
 

 EN GÜZEL BAHÇE/TERAS ve BALKON YARIŞMASI 

 

 

 YARIŞMA KOŞULLARI 
- Yarışmayı Düzenleyen Kurum 

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 

 

- Destekleyen Kurumlar 
- ESBAŞ EYÜP BELEDİYESİ TANZİM SAT. HİZ. İNŞ. GIDA SAN. VE PAZ. A.Ş.   

- EYÜP MODESA 

 

- Yarışmanın Konusu 

 

    Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma, çevre sevgisini arttırmak ve çevreye 

karşı duyarlılık bilincini desteklemek, yaşanılan çevrenin estetik niteliğini geliştirmek, halkın 

yaşadığı alanın peyzajına  ve çevre düzenlemesine yönelik ilgisini teşvik etmek gibi amaçlarla 

düzenlenen ödüllü bir yarışmadır.   

 

- Yarışma Kategorileri    

 

- En Güzel Balkon 

- En Güzel Bahçe/Teras 

 

- Yarışmanın Amaçları 

 

-  Eyüpsultanda yeşil dokunun arttırılması, 

-  Yaşanılan çevrenin korunması, güzelleştirilmesi ve varlığının devam ettirilmesi, 
-  İlçede yaşayan vatandaşların çevreye olan ilgisinin ve çevre bilincinin arttırılması,   

-  Toplumun bitkilere olan ilgisinin ve sevgisinin arttırılması, 

-  Sürdürülebilir ekolojiyi destekleyen yaşam alanları oluşturulması, 

-  Estetik açıdan görsel kalitesi yüksek mekânlar tasarlanması, 

 

- Yarışmaya Katılım Koşulları 

 
•  Yarışma    ve   yarışmayla   ilgili  tüm   gelişmeler (https://www.eyupsultan.bel.tr/ ) web sayfasında 

yayınlanacaktır. 

• Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

• Eyüpsultan içinde yer alan özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara ait yarışma kategorilerine giren 

mekânların katılımına açıktır. 

• Yarışma konusu ile ilgili profesyonel hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar yarışmaya katılamaz. 
• Başvuru yapan herkes yarışmaya katıldığı mekânı yarışma sonuna kadar başvurduğu şekilde 

muhafaza etmeye özen göstermelidir. 

•  Her yarışmacı yalnızca bir kategoride yarışmaya katılım sağlayabilecektir. 

• Başvuru dosyaları jüri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmeden geçen 

teras ve balkonlar gerek duyulduğu takdirde jüri tarafından yerinde incelenecektir.   

• Eyüpsultan Belediyesi gerekli gördüğü durumlarda yarışmayı iptal etme ve yarışma şartlarında 

değişiklik yapma haklarını saklı tutar. 

https://www.eyupsultan.bel.tr/


• Yarışmaya seçici kurul ile onların birinci dereceden yakınları katılamayacaktır. 

• Yarışmaya katılanlar yukarıda sayılan tüm koşulları kabul etmiş sayılır. 

• Katılımcıların yarışmaya başvurduğu fotoğraflarının tüm yayın ve reklam hakları Eyüpsultan 

Belediyesi’ne aittir. Fotoğraflar belediyenin yayınlarında, reklam materyallerinde süresiz ve sınırsız 

olarak kullanılabilir. 

 

Başvuruda İstenen Belgeler ve Başvuru Şekli   

 
1. Yarışmaya katılmak isteyenlerin  0(531) 248 90 71  numaralı telefon hattına, WhatsApp veya BİP 

uygulamaları üzerinden isim, soyisim, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinizi 

gönderebilirsiniz. 
2. Yarışmaya katılan mekanın dijital fotoğrafları: 

- Mekânı en iyi ifade edecek şekilde çekilmiş olmalıdır. 

- Mümkünse katılınacak bahçe/teras ve balkon için, iç ve dış cephelerden olabildiğince farklı açıdan 

fotoğraflanmalıdır. 

- Yarışmaya en fazla 3 adet fotoğraf ile katılım sağlanabilir. 

- İnsansız hava aracı ve drone ile çekilen fotoğrafların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. 

3. Ortak mülkiyete konu mekanlar için ilgili kurum ve kuruluşun en üst düzeydeki yöneticisinin 

yarışmaya katılım onay yazısı 

4. Son başvuru tarihi 15 HAZİRAN ÇARŞAMBA günü saat 16.30' dur.    

 

- Genel Değerlendirme Ölçütleri    

 
Yarışmaya katılan mekanların ayrıntılı değerlendirmesi jüri üyeleri tarafından yapılacak olup, genel 

değerlendirme ölçütleri aşağıda sıralanmıştır. 

 

• Mekânın genel tasarımı 

• Mekânın işlevselliği 

• Mekânın estetik görünüşü ve bakımlılığı   

• Bitki kompozisyonu (çeşitlilik, tür seçimi, yer seçimi)   

• Kullanılan yapı ve dekorasyon donatılarının (mobilya, aksesuar, su unsuru vb.) uygunluğu 

• Kullanılan yapısal ve bitkisel malzemelerin uyumu 

  

- Yarışma Takvimi 

 
Başlama : 10 Mayıs 2022    

Son Başvuru : 15 Haziran 2022   

Başvuruların Değerlendirilmesi : 16-17 Haziran 2022      

Sonuçların Açıklanması : 17 Haziran 2022    

Ödül Töreni : 20 Haziran 2022     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Seçim Kurulu 

 

-  Eyüpsultan Belediyesi 
-  Hüseyin ACAR       ( Kemerburgaz Ziraat Odası Başkanı) 

-  Ali Kemal GÜLER  ( Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü, Ziraat Mühendisi) 

-  Ahu Vural Babuz     ( @bahcenitasarlayim Profil Hesap Yöneticisi, Peyzaj Mimarı) 

-  Ayşe Kübra EMREHAN               (Peyzaj Mimarı) 

-  Ömer ÇELİK                                 (Peyzaj Mimarı) 

-  Özlem KILIÇ                                 (Peyzaj Mimarı) 

-  Pelin YILDIRIM                            (Peyzaj Mimarı) 

-  Sümeyye ALÇEP                           (Peyzaj Mimarı) 

-  Anıl Okan ZENGİN                       (Fotoğrafçı) 

-  Burak ÖZTÜRK                             (Basın Danışmanı) 

 

 

- İletişim 

 
- Eyüpsultan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü     

  

    Telefon:  (0212) 440 05 34    

 

    Web:  https://www.eyupsultan.bel.tr/       

 

    E-Posta:  parkbahceler@eyupsultan.bel.tr      

    

-Ödüller 

    Yarışmada her iki kategoride de ilk 3 sırada yer alan yarışmacılara ödül verilecektir. Ayrıca her 

katılımcıya birer katılım sertifikası verilecektir. 

 

Kategorilere göre; 

 
•En güzel balkon: 

   
 1.        1.ye 20.000 TL hediye çeki   +  katılım sertifikası 

 2.        2.ye 10.000 TL hediye çeki   +  katılım sertifikası 

 3.        3.ye 5.000 TL hediye çeki     +  katılım sertifikası 

  

• En güzel bahçe/teras: 

 

 1.        1.ye 20.000 TL hediye çeki   +  katılım sertifikası 

 2.        2.ye 10.000 TL hediye çeki   +  katılım sertifikası 

 3.        3.ye 5.000 TL hediye çeki     +  katılım sertifikası    
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