
 

“VAN İÇİN BİR FİKRİM VAR” PROJE YARIŞMASI 

1. Yarışmamızın Amacı ve Hedefi 

Van’a hemşehri hukukuyla bağlı vatandaşlarımızın değerli fikir ve projelerini görmeyi 
amaçlıyor ve şehrin yeniden imarında uygulamayı hedefliyoruz. 

Sizinle geleceğimizi planlamak, şehrimizi birlikte inşa etmek ve sizi Belediye hizmetleri ile 

ilin yönetiminde görmeyi amaçlıyoruz. 

Fikirlerinizi önemsiyor ve projelerinize değer veriyoruz. Bu yüzden, proje bazlı 

beklentilerinizi karşılamak ve hayal ettiğiniz şehri tasarlamak istiyoruz. 

Şehirde yerel hizmetlerde bir proje kültürü oluşturmayı amaçlıyor, sizlerden gelen fikirlerle 

bir proje havuzu oluşturmayı hedefliyor ve şehrimizdeki hemşehri hukukunu sizinle birlikte 

güçlendirmek istiyoruz. 

2. Yarışma Hakkında 

Bu yarışma, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 
ve başvurusu ücretsiz olan Türkiye geneli ödüllü bir faaliyettir.  

Demokrasiden insan haklarına, engellilerden dezavantajlı vatandaşlarımıza, çocuktan aileye, 

kültür ve sanattan gençlik ve spora, erişilebilirlikten ulaşılabilirliğe, çevreden kuraklığa, göç 

probleminden küresel ısınma sorununa, imardan inşaya, bisikletten uçurtmaya, teknolojiden, 

yazılımdan, yoldan, topraktan, gölden, havadan, sudan ve her türlü fikirden bir proje yapmanızı 

istiyoruz. 

En fazla 1(bir) değerli proje fikrinizle başvuruda bulunabileceğiniz bu yarışmada, proje 

taslağınızı birfikrimvar.van.bel.tr kurumsal web sitemize yükledikten sonra proje fikriniz, 

ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında başarılı çalışmalara imza atan bağımsız değerlendiriciler 
tarafından puanlanacaktır.(Hâlihazırda belirlenen jüri üyeleri daha sonra ilan edilecektir.) 

Size ait her hangi bir bilgi ve veriye ulaşması mümkün olmayan değerlendiriciler tarafından 

verilecek puanlar aritmetik olarak hesaplanacak ve puanı en yüksek ilk 30(otuz) proje fikri 

değerlendirme komisyonunca yüz yüze dinlenilmek üzere değerlendirmeye alınacak. Fakat yüz 

yüze değerlendirme, sistem üzerinden bağımsız değerlendiriciler tarafından verilen değerlendirme 

puanınızı en fazla %10 etkileyecektir. Belediye Başkanlık Makamı ve daha kalabalık bir 

değerlendirici grubu önünde yapacağınız sunum sonrası ilk 30 proje arasındaki projeler aynı gün 
açıklanacak olup, tarihi sonradan açıklanmak üzere ödül töreni yapılacaktır. 

 

 



3. Yarışmacılardan İstenenler 

Proje fikrinizi yazmadan önce başvuru esnasında vermiş olduğunuz kişisel bilgiler 

kesinlikle değerlendiriciler tarafından görülmeyecektir. Fakat proje metni içerisinde kendinizi belli 

ettirecek isim, aile, eğitim, çalışma alanı vb. bilgileri paylaşmanız değerlendiriciler tarafından 

olumsuz karşılanacak ve puanınız düşürülecektir. En fazla 1(bir) adet başvuru yapabildiğiniz proje 

yarışması için bazı bölümlerde harf-karakter kısıtlamasına gidilmiş olup, proje metninizi net ve 

anlaşılır yazmanız beklenilmektedir. Proje başvuru ekranından sizlerden aşağıdaki soruları 
cevaplamanız beklenilecektir. 

a) Proje Fikrinizin Başlığı 

b) Proje Fikrinizi Açıklar Mısınız? 

c) Projenizin Amacı Nedir? 

d) Projeni Fikrinizin Uygulanması Halinde Şehrimizin Kazanımları Neler 

Olacaktır? 

e) Projenizin Her Hangi Bir Yerde Bir Örneği Var Mı? 

f) Projenizin Uygulanması Halinde Belediyemize Yaklaşık Maliyetini Biliyor 

Musunuz? 

g) Proje fikrinizle ilgili varsa önerileriniz? 

Bununla birlikte, elden, posta ve dilekçe ile her hangi bir başvuru alınmamakta olup, bütün 

başvurular sadece kurumsal internet sitemiz olan birfikrimvar.van.bel.tr adresinden yapılacaktır.  
İnternet üzerinden yapılan başvurular ayrıca çıktısı alınıp belediyemize gönderilmeyecektir. 

4. Değerlendirme 

Projeler yarışması iki farklı değerlendirmeye alınacak olup, ilk değerlendirme Van Büyükşehir 

Belediyesinin belirlediği 9(dokuz) kişilik bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Bu jürinin 

değerlendirmesi sonucunuzu %90 etkileyecek olup, puan ortalaması en yüksekten başlamak üzere 

ilk 30 proje arasındaki proje fikri içerisinde kalmanız halinde Belediye Başkanlık Makamı ve daha 

kalabalık bir değerlendirici grubu önünde yapacağınız sunumunuzdan sonra puanınızı en fazla  %10 

etki edecek bir değerlendirme sürecine geçeceksiniz. Yarışma sonuçları aynı aynı gün açıklanacak 

olup, en kısa sürede ödül töreni yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



Birinci ve ikinci değerlendirme aşağıda gösterildiği üzere yapılacaktır. 

BİRİNCİ DEĞERLENDİRME 

S.No DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VERİLECEK MAKSİMUM 

PUAN(100 ÜZERİNDEN) 

1 PROJE FİKRİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ 

PUANLAYINIZ. 

MAX. 30(OTUZ) 

2 PROJENİN UYGULANMASI HALİNDE 

TOPLUMSAL FAYDASI NE KADARDIR? 
PUANLAYINIZ  

MAX. 30(OTUZ) 

3 PROJENİN ÖZGÜNLÜĞÜ VAR MI? 
PUANLAYINIZ. 

MAX. 10(ON) 

4 PROJENİN ANLATIMI BAŞARILI MI? 
PUANLAYINIZ. 

MAX. 10(ON) 

5 PROJE METNİNİN BÜTÜNCÜL 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

MAX. 10(ON) 

BİRİNCİ DEĞERLENDİRME TOPLAM PUANI MAX. 90(DOKSAN) 

İKİNCİ DEĞERLENDİRME 

SUNUM GENEL DEĞERLENDİRME MAX.10(ON) 

BİRİNCİ VE İKİNCİ DEĞERLENDİRME TOPLAM 

PUANI 

MAX.90+MAX.10=MAX.100 

 

 

 

 

 

 



5. Ödüller: 

Yarışma kapsamında dereceye girecek kişilerin ödül sıralaması şu şekilde olacaktır: 

Birinci seçilen projenin ödülü: 15.000TL 

İkinci seçilen projenin ödülü: 10.000TL 

Üçüncü seçilen projenin ödülü: 7.500TL 

İlk üçe girmediği halde projesi jüri tarafından başarılı görülen diğer en başarılı 7 projenin fikir 
sahiplerine ise 1000’er TL jüri özel ödülü verilecektir.  

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca ilk 30 başarılı proje fikri arasına giren katılımcılar 

arasından 3 başvurucuya özel ödül verilecek olup, ikinci değerlendirme aşamasına kalan tüm 
katılımcılara Büyükşehir Yayın Evimizin ilimizi konu alan en güzel eserleri takdim edilecektir. 

6. Sonuçların Duyurulması Ve Ödüllendirme 

Yarışmanın sonucu Van Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyenin resmi internet sitesinde 
(www.van.bel.tr) ilan edilecektir. 

7. Seçilen Projenin Hayata Geçirilmesi 

Ödülü kazanan projenin telif hakkı, proje yarışmasını düzenleyen ve ödülü veren Van Büyükşehir 

Belediyesi’ne geçecektir. Uygun görülen projeler Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata 

geçirilebildiği takdirde proje yazarı tarafından hiç bir hak iddia edilemeyecektir. Van Büyükşehir 

Belediyesi’nin ödül alan projeleri gerçekleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Proje sahibi isteği 

halinde projenin Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi esnasında projeye 
katkıda bulunma hakkına sahiptir. 

 


