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I. LE:NOTRE PROJESİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI DİSİPLİNİNE KATKILARI 

 

Le:Notre  Peyzaj  Mimarlığı  Projesi,  Avrupa  Birliği  Eğitim  ve  Gençlik  Programlarından  Yaşamboyu 

Öğrenim programı altında yer alan Erasmus Konulu Ağlar kapsamında desteklenen bir projedir. Proje, 

Avrupa ve Avrupa dışından 100’den fazla üniversiteyi ve çok sayıda paydaş kuruluş ve örgütü, Peyzaj 

Mimarlığı  disiplini  içindeki  dayanışmayı  artırmak,  bağları  güçlendirmek,  her  anlamda  hareketliliği 

(öğrenci,  öğretim  elemanı  gibi)  kolaylaştırmak  ve  bilimsel,  eğitsel  ve  kurumsal  konularda  stratejik 

yaklaşımlar geliştirmek üzere, bir araya getirmiştir. 

 

2002 yılında  Le:Notre adı  ile başlayan 3 yıllık projenin 2003 yılında  sona ermesinin ardından, 2005 

yılında 1 yıllık bir yayım projesi olan Le:Notre Plus yürütülmüş; Le:Notre Plus Projesinin 2006 yılından 

sona ermesinden  itibaren de yeni bir üç yıllık proje olan Le:Notre Two başlatılmıştır. Bu yılın (2009) 

sonlarına doğru tamamlanacak olan projenin devam ettirilebilmesi amacıyla, Şubat 2009’da Le:Notre 

Two Plus  adı  ile bir başka 1  yıllık  yayım projesi  teklifi daha Avrupa Komisyonuna  sunulmuştur. Bu 

arada  2008  yılında  Le:Notre  Mundus  adı  verilen  ve  Avrupa  dışındaki  ülkelerin  de  katılımını  ve 

işbirliğini mümkün kılan bir başka proje daha başlatılmış ve yürütülmektedir. 

 

Yaklaşık 7 yıldan bu yana sürdürülmekte olan proje kapsamında Peyzaj Mimarlığı Disiplini açısından 

önemli kazanımlar elde edilmiş, mesleğin ve akademik camianın Avrupa – ve dünya‐ ölçeğinde profili 

iyileştirilmiştir.  Proje  ile  öncelikle  Avrupa’da  peyzaj mimarlığı  disiplinin  ve  akademik  çalışmaların 

mevcut  durumu  hakkında  ayrıntılı  bilgiler  elde  edilmiş,  farklı  Avrupa  ülkelerinde  farklı  şekillerde 

gelişen  disiplinin  farklı  bölümleri  arasında  köprüler  kurulmuş  ve  ortak  zemin  hazırlanmıştır. 

Üniversitelerin, öğrenim programlarının, derslerin, öğretim elemanlarının bilgileri derlenmiş ve bu ve 

diğer  bilgiler  bir  web  sayfasında  (www.le‐notre.org)  kullanıma  sunulmuştur.  Proje  web  sayfası 

disiplini temsil eden çeşitli paydaşlar için interaktif bir iletişim aracı olmuştur. Oluşturulan sözlük veri 

tabanında 30’u aşkın dilde birçok terim ve tanıma yer verilmiştir. Diğer veri tabanları da önemli bir 

bilgi paylaşım aracı olarak ortaya çıkmıştır. 

http://www.le-notre.org/
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Le:Notre Projesi, Peyzaj Mimarlığı disiplini için güçlü bir Avrupa kimliği oluşturma yönünde önemli bir 

başlangıç  olmuştur.  Yeni  bir  akademik  derginin  (JoLA)  çıkarılması,  belediyeler  ve  üniversiteler 

arasında  Avrupa  kentsel  peyzaj  ortaklığı  adı  altında  işbirliğinin  yapılması;    Bologna  sürecinin  bir 

zorunluluğu  olan  farklı  ülkelerdeki  öğrenim  programlarının  uyumlu  hale  getirilmesi  (tuning) 

kapsamında  çalışmaların  gerçekleştirilmesi;  Avrupa  Peyzaj  Sözleşmesi  gibi  Avrupa’da  disiplini 

ilgilendiren girişimlere katkı konulması; IFLA ve EFLA gibi meslek örgütleriyle yakın işbirliği yapılması; 

projenin Peyzaj Mimarlığı disipline yaptığı önemli katkılardan bazılarıdır. 

 

II. LE NOTRE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR 

 

Proje  web  sayfası  olan  www.le‐note.org,  Peyzaj Mimarlığı  konuları  ile  ilgili  geniş  bir  veri  tabanı 

niteliğindedir.  Bu  veri  tabanı  “yukarıdan  aşağı”  (top‐down)bir  yaklaşımla  değil,  “aşağıdan  yukarı” 

(bottom‐up) bir yaklaşımla oluşturulmuştur. Bir diğer deyişle, proje web sayfasında yer alan bilgilerin 

büyük bölümü projede yer alan üniversitelerin web  sayfasına kayıtlı öğretim elemanları  tarafından 

sağlanmıştır.  Yükle  ve  indir  (uplod‐download)  alanında  yer  alan bilgiler  ise,  genellikle Yönlendirme 

Komitesi  tarafından  üzerinde  çalışılan  ve  Proje  Sekreteryası  tarafından  sağlanan  dokümanlardan 

oluşmaktadır.  

 

Proje web sayfasında iki ayrı alan bulunmaktadır. Bunlardan birincisi herkese açık olan “public area”, 

diğeri  ise sadece projede yer alan üniversitelerin /bölümlerin kaydedilmiş üyelerinin kullanıcı adı ve 

şifrelerini yazarak girebildikleri üye alanı” members area”dır. Bu alanda daha geniş bilgi yer almakta 

ve ayrıca üyeler bilgi girişi yapabilmektedir. 

 

Proje  web  sayfasının  orijinali  İngilizce  olarak  hazırlanmıştır.  Ancak  bazı  ana  başlıklar,  aralarında 

Türkçe’nin de bulunduğu 37 farklı dilde de sunulmaktadır. 

 

Web sitesine girildiğinde, Ana Sayfa’nın en üst bölümünde bazı menüleri ve alt menüleri farklı dillerde 

görmeye izin veren “dil kısaltmaları” bulunmaktadır. Bu bölümde örneğin; Arapça “ar”, İngilizce “en”, 

Türkçe  “tr”  kısaltması  ile  ifade  edilmiştir.  Yatay  olarak  sıralanan  bu  dil  kısaltmalarının  sonunda 

İngilizce menü ve alt menüleri diğer dillere çevirmeye olanak  sağlayan “edit  language” bölümü yer 

almaktadır. 

 

 

http://www.le-note.org/
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Halen yürütülen projenin adı olan LE:NOTRE TWO başlığının yanında, projeden sağlanan finansmanla 

çıkarılan  bir  Avrupa  Peyzaj Mimarlığı  Dergisi  olan  JoLA  (Journal  of  Landscape  Architecture);  yine 

projeden  çıkan  bir  girişim  olan  Avrupa  Kentsel  Peyzaj Ortaklığı  (EULP‐European Urban  Landscape 

Partnership) ve  Le:Notre projesi  fikrini ortaya  çıkaran Avrupa Peyzaj Mimarlığı Okulları Konseyi’nin 

(ECLAS‐European  Council  of  Landscape  Architecture  Schools)  linkleri  yer  almaktadır.  Bu  linklerin 

yanında site içinde hızlı aramaya olanak sağlayan “arama “linki yer almaktadır. 

 

Ana Sayfada üçüncü sırada yer alan linkler, veri tabanının ana menülerine aittir. Ana menüler Rehber, 

Etkinlikler&Organizasyon,  Üniversitelerin  Konumu,  Proje  Grupları,  Proje  Çıktıları,  Kaynaklar, 

Çalışma Grupları ve Araçlar ana menülerinden oluşmakta olup, bunların her birinin altında çok sayıda 

alt menü yer almaktadır. 

 

Ana menülerin alt bölümünde üç  sütun yer almaktadır. Bunlardan birinci  sütunda web  sayfasına o 

gün giriş yapanların isimleri ve ülkelerini temsil eden bayraklar yer almaktadır. İkinci sütunda güncel 

bilgiler yer almaktadır. Bu güncel bilgiler Haberler, Raporlar, İş/Staj Olanakları, Web Sitesi Haberleri 

başlıkları altında toplanmıştır. Bu sütunda ayrıca, veri tabanı istatistiklerini, en son yüklenen resimleri, 

proje  kapsamında  oluşturulan  Forum’a  en  son  gönderilen  mesajları,    duyuru  panosuna  en  son 

eklenen  duyuruları,  proje  web  sayfasına  en  son  gönderilen  e‐postaları  ve  web  sayfasına  en  son 

yüklenen  dökümanları  izlemek  olasıdır.  Üçüncü  sütunda  ise,  o  yıl  içinde  gerçekleştirilecek  Peyzaj 

mimarlığı etkinliklerini  (konferans, sergi, yarışma, toplantı vb..) ay ay görmek ve detaylarını  izlemek 

mümkün olmaktadır. 

 

Proje web ana sayfası üzerindeki ana menüler altında çeşitli konularda ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 

Örneğin;  

 

‐ Rehber  ana menüsünde  Üniversiteler,  Öğretim  programları,  Dersler,  Personel,  Öğrenciler, 

Mezunlar,  Tasarım  Büroları,  Büro  Personeli,  Araştırma  Kuruluşları,  Araştırmacılar,  Partner 

Kuruluşlar, Belediyeler ve STKlar hakkında, 

‐ Etkinlikler  &  Proje  Örgütlenmesi  ana  menüsünde  Le:Notre  II  proje  Çıktıları,  Üye 

Üniversiteleri,  Projeyle  ilgilenen  üniversiteler  (asosiye  üyeler),  Le:Notre  Mundus  üyesi 

üniversiteler, Yönlendirme Komitesi üyeleri, Yönlendirme Komitesi Toplantıları, Proje İlkbahar 

Çalıştayları,  Takımada  Ağ  Projeleri,  Danışma  Grubu,  Paydaş  Kuruluşlar,  Proje  Öneri 

Dökümanları hakkında, 
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‐ Üniversitelerin  Konumu  ana  menüsünde,  projede  yer  alan  üniversitelerin  üzerinde 

işaretlendiği bir harita ve bulunduğu kentlere hakkında, 

‐ Proje Grupları  ana menüsünde  Avrupa  Kentsel  Peyzaj Ortaklığı  (EULP),  Le:Notre Mundus, 

Avrupa İle İlgili Konular, Avrupa Doktora Dersi ve E‐Öğrenim hakkında, 

‐ Proje  Çıktıları  ana menüsünde  Yaşamboyu  e‐öğrenim,  L:N Mundus,  Komşu  Disiplinler,  Az 

Bilinen Bilgiler, Araştırma, Paydaşlar, Uyumlaştırma (Tuning) hakkında, 

‐ Kaynaklar  ana  menüsünde,  tasarım  projeleri,    ansiklopedi,  Avrupa  politikaları,  sözlük, 

kaynaklar,  resimler, dergiler, peyzaj planları, araştırma projeleri,  tezler, web bağlantıları ve 

öğrenci projeleri hakkında, 

‐ Çalışma Grupları ana menüsünde Le:Notre projesi kapsamında oluşturulan 12 çalışma alanı 

(peyzaj planlama, peyzaj tasarım, Kültürel peyzaj gibi) hakkında, 

‐ Araçlar  ana  menüsünde  ise,  Mesaj  kutum,  e‐posta  merkezi,  duyuru  panosu,  yükle‐indir, 

tartışma  forumu,  not  defteri,  takvim,  çalışma  alanı,  toplantı  odası,  haber  bülteni,  resim 

yükleme, sık kullanılanlar ve yönetici merkezi hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 

‐  

Bunlardan Rehber ana menüsüne ait alt menülerde (veri tabanlarında) yer alan bilgiler şunlardır: 

 

Üniversiteler veri  tabanında, Avrupa’da peyzaj mimarlığı eğitim‐öğretimi ve araştırması konusunda 

faaliyet gösteren üniversitelerin ve diğer yüksek öğretim kurumlarının kayıtlarının yanı sıra, Avrupa 

dışındaki bazı seçilmiş üniversitelerin de kayıtları yer almaktadır. 

 

Öğretim  Programları  veri  tabanında,  Avrupa  üniversitelerinde  Peyzaj  Mimarlığı  alanında  (Peyzaj 

planlama, peyzaj  tasarımı, peyzaj yönetimi) sunulan  lisans, yüksek  lisans ve doktora programları ve 

diğer ilgili programlar hakkında bilgiler yer almaktadır. 

 

Dersler veri tabanı, Avrupa üniversitelerinde (ve Le:Notre Mundus kapsamında projede yer alan diğer 

coğrafyadaki üniversitelerde) açılan  lisans ve  lisansüstü dersler hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı 

bir veri  tabanıdır. Dersin adı,  türü  (sözlü anlatım dersi, proje dersi gibi), verildiği ülke ve üniversite, 

verildiği  bölüm  ve  AKTS  (Avrupa  Kredi  Transfer  sistemi)  kredisine  ilişkin  ayrıntılı  bilgiler  yer 

almaktadır.  
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Personel  veri  tabanında,  projede  yer  alan  üniversitelerin  personeline  ilişkin  ayrıntılı  bilgiler  yer 

almaktadır. Personelin adı, ülkesi, üniversitesi, projede hangi çalışma grubunda yer aldığı ve projedeki 

pozisyonuna (temas kişisi, yönlendirme komitesi üyesi, öğrenci gibi) ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

Öğrenciler  veri  tabanında,  üniversitelerin  veri  tabanına  kaydettikleri  öğrencilere  ilişkin  bilgiler  yer 

almaktadır.  Öğrencinin  adı,  ülkesi,  öğrenim  gördüğü  programın  adı,  öğrenim  düzeyi  (lisans, 

lisansüstü) ve öğrenim aldığı üniversiteye ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

Mezunlar  veri  tabanında,  projede  yer  alan  okullardan mezun  olan  öğrencilere  ilişkin  bilgiler  yer 

almaktadır. Aktif öğrenciler  için verilen bilgilerin yanı  sıra, hangi yıl başladıkları ve hangi yıl mezun 

olduklarına dair bir bilgi de yer almaktadır. 

 

Tasarım Büroları veri  tabanında, proje ortakları  tarafından kaydı yapılan bürolara  ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. Büronun adı, bulunduğu kent ve ülke ve faaliyet konuları hakkında bilgiler yer almaktadır. 

 

Büro Personeli veri tabanında, veri tabanındaki bürolarda çalışan kişilerin adı, yaşadıkları kent ve ülke 

ve bağlı oldukları tasarım bürosuna ait bilgiler yer almaktadır. 

 

Araştırma Kuruluşları veri  tabanında, proje ortağı ülkelerdeki araştırma kuruluşlarına  ilişkin bilgiler 

yer  almaktadır.  Kuruluşun  adı,  bulunduğu  kent  ve  ülke  ve  faaliyet  konuları  hakkında  bilgiler 

sunulmaktadır. 

 

Araştırmacılar veri  tabanında, araştırma kuruluşlarında çalışan kişilerin adı, yaşadıkları kent ve ülke 

ve bağlı oldukları araştırma kuruluşuna ait bilgiler yer almaktadır. 

 

Partner Kuruluşlar veri tabanında, projede partner olarak katılan kuruluşların adı, bulunduğu kent ve 

ülke ve sorumlu kişiye ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

Belediyeler veri tabanında, projede partner olarak katılan belediyelerin adı, bulunduğu kent ve ülke 

ve sorumlu kişiye ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

STKlar  (Sivil Toplum Kuruluşları) veri  tabanında, projede partner olarak yer alan çeşitli STKların adı, 

bulunduğu kent ve ülke ve sorumlu kişiye ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
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Sonuç olarak, Le:Notre Projesi web sayfası Avrupa’da ve bazı ülkelerde Peyzaj Mimarlığını ilgilendiren 

‐başta akademik konular olmak üzere‐ bir çok konuda güncel bilgilerin yer aldığı geniş bir veri tabanı 

niteliğindedir  ve  normalde  bir  çok  farklı  kaynaktan  derlenebilecek  bilgiler  tek  bir  kaynaktan  elde 

edilebilmektedir. Web sayfası kanalıyla Avrupa’da, örneğin; hangi konularda tezler yaptırıldığı; hangi 

alanlarda araştırmalar yapıldığı, hangi üniversitelerde doktora programı olduğu, hangi konferansların 

düzenlendiği, hangi kitap ve süreli yayınların olduğu ve benzeri daha birçok bilgiye ulaşım mümkün 

olmaktadır.  

 


