
 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 
 

“BİR FİKRİM VAR” ADLI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 
 
 

1. YARIŞMANIN ADI: Bir Fikrim Var 
 
2. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 
 
3. YARIŞMANIN AMACI:  

 
Günümüzde özel sektörde olduğu kadar kamuda da önemli bir yeri olan yenileşim 
(inovasyon) kavramı; yeni veya önemli ölçüde değiştirilen hizmet veya iş süreçlerinin iş 
uygulamalarında, işyeri organizasyonu veya dış ilişkilerde bir organizasyonel yöntemin 
uygulanmasını kapsar. Yenilikçi kurumsal mekanizmaların, süreçlerin ve stratejilerin 
belirlenmesini gerektiren yenileşim kavramına uygun olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı 
Stratejik Planı’nda yer alan amaçlardan biri, hizmet kalitesinin iyileştirilmesidir. Yenileşimin 
en önemli unsurlarından biri, dinamik bir yönetişim anlayışının geliştirilmesidir. Hizmet 
kalitesini iyileştirmek için çalışanların karşılaştıkları verimlilik sorunlarını aşmak üzere 
getirecekleri önerilerin dikkate alınması; çalışanların yönetim, üretim ve karar alma sürecine 
katılmaları yönetişimin gerekliliklerinden biridir. “Bir Fikrim Var” adlı yarışma ile bu 
çerçevede yenileşim yönetişimi ve çalışanlar arasında yenilikçi düşünce yapısının 
oluşturulmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. 
  
4. YARIŞMANIN KONUSU: 
 
GİB’in merkez ve taşra teşkilatında sunulan hizmetlerde kalite ve verimliliği artırma ve 
yenilikçilik içeren uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik vergi uygulamaları, iş akışları, 
formlar, beyannameler vb. alanlarda getirilecek değişiklik önerileri. 
 
5. YARIŞMANIN DUYURULMASI:  
 
Yarışma, tüm vergi dairelerine asılacak afiş, GİB internet sayfası ve GİB intranet sitemlerinde 
yer alacak duyuru ile ilan edilecektir.  
 
6. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK KOŞULLAR:  
 
Yarışmaya yalnız GİB merkez ve taşra teşkilatı çalışanları katılabilir.  
Bir yarışmacı birden fazla öneri ile yarışmaya katılabilir. 
Birden fazla yarışmacı ekip halinde tek bir öneri verebilir. Ekip halinde yarışmaya katılacak 
yarışmacılar adına ekibin sorumlusu başvuracak, ek başvuru formunda diğer ekip üyelerinin 
bilgileri ayrıca doldurulacaktır. 
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7. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI  
 

a) Yarışmaya Son Katılım Tarihi  
 
Yarışmaya katılacak öneriler, 15.04.2008 tarihinden itibaren 31.07.2008 tarihi mesai saati 
bitimine kadar teslim edilmiş olmalıdır.  

 
b) Yarışma Başvurusunun Yapılması 
 

Başvuru sahipleri/ekip sorumluları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aşağıdaki internet adresinde 
yer alan başvuru alanını çevrim içi (online) doldurarak başvuracaklardır.  
 

www.gib.gov.tr 
 

8. YARIŞMAYA KATILACAK ÖNERİLERİN TESLİM EDİLME KOŞULLARI 
 

 
a) Öneriler, “Öneri Getirilmesine Neden Olan Sorun”, “Çözüm Önerisi” ve “Önerinin 

Sağlayacağı Katkı/ Getireceği Yenilik” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Her 
bölüm için GİB web sayfasında yer alan başvuru alanındaki ilgili bölümlere giriş 
yapılarak öneriler gönderilecektir.  

 
b) Başvuru alanındaki “Öneri Getirilmesine Neden Olan Sorun” bölümü 3000 karakter, 

“Çözüm Önerisi” bölümü 6000 karakter ve “Önerinin Sağlayacağı Katkı/ Getireceği 
Yenilik” bölümü 3000 karakter ile sınırlıdır. 

 
c) Ekip halinde başvurularda ekip sorumlusu tarafından başvuru alanının 

doldurulmasının yanı sıra “ekip üyesi ekle” düğmesi kullanılarak diğer ekip üyelerinin 
bilgileri de girilecektir.  

 
d) Başvuru yapan her yarışmacı/ekip, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş 

sayılır.  
 

e) Başvurularını yukarıda anlatıldığı şekilde yapmayanların başvurusu değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

 
9. YARIŞMAYA GİREN ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

I. ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRME KISTASLARI  
 
Yarışmaya katılan öneriler özel bir jüri tarafından, 
 
- Verimliliğe katkısı 

- Kalitenin geliştirilmesi 

- Süreçlerin geliştirilmesi 
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- Kamu kaynaklarından tasarruf 

- Hizmet gelişimi 

- Yenilikçilik, açısından değerlendirilecektir.  

 
II. JÜRİNİN OLUŞUMU 
 
a) Gelir İdaresi Başkanı, Mehmet Akif ULUSOY 
b) Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri, Kerim ÜNAL 
c) Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı, Alphan MANAS 
d) Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Ö. Çetin NUHOĞLU 

 
III. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI  
 
Sonuçlar, 15.10.2008 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde açıklanacak olup 
dereceye girenler şöyle ödüllendirilecektir: 
  
1.lik Ödülü 5.000 YTL  

2.lik Ödülü 3.000 YTL  

3.lük Ödülü 2.000 YTL  

5 Adet 1.000YTL değerinde mansiyon 

 
IV. Jüri Üyeleri’ne bu konudaki yönetmelikler doğrultusunda huzur hakkı ödenir. 

 


