
  
  

10. PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ   

BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ   

ŞARTNAMESİ   

   

   

    
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    



1. GENEL BİLGİLER   

   

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri; TMMOB Peyzaj 

Mimarları Odası (PMO) ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) 

ortaklığında düzenlenmekte, sekretaryası TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından 

yürütülmektedir.   

Bu şartname “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir 

ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” referans alınarak 

hazırlanmıştır.   

Raportörlük iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.   

Adı   TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez   

Adresi   Konur 2 Sokak No:34/8 Kızılay / ANKARA   

Telefon Numarası   0 312 418 62 50   

Faks Numarası   0 312 419 64 27   

Web Adresi   http://www.peyzajmimoda.org.tr/   

E-posta Adresi   bitirme@peyzajmimoda.org.tr   

   

2. AMAÇ VE KAPSAM   

   

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri;   

- Mesleğe adım atma aşamasında olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerine 

ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretme düşünce ve cesaretinin 

kazandırılması,  

- TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile Peyzaj Mimarı adayları arasındaki bağın 

güçlendirilmesi,   

- Peyzaj Mimarlığı disiplini ile ilgili profesyonellerin, yaratıcı Peyzaj Mimarı 

adaylarını keşfetmesine olanak sağlanması,   

- Ülkemizde yer alan farklı üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde 

uygulanmakta olan eğitim yaklaşımlarının izlenebilmesi,   

- Peyzaj Mimarlığı mesleğinin görünürlüğünün artırılması amacıyla verilir.   

   

Ödüller, ülkemizde yer alan Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin planlama ve tasarım 

stüdyolarında proje hazırlayan lisans öğrencilerinin başvurularına açıktır.    

   

http://www.peyzajmimoda.org.tr/
http://www.peyzajmimoda.org.tr/
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Ödüllerin konusu, Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 

Akademik Takvimi içinde son sınıf öğrencilerinin planlama ve tasarım stüdyolarında 

ürettikleri proje çalışmalarıdır.   

  

3. DANIŞMA KURULU, SEÇİCİ KURUL, RAPORTÖRLER ve DEĞERLENDİRME   

3.1. Danışma Kurulu, Seçici Kurul ve Raportörler   

  

Tüm isimler soyadına göre alfabetik sırayla verilmiştir.   

Danışma Kurulu   

Özay YERLİKAYA, Peyzaj Mimarı   

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri   

Rüya YILMAZ, Prof. Dr., Peyzaj Mimarı   

PEMKON Dönem Başkanı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel 

Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı   

Asli Seçici Kurul Üyeleri:   

• Süveyda BAYRAKTAR ATAGÜR, Peyzaj Mimarı  

• Funda BAŞ BÜTÜNER, Doç. Dr., Peyzaj Mimarı  

 •  Hasan Okan ÇETİN, Öğr. Gör., Mimar  

• Ömer Hamdi KIRAL, Öğr. Gör., Şehir Plancısı    

• Erhan ÖNEN, Dr., Peyzaj Mimarı  

  

Yedek Seçici Kurul Üyeleri:   

• Ömer Faruk AĞIRSOY, Arş. Gör., Mimar   

• Esin Duygu DÖNER, Arş. Gör., Şehir Plancısı  

• Nihan YEĞİN YARAYAN, Dr., Peyzaj Mimarı  

  

Raportörler:   

• Bilal Emre ARSLAN, Peyzaj Mimarı  

• Elif PERÇİN COŞKUN, Peyzaj Mimarı 

• Hüseyin Burak SEVİM, Peyzaj Mimarı   

   

3.1. Değerlendirme   

Seçici Kurul, değerlendirme aşamalarını ve değerlendirme ölçütlerini kendisi 

saptayacak ve değerlendirme, planlama ve tasarım dallarında yapılan katılımlar için 

ayrı olarak Asli Seçici Kurul oyları ile yapılacaktır. Değerlendirme sonuçları seçici kurul 

raporu ile birlikte katılımcılara açıklanacaktır.   



4. ÖDÜLLER   

Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda seçilen 5 (beş) projenin sahiplerine, 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu’nca tarihi belirlenecek olan sergi ve 

ödül töreninde 5 (beş) adet eşdeğer ödül verilecektir. Katılımların planlama ve tasarım 

dallarına göre nicel ve nitel dağılımını gözeterek, bu 5 ödülün dallar arasında 

dağıtılması seçici kurul tasarrufundadır.  Ayrıca talep eden tüm katılımcılara “Katılım 

Belgesi” verilecektir.   

   

  

  

5.  TAKVİM   

10. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri takvimi aşağıdaki 

gibidir.   

   

İlan tarihi   07.06.2022  

Son soru sorma tarihi   17.06.2022   

Soruların yanıtlanması  24.06.2022   

Projelerin son teslim tarihi ve saati   08.08.2022, saat: 17.00   

Seçici Kurul’un değerlendirme tarihi   11-14.08.2022  

Sonuçların açıklanması tarihi       16.08.2022   

Sergi ve Ödül Töreni yeri ve tarihi   

   

Oda Yönetim Kurulu’nca ileri bir tarihte   

Oda web sitesi üzerinden ilan edilecektir.   

  

6.KATILIM, TESLİM VE YASAL HÜKÜMLER   6.1.Katılım Esasları   

  

• Türkiye ve KKTC’deki bir Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 2021 – 2022 Eğitim ve 

Öğretim Yılı Akademik Takvimi içinde son sınıf lisans öğrencisi olmak ve teslim 

edilen projeyi bitirme projesi olarak kabul edilebilecek planlama stüdyosu, 

tasarım stüdyosu veya proje dersleri kapsamında hazırlamış olmak,  • 

Danışman Kurul, Seçici Kurul ve raportörlerle birinci dereceden akraba 

olmamak,   

• Projenin hazırlandığı ve ilandan, değerlendirme sonuna kadar geçen dönem 

itibariyle, Danışman Kurul, Seçici Kurul ve raportörlerin stajyeri veya çalışanı 

statüsünde bulunmamak,   

• Ekip olarak hazırlanmış bir proje ile katılım halinde, tüm ekip üyeleri yukarıdaki 

koşulları karşılamalıdır,   



• Ekip olarak hazırlanmış projelerde kurumlara karşı eşit sorumlulukta olmakla 

beraber, ek sorumluluğu kurumlarla iletişimle sınırlı olmak üzere bir ekip 

temsilcisi belirtilmelidir.   

6.2.Teslim Esasları   

a) Proje çalışmaları, vurgulanmak istenen ve önemli görülen tüm fikir,  tasarım 

detaylarını (şematik anlatım, analiz, plan, kesit, perspektif, maket fotoğrafı vb.) ve 

yazılı anlatımları içerir. Sunum dili İngilizce/Türkçe ve sunum tekniği serbesttir.   

b) Sunumlar dikey yönelimli kullanılacak A0 ebatlarında 2 paftayı ve 250 mb’ı 

aşmayacak şekilde, en az 150 DPI nokta yoğunluğunda ve/veya her A0 için 

4961*3508 piksel çözünürlükte JPEG veya PDF formatında tercihen kayıpsız 

sıkıştırılmış dijital formatta hazırlanacaktır. 2 adet A0 kullanıldığı durumlarda 

tercihen teslimin bütünleşik olarak tek JPEG veya PDF dosya olarak da 

gönderilebilir.    

c) Başvuru dosyası içindeki EK-1 çıktı alınarak elle, EK-2 bilgisayar ortamında 

doldurulacak, katılımcıların 2021-2022 döneminde son sınıf kaydını gösteren her 

ekip üyesi için ayrı ayrı alınmış öğrenci belgeleri ile birlikte renkli biçimde taranarak 

tek bir PDF dosyası içerisinde eksiksiz olarak birleştirilecektir.    

d) Teslim edilen bütün dosyalara isim olarak katılım dalı ve ekip rumuzu konulacaktır.   

(Ör: planlama-123456.jpg, tasarım-123456.jpg, planlama-tasarım123456.jpg, 

planlama-123456.pdf, tasarım123456.pdf, planlama-tasarım123456.pdf, 

planlama-123456.rar, tasarım-123456.rar, planlama-tasarım123456.rar gibi)   

e) Hazırlanan dijital proje paftaları, sayısal başvuru dosyası ile birlikte bir ZIP veya 

RAR paketi içerisinde sıkıştırılmış tek dosya olarak wetransfer ile raportörlük 

eposta adresine gönderilecektir. Wetransfer dışında yöntemlerle yapılan teslimler 

kabul edilmeyecektir. Teslimin internete dayalı nedenlerle raportörlüğe ulaşmamış 

olması raportörlüğün sorumluluğunda değildir. Olası iletim hatalarının önüne 

geçmek için Wetransfer’e yapılan yükleme sonrasında katılımcıya gelen 

bilgilendirme iletisinde bulunan indirme linkinin kopyalanarak ayrıca 

bitirme@peyzajmimoda.org.tr adresine gönderilmesi ve wetransfer’den 

gelen gönderim ve indirme bilgilendirme iletilerinin saklanması önerilir.   

f) Her A0 paftanın sağ üst köşesinde proje ekibinin 6 haneli rumuzu yer alacaktır. 

Rumuzlar artarda tekrar etmeyen ve sıralı olmayan rakamlardan oluşacak, 18 

punto ile yazılacaktır. 2 adet A0 kullanılması durumunda her A0’in sağ alt 

köşesinde asılış şeması verilecektir.    

g) Grafik gösterimlere ilave olarak ihtiyaca göre yazılı açıklama ve raporlar 500 

kelimeyi geçmeyecek şekilde pafta üzerinde bir bütün olarak veya paftanın uygun 

yerlerine dağıtılmış biçimde verilebilir.   

h) Üzerinde yarışma ekibinin öğrencisi olduğu üniversite veya kimliklerine dair bilgi 

veren logo, yazı ve/veya işaret bulunan paftalar değerlendirme dışı bırakılır.   



  

6.3.Yasal Hükümler   

  

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, teslim edilen ve/veya ödül kazanan eserlerin bunlarla 

sınırlı olmamak kaydıyla, Oda etkinliklerinde, Oda yayınlarında, web sayfasında, 

kataloglarda, sergilerde, ödül programının tanıtımında vb. sayısal-basılı yayınlar ile 

Oda tarafından hazırlanan kupa, kalem, hatıra eşyası vb. ürünlerde proje sahiplerine 

atıfta bulunarak kullanma hakkına sahiptir. Proje sahipleri katılım göstererek bu 

kullanım haklarını Oda’ya teslim etmiş sayılır. Teslim edilen eserler, Oda'ya ulaştıktan 

sonra geri çekilemez.   

   

Başvuru sahipleri; 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.   

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, ödüllerin sonucunun ilan edilmesinden önceki 

herhangi bir aşamada koşulları değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.   

Bu şartnamede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen projeler, değerlendirme dışı 

bırakılır. Eğer bu durum değerlendirmeden sonra tespit edilmiş ve ilgili proje ödül almış 

ise ödülü geri alınır ve jüri değerlendirmesinde sıradaki elenmiş projeye verilir. Bu 

durum Oda web sitesinden duyurulur.   

   

7. SONUÇLARIN İLANI   

   

Projelerin değerlendirilmeleri sonunda ödül kazananlar, Seçici Kurul’un ıslak imzalı 

tutanak ve raporları ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na bildirilir. Oda, ödül 

kazananları bu bildirimden sonra ilan edilen tarihte Oda web sitesi kanalıyla ilan eder.   

Seçici Kurul’un değerlendirme raporları, ödül sonuçlarının bildirilmesini izleyen 2 (iki) 

hafta içinde Oda web sitesi kanalıyla yayınlanır.   

8. SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ   

Ödüllerin ilanından sonra Oda tarafından yeri ve tarihi daha sonra bildirilerek 

gerçekleştirilecek ödül töreninde, katılım gösteren projelerden ödül alanların 

sergilenme hakkı Oda Yönetim Kurulu tarafından saklı tutulur. Ödül alamayan projeler 

de proje sahibi tarafından çıktı alınıp sert (mukavva, fotoblok, vb.) bir zemin üzerine 

yapıştırılarak sergiden en az 2 gün öncesine kadar raportörlüğe teslim edilmesi halinde 

sergilenecektir.  Sergi ücretsiz olup, halka açık olarak düzenlenir.   

   


