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TÜRK SERBEST MİMARLAR DERNEĞİ
ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
1. AMAÇ
Türkiye'de Mimarlık mesleğinin uygulamasında, mesleğin gerektirdiği ölçülere ulaşılması
konusunda uğraş veren, buna yönetim ya da çabaları ile olanak sağlayan, eserleri ile
yapıtların

tüme

ulaşımına

katkıda

bulunan,

tarihi

ve

tabii

mirasımızın

değerlendirilmesinde çaba harcayan, Mimarlık eserlerini oluşturan estetik, teknik,
ekonomik ve bilimsel öğelerin tartışılması yolu ile sonucu topluma mal eden, etik, estetik
ve akılcı çabaları teşvik etmektir.
2. KAPSAM
Türk Serbest Mimarlar Derneği Ödülleri iki yılda bir aşağıda gösterilen beş dalda olmak
üzere düzenlenir.
2.1. TSMD BÜYÜK ÖDÜLÜ : Mimarlık mesleğinin uygulanmasında, eserleri ile çağdaş
mimarlık sanatına katkıda bulunan ve gelecek kuşaklara yön verici mesajlar ileten bir
mimara veya ortak çalışan mimarlara birlikte verilir.
2.2. TSMD YAPI ÖDÜLÜ : Gerçekleştirdiği ve uygulama alanında örnek olarak
gösterilebilecek mimari eserin, projelendirmeyi de kapsayan tüm süreçlerinde ortaya
koyduğu mimari düzey ve hassasiyet, uyguladığı detay ve teknoloji, geliştirdiği
sistemler, vb. nedenlerle, müellif mimarına verilir. Bu ödül en fazla üç yapı için
verilir.
2.3. TSMD BASIN YAYIN ÖDÜLÜ : Mesleğimizin uygulanması, tanıtılması,
sorunlarının yayınlanması ile sonuçlarının topluma mal edilmesine olanak sağlayan,
yazılı ve görsel basın alanında değerli katkıları olan kişi veya kuruluşlara verilir. Bu
ödül en fazla üç adet verilir.
2.4. TSMD MİMARLIĞA KATKI ÖDÜLÜ : Mimarlık mesleğine yaptığı katkılardan
dolayı kişi veya kurumlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.
2.5. TSMD JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ :
3. SEÇME VE DEĞERLENDİRME
3.1. ÖDÜL KURULU: Genel Kurulca seçilen üç asıl bir yedek üyeden oluşur.
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3.2. JÜRİ: Jüri 7 kişiden oluşur. Ödül Kurulu’nun 3 üyesi Jüri'nin doğal üyesidir. Jüri'nin
dördüncü üyesi TSMD Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri arasından Yönetim
Kurulu tarafından seçilir. Jüri'nin diğer 3 üyesi ise Ödül Kurulu üyeleri tarafından,
TSMD dışından seçilir. Genel Kurulun Ödül Kurulu için seçtiği yedek üye aynı
zamanda Jüri'nin yedek üyesidir. Yedek üye Jüri'nin yedi üyesinden herhangi birinin
mazeretli olarak çalışmalara katılamaması veya istifası durumunda Jüri'ye katılır. Jüri
çalışmalarında çoğunlukla toplanır ve karar alır. Karar için en az 4 oy zorunludur. Jüri
üyeleri çekimser oy veremezler. Jüri ilk toplantısında kendi arasından Başkan seçer.
Yönetim Kurulu asıl veya yedek üyeleri arasından seçilen kişi Jüri'nin sekreterliğini
yürütür. Jüri çalışmaları konusunda her altı ayda bir Yönetim Kuruluna rapor verir.
Jüri'nin çalışma koşulları ve ödül belirleme yöntemi kendi sorumluluğu ve
yetkisindedir. Jüri'de görev alan üyeler ödüllere aday olamazlar.
3.3. DEĞERLENDİRME: Jüri 2 yılın bitiminden en geç 6 ay önce geçerli belge ve
raporları ile birlikte ödüle layık gördükleri kişi ya da kuruluşları belirler ve Yönetim
Kurulu’na bildirir.
4. İLAN VE YAYINLAMA
4.1. İLAN : Yapılan değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu tarafından bir

basın

toplantısı ile kamu oyuna açıklanır ve ödüller Basın, Radyo ve TV mensupları ile
TSMD üyelerinin katılımının sağlandığı ödül töreninde dağıtılır. Sonuçlar ve sergi
aynı zamanda Derneğin web sitesinde ve mimarlık ile ilgili diğer internet siteleri ile
yazılı basında duyurulur.
4.2. YAYINLAMA : Verilen ödüller, Dernek Yönetim Kurulu'nca yayınlanabilir, sergi
açılabilir.
5. YÜRÜRLÜK:
TSMD Ödül Yönetmeliği’nin yürütülmesinden TSMD Yönetim Kurulu sorumludur. Bu
Yönetmelik 30.01.2010 tarihli 15. Olağan Genel Kurul'da alınan karar üzerine yürürlüğe
girmiş, 04.02.2012 tarihli Genel Kurul’da değişiklik geçirmiştir. Değişiklikler Genel
Kurulca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
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