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1. AMAÇ 

Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, 
ödüllendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi 
amacıyla, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından her yıl Ulusal Peyzaj Mimarlığı 
Ödülleri verilir. 

2. KAPSAM 

Peyzaj Mimarları tarafından tasarlanan kamusal açık ve yeşil alanların sosyal, 
ekonomik, ekolojik, çevresel, kültürel ve tarihi açıdan korunmuş ve özen gösterilmiş; 
sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik, iklim dostu, iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin 
azaltılmasına yönelik bulunduğu yörenin doğal ve kültürel değerleriyle bütünleşik, 
erişilebilir mekân çözümlerini sunması beklenmektedir.  

3. ÖDÜLLER 

Ödüller toplamda 9 (dokuz) farklı dalda verilmektedir. 

3.1. Genel Kategori Proje Ödülü 

2015 yılından sonra uygulanmış ve bitmiş, proje yöneticisinin/müellifinin Oda'ya 
kayıtlı Büro Tescil Belgeli Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu 
ödül dalında başvuruda, projenin plan detay ve kesitlerinin yanı sıra uygulama 
sonrasında çekilmiş en az 10 adet, 2500 piksel çözünürlükte fotoğraf ve proje raporu 
yer almalıdır.   

Başvuruda bulunabilecek projeler: Kentsel Tasarım veya Yerleşim Yeri Kategorilerine 
girmeyen her türden kamusal, kurumsal veya özel peyzaj alanları, tarihi koruma, 
peyzaj onarım veya koruma projeleri, yeşil çatı, yağmur suyu yönetimi, sürdürülebilir 
tasarım, ulaşım veya altyapı tasarımları, peyzaj sanatı veya enstalasyonu, iç mekan 
peyzaj tasarımı vb. uygulanmış projeler bu kategori içerisinde değerlendirilir. 

Bu ödül dalında 1 (bir) adet Genel Kategori Ödülü verilir. Seçici Kurul 
değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Genel Kategori Teşvik 
Ödülü verilebilir. 

3.2. Yerleşim Yeri Proje Ödülü 

2015 yılından sonra uygulanmış ve bitmiş, proje yöneticisinin/müellifinin Oda'ya 
kayıtlı Büro Tescil Belgeli Peyzaj mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu 
ödül dalında başvuruda, projenin plan detay ve kesitlerinin yanı sıra uygulama 
sonrasında çekilmiş en az 10 adet, 2500 piksel çözünürlükte fotoğraf ve proje raporu 
yer alacaktır. 

Başvuruda bulunabilecek projeler: 1000 m² ve üstü müstakil, yüksek katlı ya da toplu 
konut alanlarıdır. Aile çiftlikleri, kentsel dönüşüm projeleri, tarihi konut dokuları 
koruma projeleri, yenileme projeleri, Çocuk Esirgeme, Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon merkezleri vb. uygulanmış projeler bu kategori içerisinde 
değerlendirilir. 

Bu ödül dalında 1 (bir) adet Yerleşim Yeri Proje Ödülü verilir. Seçici Kurul 
değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Yerleşim Yeri Proje 
Teşvik Ödülü verilebilir. 
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3.3. Kentsel Tasarım Ödülü 

2015 yılından sonra projelendirilmiş, uygulamasına henüz geçilmemiş ya da 
uygulaması tamamlanmamış, proje yöneticisinin/müellifinin Oda’ya kayıtlı Büro Tescil 
Belgeli Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir.  Bu ödül dalında 
başvuruda, projenin plan detay, kesit ve projeyi anlatan 3 boyutlu görselleri yer 
alacaktır. 

Başvuruda bulunabilecek projeler: Kamusal, kurumsal veya özel peyzaj alanlarında 
uygulanmış, uygulamasına başlanmış ya da fikir projesi olarak geliştirilmiş kentsel 
ölçekteki projeler, sokak iyileştirmeleri, kıyı projeleri, karma kullanımlı tasarımlar, 
farklı ölçeklerde (semt, mahalle, kent) mekan tasarım ve ıslah projeleri, yağmur suyu 
yönetimi, ulaşım veya altyapıya ilişkin mekan tasarımları, sanat ve daha fazlasını 
içerebilecek toplumsal iyileştirmeler bu kategori içerisinde değerlendirilir.  

Bu ödül dalında 1 (bir) adet Kentsel Tasarım Proje Ödülü verilir. Seçici Kurul 
değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Kentsel Tasarım Proje 
Teşvik Ödülü verilebilir. 

3.4. Analiz ve Planlama Ödülü 

2015 yılından sonra gerçekleştirilmiş; kentsel, kırsal veya bölgesel planlama 
çalışmaları; terkedilmiş endüstri/maden alanları için yenileme/onarım planları; yasal 
mevzuat gerekliliği çevresel planlama; doğal, kültürel koruma planları vb. konularında 
geliştirilen çalışmalar bu kategori içerisinde değerlendirilir. Bu ödül, proje 
yöneticisinin/müellifinin Oda'ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser 
sahiplerine verilir. Ödül dalında 1 (bir) adet Analiz ve Planlama Ödülü verilir. Seçici 
Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Analiz ve Planlama 
Teşvik Ödülü verilebilir. Bu daldaki başvuruların uygulanmış olması zorunlu değildir. 

3.5. Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımında Sürdürülebilir 
Uygulamalar ve Projeler Ödülü 

2015 yılından sonra projelendirilmiş, uygulanmış, uygulamasına henüz geçilmemiş 
ya da uygulaması tamamlanmamış, proje müellifliği ile ilgili tüm sorumluluk katılan 
kuruluşa ait olmak koşuluyla eser sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Bu ödül 
dalında başvuru eğer uygulanmamışsa projenin plan detay, kesit ve projeyi anlatan 
3 boyutlu görselleri; uygulanmamış ya da uygulama aşamasındaysa projenin plan 
detay ve kesitlerinin yanı sıra uygulama sonrasında çekilmiş en az 10 adet, 2500 
piksel çözünürlükte fotoğraf ve proje raporu yer alacaktır.   

Bu ödül dalında 1 (bir) adet ödül Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj 
Tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Ödülü için verilir. Seçici Kurul 
değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Kamu Tarafından 
Gerçekleştirilen Peyzaj tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Teşvik 
Ödülü verilebilir. 

3.6. İletişim Ödülü 

Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir ve adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilir. 
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3.7. Mesleğe Katkı Ödülü 

Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin çalışma alanlarının, tekniklerinin, teknolojilerinin, 
tarihinin veya kuramının aktarılması yönünde mesleğin gelişimine katkıda bulunan 
kişilere verilir. Bu ödül dalında en fazla 1 (bir) adet ödül verilir. Ödüller kişi veya 
kurumlara verilebilir. 

Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir ve adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilir. 

3.8. Prof. Dr. Selami Sözer Genç Peyzaj Mimarı Ödülü 

Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı mesleğine değerli katkı ve hizmetlerde bulunmuş olan 
ve 2019 yılında hayatını kaybeden değerli hocamız Prof. Dr. Selami Sözer anısına 
verilecektir. 

Bu ödül için 40 yaş altı Peyzaj Mimarlarının yapmış olduğu projeler, uygulamalar veya 
akademik çalışmalar dikkate alınacaktır. Oda üyeleri tarafından iletilen isimlerin, 
Raportörlük tarafından Seçici Kurula bildirimi sonrasında değerlendirmeye tabi 
tutularak ödül verilir.  

3.9. Onur Ödülü 

Peyzaj Mimarlığına ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na önemli katkı ve 
hizmetlerde bulunmuş kişilere verilir. Bu ödül dalında 1 (bir) adet Onur Ödülü verilir. 

Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir ve en az 3 (üç) aday arasından yapılan değerlendirme ile ödül verilir. 

4. SEÇİCİ KURUL, DEĞERLENDİRME VE RAPORTÖRLER 

4.1. Seçici Kurul 

Seçici Kurul, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu tarafından 7 (yedi) asli 
üye, 3 (üç) yedek üye olarak belirlenir. Seçici Kurul da yer alan Peyzaj Mimarlarının 
Oda üyesi olmaları zorunludur. 

Asli Seçici Kurul Üyeleri: 
Mehmet Cemil AKTAŞ, Peyzaj Mimarı 

Funda BAŞ BÜTÜNER, Peyzaj Mimarı 

Zeynep ERAYDIN, Şehir Plancısı 

Meltem ERDEM KAYA, Peyzaj Mimarı 

Yasin OTUZOĞLU, Peyzaj Mimarı 

Güven Arif SARGIN, Mimar 

Emrah YALÇINALP, Peyzaj Mimarı 

 

Yedek Seçici Kurul Üyeleri: 

Nesli Naz AKSU, Mimar, Peyzaj Mimarı 

Selin ÇAVDAR, Peyzaj Mimarı 

Özlem ŞENYOL KOCAER, Şehir Plancısı 

 

(İsimler, soyadına göre sıralanmıştır) 
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4.2. Seçici Kurul Çalışmaları ve Değerlendirme Ölçütleri 

Seçici Kurul, içinden bir kişiyi başkan seçer. Asli Seçici Kurul üyelerinden 
değerlendirmeye katılamayacak olanların yerine Yedek Seçici Kurul üyeleri atanır. 
Değerlendirme en az 7 (yedi) kişiyle yapılır. 

Seçici Kurul, değerlendirme aşamalarını ve şartnameye ek değerlendirme ölçütlerini 
kendisi saptar. Değerlendirmeyi yapar ve bunu bir rapor ile açıklar.  

4.3.Raportörler 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu tarafından Raportör olarak 3 (üç) 
kişi belirlenir. Raportörlerin Oda üyesi olmaları zorunludur. 

Raportör, teslim edilen pafta, dosya ve belgelerin şartnameye uygunluğunu kontrol 
ederek Seçici Kurul’u bilgilendirir. Raportör, değerlendirme çalışmalarını izleyerek 
Seçici Kurul’un belirleyeceği değerlendirme ölçütlerine uygun çizelgeler oluşturur. 
Değerlendirme sürecini ve sonuçlarını Seçici Kurul adına raporlar ve yayınlanmak 
üzere Oda Yönetim Kurulu’na iletir.  
 
Raportörler: 

Bilal Emre ARSLAN, Peyzaj Mimarı 
Elif PERÇİN, Peyzaj Mimarı 
Hüseyin Burak SEVİM, Peyzaj Mimarı 

5. KATILIM KOŞULLARI 

 5.1. Katılım 

Katılımcılar, her ödül dalı için ayrı ayrı ve istedikleri sayıda proje ile katılabilirler. 3.1. 
Genel Kategori Proje Ödülü, 3.2. Yerleşim Yeri Proje Ödülü, 3.3. Kentsel Tasarım 
Ödülü, 3.4. Analiz ve Planlama Ödülü dalında katılabilmek için, katılımcı(lar)ın 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası üyesi olması zorunludur. Firma ya da kurum adına 
sunulan çalışmalarda, proje yürütücüsünün ve ekipte yer alan Peyzaj Mimar(lar)ının 
isimlerinin belirtilmesi zorunludur. 

Gerçekleştirilecek ödül töreninde, katılım gösteren projelerden ödül alanlar sergilenir. 
Ödül alamayan projelerin sergilenmesi için proje sahibi tarafından sert (mukavva, 
fotoblok, vb.) bir zemin üzerine yapıştırılarak raportörlüğe teslim edilmesi halinde 
sergileme yapılabilir.  

3.7. Mesleğe Katkı Ödülü başvuruları, öneri ile veya doğrudan raportörlüğe kısa 
özgeçmiş ve portfolyo verilerek yapılabilir. Portfolyolar 20 sayfayı geçmemelidir. 
Teslimler, “.pdf” formatında 300 dpi çözünürlükte dijital olarak gerçekleşecektir. 
Katılımcıların veya başvuranların dosyayı dijital olarak ulusal@peyzajmimoda.org.tr 
adresine göndermek üzere “wetransfer” linki ile iletmeleri gerekir. 

3.8. Prof. Dr. Selami Sözer Genç Peyzaj Mimarı Ödülü başvuruları, öneri ile veya 
doğrudan raportörlüğe kısa özgeçmiş ve portfolyo verilerek yapılabilir. Portfolyolar 20 
sayfayı geçmemelidir. Teslimler, “.pdf” formatında 300 dpi çözünürlükte dijital olarak 
gerçekleşecektir. Katılımcıların veya başvuranların dosyayı dijital olarak 
ulusal@peyzajmimoda.org.tr adresine göndermek üzere “wetransfer” linki ile 
iletmeleri gerekir. 

mailto:ulusal@peyzajmimoda.org.tr
mailto:ulusal@peyzajmimoda.org.tr
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 5.2. Sunum 

3.1. Genel Kategori Proje Ödülü, 3.2. Yerleşim Yeri Proje Ödülü 3.3. Kentsel Tasarım 
Ödülü, 3.4. Analiz ve Planlama Ödülü ve 3.5. Kamu Tarafından Gerçekleştirilen 
Peyzaj Tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Ödülü dallarına yapılan 
başvurularda, her bir proje 2 (iki) adet A0 (1189 x 841 mm) sunuş paftası olarak, en 
az 200 dpi çözünürlükte, dijital olarak ulusal@peyzajmimoda.org.tr adresine 
göndermek üzere “wetransfer” linki ile iletmeleri gerekir. Paftanın sağ alt köşesinde 
proje ekibinin 6 haneli rumuzu yer alır. Rumuzlar; 18 punto, “Times New Roman” 
karakteri ile yazılır. Her türlü sunuş tekniği serbest olup, proje ile ilgili 500 kelimeyi 
geçmeyen açıklamalar bu pafta üzerinde yer alır. Proje başlığı paftanın üst kısmında 
yer alır, paftanın sağ üst köşesinde eserin hangi ödül dalında katıldığı 18 punto olarak 
yazılır. 

5.3. Proje Raporu 

Ödüller için başvuran katılımcılar, başvurdukları kategorinin kriterlerini ele alınarak en 
fazla 1300 kelime ile projenin konumunu, kapsamını ve boyutunu, saha ve bağlam 
incelemesini, tasarım programını, tasarım amacını, malzemeleri ve uygulama 
yöntemlerini (uygulanmışsa), çevresel etki ve endişeleri, müşteri ve diğer tasarımcılar 
ile işbirliğini ve diğer önemli konuları açıklamalıdır. Ödüller için başvuran katılımcılar 
en fazla 175 kelime ile projesini ve neden ödüle layık olduğunu açıklamalıdır. Proje 
raporunun olmaması, katılımcının diskalifiye edilmesine neden olacaktır. 

 5.4. Yasal Hükümler 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, teslim edilen ve/veya ödül kazanan eserlerin 
resimlerini Oda yayınlarında, web sayfasında, kataloglarda, sergilerde, ödül 
programının tanıtımında ve Peyzaj Mimarlığı ile ilişkili ürünlerde kullanma hakkına 
sahiptir. Teslim edilen eserler, Oda'ya ulaştıktan sonra geri çekilemez ve belirtilen 
tüm şartlar kabul edilmiş sayılır. 

Başvuru sahipleri; proje tasarımlarındaki özgünlük düzeyini zedeleyecek şekilde 
intihale yer vermemeleri gerekmektedir ve sorumludur. Oluşabilecek herhangi intihal 
durumunda TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın bir sorumluluğu bulunmaz. Eserler 
içerisinde bulunan ve telif hakkı gerektiren fotoğrafların TMMOB Peyzaj Mimarları 
Odası tarafından yayınlanması ve kullanılması konusunda fotoğrafçılarla anlaşmaya 
varılmasından sorumludur. Telif hakkı ile ilgili sorunlar var ise, katılımcılar tarafından 
çözümlenmiş olmalıdır. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, eserleri, fotoğrafları ve 
diğer proje unsurlarını kullanırken uygun atıflar/bilgiler verir; ancak telif hakkı ve 
ücretlerinin sorumluluğunu almaz. 

Ödüle başvuran veya aday gösterilen kişiler hakkında başta TMMOB Peyzaj 
Mimarları Odası olmak üzere, varsa bağlı olduğu (TMMOB'a bağlı) diğer Meslek 
Odaları'nın Onur Kurulu'nca verilmiş bir cezası olmaması; ilgili Oda'lar veya TMMOB 
tarafından aleyhinde kazanılmış bir yargı kararı olmaması gerekir. Ödül için 
başvurulmuş veya aday gösterilmiş eserlerin TMMOB veya bağlı Odalar tarafından 
kamu yararı gözetilerek açılmış ve aleyhte karara bağlanmış veya yarışma tarihinde 
sürmekte olan bir davanın konusu olmaması gerekir. Bu kurallara uymayan 
çalışmalar, Seçici Kurul ve raportörlük çalışmaları kapsamında elemeleri geçse ve 
ödül alsa dahi, durumun tespit edilmesi halinde ödül geri alınarak bu bilgi kamuoyu 
ile paylaşılır. 

mailto:ulusal@peyzajmimoda.org.tr
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TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, ödüllerin sonucunun ilan edilmesinden önceki 
herhangi bir aşamada, koşulları değiştirme veya yarışmayı iptal etme hakkına 
sahiptir. 

6. TESLİM 

Katılımcıların/başvuru sahiplerinin; 30 Nisan 2021 saat 17.00’a kadar, projelerini / 
başvurularını “12. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri” konu başlığı ile 
ulusal@peyzajmimoda.org.tr adresine dijital olarak iletmeleri gerekir. Bu tarihten 
sonraki katılımlar değerlendirme dışı bırakılır. 

7. SERGİ ve ÖDÜL TÖRENİ 

Ödüller her ödül dalında plaket olarak sunulur. Ayrıca, Oda'ya bağlı yayın 
organlarında ve ülke genelinde yer alan basın-yayın organ ve mecralarında ödül 
kazananların duyurusu yapılır. 

8. ÖNEMLİ TARİHLER 

İlan       : 01 / 04 / 2021 
Son Teslim      : 30 / 04 / 2021, Saat 17.00 
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi  : 01-09 / 05 / 2021 
Sonuçların Açıklanması    : 13 / 05 / 2021 

*(Ödül Töreni & Sergi daha sonra duyurulacaktır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ulusal@peyzajmimoda.org.tr
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EK-1 

 

Genel Kategori Proje Ödülü, Yerleşim Yeri Proje Ödülü, Kentsel Tasarım Ödülü ve 

Analiz ve Planlama Ödülü başvurusunda bulunacak ekiplerce doldurulacaktır. 

 

EKİP TEMSİLCİSİNİN BİLGİLERİNİN YAZILACAĞI BÖLÜM:   

 

 

AD SOYAD 

 

 

ADRES 

 

 

TELEFON 

 

 

GSM 

 

 

E-POSTA 

 

 

 

PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLERİN YAZILACAĞI BÖLÜM: 

 

RUMUZ 

 

…………………………………………………… (6 haneli rakamlardan 

oluşmak zorundadır) 

 

ÖDÜL 

BAŞVURU DALI 

 

 

PROJENİN YERİ 

VE ADI  

 

 

VARSA DAHA 

ÖNCE ALDIĞI 

ÖDÜLLER 
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EK-2 

 

Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve 

Projeler Ödülü başvurusunda bulunacak proje sorumlusu tarafından doldurulacaktır. 

 

BAŞVURU YAPAN KURUM BİLGİLERİNİN YAZILACAĞI BÖLÜM:   

 

 

KURUM ADI 
 

 

ADRES 
 

PROJE 

SORUMLUSU 

ADI SOYADI 

 

 

TELEFON 
 

 

GSM 
 

 

E-POSTA 
 

 

 

PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLERİN YAZILACAĞI BÖLÜM: 

 

RUMUZ 

 

…………………………………………………… (6 haneli rakamlardan 

oluşmak zorundadır) 

 

ÖDÜL 

BAŞVURU DALI 

 

 

PROJENİN YERİ 

VE ADI  

 

 

VARSA DAHA 

ÖNCE ALDIĞI 

ÖDÜLLER 
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EK-3 

 

Genel Kategori Proje Ödülü, Yerleşim Yeri Proje Ödülü, Kentsel Tasarım Ödülü, 

Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve 

Projeler Ödülü ve Analiz ve Planlama Ödülü başvurusunda bulunacak ekiplerce 

doldurulacaktır. 

 

 

EKİP ÜYELERİNİN BİLGİLERİNİN YAZILACAĞI BÖLÜM:   

 

 

 

SİCİL NO 

(PMO 

Üyesi ise) 

 

AD SOYAD 

 

MESLEK 
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EK-4 

 

Mesleğe Katkı Ödülü başvurusunda doldurulacaktır. 

 

 

 

 

 

ÖNERİDE 

BULUNANIN 

ADI SOYAD 

 

ÖNERİLEN 

KİŞİNİN  

ADI SOYADI 

 

KISA ÖZ 

GEÇMİŞİ 

 

(Şartnamenin 3.7. 

Maddesinde yer alan 

kriterler ek olarak 

iletilmelidir) 

 

GEREKÇE  
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EK-5 

 

Prof. Dr. Selami Sözer Genç Peyzaj Mimarı Ödülü başvurusunda doldurulacaktır. 

 

 

 

 

ÖNERİDE 

BULUNANIN 

ADI SOYAD 

 

ÖNERİLEN 

KİŞİNİN  

ADI SOYADI 

 

KISA ÖZ 

GEÇMİŞİ 

 

(Şartnamenin 3.8. 

Maddesinde yer alan kriterler 

ek olarak iletilmelidir) 

 

GEREKÇE  

 


