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ÇEVRE KORUMA HAFTASI NEDENİYLE ÇEVRECİLERİ ÖDÜLLENDİRİYORUZ 

DÜZENLEYEN KURUM  
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

 

KATILIM ALANLARI 

 

➢ Balkon düzenlemeleri, 

➢ Site/apartman bahçe düzenlemeleri, 

➢ Müstakil ev bahçe düzenlemeleri, 

➢ İşyeri bahçe düzenlemeleri, 

 

KONU 

 

Talas Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan “Güzel Peyzaj” çalışmalarının 

ödüllendirilmesi, çevre bilincini ve çevre sevgisini artırmak, yaşanılan çevrenin görsel 

niteliğini desteklemek, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek 

amacıyla yapılan bir çalışmadır. Yarışma değildir.  

 

AMAÇ 

 

➢ Talas’ta yeşil dokunun artırılması, 

➢ Vatandaşların çevreye olan ilgisinin ve çevre bilincinin artırılması, 

➢ Çevremizi güzelleştirmek, 

➢ Görsel kalitesi yüksek kentsel mekânlar oluşturmak, 

➢ Toplumun çiçek ve diğer süs bitkilerine olan ilgisini artırmak, 

➢ Sürdürülebilir yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak, 

 

KATILIM TAKVİMİ 

 TARİH FAALİYET 

1 5 Haziran 2020 Duyuruların yapılması. 

2 5 -11 Haziran 2020 
11/05/2020, saat 17.30’a kadar başvurular ve fotoğraflar 

www.talas.bel.tr internet adresinden teslim edilmelidir. 

3 12-16 Haziran 2020 

Başvuru formu ve fotoğraflar incelenerek yerinde incelenmesi 

uygun görülen balkonların yetkili ekip tarafından sahada 

tespitinin yapılması. 

4 17- Haziran 2020  
“Güzel Peyzaj” ödüle layık görülenlerin ilan edilmesi. 

(www.talas.bel.tr  internet adresi üzerinden yapılacaktır.) 

http://www.talas.bel.tr/
http://www.talas.bel.tr/
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KATILIM ŞARTLARI 

 

➢ Talas ilçe sınırları içerisinde yaşayan herkesin katılımına açıktır. 

➢ Profesyonel hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar bu etkinliğe katılamaz. 

➢ Başvuru yapan herkes katıldığı mekânı değerlendirme sonuna kadar başvurduğu şekilde 

muhafaza etmeye özen göstermelidir. 

➢ Katılım ücretsizdir. 

➢ Katılımcı son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. 

➢ Katılımcılar yukarıda sayılan tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

➢ Katılımcıların başvurduğu fotoğraflarının tüm yayın ve reklam hakları Talas Belediyesine 

aittir. Fotoğraflar belediyenin yayınlarında, reklam materyallerinde süresiz ve sınırsız 

olarak kullanılabilir 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 

 

➢ Katılımcılar web sitesindeki (www.talas.bel.tr) linkte başvurarak katılabilirler. 

➢ Katılabilmek için formun eksiksiz doldurulması esastır. Tüm katılımcılar tarafından 

eksiksiz ve tam doldurulmak zorundadırlar. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olması 

durumunda başvuru değerlendirmeye alınmazlar.  

➢ Web sitesinden yapılan başvurulardaki sunulacak olan fotoğraflar yüksek çözünürlükte 

anlaşılır olmalıdır. 

➢ Katılımcılar Talas Belediyesine en fazla 3 (üç) adet fotoğraf ibraz edilmelidir. Fotoğraflar 

mekânların farklı açılarından çekilmiş olup mekânın bütününü net bir şekilde gösteriyor 

olması gerekmektedir. 

➢ Belediye gerektiğinde şartlarda değişiklik yapabilir. 

➢ Ödüller daha sonra komisyon tarafından belirlenecektir. 

 

 

İLETİŞİM  

 

➢ Talas Belediyesi  

➢ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  

05314212525 

http://www.talas.bel.tr/

