
Ek 1 

 

AVRUPA KONSEYİ PEYZAJ ÖDÜLÜ KURALLARI KONUSUNDAKİ KARAR 

CM/RES(2008)3 

 

(20 Şubat 2008 tarihinde Bakan Yardımcılarının 1018. Toplantısında Bakanlar Komitesince 

kabul edilmiştir) 

 

Bakanlar Komitesi, 

 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 19 Temmuz 2000 tarihinde kabul edilen ve 20 

Ekim 2000 tarihinde Floransa’da imzaya açılan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin (bundan sonra 

“sözleşme ”olarak anılacak) 11. Maddesinde belirtilen; Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülünü 

(bundan sonra “ödül” olarak anılacak) oluşturarak,   

 

Bu maddenin; Bakanlar Komitesinin ödül verme kriterlerinin tanımlanması ve 

yayımlanmasını, ödül verme ve ilgili kuralların benimsenmesini sağlayan bir madde olduğunu 

akılda tutarak;  

 

Ödülün amacının Sözleşmeye taraf olan ülkelerin kendi topraklarında peyzaj kalitesi 

hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirmiş olduğu en iyi örnek çalışmaların ödüllendirilmesi 

olduğunu hatırlatarak;  

 

Ödülün, Avrupa Konseyinin insan hakları, demokrasi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 

yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda olduğunu ve insanların yaşam koşullarını 

iyileştirmek adına peyzaj özelliklerinin korunmasıyla da insan haklarını geliştirdiğini 

düşünerek,    

 

Ödülün, sivil toplumun peyzaj değeri, rolü ve değişimi konusunda farkındalığını 

yükselteceğine inanarak,  aşağıdakilere çözüm getirmiştir:  

 

1. Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülünü düzenleyen kurallar bu kararın ekinde belirtildiği 

şekilde kabul edilmiştir. 

2. Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülünü verme kriterleri bu kurallara eklenmiştir.   

3. Taraflar; Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülünü düzenleyen kuralları desteklemeye ve 

kendi dillerine çevirmeye davet edilmiştir. Ayrıca, peyzajların önemi konusunda 

kamu bilincinin arttırılması için ödülün medyada da yer almasını teşvik etmeye 

çağrılmışlardır. 

 

Karar Eki CM/Res (2008) 3 

 

Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülünü Düzenleyen Kurallar 

Madde 1-Hedef 

 

a. Ödül, yerel veya bölgesel otoriteler veya onların grupları veya özellikle sivil 

toplum kuruluşları tarafından uygulanan bir politika veya tedbirlerle peyzajların 

sürdürülebilir koruma, yönetim ve/veya planlamasına dikkate değer katkılar 

sağladığını kabul eden, onursal bir ayrımdır. Ödül diploma formatındadır. Ödül 

olarak özel mansiyonlar da verilebilir. 



b. Ödül, Sözleşmenin ulusal ve uluslararası seviyelerde etkin, ölçülebilir bir başarıyla 

sonuçlandığı bir uygulama sürecine verilir. 

c. Ödül aynı zamanda, insanlığın gelişimi, Avrupa kimliğinin pekiştirilmesi ve bir 

bütün olarak bireylerin ve toplumun refahı için insanları, peyzajın önemi 

konusunda daha çok bilinçlendirmeye yardımcı olur. Peyzaj politikalarına ilişkin 

karar verme sürecinde halkın katılımını teşvik eder.  

 

Madde 2- Adayların Nitelikleri 

 

Sözleşmenin 11. Maddesinin 1. Paragrafına göre ödül için aşağıdakiler aday olabilirler: 

 

Sözleşme'ye taraf olan ülkenin peyzaj politikasının bir parçası olarak kurulan yerel veya 

bölgesel otoriteler ve ilgili grupları, peyzajlarını korumaya, yönetmeye ve/veya planlamaya 

yönelik etkinliğini kanıtlamış bir politika veya tedbirleri içeren, Avrupa’da ki diğer bölgesel 

makamlara da örnek teşkil edebilecek ilgili örneklerini sunabilirler. Peyzajın korunması, 

yönetimi veya planlanmasına önemli katkılarda bulunan sivil toplum kuruluşları da aday 

olabilir. 

 

Yukarıda adı geçen maddenin 2. Paragrafına göre; ilgili yerel ve bölgesel makamların sınır 

aşan yerel veya bölgesel yetkilileri (söz konusu peyzajı birlikte yönetmeleri şartıyla) aday 

olabilirler.  

 

Madde 3- Yöntem 

 

3 aşamadan oluşur: 

 

1. Adayların sunulması 

 

Taraflardan her biri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bir aday sunabilir. Adaylık, her bir 

tarafın bu kurallara eklenen ödül /0 “kriterlerini dikkate alarak düzenlemiş olduğu yarışma 

sonucu olabilir. 

 

Avrupa Konseyi resmi dillerinden bir tanesine çevrilecek olan (İngilizce veya Fransızca) 

Başvuru dosyası; 

 -Adayın sunumu (3 sayfayı geçmeyen) 

 -Peyzajın korunması, yönetimi ve/veya planlanmasına yönelik örnek teşkil edebilecek, 

tamamlanmış ve etkileri kalıcı olarak ispatlanmış bir projenin tanıtımını (İlgili sözleşme 

hükmünden bahsedilmelidir)  içermelidir.  

 

Proje tanıtımı (açıklama), yaklaşık 20 sayfa uzunluğunda kağıda basılı bir belge biçiminde,  

CD-Rom’da PDF formatında dijital bir kopya ve posterler ile beraber yapılmalıdır.  

 

Ayrıca dosya, yaklaşık 5 dakika süren bir video sunumunu da içermelidir. Sunulan 

materyallerin, Avrupa Konseyi tarafından ödülün veya diğer yayınların veya sözleşme ile 

ilgili aktivitelerin tanıtımında kullanılması için telif hakkından muaf olması gerekmektedir. 

Avrupa Konseyi yazarların isimlerini bildirmeyi taahhüt etmektedir.  

 

Kurallara uymayan veya tamamlanmamış dosyalar dikkate alınmayacaktır. 

 



Ödül prensip olarak her iki yılda bir verilecektir. Adaylık sunum dosyaları, ödül yılının bir 

önceki 31 Aralığına kadar Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.  

 

2. Adayların Değerlendirilmesi  

 

Sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen uzmanlar komitelerinin bir alt kurulu olarak kurulan 

uluslararası bir jüri, adayların kabul edilebilir olup olmadığını belirleyecektir. Bu jüri; 

 

- İlgili komiteler tarafından atanan, sözleşmenin izlenmesinden sorumlu uzmanlar 

komitelerinin her birinin bir üyesi, 

 

- Kongre tarafından atanan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 

Kongresinin bir üyesi, 

 

- Avrupa Konseyi ile katılımcı yaklaşım sergileyen sivil toplum kuruluşları 

gruplarının önerisi üzerine, Genel Sekretarya tarafından atanan uluslararası bir 

sivil toplum kuruluşunun bir temsilcisi, 

 

- Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği tarafından atanan peyzaj konusunda seçkin 3 

uzmandan; 

oluşmaktadır. 

 

Jüri bir başkan seçer.  

 

Jüri ödül kazananı, kabul edilen adaylar arasından önerir. 

 

Jüri teklifleri, bu kuralların ekinde belirtilen kriterlere dayanarak, seçme nedenlerini belirterek 

ilk iki tur oylama için salt çoğunlukla, sonraki tur için nispi çoğunlukla alınır. Eşit oy 

kullanılması durumunda, jüri başkanının oyu belirleyicidir. 

 

Seçim nedenleri açıklanır. 

 

Jüri bir veya birden fazla özel mansiyon vermeyi teklif edebilir.  

 

Sözleşme’nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan (  30 Ocak 2008 tarihinde, Bakanlar Komitesi 

bu yeterliliği Kültürel Miras ve Peyzaj Yönlendirme Komitesine atfetmeye karar vermiştir) 

Uzmanlar Komiteleri jüri tekliflerini inceler,  ödül kazanan ve uygun görülen özel mansiyon 

tekliflerini Bakanlar Komitesine sunar   

 

                                                                 

3. Ödülün ve özel mansiyonların verilmesi ve sunumu 

 

     Sözleşme’nin 10. maddesinde atıfta (30 Ocak 2008 tarihinde, Bakanlar Komitesi bu 

yeterliliği Kültürel Miras ve Peyzaj Yönlendirme Komitesine atfetmeye karar vermiştir.) 

bulunulan uzmanlar komitelerinin önerileri ışığında Bakanlar Komitesi ödülü ve özel 

mansiyonları verir. 

 

Ödül ve özel mansiyonlar Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği veya temsilcisi tarafından halka 

açık törenle verilir.  

 



Ek Kurallar: 

 

Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü Verme Kriterleri 

 

Kriter 1-Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma 

 

Sunulan tamamlanmış projeler, peyzajın korunması, yönetimi ve/veya planlanmasına somut 

katkılar sağlamış olmalıdır. Bunun anlamı, adaylıklar sunulduğunda, bu projelerin 

tamamlanmış ve en az üç yıldır halka açık olması gerekmektedir. 

  

Ayrıca projeler; 

 

- Sürdürülebilir kalkınma politikasının bir parçası ve ilgili alanın bölgesel 

örgütlenmesi ile (kuruluşlarla) uyum içinde olmalı; 

- Çevresel, sosyal, ekonomik, kültürel ve estetik sürdürülebilirliği göstermeli; 

- Peyzajın yapısındaki herhangi bir hasarı önlemeli veya düzeltmeli,  

- Peyzajı geliştirmeye ve zenginleştirmeye ve yeni nitelikler kazandırmaya yardımcı 

olmalıdır.  

 

Kriter 2- Örnek Teşkil Etmesi  

 

Projede ilgili peyzajların korunması, yönetimi ve/veya planlanmasını geliştirmeye yardımcı 

olan politika ve tedbirlerin uygulanması, diğerlerinin izlemesi için iyi uygulamalara örnek 

teşkil etmelidir.  

 

Kriter 3- Halkın Katılımı 

 

Projede ilgili peyzajların korunması, yönetimi ve/veya planlanması amacıyla uygulanan 

politika veya önlemler, halkın, yerel ve bölgesel otoritelerin ve diğer paydaşların aktif 

katılımını sağlamalı ve peyzaj kalite hedeflerini açıkça yansıtmalıdır. 

 

Halk aynı zamanda iki yolla katılım sağlayabilmeli: 

 

- Toplum üyeleri arasındaki diyaloglar ve değişimler vasıtasıyla (örneğin halk 

toplantıları, tartışmalar,  katılım prosedürleri,  alanda müzakere) 

- Ulusal, bölgesel veya yerel otoriteler tarafından yürütülen peyzaj politikalarına 

dahil olma ve halkın katılım sağlama prosedürleri vasıtasıyla 

 

Koşul 4- Bilincin Arttırılması 

 

Sözleşmenin 6.A maddesine göre; “taraf ülkelerden her biri, sivil toplumun, özel kuruluşların 

ve kamu makamlarının peyzajın değeri, rolü ve peyzajın değişimi konusunda bilinç düzeyini 

yükseltmeyi taahhüt etmektedir” Söz konusu tamamlanmış projenin bir parçası olarak bu 

doğrultuda yapılan faaliyetler değerlendirilecektir. 

 

 

 

 

 

 



 

Ek 2 

 

Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü İttifakı Konusunda Karar CM/Res(2017)18 

(27 Eylül 2017 tarihinde Bakan Yardımcılarının 1295. Toplantısında Bakanlar Komitesince 

kabul edilmiştir) 

 

Bakanlar Komitesi,  

 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 19 Temmuz 2000 tarihinde kabul edilen ve 20 

Ekim 2000 tarihinde Floransa’da imzaya açılan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin (bundan sonra 

“sözleşme ”olarak anılacak) 11. Maddesinde belirtilen; Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülünü 

(bundan sonra “ödül” olarak anılacak) oluşturarak,   

 

Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülünü yöneten kurallara ilişkin Karar CM/Res (2008)3’ü göz 

önünde bulundurarak; 

 

Ödülün amacının; Sözleşmeye taraf olan ülkelerin (bundan sonra “taraflar”) kendi 

topraklarında peyzaj kalitesi hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirmiş olduğu en iyi örnek 

çalışmaların ödüllendirilmesi olduğunu hatırlatarak;  

 

Ödülün, Avrupa Konseyinin insan hakları, demokrasi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 

yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda olduğunu ve insanların yaşam koşullarının peyzaj 

özelliklerini iyileştirmek için aldığı tedbirlerin önemini kabul ederek, insan hakları ve 

demokrasinin bölgesel boyutunu teşvik ettiğini dikkate alarak, 

 

Ödülün, sivil toplumun peyzaj değeri, rolü ve değişimi konularında farkındalığını 

yükselteceğine inanarak,   

 

Bu Peyzaj Ödülü oturumları çerçevesinde, Avrupa Peyzaj Sözleşmesine taraf devletler 

tarafından sunulan başarılı örneklerin toplanmasının önemine dikkat çekerek; 

 

 

- Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü oturumları çerçevesinde, Avrupa Peyzaj Sözleşmesine 

taraf ülkelerce sunulan ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından onaylanan 

başarılı örneklerin; “Avrupa Konseyi Peyzaj Ödülü İttifakı”nın bir parçası olduğunu 

hatırlatarak, 

- Taraflar peyzajın önemi konusunda halkın bilinç düzeyinin artırılması için Avrupa  

Konseyi Peyzaj Ödülü İttifakının medyada yer almasını teşvik etmeye davet edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

  


