Arkitera Belediye Ödülü 2013 Yılı Ödül Şartnamesi
"Belediye Ödülü 2013", belediyeler tarafından hayata geçirilen kamu hizmetlerini aynı zamanda
yakın çevresinde gayrimenkul alanında, kentli için olumlu yönde bir değer artışının
gerçekleşmesine sebep olan uygulamaların teşvik edilmesini hedeflemekte.
Bahsedilen kamu hizmetlerinin uygulandıkları kentlerde sağlıklı değer artışlarına sebep olması
ve kentlilerin yaşam kalitesinde doğrudan bir artış gözlemlenmesi beklenmekte.
Ödülün Niteliği
Bu ödül, belediyenin kente yapmış olduğu hizmetler neticesinde veya bu hizmetlerin gerçekleşmesi
için gerekli koşulları sağlamasında gösterdiği rolden ötürü belediyenin "tüzel kişiliğine" verilecek.
Katılım Koşulları
Türkiye sınırları içinde son beş yıl içinde (1 Ocak 2007'den sonra) tamamlanmış projeler
başvurabilir, aday gösterilebilir. Bir proje, ödüle en fazla iki defa aday olabilir.
Belediyenin insiyatifi ile hayata geçirilen projelerden ödülü kazanan Belediye'nin Başkan'ı ve
projeye katkı sağlamış ekibi ile ödülü almaya gelmesi gereklidir.
Projeye başvuru 1-10 sayfa arasında A3 formatında digital olarak ya da posta gönderimi ile
yapılacaktır.
İl, İlçe, Belde ve Büyükşehir belediyeleri katılabilir.
Değerlendirme Ölçütleri
Başvuruların değerlendirilmesi, 7 kişilik bir seçici kurul tarafından belirlenen kriterler
doğrultusunda yapılır.
Jüri üyeleri her ödül döneminde yeniden belirlenir. Ödül, Türkiye sınırları içinde son beş yıl içinde
(1 Ocak 2007'den sonra) uygulaması tamamlanmış bir "proje" üzerinden "tüzel kişiliğe" verilir.
Projeler başvurabilir, aday gösterilebilir. Bir proje, ödüle en fazla iki defa aday olabilir.
Seçici Kurul üyelerinin üretim sürecine dahil oldukları hizmetler ile başvurulamaz.
Seçici Kurul, yarışmaya katılan tüm projeleri, dijital ortamda ve (uygun gördüğü takdirde) iki
aşamada değerlendirecektir. İlk seçici kurul toplantısı 2013 Şubat ayında yapılacak ve seçici
kurulun ikinci bir jüri oturumu yapılıp yapılamaması kararına bağlı olarak, yarışma raportörlüğü
seçilen finalistleri ikinci jüri toplantısına dek gezerek her bir aday için rapor hazırlayacaktır.
Yapılması kararı alındığı takdirde, ikinci jüri toplantısı ileriki haftalarda gerçekleştirilecektir. Seçici
kurul, Belediye Ödülü'nü almaya hak kazananlara karar verecektir. Jüri gerekli gördüğünde
raportörden bağımsız olarak iki toplantı arasında hizmetleri yerinde incelemek ya da bilgi almak
isteyebilir. Oy çokluğuyla karar verecek jürinin kararı değiştirilemez, jüri kararına itiraz edilemez.
Seçici kurul finale kalan 10 adet proje sahibi Belediyeden belirlenecek bir tarihte sunum yapmaları
istenecektir.
Ödül 2 projeye verilecektir. Bir ödül "stratejik yaklaşım"a bir diğeri de "uygulama"ya verilecektir.
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Ümit Mesci (Arkitera Mimarlık Merkezi)
Başvuru
Aday hizmetler, başvuru ve nominasyon yöntemi ile seçilir. Başvurular hem
kurumlar hem de nominatörler tarafından yapılabilir.
Başvuru için ödül sekretaryasına "Hizmet ve Nominatör Bilgi Formu" aracılığıyla bilgiler iletilir.
Katılım Ücreti
Ödüle başvuru için herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.
Gizlilik
Aday başvuruları gizli tutulacaktır.
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