, destekleyici başka görseller eklenebilir.
NOT: Tanıtım videosu, profesyonel montajlanmış çalışma olabileceği gibi, herhangi bir kamera
karşısında çekilen amatör bir çalışma da (çekimin kalitesi algılamada olumsuz etkiler oluşturmadığı
sürece) olabilir. Önemli olan projenin açık ve sade bir şekilde anlatılmasıdır.
Hazırlanacak videonun teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
Video mp 4 formatında olmalıdır. Video en fazla 10 dakikayı geçmemelidir. Videodaki
görüntü en az 640x480 px boyutunda özelliklerinde olmalıdır.
Videolardaki görüntü ve ses kalitesi, anlaşılmazlığa ve karışıklığa mahal vermemelidir.
Anlam kargaşasına neden olabilecek kadar kötü kalitede olan materyaller değerlendirme
sürecinde dışarıda bırakılacaktır.
Tüm dosyaların, bütün bilgisayarlarda açılabilecek genel (standart) formatlarda
olmasına özen gösterilmelidir.
Yarışmaya katılacak projeler;
2016 veya 2017 yılı içinde başlatılmış veya uygulamaya konulmuş veya tamamlanmış
olmalıdır.
2018 yılında başlatılacak/başlatılan projeler başvuru yapamaz.
Proje başvurularının kabulü 01 Ağustos – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında 30 Eylül 2018 Pazar
Günü saat 17.00’da sona erecektir.
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Yarışmaya katılan belediye, bulunmasında yarar gördüğü diğer dijital materyallere başvuru
sırasında ayrıca yer verebilir. Dijital olmayan ve sisteme yüklenemeyecek nitelikteki materyaller
başvuru aşamasında kabul edilmeyecektir.
Başvuru Rehberi’nin dijital (pdf) formatı, www.trakyakent.gov.tr internet sitesinden temin
edilebilir.
Yarışma katılımcıları, yarışma ile ilgili sorularını, rehberin sonunda belirtilen telefon
numaralarından ve e-posta adresinden ulaşacakları TRAKYAKENT yetkilisine iletebilirler.

5. DEĞERLENDİRME
Projeler, belediyecilik alanında teorik uzmanlığa ve tecrübeye sahip akademisyenler, bürokratlar ve
uygulamacılardan oluşan bir jüri heyeti tarafından değerlendirilecektir.
Jüri heyeti üyeleri, projeleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Projenin belediyecilikle/şehirle ilişkisi
Projenin, alanında yenilikçi olup olmadığı
Projenin belediyenin/şehrin sosyal, ekonomik, kültürel vb. yönlerden gelişimine
katkısı
Proje finansmanında alternatif kaynaklardan (yurt içi fonlar, hibe, gönüllü
katılım vb.) ne ölçüde yararlanıldığı (olumlu değerlendirilecektir)
Projenin diğer belediyelerde/şehirlerde uygulanabilirliği

NOT: Her bir kriter için 100 puan üzerinden puanlama yapılıp, toplamda ortalama değer hesaplanacaktır.
Dikkat Edilecek Diğer Hususlar:
Finansmanının üçte birinden (%33’ünden) fazlası başka bir yerel yönetim kuruluşu
tarafından karşılanan projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Projenin finansmanında en az %50 oranında Avrupa Birliği veya diğer uluslararası
fonlardan hibe kullanılması durumunda, ortalama puana
+5 puan eklenecektir ve
değerlendirme bu son toplam üzerinden yapılacaktır.

6. SONUÇLARIN DUYURULMASI ve ÖDÜLLENDİRME
Sonuçlar, 2018 Kasım ayı içerisinde, tarafımızca belirlenecek yerde ( siz değerli kurumlarımızla
paylaşılacak) yapılacak bir ödül töreniyle kamuoyuna ilan edilecektir. Ödül töreni tarihi,
www.trakyakent.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği, sonuçların duyurulması ve ödüllerin verilmesi ile ilgili
tarihi değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
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7. JÜRİ ÜYELERİ
PROF. DR. MUHAMMED ŞAHİN - MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. ALİ MUHAMMED BAYRAKTAROĞLU - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
PROF. DR. NEŞE ATİK
DR. AYDAN ŞENTÜRK
DR. ALİ ÇAKIR

- NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
- YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

- KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

DR. İPEK ELİF ATAYMAN - BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI DANIŞMANI

DR. KAAN GAYTANCIOĞLU - TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI
DR. ŞAFAK BAŞA - TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRÜ
ORAL KARAKAYA - TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ

8. İLETİŞİM
Sevtap Kıran
Tel: 0282 262 94 73 <> Faks: 0282 263 00 85
E-Posta: sevtap@trakyakent.gov.tr
Bilge Selen YAZGINEL
Tel: 0850 459 59 59 (Dahili 4080) <> Faks: 0282 263 00 85
E-Posta: info@trakyakent.gov.tr
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