
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DİPLOMA PROJESİ ESASLARI 

1. Diploma Projesi Amacı ve Kapsamı 

Diploma Projesinin amacı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ndeki eğitim ve öğretimin bütününü oluşturan 
tüm disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgiye ve gelişime sahip olduğunu ve istenilen mesleki 
seviyeye ulaştığını kanıtlayan bir bitirme çalışmasını ortaya koyması, diğer yandan da eleştiriler yoluyla 
öğrencinin tasarım olgunluğunun bu son aşamada daha da geliştirilmesinin sağlanmasıdır.  Diploma 
Projesi, belirli sınırlar içerisinde analiz çalışmalarını içermekle beraber, temel niteliği sonucu bir peyzaj 
tasarımı olan proje çalışmasıdır. 

2. Diploma Projesini Alabilme Koşulları 

Öğrencinin bağlı olduğu ders planında bulunan Bitirme Çalışması (PEM 492, PEM 492E) veya 

Diploma Projesi (PEM 4902, PEM 4902E) ön şartlarını ve Senato tarafından belirlenen ‘Diğer Şartları’ 

sağlamış olması gerekmektedir. 

3. Diploma Projesi Jürisi/Jürilerin Oluşturulması ve Koordinasyonu 

Diploma Projesi Jürisi her yarıyıl içinde Bölüm Başkanlığınca aşağıdaki düzende oluşturulur; 

Birden fazla jürinin söz konusu olduğu durumlarda, Diploma Projesi koordinasyonu için Bölüm 
Başkanlığı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü içindeki öğretim üyeleri ve görevlilerden 1 kişiyi “Diploma Projesi 
Koordinatörü” olarak seçer. 

Çekirdek Jüri: “Diploma Projesi Jürisi”, Peyzaj Mimarlığı Bölümü içindeki öğretim üyeleri ve 
görevlilerinden oluşan 3 kişilik bir “çekirdek jüri” den oluşur ve Bölüm Kurulu’nca görevlendirilir. Bölüm 
Başkanlığı, Diploma Projesi “Çekirdek Jürisini” Diploma Projesinin verileceği dönemden bir önceki 
yarıyıl başında seçer. Çekirdek jüri seçilen Diploma Projesi konusu ile ilgili disiplinleri belirler ve öneride 
bulunur. Çekirdek Jüriye en az 1 Araştırma Görevlisi raportör olarak eşlik eder. 

Jüri Başkanı: Diploma Projesi “Jüri Başkanı” diploma projesi jürisinde koordinasyonu sağlamak 
üzere ilgili dönem için belirlenen çekirdek jüri içinden seçilir. Birden fazla jürinin olması durumunda her 
jüri için görevlendirilen çekirdek jüri içerisinden bir kişi Jüri Başkanı olarak görevlendirilir. 

Diploma Projesi Jürisi: Bölüm Başkanlığı,  çekirdek jürinin önereceği diğer jüri üyeleri ile birlikte 
toplam 5-7 üyeden oluşan Diploma Projesi Jürisi’ni oluşturur ve görevlendirir. Jüriye başka Bölümlerden 
ve başka üniversitelerden üye çağrılabilir. Diploma Projesi çekirdek jürisi akademik ünvanı olmayan  bir 
jüri üyesini davet etmekte serbesttir.  

Diploma Projesinde eğer tek bir jüri varsa Diploma Projesi Koordinatörü seçilmez. Bu durumda 
koordinatörün sorumluluklarını Bölüm Başkanlığınca belirlenen Diploma Projesi Çekirdek Jürisi yerine 
getirir.  

4. Diploma Projesinin Koordinatörü ve Sorumlulukları 

Jürilere verilecek konuların eşdeğer ağırlıkta saptanmasında, öğrencilerin jürilere dengeli 
dağıtılmasında, kura çekiminde, Diploma Projesi’nin verilmesi, aşamaların yürütülmesi gibi ortak 
konularda, jüriler arası koordinasyonu sağlar. Diploma projesi takvimini Dekanlığa teslime der. Jüri 
çalışmaları sona erdiğinde bu çalışmalara ilişkin raporu hazırlayıp Bölüm Kurulu’na sunulmak üzere 
Bölüm Başkanlığı’na teslim eder. 

Diploma Projesi Koordinatörü; 

a) Bölüm Başkanlığı’na ‘Diploma Projesi Jürileri’ için öneride bulunur.  

b) Diploma Projesi için verilecek konuların eşdeğer ağırlıkta saptanması yönünde görüş 
bildirir. 



c) Öğrencilerin tercihleri yönünde diploma projesi jürilerine dağıtılmasında kontenjan 
fazlası olduğu durumlarda öğrenci proje notları başarı düzeyi ile öncelikli listenin 
hazırlanması ve kalan öğrencilerin gruplar arasında eşit sayıda olacak şekilde kura ile 
dağıtılmasını sağlar. 

d) Diploma Projesinin verilmesi ve Eskiz Sınavı gibi ortak konularda  koordinasyonu 
sağlar, 

e) Diploma Projesi Değerlendirmeleri için jüri başkanlarını toplar, değerlendirmeler sona 
erdiğinde bu çalışmalara ilişkin raporu hazırlayıp Bölüm Kurulu’na sunmak üzere Bölüm 
Başkanlığı’na teslim eder. 

 

5. Diploma Projesinin Verilmesi 

Diploma Proje çalışmasının kapsamı aşağıdaki gibidir: 

1. Diploma Projesi 

2. Eskiz Sınavı 

Diploma Projesi, Diploma Projesi Koordinatörü tarafından, Diploma Projesi ve öğrenci 
portfolyosunun içeriğini açıklayan bir dosya şeklinde, Diploma Projesi Esasları çerçevesinde 
hazırlanacak çalışma programı ile birlikte Diploma Projesini almaya hak kazanmış öğrencilere yarıyılın 
ilk haftası içinde verilir. Yaz okulunda yeni Diploma Projesi alınamaz. 

Öğrenci sayısının fazla olması halinde Bölüm Kurulu her biri 25 öğrenciyi geçmeyecek şekilde, 
yukarıdaki esaslara uygun olarak birden fazla jüri oluşturabilir. Öğrencilerin jürilere dağılımı tercih ile 
yapılır. Jürilere kontenjan fazlası tercih halinde kursa ile denge sağlanır. Öğrencilerin jürilere dağılımı 
bitirme çalışması  koordinatörü görevlerinde belirtildiği gibi yapılır. Özel durumlarda koordinatör önerisi 
ve Bölüm Başkanının onayı ile gruplardaki maksimum öğrenci sayısı değişebilir.   

6. Diploma Projesi ile İlgili Sınav ve Diğer Kontroller 

Diploma Projesi’nde öğrencinin Peyzaj Mimarlığı lisans eğitimi sürecinde kazandığı bilgi ve 
becerilerini sentezleyerek geliştireceği proje üretme sürecinin izlenmesi ve peyzaj mimarlığı alanındaki 
bu birikimin denetlenmesi esasını içerir.  

Bunun için gerekli aşamalar ve bu aşamalarda yapılacak işlemler jüri tarafından belirlenir ve 
çalışma programı kapsamında açıklanır. 

Diploma Projesi, ara jüriler, proje teslimleri, final jürisi, portfolyo değerlendirmesi ve eskiz 
sınavından oluşan bir süreci içerir.  

Diploma Projesi sırasında, 

a) En az bir eskiz sınavı yapılır. Bu eskiz çalışması jüri tarafından değerlendirilir. 

b) Diploma Projesi Jürisi çalışma programı doğrultusunda, yarıyıl içinde ayrı aşamalar 
halinde yapılan 3 ayrı ara jüri oturumunda ve proje final teslimi sonrasındaki 1 final jüri 
oturumunda Diploma Projesini değerlendirir ve genel eleştirisini yapar. 

c) Jüri, yapılan çalışmalar üzerinde genel konuşma ve değerlendirme sonuçlarının 
açıklanmasını, ara oturumlarda Diploma Projesi’ne ilişkin genel eleştiri ve eğilimlerin belirtilmesini, 
Diploma Projesi öğrencilerine toplu olarak yapar. 

d) Diploma Projesi  “Eskiz Sınavı” proje koordinatörünün denetiminde tüm Diploma Projesi 
jüri grupları ile ortak olarak tüm günü kapsayan bir oturumda yapılır.  



e) Eskiz Sınavı, Diploma Projesi Jürisi tarafından değerlendirilir ve Diploma Projesi 
Koordinatörüne iletilir. Jüri bütün toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda 
bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Eskiz Sınavı’ndan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için gerekli 
not en az CC’dir. 

f)              Diploma Projesi tesliminde öğrencinin, diploma projesi kitapçığında belirtilen proje 
materyallerine ek olarak diploma projesi de dahil akademik eğitim süreci boyunca yapmış olduğu 
çalışmalarını içeren portfolyosunu teslim etmesi gerekmektedir.  

g) Öğrenci diploma projesi final teslimini yapmak ve final jürisine çıkmak zorundadır. 

7. Diploma Projesi Final Teslim İçeriğinin Oluşturulması ve Denetlenmesi 

Diploma projesi çekirdek jürisi ilgili dönem başında öğrencilere verilen bitirme kitapçığında 
belirtilen ve aşağıdaki tabloda verilen proje bileşenlerinin teslimlerinin kontrolünden sorumludur. 

a) Analiz ve Peyzaj Sistemi Önerisi: Proje alanının içerisinde bulunduğu kentle olan 
ilişkilerini kapsayan analizler, doğal, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve yapılaşmış çevrenin 
analizlerini içermelidir. Analizler sonucu elde edilen değerlendirmeler doğrultusunda 
öğrencilerden proje alanının yakın çevre ile olan ilişkilerini göz önünde tutan bir peyzaj sistemi 
önerisi geliştirmeleri beklenmektedir. 

b) 1/5000 veya 1/2000 Ölçekli Peyzaj Master Planı: Geliştirilen analizler ve senaryolar 
doğrultusunda, öğrencilerden seçili tematik alt bölgelere yönelik, önerilen peyzaj sistemini 
yansıtan proje konusuna göre 1/5000 veya 1/2000 ölçekli peyzaj master planı beklenmektedir. 

c) 1/500 Ölçekli Peyzaj Tasarım Projesi: Proje alanından seçilen bölgelere yönelik 
ortaya konulan program doğrultusunda geliştirilen 1/500 ölçeğinde hazırlanmış bitkisel ve yapısal 
tasarım kararlarını, topoğrafik çözümleri içeren peyzaj tasarım projesinin geliştirilmesi 
beklenmektedir. 

d) 1/200 Ölçekli Peyzaj Tasarım Projesi: Proje alanına yönelik geliştirilen 1/500 tasarım 
alanından seçilen bölgeye yönelik özgün tasarım kararlarını ve detay tasarımını yansıtacak 1/200 
ölçekli yapısal ve bitkisel peyzaj tasarım projesi beklenmektedir. 

e) Sistem Detayları ve Nokta Detayları: 1/200 ölçekte geliştirilen detay tasarımına 
yönelik 1/50 -1/20-1/10 ölçeklerde geliştirilen nokta detaylarının teslim edilmesi beklenmektedir. 

f)              Maket ve 3 boyutlu görseller: Projede önerilen mekânsal kurguyu yansıtan 3 boyutlu 
görseller ve seçili bölgeye yönelik istenilen ölçeklerde hazırlanmış maket teslimi beklenmektedir.  

Diploma Projesi Koordinatörü, Diploma Projesi teslim içeriğinin eksiksiz yerine getirilmesinin 
denetimini sağlar. 

8. Diploma Projesinin Teslimi ve Değerlendirilmesi 

Diploma Projesi, ödevin verildiği yarıyılı izleyen sınav döneminin başladığı ilk gün ve Diploma 
Projesi Jürisine sunulmak üzere, Fakülte Dekanlığı’ndan görevli  diploma projesi çekirdek jürisine teslim 
edilir. Diploma Projesi teslim süresi içinde teslim edilmediği takdirde ödev yapılmamış sayılır ve öğrenci 
bir sonraki yarıyıl başında yeni bir Diploma Projesi alır. 

Jüri, teslim edilen diploma projeleri final jürisi oturumu ile genel proje eleştirisini yapar. 

Öğrenci portfolyoları jüri değerlendirmelerinde kanaat oluşturmada öncelikli değerdedir. 
Portfolyolar ayrıca notlanarak değerlendirilmezler. Diploma Projesi değerlendirmesi sırasında teslim 
edilen portfolyo çalışması, öğrencinin ayrıntılı özgeçmişini, akademik eğitiminin başından bu güne kadar 
yapmış olduğu diploma projesi dahil tüm ilgili çalışmalarını (projeler, katıldığı workshoplar, yarışmalar, 
varsa yaptığı yayınlar vs.) içerir. Bu portfolyo, öğrencinin üniversite öğrenimi boyunca üstlendiği rolleri, 
faaliyetlerdeki etkinliğin ve meslek ortamına katılımını denetler. 



Diploma Projesi Jürisi, ara jüri oturumları, final jüri oturumu çerçevesinde değerlendirme yapar ve 
bu değerlendirmeleri Diploma Projesi Koordinatörü’ne iletir. Jüri bütün toplantılarını salt çoğunluğu ile 
yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. 

9. Diploma Projesi Başarı Ölçütleri 

Diploma Projesi alan öğrenciler aşağıdaki başarı ölçütleriyle değerlendirilir: 

a) Diploma Projesinden başarılı olabilmek için en az “CC” başarı notu almak gereklidir. 

b) Ara jüri oturumlarından en fazla birine girmeme hakkına sahiptir. Birden fazla ara jüri oturuma 
girmeyen öğrenci VF notu alır. 

c) Öğrenci final teslimi yapmak, final jürisi oturumuna katılmak ve projesini sunmakla 
yükümlüdür. Final teslimi yapmayan öğrenci diploma projesinden “FF” notunu alır. Final 
teslimi yapan ancak final jüri oturumuna katılmayan öğrenci “FF” notunu alır. Eskiz sınavlarına 
eksiksiz katılmakla yükümlüdür. Eskiz sınavına girmeyen öğrenci VF notunu alır. İTÜ Mazeret 
Koşulları sadece Eskiz Sınavı için geçerlidir. 

d) Diploma Projesini teslim etmeyen öğrenci veya teslim edip final jürisine katılmayan öğrenci 
başarısız sayılır. 

e) Madde 7’de tanımlanan Diploma Projesi kitapçığında belirtilen proje materyallerini 

süresinde ve eksiksiz teslim etmeyen veya teslim ettiği halde ödevi yetersiz görülerek 

reddedilen öğrenciler, ilerleyen yarıyıllarda tekrar Diploma Projesi alabilir. 

f) Diploma Projesi’ni süresinde teslim etmeyen veya teslim ettiği halde ödevi yetersiz görülerek 
red edilen öğrencilere, bir sonraki yarıyıl başında yeni bir Diploma Projesi verilir. İkinci 
Diploma Projesi’ni süresinde teslim etmeyen veya ödevi red edilen öğrenci; öğretim süresine 
ilişkin sınırlamalar ve diğer yasal olanaklar imkan verdiği takdirde daha fazla sayıda Diploma 
Projesi alabilir. 

10. Yürürlük 

Bu esaslarda yazılı olmayan genel kurallar için Diploma Projesi alınması, teslimi ve sınavları ile 

ilgili “Senato Esasları” geçerlidir. 

Bu esaslar 2018-19 eğitim/öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren yürürlüğe girer. 
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