BODRUM EN GÜZEL BAHÇE VE BALKON/TERAS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN TANIMI:
Bodrum Belediyesi, Bodrum Çevre Platformu ve Peyzaj Mimarlığı Muğla İl Temsilciliği
tarafından, Bodrum ilçe sınırları içerisinde, ilçe sakinlerinden oluşan katılımcıların Bahçe ve
Balkon/Teraslarının belirli kriterlere göre seçici kurul tarafından değerlendirilerek ilçemizin en
güzel Bahçe ve Balkon/Terasının seçileceği bir yarışmadır. Yarışma Bahçe ve Balkon/Teras
olarak iki farklı kategoriden oluşmaktadır.

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU:
Yarışmanın amacı, Bodrum ilçe sınırlarındaki konut bahçe ve balkon/terasları yarışma
ortamında değerlendirerek yeşil dokunun arttırılmasını, vatandaşların çevreye olan ilgisinin ve
çevre bilincinin arttırılmasını, çevremizi güzelleştirmeyi, görsel kalitesi yüksek mekanlar
yaratmayı ve sürdürülebilir yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmayı teşvik edici bir etki
yaratabilmektir. Egeli olma bilinciyle doğaya yakınlaşabildiğimiz anlar oluşturmak birincil
amaçtır.

KATILIM ŞARTLARI :
1-

Yarışmaya, Bodrum sınırlarında yaşayan herkes katılabilir.

2Yarışma konusu ile ilgili profesyonel hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar yarışmaya
katılamaz ve hak iddia edemezler.
3-

Katılımcı son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

4Seçici kurul değerlendirmesi fotoğraflar üzerinden yapılacaktır. Yarışmaya 15 Mart-10
Nisan 2018 tarihleri arasında başvuran katılımcıların en geç 30 Nisan 2018 saat 17.00'ye kadar
en az 5 adet renkli fotoğrafı Yarışma Seçici Kurulu'na teslim etmeleri gerekmektedir.
Fotoğraflardan biri bahçe ve balkon/teras düzenlemesinin genelini gösterir nitelikte olmalıdır.
Diğer fotoğraflar tasarımı yapılan bahçe, balkon/terasın farklı açılarından çekilmiş fotoğraflar
olup, mekanın bütünsel olarak algılanmasını anlatmalıdır.
5Fotoğraflar minimum 1024x768 piksel çözünürlükte ve jpeg formatında olmalıdır.
Fotoğraflar hem dijital (cd) hem de baskı (18x24) formatlarında teslim edilmelidir. Dijital
nüshaların içeriğinde, basılı nüshaların ise arka yüzüne başvuru sahibinin ismi yazılmalıdır.

6Katılımcıların yarışmaya başvurduğu fotoğraflarının tüm yayın ve reklam hakları
Bodrum Belediyesi, Bodrum Çevre Platformu ve Peyzaj Mimarlığı Muğla İl Temsilciliği'ne aittir
ve adı geçen kurumlarca yayın ve reklam materyalleri süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilir.
7Yarışmaya, Yarışma Seçici Kurul, Yarışma Sekretaryası ile onların birinci dereceden
yakınları katılmayacaktır.
9Bodrum Belediyesi, Bodrum Çevre Platformu ve Peyzaj Mimarlığı Muğla İl Temsilciliği,
ortak kararla gerek şartnamede, gerekse yarışma koşullarında isterse değişiklik yapabilir.
10Katılımcı, yarışmaya başvuracağı uygulama alanı için mülkiyet izinlerini almak
zorundadır.
11Başvuru yapan herkes yarışmaya katıldığı mekanı yarışma sonuna kadar başvurduğu
şekliyle muhafaza etmeye özen göstermelidir.
12-

Yarışmaya katılanlar yukarıda sayılan tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

13Son başvuru tarihi 30 Mart 2018'dir. Başvuru formları Bodrum Belediyesi Merkez Binası
Evrak Kayıt bölümüne elden teslim edilecektir.
14Katılımcılar 30 Nisan 2018 saat 17.00'ye kadar (madde 15'de talep edilen) materyalleri
A3 zarfı içine yerleştirip, zarfın üzerine Ad Soyad, Telefon ve Adres bilgilerini yazarak Bodrum
Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne elden teslim edeceklerdir.
15-

Başvuru dosyasında istenenler :

- Başvuru sahibinin bahçe ve balkon/teras düzenlemesine ilişkin düşünce ve duygularını içeren
yarım sayfayı geçmeyecek tanıtıcı yazı.
- Bahçe ve Balkon/Teras düzenlemesine ait en az 5 adet renkli fotoğraf ve cd'ye kaydedilmiş
dijital halleri.
16Yarışma Seçici Kurul değerlendirmesi 8-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında fotoğraflar
üzerinden ve uygulamaların yerinde görülmesi şeklinde olacaktır.
17-

İnternet üzerinden yapılan başvurular hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

18Katılımcılar Bodrum Belediyesi (www.bodrum.bel.tr), Bodrum Çevre Platformu
(www.bodrumcevreplatformu.com), Peyzaj Mimarlığı Muğla İl Temsilciliği'nden yarışma
şartnamesi ve başvuru formunu temin edebilirler.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ :
-Mekanın genel tasarımı ve çevreyle olan uyumu
-Mekanın estetik görünüşü ve bakımlılığı
-Mekanın işlevselliği
-Mekandan maksimum faydalanma
-Bitki kompozisyonu (çeşitlilik, tür seçimi, yer seçimi )
-Bitkilerin sağlıklı olup olmamaları. Sulama ve bakım ihtiyaçları.
-Kullanılan yapı ve dekorasyon elemanlarının (mobilya, aksesuar, su unsuru vb.) uygunluğu
-Kullanılan yapısal malzemenin uygunluğu.

YARIŞMA TAKVİMİ :
Yarışma başvurularının alınması

: 15 Mart-10 Nisan 2018

Fotoğraf teslimi son tarih

: 30 Nisan 2018

Başvuruların değerlendirilmesi

: 8-25 Mayıs 2018

Sonuçların açıklanması

: 1 Haziran 2018

Ödül öreni

: 7 Haziran 2018

JÜRİ ÜYELERİ :
H. Şeyda ŞENYILDIZ - Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ahmet ULUKART

- Bodrum Çevre Platformu

Osman AKKUŞ

- Bodrum Çevre Platformu

Figen UYANIK

- Peyzaj Mimarlığı Muğla İl Temsilcisi

YARIŞMA SEKRETARYASI :
H. Şeyda ŞENYILDIZ - Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ahmet ULUKART

- Bodrum Çevre Platformu

Ahu DURAN

- Peyzaj Mimarlığı Muğla İl Temsilciliği

NOT: 15 Mart -10 Nisan 2018 tarihi arasında doldurulan başvuru formları Bodrum Belediyesi
Evrak Kayıt birimine elden teslim edilecektir.
Fotoğraf teslimleri 30 Nisan 2018 tarihine kadar Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü'ne elden teslim edilecektir.
YARIŞMA ÖDÜLLERİ (HER KATEGORİ İÇİN)
1.lik ödülü :
2.lik ödülü :
3.lük ödülü:
4.lük ödülü:

Bir tam altın
Bir yarım altın
Bir çeyrek altın
Mansiyon

