
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM BAŞKANLARI KONSEYİ (PEMKON) 

TARAFINDAN DÜZENLENECEK KONFERANS, SEMPOZYUM VE BENZERİ 

ETKİNLİKLERDE UYULACAK İLKELER 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

 

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, PEMKON tarafından düzenlenecek ulusal ya da 

uluslararası tüm etkinliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

 

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, ulusal ya da uluslararası etkinliklerde PEMKON’un görev 

verdiği Peyzaj Mimarlığı Bölümleri tarafından uyulacak ilkeleri kapsar. 

 

Dayanak 

 

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik 10. PEMKON toplantısında alınan 3 nolu kararda ifade 

edilen "PEMKON tarafından düzenlenecek konferansların düzenleme yöntemini ortaya koyan 

ilkelerin belirlenmesi” maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

 

MADDE 4 – (1) Bu yönetmeliğin uygulamasında; 

 

PEMKON: Ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler bünyesinde 

kurulan Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin başkanlarından oluşan Peyzaj Mimarlığı Bölüm 

Başkanları Konseyini, 

 

PEMKON Dönem Başkanı: Her yıl için Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları arasından 

seçilen Bölüm Başkanını, 

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümleri: Fakültelerin amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün 

oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dalında 

araştırma ve uygulama yapan Peyzaj Mimarlığı bölümlerini, 

 

Bölüm Başkanı: Bölümün tam zamanlı öğretim elemanları arasından dekan tarafından atanan 

öğretim üyesini, 

 

PEMDER: PEMKON tarafından kurulma kararı alınan Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim 

Derneğini, 

 

Organizasyonu üstlenen Bölüm: PEMKON tarafından etkinlik düzenleme görevi verilen 

Peyzaj Mimarlığı Bölümünü, 

 

Düzenleme Kurulu Başkanı: Etkinliği üstlenen bölüm başkanını ya da bölümün öğretim 

üyeleri arasından ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenen öğretim üyesini, 



 

PEMKON Düzenleme Kurulu: Etkinliğin gerçekleşmesini PEMKON adına takip edecek, 

PEMKON Dönem Başkanının ve –düzenleme kurulu başkanı olmadığı koşulda- etkinliği 

üstlenen Bölüm Başkanının doğal üyesi olduğu kurulu, 

 

Yerel Düzenleme Kurulu: Etkinliğin yerel organizasyonunu yapacak ve etkinliği üstlenen 

bölüm tarafından belirlenecek kurulu, 

 

Bilim Kurulu: Etkinliğin konusuna göre, bu konuda yetkin bilim insanlarından oluşturulan 

kurulu, 

 

Kurultay: Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar 

seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı ulusal veya uluslararası toplantıyı, 

 

Kongre: Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan, ağırlıklı 

bilim insanlarının/uzmanlarının çağrıldığı, konuların derinliğine konuşulduğu toplantı, 

 

Konferans: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma /  uluslararası bir 

sorunun çözülmesi için yapılan toplantıyı,� 

 

Sempozyum: Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı 

konularda çeşitli kurumlardan gelen (yerli/yabancı) konuşmacıların, önceden hazırlanmış ve 

kurullarca kabul edilmiş bildirilerini, verilen süre içinde sundukları toplantıyı, 

 

Çalıştay: Uygulama deneyimi olan yönlendiricilerin katkılarıyla bir grubun birlikte bir 

konuyla ilgili fikir üretip sentezlediği ve bulgularını eyleme dönüştürdüğü interaktif 

toplantıyı, 

 

Panel: Toplumun tümünü yakından ilgilendiren bir konunun, dinleyiciler huzurunda, bir 

başkanın yönetiminde, değişik düşüncelere sahip yetkin kişilerce, çeşitli yönlerden tartışıldığı 

toplantıyı (açık oturum),  

 

Seminer: Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç 

yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantıyı,  

 

Eğitim Programı: Peyzaj Mimarlığı ile ilgili konularda akademisyenlere ve diğer kesimlere 

yönelik olarak düzenlenecek eğitim etkinliklerini, 

 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

PEMKON tarafından Düzenlenecek Etkinlikler 

 

MADDE  5 – (1) PEMKON tarafından kurultay, kongre, konferans, sempozyum, 

çalıştay, panel, seminer, eğitim programı vb. etkinlikler düzenlenebilir. 

 

(2). Bu etkinliklerin düzenlenebilmesi için PEMKON Toplantılarında bu yönde karar alınmış 

olması gerekir. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde uyulacak ilkeler 

 

MADDE 6 – (1)  PEMKON tarafından gerçekleştirilmesi planlanan bütün etkinlikler, 

PEMKON Toplantılarından alınan kararlar çerçevesinde yürütülür, 

 

(2) Organizasyonu üstlenen Bölüm, etkinliği PEMKON kararı doğrultusunda 

gerçekleştirmeyi ve etkinliğin tüm aşamalarında PEMKON Dönem Başkanı ya da etkinliğin 

niteliğine göre oluşturulan PEMKON Düzenleme Kurulu ile eşgüdüm içinde hareket etmeyi 

kabul ve taahhüt eder, 

 

(3) İlgili Kamu kurum ve kuruluşlarına, basın ve kamuoyuna etkinlik hakkında bilgi 

verilmesi, PEMKON Dönem Başkanı ve etkinliğin Düzenleme Kurulu Başkanı tarafından 

yapılır, 

 

(4) TÜBİTAK desteğinin alınabileceği etkinlikler için mutlaka TÜBİTAK’a başvuru 

yapılmalıdır,  

 

(5). Etkinliklere uluslararası nitelik kazandırabilmek için yabancı konuk davet edilmeli, bu 

konuda organizasyonu üstlenen Bölüm diğer Bölümler tarafından desteklenmelidir, 

 

(6). Etkinlik kapsamında Teknik Gezi düzenlenmesine çaba sarf edilmelidir,  

 

(7) Etkinlikler kapsamında öğrenci yarışmaları düzenlenebilir ve mesleğin duayenlerine atıfta 

bulunarak ödüller verilebilir (Prof. Dr. Sadri ARAN ödülü gibi)  

 

(8).Etkinlikle ilgili duyuru, afiş, poster, broşür, kitapçık, katılım belgesi, sertifika gibi tüm 

belgelerde PEMKON isminin ve logosunun kullanılması zorunludur. Buna ek olarak 

organizasyonu üstlenen bölümün ve katkıda bulunan kurum ve kuruluşların logo ve isimlerine 

de yer verilebilir, 

 

(9) PEMKON tarafından organize edilen tüm etkinlikler öncelikle PEMKON web sitesinde ve 

diğer basın, yayın, medya, web ortamlarında duyurulmalıdır. Yapılacak tüm duyurularda 

etkinliğin bir PEMKON organizasyonu olduğu vurgulanmalıdır. 

 

(10) Etkinliğin gerçekleştirilmesinde, PEMKON dönem başkanı ya da organizasyonu üstlenen 

Bölüm/Bölüm Başkanı diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel/tüzel kişiler ile işbirliği 

yapabilir. 

 

(11) Sponsorluk konusunda kamu ve özel sektörden destek alınmaya çalışılmalıdır. Olası 

sponsorlar konusunda PEMKON Dönem başkanı ya da PEMKON Düzenleme Kurulu 

bilgilendirilmeli ve akademik/mesleki açıdan tereddütlü kişi ve kuruluşlardan sponsorluk 

desteği alınmaması için denetim sağlanmalıdır. 

 

(12) Etkinliklerin gerçekleştirileceği yerler olarak olabildiğince Üniversite tesisleri seçilmeli, 

bunun mümkün olmadığı koşullarda ücretsiz yararlanılacak kurum ve kuruluşların toplantı 

salonları belirlenmelidir. 

 



(13) Etkinliklerin tümünün bildiriler kitabı basılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda 

ISBN nosu alınarak E-Kitap yayınlanmalıdır. 

 

(14) Etkinliklere öğrenci katılımlarının sağlanması için özel teşvik sistemleri (katılım ücreti 

vb.) konulmalıdır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Kurulların Oluşumu, Yetkileri ve İşleyişi 

 

MADDE 7 – (1) Etkinliğin türüne göre, PEMKON Düzenleme Kurulu, Yerel Düzenleme 

Kurulu ve Bilim Kurulu gibi kurullar oluşturulabilir.  

 

PEMKON Düzenleme Kurulu: PEMKON Düzenleme Kurulu, kongre, konferans, 

sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler için oluşturulur ve üyelerinin kimlerden oluşacağı, 

etkinliğin düzenlenme kararının alındığı PEMKON Toplantısında belirlenir. PEMKON 

Dönem Başkanının ve –düzenleme kurulu başkanı olmadığı koşulda- etkinliği üstlenen Bölüm 

Başkanının doğal üyesi oldukları bu kurul olup 5 kişiden oluşur. Kurulun görevi, etkinliğin 

PEMKON kuruluş amaç ve ilkeleri, PEMKON kararları ve bu ilkeler çerçevesinde 

yürütülmesini denetlemektir. Ayrıca, etkinlik tarihinin, etkinlik bilim kurulu üyelerinin, kayıt 

ve katılım ücretlerinin belirlenmesinde ve etkinlikle ilgili diğer konularda yetkilidir. 

 

Yerel Düzenleme Kurulu: Etkinliğin yerel organizasyonunu yapacak kurul olup, etkinliği 

üstlenen bölüm başkanlığı tarafından belirlenecek yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. 

Yerel Düzenleme Kurulu üyelerinden bir ya da bir kaçı etkinlik sekreterliğini üstlenir. 

PEMKON Düzenleme Kurulu ile eşgüdüm içinde çalışır. 

 

Bilim Kurulu: Etkinliğin konusuna göre, bu konuda yetkin bilim insanlarından oluşturulan 

kurul olup, sayısı ve kimlerden oluşacağı PEMKON Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

Mali Hükümler: 

 

MADDE 8 – (1). PEMKON tarafından düzenlenecek etkinlikler için etkinliği üstlenen Bölüm 

tarafından, taslak bir bütçe hazırlanarak PEMKON Dönem başkanına sunulur, 

 

(2). Kongre, konferans, sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler için taslak bütçe, etkinliğin 

organizasyonunu üstlenen bölüm ile PEMKON Düzenleme Kurulu tarafından birlikte 

hazırlanır. 

 

(3). Etkinliğin tamamlanmasını takiben Nihai Bütçe Raporu 1(bir) ay içinde hazırlanarak, 

etkinliği takip eden ilk PEMKON Toplantısında görüşülmek üzere PEMKON Dönem 

Başkanlığına sunulur. 

 

(4). Etkinliklere ilişkin kayıt ücretleri, gezi, yemek vb. ödemeler ve sponsorların yapacağı 

ödemeler PEMDER tarafından tahsil edilir ve PEMKON Dönem Başkanı ve etkinliği 

düzenleyen Bölüm Başkanının bilgisi dahilinde harcanır. 



(5). Etkinlik sonunda yapılan gelir-gider hesabı sonunda net gelirin %50’si PEMDER 

bütçesinde kalır, diğer % 50’si etkinliği düzenleyen Bölümünün bildireceği ihtiyaçlarının 

PEMDER tarafından satın alınmasında ve Bölüme hibe edilmesinde kullanılır. Etkinliği 

düzenleyen bölüm dilerse kendi payından feragat edebilir. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

Çeşitli hükümler: 

 

MADDE 9 – (1). Etkinliğin PEMKON Kuruluş Amaç ve İlkelerinden, PEMKON 

kararlarından ve bu yönetmelikle belirlenen ilkelerden saptığının PEMKON Düzenleme 

Kurulu tarafından belirlenmesi durumunda, PEMKON Dönem Başkanı Bölüm Başkanları ile 

iletişim kurarak, etkinliğin üstlenen Bölümden alınmasına karar verebilir. 

 

(2). Bu Yönetmelikte belirtilmemiş konularda PEMKON yetkilidir. 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

 

Yürürlük 

 

MADDE 10 – (1) Bu yönetmelik PEMKON tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

 

Yürütme 

 

MADDE 11 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini PEMKON Dönem Başkanı yürütür. 


