
TMMOB PEYZAJ TMMOB PEYZAJ 
MMİİMARLARI ODASIMARLARI ODASI
Yasal Yasal --YYöönetsel Alanda netsel Alanda 
GerGerççekleekleşşen ve Hedeflenen en ve Hedeflenen 
ÇÇalalışışmalarmalar



PMO AmaPMO Amaçç
 

ve Hedeflerive Hedefleri
MMüücadelenin kollektif, bir arada ycadelenin kollektif, bir arada yüürrüümesi gereken , mesi gereken , öörgrgüütltlüüllüüğğüün de bn de bööyle olduyle olduğğunda unda 

anlam kazanacaanlam kazanacağığı, geli, gelişşeceeceğği ve hedeflerine yaki ve hedeflerine yakıınlanlaşşacaacağığı

 

ddüüşşüüncesindeyiz.ncesindeyiz.
Bu baBu bağğlamda Odalamda Oda’’mmıızzıın gerek program gerekse de pratik dn gerek program gerekse de pratik düüzeyde azeyde aççııllıım ve m ve 

adadıımlarmlarıınnıın n üüyelerimiz tarafyelerimiz tarafıından takip edilerek , olumlu ve olumsuz her tndan takip edilerek , olumlu ve olumsuz her tüürlrlüü

 
eleeleşştirinintirinin--

 

öönerinin bu kollektif birikimi zenginlenerinin bu kollektif birikimi zenginleşştirditirdiğğini, toplumsalini, toplumsal--mesleki mesleki 
mmüücadelemiz ve bununla direkt bacadelemiz ve bununla direkt bağğlantlantııllıı

 

olarak Oda olarak Oda öörgrgüütltlüüllüüğğüümmüüzzüü

 

ileriye ileriye 
tataşışıddığıığı

 

ddüüşşüünnüüyoruz.yoruz.
YYöönetim Kurulu olarak son ynetim Kurulu olarak son yııllarda mesleki tanllarda mesleki tanıınnıırlrlıık ve Oda k ve Oda öörgrgüütltlüüllüüğğüünnüün gelin gelişşimi imi 

aaççııssıından projeksiyonumuzu oldukndan projeksiyonumuzu oldukçça genia genişş

 

tutmaya, bu tutmaya, bu ççererççevede evede üüniversiteler, niversiteler, 
bbüürokrasi, kamu kurumlarrokrasi, kamu kurumlarıı

 

ve gerektive gerektiğği oranda i oranda öözel sektzel sektöörle, dorle, doğğru dru düüzlemlerde zlemlerde 
““kikişşilikliilikli””

 

iliilişşkiler kurmaya kiler kurmaya öözen ve hassasiyet gzen ve hassasiyet gööstermeye stermeye ççalalışıışıyoruz.  Bu yoruz.  Bu

 

 
bbüüttüünlnlüüklklüü

 

mmüücadelemizin bir ayacadelemizin bir ayağığınnıı

 

oluoluşşturuyor. turuyor. 
Mesleki Mesleki öörgrgüütlenmemizin bugtlenmemizin bugüün en n en öönemli nemli öörgrgüütltlüü

 

ggüüccüünnüü

 

ifade Odaifade Oda’’mmıızzıı

 

monolitik, monolitik, 
statstatüükocu, ikocu, iççe kapane kapanıık bir yapk bir yapıı

 

olarak deolarak değğil, tersinden dil, tersinden dışışa aa aççıık, katk, katııllıımcmcıı, , 
dedeğğiişşimlere aimlere aççıık, k, şşeffaf, dinamik bir organizasyon haline getirmek ieffaf, dinamik bir organizasyon haline getirmek iççindir bindir büüttüün n 
ççabamabamıız. z. 



MESLEKMESLEKİİ
 

ÖÖRGRGÜÜTLENMENTLENMENİİN DEN DEĞĞER ER 
VE VE ÖÖNEMNEMİİ

1968 y1968 yııllıından itibaren Ziraat Fakndan itibaren Ziraat Faküülteleri altlteleri altıında banda başşlayan elayan eğğitim itim 
ssüüreci ile birlikte 1973 yreci ile birlikte 1973 yııllıında ilk olarak mesleki yanda ilk olarak mesleki yaşşama  baama  başşlayan layan 
Peyzaj MimarlarPeyzaj Mimarlarıınnıın diploma karn diploma karşışıllığıığı hepimizin de bildihepimizin de bildiğği gibii gibi””
Ziraat MZiraat Müühendisi hendisi üünvannvanıı ile Peyzaj Mimarile Peyzaj Mimarıı lisanslisansıı ileile”” mezun mezun 
olduklarolduklarıı ve 1990 yve 1990 yııllıında ise Orman Faknda ise Orman Faküültelerinde baltelerinde başşlayan layan 
eeğğitim sonrasitim sonrasıında ise hangi faknda ise hangi faküülteden mezun  olunursa olunsun lteden mezun  olunursa olunsun 
diploma diploma üünvanlarnvanlarıında nda ““Peyzaj MimarPeyzaj Mimarıı”” olmasolmasıı hususundaki hususundaki 
öönemli gelinemli gelişşmenin,  kamu kurum ve kurulumenin,  kamu kurum ve kuruluşşlarlarıında nda ççalalışışan an 
meslektameslektaşşlarlarıımmıızzıın yan yaşşamamıına na ççok fazla yansok fazla yansıımadmadığıığı, mesleki , mesleki 
tantanıımlama ve yer almlama ve yer alışıışında diploma unvannda diploma unvanıınnıın karn karşışıllığıığınnıı
bulamadbulamadığıığı,di,diğğer planlama ve tasarer planlama ve tasarıım meslek disiplinleri kadar m meslek disiplinleri kadar 
şşanslanslıı ççalalışışma ortamlarma ortamlarıı bulamadbulamadııklarklarıı konusu tkonusu tüüm meslek m meslek 
camiamcamiamıızca bilinmektedir.zca bilinmektedir.



““TTüürk toplumuna drk toplumuna düüzenli bir yazenli bir yaşşama mekanama mekanıı

 

hazhazıırlanmasrlanmasıında ve yurdun imarnda ve yurdun imarıında taze nda taze 
bilgileriyle yararlbilgileriyle yararlıı

 

olacaklarolacaklarıına kani olduna kani olduğğum 14 kabiliyetli genum 14 kabiliyetli gençç, bug, bugüün n ççalalışışma azmi ve ma azmi ve 
hevesi ihevesi iççindedirler. Ancak, her indedirler. Ancak, her şşeyden evvel; eyden evvel; üülke lke ööllçüçüssüünde hayati nde hayati öönemi olan fiziki nemi olan fiziki 
planlama planlama ççalalışışmalarmalarıında Peyzaj Plancnda Peyzaj Plancııssıına olan ihtiyacna olan ihtiyacıın idrak edilmin idrak edilmişş

 

olmasolmasıı

 

şşarttarttıır. r. 
AynAynıı

 

zamanda zamanda İİmar ve mar ve İİskan Bakanlskan Bakanlığıığımmıız baz başşta olmak ta olmak üüzere, Turizm Bakanlzere, Turizm Bakanlığıığı, , 
İİller Bankasller Bankasıı, Bay, Bayıındndıırlrlıık Bakanlk Bakanlığıığı, , öözellikle Karayollarzellikle Karayollarıı

 

Genel MGenel Müüddüürlrlüüğğüü, Devlet Su , Devlet Su 
İşİşleri Genel Mleri Genel Müüddüürlrlüüğğüü, Tar, Tarıım Bakanlm Bakanlığıığı

 

ve tve tüüm m İİllerimiz ile Belediyelerimizin bu llerimiz ile Belediyelerimizin bu 
kkııymetli genymetli genççlere ilgi glere ilgi gööstermeleri gerekir.stermeleri gerekir.””

 

diyor meslediyor mesleğğimizin kurucularimizin kurucularıından Sn. ndan Sn. 
Prof.Dr. Sadri ARAN 1973 yProf.Dr. Sadri ARAN 1973 yııllıında ki ilk mezunlarnda ki ilk mezunlarıımmııza hitaben..za hitaben..

SaySayıın Arann Aran’’ıın bizlere ve n bizlere ve üülkenin idarecilerine ithafen slkenin idarecilerine ithafen sööylediylediğği si söözler zler ççalalışışma ma 
hedef ve programhedef ve programıımmıızzıın temel tan temel taşışınnıı

 

oluoluşşturuyor.  Bu ideal uturuyor.  Bu ideal uğğruna runa ççalalışışmalarmalarıımmııza za 
azimle devam ediyoruzazimle devam ediyoruz……

Bu Bu ççererççevede yaptevede yaptığıığımmıız z ççalalışışmalardan ana bamalardan ana başşllııklar verecek olursak:klar verecek olursak:



MESLEKMESLEKİİ
 

TANINIRLIKTA 1.ADIMTANINIRLIKTA 1.ADIM
Kamusal alanda ki  tanKamusal alanda ki  tanıınnıırlrlııkla ilgili mesleklerin kla ilgili mesleklerin ççalalışışma disiplinlerini ve ma disiplinlerini ve 
ççererççevelerini belirleyen, mesleevelerini belirleyen, mesleğğimizin nasimizin nasııl yer alacal yer alacağığı

 

ile ilgili Devlet ile ilgili Devlet 
KurumlarKurumlarıınnıı

 

yyöönlendiren;nlendiren;

ÇÇalalışışma Ve Sosyal Gma Ve Sosyal Güüvenlik Bakanlvenlik Bakanlığıığı

 

İşİşKur Genel MKur Genel Müüddüürlrlüüğğüü

 

İşİş

 

ve ve 
Meslek Analizleri Daire BaMeslek Analizleri Daire Başşkanlkanlığıığı

 

ile gile göörrüüşşmelere bamelere başşladladıık..k..

YYııll…….2005 .2005 

Ve Ve şşaaşışırtan sonurtan sonuç……ç……

BakanlBakanlıık yetkilileri ve ilgili kurumlarla yapk yetkilileri ve ilgili kurumlarla yapıılan glan göörrüüşşmelerde melerde 
meslemesleğğimizin devlet tarafimizin devlet tarafıından ndan BahBahççe Mimare Mimarıı

 

olarak tanolarak tanıımlandmlandığıığınnıı
ggöördrdüükk……



MESLEKMESLEKİİ
 

KODLAMAMIZI DEKODLAMAMIZI DEĞİŞĞİŞTTİİRDRDİİKK……
ÇÇalalışışma ve Sosyal Gma ve Sosyal Güüvenlik Bakanlvenlik Bakanlığıığı

 

Meslek Bilgi YapraMeslek Bilgi Yaprağığı

Meslek Kodu: Meslek Kodu: 2141.012141.01

Meslek AdMeslek Adıı

 

: : BahBahççe Mimare Mimarıı

Meslek TanMeslek Tanıımmıı: : Bir arazi parBir arazi parççasasıınnıın daha cazip bir hale getirilmesi in daha cazip bir hale getirilmesi iççin in 
planlar ve projeler yapan, parklar, spor ve eplanlar ve projeler yapan, parklar, spor ve eğğlence yerleri ilence yerleri iççin planlar in planlar 
hazhazıırlayan kirlayan kişşidir.idir.



BahBahççe Mimare Mimarıınnıın Gn Göörev ve rev ve İşİşlemler Tanlemler Tanıımmıı
 

İİse:se:

BahBahççe Mimare Mimarıı

 

iişşletmenin genel letmenin genel ççalalışışma prensipleri doma prensipleri doğğrultusunda, ararultusunda, araçç, gere, gereçç

 

ve ve 
ekipmanlarekipmanlarıı

 

etkin bir etkin bir şşekilde kullanarak, iekilde kullanarak, işşççi sai sağğllığıığı, i, işş

 

ggüüvenlivenliğği ve i ve ççevre evre 
koruma dkoruma düüzenlemelerine ve meslezenlemelerine ve mesleğğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun in verimlilik ve kalite gereklerine uygun 
olarak:olarak:

a)a)

 

Ticari, edTicari, edüüstriyel ve yerlestriyel ve yerleşşim siteleri ve kamu binalarim siteleri ve kamu binalarıınnıın bahn bahççe ve alanlare ve alanlarıına estetik na estetik 
ggöörrüünnüüm verme amacm verme amacııyla plan ve dyla plan ve düüzenlemeler yapzenlemeler yapııp p ççalalışışmalara nezaret malara nezaret

 

 
etmek,etmek,

b)b)

 

DDüüzenlenecek yerin drenaj, zemin toprazenlenecek yerin drenaj, zemin toprağığı, a, ağğaaççlar, kaya olular, kaya oluşşumunu tetkik edip umunu tetkik edip 
binalarbinalarıı, tesisleri g, tesisleri gööz z öönnüünde tutarak tanzim nde tutarak tanzim şşartlarartlarıınnıı

 

incelemek,incelemek,

c)c)

 

BBöölgenin yol, trotuar,lgenin yol, trotuar,

 

bina, kbina, kööprprüü, , ççit ve kanalizasyonunu git ve kanalizasyonunu göösteren krokiler ve steren krokiler ve 
mikyaslmikyaslıı

 

projeler hazprojeler hazıırlamak,rlamak,

d)d)

 

Nerelerde ne cins aNerelerde ne cins ağğaaçç, , ççalalıı

 

ve ve ççiiççek dikileceek dikileceğğini tavsiye ederek bu iini tavsiye ederek bu işşlerin o alanlerin o alanıın n 
genel ggenel göörrüünnüüşşüü

 

ve mimari yapve mimari yapıılarlarıı

 

ile ahenkli bir tarzda gerile ahenkli bir tarzda gerççekleekleşştirilmesini satirilmesini sağğlamak,lamak,



e)e)

 

Bir bBir böölgenin dlgenin düüzen ve dazen ve dağığıllıımmıı

 

ile ilgiliile ilgili

 

şşartnameleri ve maliyet keartnameleri ve maliyet keşşiflerini iflerini 
yaparak yaparak şşartname ve maliyetin mahalli tartname ve maliyetin mahalli tüüzzüük ve yk ve yöönetmeliklere uygunlunetmeliklere uygunluğğunu unu 
inceleyip tavsiyelerde bulunmak,inceleyip tavsiyelerde bulunmak,

f)f)

 

Spor, eSpor, eğğlence , parklar ve meydanlar ilence , parklar ve meydanlar iççin fide , heykel ve diin fide , heykel ve diğğer er 
eeşşyalaryalarıınn

 

mmüübayasbayasıı

 

da dahil olmak da dahil olmak üüzere plan detaylarzere plan detaylarıınnıın uygulanmasn uygulanmasıına na 
nezaret etmek,nezaret etmek,

g)g)

 

Spor, eSpor, eğğlence, parklar ve meydanlarlence, parklar ve meydanlarıın tespiti in tespiti iççin kuruluin kuruluşşlarla glarla göörrüüşşmelerde melerde 
bulunup bu faaliyetlerin gelibulunup bu faaliyetlerin gelişştirilmesini koordine etmek,tirilmesini koordine etmek,

h)h)

 

YapYapıılan projelerin tetkik ve tasvibinden sonra uygulamada plana uygulan projelerin tetkik ve tasvibinden sonra uygulamada plana uygunlunluğğunu unu 
sasağğlamak, lamak, 

vb. gvb. göörev ve irev ve işşlemleri yerine getirir.lemleri yerine getirir.



Mesleki kodlamasMesleki kodlamasıı
 

olmaksolmaksıızzıın yapn yapıılmlmışış
 PEYZAJ MPEYZAJ MİİMARIMARI

TANIMI:TANIMI:

 

DoDoğğa ve a ve ççevrenin ihtiyaevrenin ihtiyaççlarlarıınnıı

 

en iyien iyi

 

karkarşışılayabilecek bilayabilecek biççimde imde 
ekonomik, iekonomik, işşlevsel, ekolojik ve estetik levsel, ekolojik ve estetik ööllçüçülere uygun olarak lere uygun olarak 
planlanmasplanlanmasıı, d, düüzenlenmesi, korunmaszenlenmesi, korunmasıı

 

ve gelive gelişştirilmesi konulartirilmesi konularıında nda 
ççalalışışan kian kişşidir. idir. 

GGÖÖREVLERREVLERİİ

--

 

Topluma aTopluma aççıık yek yeşşil sahalaril sahalarıın, n, ççocuk oyun alanlarocuk oyun alanlarıınnıın, spor sahalarn, spor sahalarıınnıın n 
ddüüzenlenmesi konularzenlenmesi konularıında nda ççalalışışmalar yapar, malar yapar, 
--

 

ÇÇevre sorunlarevre sorunlarıınnıın (n (ççevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi ievre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi iççin in 
gerekli gerekli ççalalışışmalar yapar, malar yapar, 
--

 

Arazi kullanArazi kullanıımmıınnıın n ççevreye uygunluevreye uygunluğğunu deunu değğerlendirir, erlendirir, 
--

 

ÖÖzel veya resmi kuruluzel veya resmi kuruluşşlara ait bahlara ait bahççeleri deleri düüzenler. zenler. 



Meslek Bilgi YapraMeslek Bilgi Yaprağığınnıı
 

GGüüncelledik ve  ncelledik ve  
KodlamamKodlamamıızzıı

 

dedeğğiişştirdiktirdik……
 01.02.200601.02.2006

 

tarihinden itibaren resmi kaytarihinden itibaren resmi kayııtlarda;tlarda;

Meslek Kodu: Meslek Kodu: 2141.012141.01
Meslek AdMeslek Adıı : : Peyzaj MimarPeyzaj Mimarıı
Meslek TanMeslek Tanıımmıı:  :  PeyzajPeyzajıı oluoluşşturan doturan doğğal ve kal ve küültltüürel bilerel bileşşenlerin enlerin 
ve ve ççevrelerin koruma evrelerin koruma -- kullankullanıım dengesi gm dengesi göözetilerek; ekolojik, zetilerek; ekolojik, 
ekonomik, estetik ve iekonomik, estetik ve işşlevsel levsel ööllçüçütlere uygun (olarak) planlamastlere uygun (olarak) planlamasıı, , 
tasartasarıımmıı, onar, onarıımmıı, korunmas, korunmasıı ve yve yöönetim konularnetim konularıında bilim ve nda bilim ve 

sanat temelinde sanat temelinde proje proje üüretenreten kikişşidiridir..



Meslek Analizimiz GMeslek Analizimiz Güüncellendincellendi……..
 01.02.2006 tarihi itibariyle01.02.2006 tarihi itibariyle……....

Planlama, tasarPlanlama, tasarıım, onarm, onarıım ve ym ve yöönetimi ana banetimi ana başşllııklarklarıı

 

altaltıında  uzmanlnda  uzmanlıık ve hizmet alanlark ve hizmet alanlarıı
analizi yapanalizi yapıılan meslelan mesleğğimizin alt aimizin alt aççııllıımlarmlarıı

 

ise;ise;

GGöörevleri (Yaptrevleri (Yaptııklarklarıı

 

İşİşler)ler)
Peyzaj MimarlPeyzaj Mimarlığıığı‘‘na ilina ilişşkin konularda; planlama, yapkin konularda; planlama, yapıısal ve bitkisel tasarsal ve bitkisel tasarıım, proje uygulama / yapm, proje uygulama / yapıım, m, 
bakbakıım, ym, yöönetim, fizibilite, denetim, dannetim, fizibilite, denetim, danışışmanlmanlıık ve bilirkik ve bilirkişşilik hizmetleri vermektir. ilik hizmetleri vermektir. 

Peyzaj planlama alanPeyzaj planlama alanıında: nda: 
••

 

ÜÜlkesel ve yerel lkesel ve yerel ööllççeklerdeki fiziksel planlama eklerdeki fiziksel planlama ççalalışışmalarmalarıında yer alarak, knda yer alarak, küültltüürel ve ve dorel ve ve doğğal al 
dedeğğerlerin korunmaserlerin korunmasıı

 

ve sve süürdrdüürrüülmesi temelinde lmesi temelinde alan kullanalan kullanıım projelerim projeleri

 

üüretir. retir. 
••

 

Korunacak alanlarKorunacak alanlarıın belirlenmesi n belirlenmesi ççalalışışmalarmalarıınnıı

 

yyüürrüüttüür, koruma alanr, koruma alanıı

 

statstatüüssüündeki yerlerin (milli ndeki yerlerin (milli 
parklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.)parklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.)

 

GeliGelişşme ve Yme ve Yöönetim Planlarnetim Planlarıınnıı

 

yapar.yapar.
••

 

Sulak alanlar, akarsu koridorlarSulak alanlar, akarsu koridorlarıı, maden ocaklar, maden ocaklarıı, kat, katıı

 

atatıık depolama alanlark depolama alanlarıı, ormanlar gibi insanlar , ormanlar gibi insanlar 
taraftarafıından tahrip edilmindan tahrip edilmişş

 

veya edilmekte olan alanlarveya edilmekte olan alanlarıın n ssüürdrdüürrüülebilirlilebilirliğği ve onari ve onarıımmıı

 

iiççin planlamain planlama
yapar. yapar. 
••

 

DoDoğğal kaynaklaral kaynaklarıın sn süürdrdüürrüülebilirlilebilirliğğini ve verimli kullanini ve verimli kullanıımmıınnıı

 

sasağğlamak amaclamak amacııyla bu kaynaklara yyla bu kaynaklara yöönelik nelik 
envanter oluenvanter oluşşturma, haritalama, analiz ve planlama koruma turma, haritalama, analiz ve planlama koruma ççalalışışmalarmalarıı

 

yapar,yapar,
••

 

Turizm alanlarTurizm alanlarıın fiziksel planlamalarn fiziksel planlamalarıında donda doğğal ve kal ve küültltüürel derel değğerlerin korunmaserlerin korunmasıı

 

iiççin in ekolojik ekolojik 
ööncelikli planlarncelikli planlarıınnıı

 

hazhazıırlar.rlar.
••

 

Kentsel aKentsel aççıık ve yek ve yeşşil alan sistem(ler)i oluil alan sistem(ler)i oluşşturulmasturulmasıınnıı

 

sasağğlar.lar.



Peyzaj tasarPeyzaj tasarıımmıı

 

alanalanıında: nda: 

••

 

Kentsel yerleKentsel yerleşşimlerin bir bimlerin bir bööllüümmüünnüü

 

ya da bya da büüttüünnüünnüü

 

kapsayan kentsel tasarkapsayan kentsel tasarıım ve kent yenileme m ve kent yenileme 
ççalalışışmalarmalarıınnıı

 

yyüürrüüttüür.r.
••

 

Topluma aTopluma aççıık yek yeşşil alanlaril alanlarıın (parklar, meydanlar, dinlenme alanlarn (parklar, meydanlar, dinlenme alanlarıı, yaya yolu ve b, yaya yolu ve böölgesi, klgesi, kııyyıı
bantlarbantlarıı, botanik bah, botanik bahççeleri, hayvanat baheleri, hayvanat bahççeleri, eleri, ççocuk bahocuk bahççeleri, oyun alanlareleri, oyun alanlarıı

 

spor alanlarspor alanlarıı, otopark , otopark 
vb.) yapvb.) yapıısal ve bitkisel tasarsal ve bitkisel tasarıımmıınnıı

 

yapar, uygulama ve bakyapar, uygulama ve bakıımmıınnıı

 

yyüürrüüttüür. r. 
••

 

Toplu konut alanlarToplu konut alanlarıı

 

ve toplu kullanve toplu kullanıım ortamlarm ortamlarıında (nda (üüniversite kampuslarniversite kampuslarıı, al, al ışışveriverişş

 

merkezleri, toplu merkezleri, toplu 
iişşyerleri vb.) yapyerleri vb.) yapıısal ve bitkisel tasarsal ve bitkisel tasarıım, uygulama ve bakm, uygulama ve bakıım m ççalalışışmalarmalarıınnıı

 

yapar.yapar.
••

 

Turizm ve dinlenme tesisleri, eTurizm ve dinlenme tesisleri, eğğlence tesisleri (lunapark, aquapark vb.) ve su klence tesisleri (lunapark, aquapark vb.) ve su kııyyııssıı

 

rekreasyon rekreasyon 
tesislerinin yaptesislerinin yapıısal ve bitkisel tasarsal ve bitkisel tasarıımmıınnıı

 

yapar, uygular ve bakyapar, uygular ve bakıımmıınnıı

 

yyüürrüüttüür.r.
••

 

TarTarıımsal amamsal amaççllıı

 

ççiftlik ve hobi bahiftlik ve hobi bahççeleri tasarlar, uygular ve bakeleri tasarlar, uygular ve bakıımmıınnıı

 

yyüürrüüttüür.r.

ÇÇevre koruma ve peyzaj onarevre koruma ve peyzaj onarıımmıı

 

alanalanıında:nda:

ÇÇevre kirlenmesi, arazi bozunumu gibi evre kirlenmesi, arazi bozunumu gibi ççevre sorunlarevre sorunlarıınnıın giderilmesi, bozulan yerlerin onarn giderilmesi, bozulan yerlerin onarıımmıı ve ve 
ççevre kalitesinin yevre kalitesinin yüükseltilmesi ikseltilmesi iççin karayollarin karayollarıı, maden ocaklar, maden ocaklarıı, hareketli kumul alanlar, hareketli kumul alanlarıı, havzalar, deniz , havzalar, deniz 
kkııyyıı

 

kirlilikirliliğği, dere kenarlari, dere kenarlarıı, batakl, bataklııklar, katklar, katıı

 

atatıık depo alanlark depo alanlarıı, tahrip olmu, tahrip olmuşş

 

tartarıım alanlarm alanlarıı, tahrip olmu, tahrip olmuşş
orman alanlarorman alanlarıı

 

gibi ortamlarda gerekli planlama, yapgibi ortamlarda gerekli planlama, yapıısal ve bitkisel tasarsal ve bitkisel tasarıım, mm, müühendislik, uygulama ve hendislik, uygulama ve 
dandanışışmanlmanlıık hizmetlerini yk hizmetlerini yüürrüüttüür.r.

Peyzaj mPeyzaj müühendislihendisliğği hizmetlerini ilgilendiren sulama, aydi hizmetlerini ilgilendiren sulama, aydıınlatma, drenaj, atnlatma, drenaj, atıık bertaraf etme, k bertaraf etme, 
arazi biarazi biççimlendirme (grading) gibi imlendirme (grading) gibi ççalalışışmalarmalarıınnıı

 

yyüürrüüttüür. r. 
""ÇÇevresel Etki Deevresel Etki Değğerlendirmesi" erlendirmesi" ççalalışışmalarmalarıında yer alarak raporlarnda yer alarak raporlarıınnıı hazhazıırlarrlar



Peyzaj yPeyzaj yöönetimi alannetimi alanıında:nda:

Kentsel veya kKentsel veya kıırsal peyzaj yrsal peyzaj yöönetimi konularnetimi konularıında fikir nda fikir üüretimi, projelendirme, uygulama, izleme, retimi, projelendirme, uygulama, izleme, 
denetleme ve dandenetleme ve danışışmanlmanlıık hizmetlerini yk hizmetlerini yüürrüüttüür.r.
KKıırsal yerlersal yerleşşim kalkim kalkıınma programlarnma programlarıında yer alnda yer alıır ve kr ve kööy yenileme y yenileme ççalalışışmalarmalarıı yapar.yapar.

BBöölge, ylge, yööre ve havza yre ve havza yöönetimi netimi ççalalışışmalarmalarıında yer alnda yer alıır.r.



ÖÖNEMLNEMLİİ
 

2. ADIM2. ADIM
 

TTüürk Meslekler Srk Meslekler Söözlzlüüğğüünde 35 Ynde 35 Yııl Sonra l Sonra İİlk Kez Yer Aldlk Kez Yer Aldııkk……
TTüürk Meslekler Srk Meslekler Söözlzlüüğğüü

 

(TMS);(TMS);

 

iişşggüüccüü

 

piyasaspiyasasıında mevcut olan mesleklerin snda mevcut olan mesleklerin sıınnııflandflandıırrııldldığıığı

 

veve
mesleklerin unvanlarmesleklerin unvanlarıınnıın, tann, tanıımlarmlarıınnıın, gn, göörevlerinin ve kodlarrevlerinin ve kodlarıınnıın yer aldn yer aldığıığı

 

TC. TC. ÇÇalalışışma ve Sosyal ma ve Sosyal 
GGüüvenlik Bakanlvenlik Bakanlığıığı

 

TTüürkiye rkiye İşİş

 

Kurumu Genel MKurumu Genel Müüddüürlrlüüğğüü

 

Meslek AraMeslek Araşşttıırma ve Gelirma ve Gelişştirme tirme ŞŞube ube 
MMüüddüürlrlüüğğüü

 

taraftarafıından hazndan hazıırlanan rlanan üülkemizin lkemizin öönemli ve bu alandaki yegane kaynanemli ve bu alandaki yegane kaynağığıddıır.r.

TTüürk Meslekler Srk Meslekler Söözlzlüüğğüünde bir meslek disiplininin yer almasnde bir meslek disiplininin yer almasıınnıın yararlarn yararlarıı

 

aaşşaağığıda sda sııralanmralanmışışttıır.r.
TMS; TMS; ööncelikle ncelikle İŞİŞKUR birimleri arasKUR birimleri arasıında, sonra da inda, sonra da işşççi, ii, işşveren ve Kurum veren ve Kurum ççalalışışanlaranlarıı arasarasıındaki ndaki 
ggöörrüüşşme ve yazme ve yazışışmalarda, buna ek olarak da, akademik ve bilimsel kurum ve kurulumalarda, buna ek olarak da, akademik ve bilimsel kurum ve kuruluşşlarlarıın ilgili n ilgili 
bbööllüümlerinin mlerinin ççalalışışmalarmalarıında ve yargnda ve yargııda  kullanda  kullanııllıır.r.

İşİş piyasaspiyasasıınnıın ihtiyan ihtiyaçç duyduduyduğğu mesleklerdeki iu mesleklerdeki işşggüüccüü ile aile aççıık ik işş’’in ein eşşleleşştirilmesine olanak satirilmesine olanak sağğlar.lar.

ÜÜlke lke ççapapıında ortak, dolaynda ortak, dolayııssııyla standart bir meslek terminolojisi ve tanyla standart bir meslek terminolojisi ve tanıım birlim birliğği sai sağğlar.lar.

İşİşggüüccüü piyasaspiyasasıında bulunan mesleklerin, kod ve unvan tannda bulunan mesleklerin, kod ve unvan tanıımlarmlarıında, standardizasyonunu sanda, standardizasyonunu sağğlar.lar.

İşİşggüüccüü piyasaspiyasasıı hakkhakkıında bilgi sahibi olmak isteyen ilgililere, nda bilgi sahibi olmak isteyen ilgililere, ççalalışışma hayatma hayatıındaki mevcut ndaki mevcut 
meslekleri; kod, unvan, tanmeslekleri; kod, unvan, tanıım ve im ve işşlem basamaklarlem basamaklarıı ile tanile tanııttıır.r.



İşİşggüüccüü

 

iişş

 

piyasaspiyasasıına ve ina ve işşsizlere ilisizlere ilişşkin istatistiksel verilerin sakin istatistiksel verilerin sağğlam ve lam ve 
sasağğllııklklıı

 

bir bir şşekilde hazekilde hazıırlanmasrlanmasıına, ina, işş

 

analizi analizi ççalalışışmalarmalarıınnıın objektif olarak n objektif olarak 
yapyapıılmaslmasıınana

 

ve dolayve dolayııssııyla iyla işşsizlik sorunlarsizlik sorunlarıına tam ve dona tam ve doğğru olarak teru olarak teşşhis his 
konulmaskonulmasıına olanak sana olanak sağğlar.lar.

••İİstihdam ve estihdam ve eğğitim politikalaritim politikalarıı

 

ve bu politikalara dayalve bu politikalara dayalıı

 

olarak hazolarak hazıırlanan rlanan 
plan ve programlarplan ve programlarıın san sağğllııklklıı

 

ve gve güünnüün kon koşşullarullarıına gna gööre hazre hazıırlanmasrlanmasıına na 
katkkatkıı

 

sasağğlar.lar.

••İşİşggüüccüü

 

ekonomisi ile ilgili ekonomisi ile ilgili ççevrelerin,istatistiki bilgi derleyen,insangevrelerin,istatistiki bilgi derleyen,insangüüccüü

 
kaynaklarkaynaklarıınnıın gelin gelişştirilmesi ile ilgili olan kurum ve kurulutirilmesi ile ilgili olan kurum ve kuruluşşlarlarıın, insangn, insangüüccüü

 
--iişşggüüccüü

 

ve eve eğğitim plancitim plancıılarlarıınnıın ve uygulayn ve uygulayııccıılarlarıınnıın n 
ççalalışışmalarmalarıındanda

 

kaynak olarak yararlarkaynak olarak yararlarıı

 

vardvardıır.r.



ÖÖNEMLNEMLİİ
 

3. ADIM3. ADIM
Resmi GazeteResmi Gazete’’de de 

GGÖÖREV ALAN VE SORUMLULUKLARIMIZIN YAYINLANDIREV ALAN VE SORUMLULUKLARIMIZIN YAYINLANDIĞĞI I İİLK YLK YÖÖNETSEL NETSEL 
HAK KazanHAK Kazanıımlarmlarıımmıızzıı

 

GerGerççekleekleşştirdiktirdik……

15.01.2006 tarihine Ana Y15.01.2006 tarihine Ana Yöönetmelinetmeliğğimizi,imizi,
21.03.2006 tarihinde Serbest Peyzaj Mimarl21.03.2006 tarihinde Serbest Peyzaj Mimarlığıığı Hizmetleri Uygulama Hizmetleri Uygulama -- Tescil Tescil -- Belgelendirme Belgelendirme --
Mesleki Denetim ve En Az Mesleki Denetim ve En Az ÜÜcret Ycret Yöönetmelinetmeliğğimizi, imizi, 
09.03.2007 tarihinde Mesleki09.03.2007 tarihinde Meslekiççi Ei Eğğitim, Uzmanlitim, Uzmanlıık Ve Belgelendirme Yk Ve Belgelendirme Yöönetmelinetmeliğğimizi yayimizi yayıınlayarak nlayarak 
ilk Yilk Yöönetsel haklarnetsel haklarıımmıız elde ettik.z elde ettik.

21.03.2006 tarihine yay21.03.2006 tarihine yayıımlanan SMM ymlanan SMM yöönetmelinetmeliğği meslei mesleğğimizin tanimizin tanıımlanmasmlanmasıındaki en ndaki en öönemli nemli 
araaraççlardan biri olmulardan biri olmuşştur. tur. 
ÇüÇünknküü

 

2006 y2006 yııllıına kadar hina kadar hiççbir yasal ve tanbir yasal ve tanıımsal bir amsal bir aççııllıımmıı

 

yapyapıılmamlmamışış

 

olan olan Peyzaj PlanlamaPeyzaj Planlama
alanalanıında ilk kez anda ilk kez aççııllıım sam sağğlanmlanmışış, tan, tanıımlama ve alt bamlama ve alt başşllııklarklarıı

 

oluoluşşturulmuturulmuşş, hizmet alan, hizmet alanıı

 

olarak olarak 
planlama hizmetinin asgari planlama hizmetinin asgari ççizim ve izim ve üücret tablosu hazcret tablosu hazıırlanmrlanmışış

 

ve ve ööllççekleri ile resmi statekleri ile resmi statüüye ye 
kavukavuşşmumuşştur.tur.
Mesleki aMesleki aççııllıımmıımmıız iz iççin in ççok ok öönemli olan snemli olan sööz konusu yz konusu yöönetmelik, meslenetmelik, mesleğğimizi kamu kurum ve imizi kamu kurum ve 
kurulukuruluşşlarlarıı

 

ile yapile yapıılan tlan tüüm gm göörrüüşşmelerde daha gmelerde daha güüvenli ve tanvenli ve tanıımlmlıı

 

kkıılmlmışışttıır. r. 



ÖÖNEMLNEMLİİ
 

4. ADIM4. ADIM
Resmi GazeteResmi Gazete’’de yayde yayıımlanarak elde edinilen yasal hak kazanmlanarak elde edinilen yasal hak kazanıımmıı ile birlikte ile birlikte ÇÇalalışışma ve Sosyal Gma ve Sosyal Güüvenlik venlik 
BakanlBakanlığıığı’’nda gernda gerççekleekleşştirmitirmişş olduolduğğumuz meslek kodlama ve analizlerinden aldumuz meslek kodlama ve analizlerinden aldığıığımmıız gz güçüç ile Tile Tüürk Standartlar rk Standartlar 
EnstitEnstitüüssüünce meslence mesleğğimiz ile ilgili hazimiz ile ilgili hazıırlanmrlanmışış olan 5 adet standartolan 5 adet standartıın gn güüncellenmesi incellenmesi iççin min müüracaat ettik..racaat ettik..

ÖÖNEMLNEMLİİ

 

BBİİR KAZANIMI DA BURADA SAR KAZANIMI DA BURADA SAĞĞLADIKLADIK……

12706 standart no12706 standart no’’su ile yaysu ile yayıımlanan Peyzaj Mimarlmlanan Peyzaj Mimarlığıığı Genel Hizmetleri StandartGenel Hizmetleri Standartıınnıı yeniledikyeniledik……

12866 standart no12866 standart no’’lulu--PeyzajPeyzaj mimarlmimarlığıığı -- BakBakıımm onaronarıımm-- yenileyenileşştirmetirme veve sasağğllııklaklaşşttıırmarma hizmetlerihizmetleri –– KurallarKurallar --
ggüüncelleme ncelleme ççalalışışmalarmalarıı devam ediyordevam ediyor,,

12867 standart no12867 standart no’’su ile su ile --Peyzaj MimarlPeyzaj Mimarlığıığı -- Proje Proje Hizmetleri Hizmetleri –– Kurallar Kurallar -- ggüüncelleme ncelleme ççalalışışmalarmalarıı devam devam 
ediyor,ediyor,

12868 standart no12868 standart no’’lulu--PeyzajPeyzaj mimarlmimarlığıığı -- UygulamaUygulama hizmetlerihizmetleri –– KurallarKurallar-- ggüüncelleme ncelleme ççalalışışmalarmalarıı devam devam 
ediyor,ediyor,

127 no127 no’’lu Kriterlu Kriter-- Peyzaj MimarlPeyzaj Mimarlığıığı HizmetleriHizmetleri--DanDanışışmanlmanlıık; Proje Yapma ve Uygulama; Ak; Proje Yapma ve Uygulama; Aççııkk--YeYeşşil Alanlaril Alanlarıın n 
BakBakıım, Onarm, Onarıım, m, İİ lalaççlama ve Temizlilama ve Temizliğğii--Genel KriterleriGenel Kriterleri-- ggüüncelleme ncelleme ççalalışışmalarmalarıı devam ediyor,devam ediyor,



TeTeşşekkekküür ediyoruzr ediyoruz……....

Meslek analizimizin gMeslek analizimizin güüncellenmesi, uzmanlncellenmesi, uzmanlıık alanlark alanlarıımmıızzıın n 
belirlenmesi,TSE Standart belirlenmesi,TSE Standart ççalalışışmalarmalarıında bizleri yalnnda bizleri yalnıız z 
bbıırakmayan,destek ve katkrakmayan,destek ve katkıılarlarıınnıı

 

esirgemeyen deesirgemeyen değğerli erli üüyelerimiz olan yelerimiz olan 
Akademisyenlerimize teAkademisyenlerimize teşşekkekküür ediyoruzr ediyoruz……



MESLEK MESLEK ÖÖRGRGÜÜTTÜÜ
 

OLARAK NASIL BOLARAK NASIL BİİR R 
MMÜÜCADELE ARACI CADELE ARACI 
OLUOLUŞŞTURULMAKTADIRTURULMAKTADIR

1.1.

 

ÖÖncelikle, ncelikle, üüye ye --

 

Oda iliOda ilişşkilerinin gkilerinin güüven ve emek ven ve emek üüretim sretim süüreci ireci iççerisinde ve gererisinde ve gerççek ek 
dayandayanışışma arama araççlarlarıınnıın var edilebilmesi ilkesinden hareket etmeye n var edilebilmesi ilkesinden hareket etmeye öözen gzen göösteren Ysteren Yöönetim netim 
Kurulumuz; mKurulumuz; müücadele araccadele aracıınnıın en n en öönemli unsuru olarak kamu nemli unsuru olarak kamu ––

 

üüniversite niversite ––

 

serbest serbest ––

 

üücretli cretli --

 

iişşsiz tsiz tüüm m üüyeleri ile birlikte yeleri ile birlikte üüretmek, birlikte karar almak ve birlikte retmek, birlikte karar almak ve birlikte ççalalışışmak mak 
mmüücadelesi vermenin, bacadelesi vermenin, başşarmanarmanıın n ööznesi olduznesi olduğğu ve mu ve müücadele aracadele araççlarlarıınnıın en n en öönemli nemli ööğğesi esi 
olduolduğğunu,unu,

2.2.

 

Bilim ve tekniBilim ve tekniğğin emekle birlein emekle birleşştitiğğinde ortaya konulacak inde ortaya konulacak üürrüünlerin nitelinlerin niteliğğinin inin öönemli nemli ööllçüçüde de 
artacaartacağığınnıı,,

3.3.

 

ÜÜlkemizin, son ylkemizin, son yııllarda karllarda karşışılalaşşttığıığı

 

yeni dyeni düüzenlemeler karzenlemeler karşışıssıında  peyzaj mimarlnda  peyzaj mimarlığıığı

 

meslek meslek 
disiplinin varldisiplinin varlığıığına bu gna bu güün her zamandan daha fazla ihtiyacn her zamandan daha fazla ihtiyacıı

 

olduolduğğunu,unu,

4.4.

 

Kamu alanlarKamu alanlarıından bandan başşka bir hizmet alanka bir hizmet alanıı

 

olmayan peyzaj mimarlolmayan peyzaj mimarlığıığı

 

hizmet alanhizmet alanıınnıın n 
mevzuatlarla tanmevzuatlarla tanıımlanmasmlanmasıından bandan başşka bir ka bir çöçözzüümmüünnüün olmadn olmadığıığından hareketle tndan hareketle tüüm m 
ççalalışışmalarmalarıınnıı

 

kamu kurum ve kurulukamu kurum ve kuruluşşlarlarıı

 

üüzerinde yozerinde yoğğunlaunlaşşttıırmayrmayıı

 

ana ana ççalalışışma planma planıı

 

olarak olarak 
ggüündemine almndemine almışışttıır. r. 



MEVZUAT VE YMEVZUAT VE YÖÖNETMELNETMELİİK K 
ÇÇALIALIŞŞMALARIMALARI

MesleMesleğğimizin imizin ççalalışışma konularma konularıınnıı iiççeren kamu kurum ve kurulueren kamu kurum ve kuruluşşlarlarıınnıın tn tüüm mevzuat ve m mevzuat ve 
yyöönetmeliklerinde uzmanlnetmeliklerinde uzmanlıık alanlark alanlarıımmıız gerez gereğğince tanince tanıımlanmadmlanmadığıığımmıız, kz, kıısmi olarak var smi olarak var 
olanlarda bile mutlak olarak  baolanlarda bile mutlak olarak  başşka meslek alanlarka meslek alanlarıı ile ikame edilebilir bir ile ikame edilebilir bir şşekilde tanekilde tanıımlanmmlanmışış
olduolduğğu tu tüüm meslek camiamm meslek camiamıızca bilinen bir gerzca bilinen bir gerççektir.ektir.

BayBayıındndıırlrlıık ve k ve İİskan Bakanlskan Bakanlığıığı taraftarafıından hazndan hazıırlanan trlanan tüüm mevzuatlar meslem mevzuatlar mesleğğimizin icrasimizin icrasıınnıın n 
temel tatemel taşşlarlarıınnıı oluoluşşturur, tanturur, tanıımlanmada yer verilmemimlanmada yer verilmemişştir;Ktir;Küültltüür ve Turizm, r ve Turizm, ÇÇevre ve Orman, evre ve Orman, 
TarTarıım ve Km ve Kööy y İşİşleri, leri, İİçç İşİşleri, leri, ÇÇalalışışma ve Sosyal Gma ve Sosyal Güüvenlik Bakanlvenlik Bakanlığıığı mevzuatlarmevzuatlarıında ya hinda ya hiçç
yokuzdur ya da planlama ve tasaryokuzdur ya da planlama ve tasarıım am ağığırlrlııklklıı didiğğer meslek disiplinlerinin alan ihlali ile karer meslek disiplinlerinin alan ihlali ile karşışılarlarıız.z.

Uzun sUzun süürereççli bir alan daraltmasli bir alan daraltmasıı üülkemiz kolkemiz koşşullarullarıında hep yanda hep yaşşanmanmışış ve yave yaşşanmaya devam anmaya devam 
etmektedir.etmektedir.



NELER YAPTIK?



BayBayıındndıırlrlıık ve k ve İİskan Bakanlskan Bakanlığıığı

3194 say3194 sayııllıı

 

İİmar Kanunu ve ilgili ymar Kanunu ve ilgili yöönetmelikleri netmelikleri üüzerinde zerinde ççalalışışmalar yaparak, malar yaparak, ööncelikle peyzaj mimarlncelikle peyzaj mimarlığıığı

 

bbööllüüm m 
babaşşkanlkanlııklarklarıına dosya sunumu gerna dosya sunumu gerççekleekleşştiren Oda Ytiren Oda Yöönetim Kurulu olarak, Bakanlnetim Kurulu olarak, Bakanlıık dk düüzeyinde zeyinde ““Stratejik Eylem Stratejik Eylem 
PlanPlanıı””

 

oluoluşşturabilmek iturabilmek iççin birlikte in birlikte ççalalışışmak, mak, üüretmek talebinde bulundukretmek talebinde bulunduk

17 Eyl17 Eylüül 2008 tarihinde Bl 2008 tarihinde Bööllüüm Bam Başşkanlarkanlarıımmıız ile gerz ile gerççekleekleşştirditirdiğğimiz toplantimiz toplantııda; Ulusal Plan Kademelerinde neden da; Ulusal Plan Kademelerinde neden 
yer almamyer almamıız ile iliz ile ilişşkin detaylkin detaylıı

 

bir rapor hazbir rapor hazıırlayan Oda Yrlayan Oda Yöönetim Kurulu, netim Kurulu, 
İİmar Kanunu Demar Kanunu Değğiişşiklik olarak haziklik olarak hazıırlanan rlanan İİmar ve mar ve ŞŞehirleehirleşşme Kanun Taslame Kanun Taslağığı
Tip Tip İİmar Ymar Yöönetmelinetmeliğğii
Plan YapPlan Yapıımmıına Ait Esaslara Dair Yna Ait Esaslara Dair Yöönetmeliknetmelik
YapYapıı Denetim KanunuDenetim Kanunu
YapYapıı Denetimi Uygulama YDenetimi Uygulama Yöönetmelinetmeliğğii
İİl l İİmar Ymar Yöönetmeliklerinetmelikleri
MMüühendislik ve Mimarlhendislik ve Mimarlıık Proje Dk Proje Düüzenleme Esaslarzenleme Esaslarıına Dair Yna Dair Yöönetmeliknetmelik
Kamu Kamu İİhale Kanunuhale Kanunu-- Uygulama ve Hizmet AlUygulama ve Hizmet Alıımmıı YYöönetmeliklerinetmelikleri
DDöönnüüşşüüm Alanlarm Alanlarıı Yasa TasarYasa Tasarııssıı
3030 Say3030 Sayııllıı Kanun KapsamKanun Kapsamıı DDışıışında Kalan Belediyeler 297 Tip nda Kalan Belediyeler 297 Tip İİmar Ymar Yöönetmelinetmeliğğii GenelgesiGenelgesi
ÇÇevre Devre Düüzeni Planzeni Planıı yapyapıımmıı yetki karmayetki karmaşşasasıı ile ilgili yayile ilgili yayıımlanan Genelgemlanan Genelge
TOKTOKİİ mevzuat ve uygulamalarmevzuat ve uygulamalarıında meslenda mesleğğimiz ile ilgili yaimiz ile ilgili yaşşanan sorunlaranan sorunlar



Toplam 11 konulu dosya ile mesleToplam 11 konulu dosya ile mesleğğimizin kamuda tanimizin kamuda tanıınnıırlrlığıığı

 

ve ve 
meslektameslektaşışımmıızzıın icrasn icrasıı

 

ile ilgili ile ilgili öönemli buldunemli bulduğğumuz umuz ççalalışışma ma 
konularkonularıınnıın sunumunu gern sunumunu gerççekleekleşştirdik. tirdik. ÜÜzzüülerek paylalerek paylaşşmak istiyoruz mak istiyoruz 
ki akademilerimizde sunduki akademilerimizde sunduğğumuz iumuz iççerikte bir mevzuat erikte bir mevzuat ççalalışışmasmasıı
bulunmamaktadbulunmamaktadıır. Beklentimiz ise, mesleki ar. Beklentimiz ise, mesleki aççııllıımmıımmıızzıın en n en öönemli nemli 
bbööllüümmüü, Bay, Bayıındndıırlrlıık ve k ve İİskan Bakanlskan Bakanlığıığınnıın uhdesinde olan n uhdesinde olan ççalalışışma ma 
alanlaralanlarııddıır ve ivedilikle stratejik bir r ve ivedilikle stratejik bir ççalalışışma ima işşbirlibirliğğine ve gine ve göörev rev 
paylapaylaşışımmıına ihtiyacna ihtiyacıımmıız bulunmaktadz bulunmaktadıır.  r.  

Uzun soluklu ve yoUzun soluklu ve yoğğun diplomasi ile un diplomasi ile çöçözzüülebilecelebileceğğine inandine inandığıığımmıız bu z bu 
ssüürereççte, Bakanlte, Bakanlıık ile olan ik ile olan işşbirlibirliğğimizi kesintiye uimizi kesintiye uğğratmaksratmaksıızzıın n 
ççalalışışmalarmalarıımmııza  devam ettik..za  devam ettik..



ÖÖzellikle zellikle ŞŞura 6 nolu Komisyon raporlarura 6 nolu Komisyon raporlarıında, Odamnda, Odamıızzıın belirledin belirlediğği sorun ve i sorun ve çöçözzüüm m öönerileri nerileri 
Komisyon Komisyon üüyemiz olan Sn.K. Tuluhan YILMAZ tarafyemiz olan Sn.K. Tuluhan YILMAZ tarafıından kayndan kayııt altt altıına alna alıınmasnmasıınnıı

 

sasağğlayarak belge layarak belge 
haline gelmesini sahaline gelmesini sağğlamlamışışttıır.r.

KentleKentleşşme me ŞŞurasurasıı

 

SonuSonuçç

 

Bildirgesinde bu gBildirgesinde bu güüne kadar ilke kez peyzaj mimarlne kadar ilke kez peyzaj mimarlığıığı

 

disiplini Baydisiplini Bayıındndıırlrlıık k 
camiascamiasıı

 

taraftarafıından telafuz edilmindan telafuz edilmişş

 

ve ve ““Planlama, mimarlPlanlama, mimarlıık ve peyzaj mimarlk ve peyzaj mimarlığıığınnıı

 

bbüüttüünlenleşştiren tiren --

 

kentsel tasarkentsel tasarıımm--

 

üülke planlama sisteminde yerini almallke planlama sisteminde yerini almalııddıırr””

 

şşeklindeeklinde

 

ifade ifade 
edilmiedilmişştir.tir.

BakanlBakanlıık dk düüzeyinde diplomasinin zorluklarzeyinde diplomasinin zorluklarıı

 

ile karile karşışılalaşşan Oda Yan Oda Yöönetim kurulu olarak, umut verici netim kurulu olarak, umut verici 
buldubulduğğumuz ve hepimiz iumuz ve hepimiz iççin in öönemli bir gnemli bir güün olarak kutladn olarak kutladığıığımmıız 13 mayz 13 mayııs gs güünnüü

 

BayBayıındndıırlrlıık ve k ve İİskan skan 
BakanBakanıı

 

Sn. Mustafa Demir tarafSn. Mustafa Demir tarafıından yapndan yapıılan baslan basıın an aççııklamasklamasıı

 

bizlere kapbizlere kapıılarlarıın aralandn aralandığıığı, , 
emeklerimizin karemeklerimizin karşışıllığıığınnıın aln alıınabikecenabikeceğği gi güünlerin yaknlerin yakıın oldun olduğğu konusunda  umut vermiu konusunda  umut vermişştir.tir.

SaySayıın Bakan, yaptn Bakan, yaptığıığı

 

basbasıın an aççııklamasklamasıında kentsel tasarnda kentsel tasarıım im iççerisinde mimarlerisinde mimarlıık ve peyzaj k ve peyzaj 
mimarlmimarlığıığınnıın bn büüttüüncncüül oldul olduğğundan sundan sööz etmektedir.z etmektedir.

İİlk kez bir Bakan hem de mimar lisansllk kez bir Bakan hem de mimar lisanslıı

 

bir Bakanbir Bakanıın meslen mesleğğimizi kent dokusu iimizi kent dokusu iççerinde varlerinde varlığıığından ndan 
ssööz etmesi elbette z etmesi elbette ççok geok geçç

 

ama yarama yarıınnıın mn müücadeleini veren bizler icadeleini veren bizler iççin umut verici olmuin umut verici olmuşştur. Bizim tur. Bizim 
hedefimiz, aynhedefimiz, aynıı

 

BakanBakanıın ulusal plan kademesindeki planlama sn ulusal plan kademesindeki planlama süürecinde peyzaj mimarlrecinde peyzaj mimarlığıığı

 

ana bilim ana bilim 
daldalıınnıın varln varlığıığınnıı

 

kabul etmesidir.kabul etmesidir.



KentleKentleşşme me ŞŞurasurasıı
 

ve ve 
SonuSonuççlarlarıı

2008 y2008 yııllıı

 

ile baile başşlayan Baylayan Bayıındndıırlrlıık ve k ve İİskan Bakanlskan Bakanlığıığı’’nnıın Kentlen Kentleşşme me 
ŞŞurasurasıı

 

Genel Kuruluna hazGenel Kuruluna hazıırlrlıık amak amaççllıı

 

babaşşlattlattığıığı

 

ççalalışışmalar malar 
ööncelikle Komisyonlar ncelikle Komisyonlar şşeklinde baeklinde başşladladıı..

10 10 ÇÇalalışışma Komisyonu oluma Komisyonu oluşşturan Bakanlturan Bakanlığığa ilk ma ilk müüracaatracaatıımmıız 6 z 6 
ÇÇalalışışma Komiyonu olmasma Komiyonu olmasıına rana rağğmen Odammen Odamıızzıın 4 Komisyonda n 4 Komisyonda 
temsiline onay verildi. temsiline onay verildi. 

Komisyon Komisyon ççalalışışmalarmalarıınnıı

 

Oda Oda öörgrgüütltlüüllüüğğüümmüüz adz adıına takip eden na takip eden 
Komisyon Komisyon üüyelerimizle 2 kez ara toplantyelerimizle 2 kez ara toplantıılar dlar düüzenleyerek zenleyerek öözellikle zellikle 
BayBayıındndıırlrlıık Bakanlk Bakanlığıığı

 

dosyasdosyasıı

 

iiççerisinde yer alan konularerisinde yer alan konularıın n 
ggüündeme tandeme taşışınmasnmasıınnıı

 

sasağğladladıık..k..
0404--07 May07 Mayııs 2009 tarihinde Komisyon sonus 2009 tarihinde Komisyon sonuççlarlarıınnıın den değğerlendirildierlendirildiğği i 

yoyoğğun ve gergin bir Kentleun ve gergin bir Kentleşşme me ŞŞurasurasıı

 

Genel Kurulunda Komisyon Genel Kurulunda Komisyon 
üüyesi temsilcilerimiz ile Yyesi temsilcilerimiz ile Yöönetim Kurulumuz temsilcileri Sonujnetim Kurulumuz temsilcileri Sonujçç

 
Bildirgesi hazBildirgesi hazıırlanmasrlanmasıı

 

ssüürecinde yorecinde yoğğun un ççalalışışmalar sundu.malar sundu.



AyrAyrııca Yine Bayca Yine Bayıındndıırlrlıık ve k ve İİskan Bakanlskan Bakanlığıığı taraftarafıından hazndan hazıırlanan 3621 sayrlanan 3621 sayııllıı KKııyyıı Kanunu Kanunu KKııyyıı KenarKenar
ÇÇizgisinin Tespiti Madde 9 izgisinin Tespiti Madde 9 --

 

““KKııyyıı

 

kenar kenar ççizgisi, valiliklerce, kamu gizgisi, valiliklerce, kamu göörevlilerinden olurevlilerinden oluşşturulacak en az 5 kiturulacak en az 5 kişşilik bir ilik bir 
komisyonca tespit edilir.  Bu komisyon; jeoloji mkomisyonca tespit edilir.  Bu komisyon; jeoloji müühendisi, jeolog veya jeomorfolog, harita ve kadastro mhendisi, jeolog veya jeomorfolog, harita ve kadastro müühendisi, hendisi, 
ziraat mziraat müühendisi, mimar ve hendisi, mimar ve şşehir plancehir plancııssıı, in, inşşaat maat müühendisinden oluhendisinden oluşşur.Komisyonca tespit edilip valiliur.Komisyonca tespit edilip valiliğğin uygun in uygun 
ggöörrüüşşüü

 

ile birlikte gile birlikte göönderilen knderilen kııyyıı

 

kenar kenar ççizgisi, Bayizgisi, Bayıındndıırlrlıık ve k ve İİskan Bakanlskan Bakanlığıığınca onaylandnca onaylandııktan sonra yktan sonra yüürrüürlrlüüğğe e 
girer. girer. ““

 

maddesi ile ilgili yapmmaddesi ile ilgili yapmışış

 

olduolduğğumuz madde deumuz madde değğiişşikliikliğği talebimiz i talebimiz ““kanunda madde dekanunda madde değğiişşikliikliğği gi güündeme ndeme 
geldigeldiğğinde talebiniz deinde talebiniz değğerlendirmeye alerlendirmeye alıınacaktnacaktıırr””

 

denmektedir.denmektedir.

SSööz konusu kanun ve ilgili hz konusu kanun ve ilgili hüükküüm ile ilgili olarak bm ile ilgili olarak bööllüüm bam başşkanlkanlııklarklarıımmıızzıın yapacan yapacağığı akademik giriakademik girişşimin imin öönemli nemli 
olacaolacağığınnıı ddüüşşüünmekteyiz. nmekteyiz. 



KKÜÜLTLTÜÜR ve TURR ve TURİİZM BAKANLIZM BAKANLIĞĞII

KKüültltüür ve tabiat varlr ve tabiat varlııklklııklarklarıınnıı

 

koruma, turizm alanlarkoruma, turizm alanlarıında nda ççevre devre düüzeni planzeni planıı

 

onaylama onaylama 
gibi peyzaj alanlargibi peyzaj alanlarıı

 

üüzerinde genizerinde genişş

 

yetkilere sahip olan bakanlyetkilere sahip olan bakanlıık mevzuatk mevzuatıı

 

ile ilgili;ile ilgili;

2863 say2863 sayııllııYasa ile hYasa ile hüükküüm altm altıına alna alıınan nan ““Koruma KurullarKoruma Kurullarıınnıın Olun Oluşşturulmasturulmasıı”” 58.maddesinde 58.maddesinde 
mesleki tanmesleki tanııllığıığımmıızzıın san sağğlanmaslanmasıı iiççin yin yüürrüüttttüüğğüümmüüz bz büüttüün n ççalalışışmada bakanlmada bakanlığıığın n 
”ö”önemsedinemsediğğimiz bir konudur, en kimiz bir konudur, en kıısa zamanda konu ile ilgili sa zamanda konu ile ilgili ççalalışışma yapma yapıılacaktlacaktıırr”” cevabcevabıı ile ile 
karkarşışılalaşışılmaktadlmaktadıır.Oda Yr.Oda Yöönetim Kurulu olarak kesintisiz  lobi ve kulis netim Kurulu olarak kesintisiz  lobi ve kulis ççalalışışmalarmalarıımmıız devam z devam 
etmektedir. Bu konuda tetmektedir. Bu konuda tüüm bm bööllüüm bam başşkanlkanlııklarklarıımmıızzıın bakanln bakanlıık k üüzerinde zerinde ççalalışışma yapmasma yapmasıınnıın n 
öönemli bir anemli bir aççııllıım sam sağğlayacalayacağığına inancna inancıımmıız tamdz tamdıır.r.

Koruma AmaKoruma Amaççllıı İİmar Planlarmar Planlarıı ve ve ÇÇevre Devre Düüzenleme Peyzaj Projelerinin Hazzenleme Peyzaj Projelerinin Hazıırlanmasrlanmasıı, , 
GGöösterimi, Uygulamassterimi, Uygulamasıı, Denetimi ve M, Denetimi ve Müüelliflerine elliflerine İİlilişşkin Usul ve     Esaslara Ait kin Usul ve     Esaslara Ait 
YYöönetmelik netmelik ççalalışışmasmasıında peyzaj mimarlarnda peyzaj mimarlarıınnıın yetkili kn yetkili kııllıınmasnmasıı ççalalışışmalarmalarıımmıız sonuz sonuçç vermivermişştir. tir. 
Burada en Burada en öönemli kazannemli kazanıımmıımmıız ise ; Danz ise ; Danışıştay 8. tay 8. DairesiDairesi’’ninnin 11.04.2007 11.04.2007 tarihindetarihinde vermivermişş
olduolduğğuu”” ““ÇÇevreevre DDüüzenlemesizenlemesi”” didiğğerer birbir deyideyişşlele peyzajpeyzaj, , ayrayrıı birbir uzmanluzmanlııkk alanalanıı olupolup, , PeyzajPeyzaj
MimarlarMimarlarıı OdasOdasıınana üüyeye meslekmeslek mensuplarmensuplarıınnıınn ihtisasihtisas alanalanıınnıı oluoluşşturduturduğğuu”” yyöönnüündende kararkarar
vermivermişştirtir. . daire tarafdaire tarafıından alndan alıınmnmışış yargyargıı kararkararıı olmuolmuşştur.tur.



KKüültltüür ve Turizm bakanlr ve Turizm bakanlığıığına bana bağğllıı olarak golarak göörev srev süürdrdüüren ren üülke genelindeki lke genelindeki 
ttüüm Koruma Kurullarm Koruma Kurullarıı BaBaşşkanlkanlııklarklarıına Resmi Gazetena Resmi Gazete’’de yayde yayıımlanarak mlanarak 
yyüürrüürlrlüüğğe giren meslek alan se giren meslek alan sıınnıır, hak ve yetkilerimizle ilgili resmi yazr, hak ve yetkilerimizle ilgili resmi yazışışmalar malar 
yapyapıılmlmışış olup, olup, ççalalışışma alanlarma alanlarıı iiççerisinde kalan yerlerde peyzaj mimarerisinde kalan yerlerde peyzaj mimarıı
imzasimzasıı olmaksolmaksıızzıın proje onayn proje onayıı olmmasolmmasıı konusunda ilke kararkonusunda ilke kararıı almalaralmalarıı ve ve 
kamu yararkamu yararıı hassasiyeti ghassasiyeti gööstermeleri talep edilmistermeleri talep edilmişş, k, kıısmi uygulamalar smi uygulamalar 
alalıınarak banarak başşararıı sasağğlanmlanmışışttıır. Bu anlamdaki r. Bu anlamdaki ççalalışışmalarmalarıımmıızzıı da kollektif da kollektif 
ççalalışışmalar yaparak malar yaparak üülke geneline yaylke geneline yayıılmaslmasıı konusunda konusunda öözen gzen gööstermemiz stermemiz 
gerekmektedir.gerekmektedir.

TTüürkiye Turizm Stratejisi. (2023)rkiye Turizm Stratejisi. (2023) ve ve TTüürkiye Turizm Stratejisi Eylem rkiye Turizm Stratejisi Eylem 
PlanPlanıı (2007/2013)(2007/2013),  ,  üülkemiz ilkemiz içç turizminin planlanmasturizminin planlanmasıı, yat, yatıırrıım fizibilitelerinin  m fizibilitelerinin  
yapyapıılabilmesi, turizm sektlabilmesi, turizm sektöörrüünnüün gn güçüçlendirilmesinden ziyade lendirilmesinden ziyade üülke turizm lke turizm 
kaynaklarkaynaklarıınnıın don doğğru planlanmasru planlanmasıı sonucunda olusonucunda oluşşacak uzun vadeli ve saacak uzun vadeli ve sağğllııklklıı
bir planlamanbir planlamanıın rehberi olmasn rehberi olmasıı aaççııssıından ndan öönemsenminemsenmişş ve meslek alanve meslek alanıımmıızzıı
bire bir ilgilendirmesi ve turizm strateji belgesinin uygulanmasbire bir ilgilendirmesi ve turizm strateji belgesinin uygulanmasıı ssüürecinde faal recinde faal 
olarak golarak göörev alacak kurum ve kurulurev alacak kurum ve kuruluşşlarlarıın n öörgrgüütlenme tlenme şşemasemasıında yer alan nda yer alan 
meslek odasmeslek odasıı olarak; Peyzaj Mimarlolarak; Peyzaj Mimarlığıığı ve Turizm/Turizm  Sektve Turizm/Turizm  Sektöörrüünnüü ile ilgili ile ilgili 
ggöörrüüşşlerimiz ile Eylem Planlerimiz ile Eylem Planıında nasnda nasııl yer all yer alıınabilecenabileceğği ile ilgili gi ile ilgili göörrüüşşlerimiz lerimiz 
paylapaylaşşmak ve demak ve değğerlendirme yapmak erlendirme yapmak üüzere Oda Yzere Oda Yöönetim Kurulu olarak netim Kurulu olarak 
ggöörrüüşşlerimizi bildirdik.lerimizi bildirdik.



OdamOdamıız tarafz tarafıından 02 Mayndan 02 Mayııs 2009 tarihinde gers 2009 tarihinde gerççekleekleşştirilen 1. tirilen 1. 
ULUSAL ULUSAL ÇÇED ED ÇÇALIALIŞŞTAYI TAYI öönemli bir ses getirminemli bir ses getirmişştir.tir.

Mesleki uygulama alanlarMesleki uygulama alanlarıımmıızdan zdan öönemli bir istihdam alannemli bir istihdam alanıı

 

olan olan ÇÇED raporlarED raporlarıınnıın n 
hazhazıırlama ve yeterlik srlama ve yeterlik süürecinde bulunulmasrecinde bulunulmasıı

 

ile ilgili olarak iyi bir zemin ile ilgili olarak iyi bir zemin 
oluoluşşturduturduğğuna inanduna inandığıığımmıız z ÇÇED ED ÇÇalalışıştaytayıı

 

sonrassonrasıında 08.08.2008 tarihinde nda 08.08.2008 tarihinde 
Resmi GazeteResmi Gazete’’de yayde yayıımlanan mlanan ““Yeterlik Belgesi TebliYeterlik Belgesi Tebliğği Dei Değğiişşiklik Taslaiklik Taslağığı””

 
ggüündeme gelmindeme gelmişştir.tir.

ÇÇED Yeterlik BelgesiED Yeterlik Belgesi

 

ile ilgili maddeleri ile ilgili maddeleri üüzerinde Oda Yzerinde Oda Yöönetim Kurulu olarak netim Kurulu olarak 
hazhazıırlamrlamışış

 

olduolduğğumuz gumuz göörrüüşşlerimizle birlikte tlerimizle birlikte tüüm bm bööllüüm bam başşkanlkanlııklarklarıı, , ÖÖğğretim retim 
üüye ve elemanlarye ve elemanlarıı

 

taraftarafıından olundan oluşşturulacak teknik desteturulacak teknik desteğğe ve Bakanle ve Bakanlıık ile  resmi k ile  resmi 
ggöörrüüşşmeler yapmeler yapıılarak bu anlamda slarak bu anlamda süürdrdüürrüülen len ççalalışışmalara destek verilmesi malara destek verilmesi ÇÇED ED 
ile ilgili tarihsel sile ilgili tarihsel süürecimizin tanrecimizin tanıınmasnmasıı

 

anlamanlamıında nda öörgrgüütltlüüllüüğğüümmüüzzüü

 

anlamlanlamlıı

 
kkıılacaktlacaktıır.r.

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI



BBİİYOYOÇÇEEŞİŞİTLTLİİLLİİK VE DOK VE DOĞĞA KORUMA KANUNU TASLAA KORUMA KANUNU TASLAĞĞI I 

MesleMesleğğimizin imizin ççalalışışma alanlarma alanlarıı

 

iiççin in öönemli bir yasa olarak denemli bir yasa olarak değğerlendiriyor erlendiriyor 
ve bakanlve bakanlııkkçça gera gerççekleekleşştirilen tirilen ççalalışışmalarmalarıı

 

takip ediyoruz. takip ediyoruz. 

TaslaTaslağığın ekolojik unsurlarla ilgili genin ekolojik unsurlarla ilgili genişş bir bakbir bakışış aaççııssıı getirmesi ve dogetirmesi ve doğğa a 
korunma yaklakorunma yaklaşışımmıınnıın fiziki planlama dn fiziki planlama düüzeyindeki girizeyindeki girişşimlerle imlerle 
bbüüttüünlenleşştirilmesine olanak verecetirilmesine olanak vereceğği saptanmi saptanmışışttıır.  Ancak r.  Ancak ööngngöörrüülen len 
ççalalışışmalarmalarıın, devlet tarafn, devlet tarafıından yerine getirilecek toplumsal bir hizmet olarak ndan yerine getirilecek toplumsal bir hizmet olarak 
kurgulandkurgulandığıığı taslakta vurgulanmastaslakta vurgulanmasıına rana rağğmen, bu ymen, bu yüükküümlmlüüllüüğğüün ban başşka ka 
kurumlar ile gkurumlar ile göönnüüllllüü şşahahııs ya da kurulus ya da kuruluşşlara devredilebilecek olulara devredilebilecek oluşşu, gerek u, gerek 
bilimsel yaklabilimsel yaklaşışım ve uzmanlm ve uzmanlıık, gerekse yasa ile devlete verilen k, gerekse yasa ile devlete verilen 
sorumlulusorumluluğğun un öözellezelleşştirmeye devri gibi sorunlar yaratabilecektir.tirmeye devri gibi sorunlar yaratabilecektir.
AyrAyrııca kanun taslaca kanun taslağığında fiziki planlama disiplinlerinden hinda fiziki planlama disiplinlerinden hiçç bahsedilmemekle bahsedilmemekle 
birlikte, ybirlikte, yöönetim planlarnetim planlarıında etkili plan kararlarnda etkili plan kararlarıınnıı alacak uzman kialacak uzman kişşilerin ilerin 
mesleki ymesleki yöönden yeterli dnden yeterli düüzeyde tanzeyde tanıımlanmadmlanmadığıığına da dikkat na da dikkat ççekilmiekilmişştir.tir.



KKııyyıı alanlaralanlarıınnıın sahip oldun sahip olduğğu ekolojik deu ekolojik değğer ve kullaner ve kullanıım m 
taleplerinin taleplerinin ççeeşşitliliitliliğği, planlama ve yi, planlama ve yöönetim snetim süürereççlerinde uzun lerinde uzun 
vadeli vadeli ööngngöörrüü sasağğlayabilecek veri envanterini zorunlu klayabilecek veri envanterini zorunlu kıılmaktadlmaktadıır. r. 
YYüüksek biyoksek biyoççeeşşitliliitliliğğe ve dinamik ortamlara sahip ke ve dinamik ortamlara sahip kııyyıı alanlaralanlarıında nda 
mevcut durumun belirlenmesi yanmevcut durumun belirlenmesi yanıında, alan kullannda, alan kullanıımlarmlarıınnıın baskn baskıı
derecesi ve olasderecesi ve olasıı kullankullanıımlarmlarıın potansiyel etkisi de n potansiyel etkisi de ““geriye dgeriye döönnüükk””
izleme izleme ççalalışışmalarmalarııyla objektif olarak anlayla objektif olarak anlaşışılabilir. Yasalalabilir. Yasalaşşmasmasıı
beklenen beklenen ““BiyolojikBiyolojik--ççeeşşitlilik ve Doitlilik ve Doğğa Koruma Kanunu Taslaa Koruma Kanunu Taslağığı”” veri veri 
envanteri ( Anonim, 2006a) oluenvanteri ( Anonim, 2006a) oluşşturma ve turma ve ççevre politikasevre politikasıına na 
katkkatkıılarlarıı yyöönnüünden incelenminden incelenmişş, tart, tartışıışılmlmışış ve ive iççerdierdiğği i ççelielişşkiler ile kiler ile 
ilgili ilgili ççalalışışma yapan Prof. Dr. K. Tuluhan Yma yapan Prof. Dr. K. Tuluhan Yıılmaz ve Klmaz ve Kııvvıılclcıım m 
YalYalççıınn’’ıın n ççalalışışmasmasıı Oda gOda göörrüüşşüü olarak bakanlolarak bakanlığığa bildirilmia bildirilmişştir.tir.



MADENCMADENCİİLLİİK FAALK FAALİİYETLERYETLERİİ

 

İİLE BOZULAN ARAZLE BOZULAN ARAZİİLERLERİİN N 
DODOĞĞAYA AYA 

YENYENİİDEN KAZANDIRILMASI YDEN KAZANDIRILMASI YÖÖNETMELNETMELİĞİİĞİ

SSööz konusu Yz konusu Yöönetmelikte;  mesleki tannetmelikte;  mesleki tanıımlamalarmlamalarıımmıızla zla 
ilgili maddeler bulunmasilgili maddeler bulunmasıı

 

aaççııllıımlar konusunda umut mlar konusunda umut 
verici.. meslektaverici.. meslektaşşlarlarıımmıızzıın n ççalalışışma alanma alanıı

 

olarak olarak öönemli bir nemli bir 
ççalalışışma oldu.ma oldu.

ÇÇevre ve Orman Bakanlevre ve Orman Bakanlığıığı

 

ile yile yöönetmelik netmelik üüzerinde tekrar zerinde tekrar 
ggöörrüüşşmelerimiz oldu. Revizyon imelerimiz oldu. Revizyon iççin Bakanlin Bakanlıık Peyzaj k Peyzaj 
Koruma Koruma ŞŞubesinden meslektaubesinden meslektaşşlarlarıımmıızla yaptzla yaptığıığımmıız z 
ççalalışışma ilgili Genel Mma ilgili Genel Müüddüürlrlüüğğe sunuldu.e sunuldu.



11/11/2008 tarihinde Resmi Gazetede yay11/11/2008 tarihinde Resmi Gazetede yayıımlanan;mlanan;
ÇÇEVRE DEVRE DÜÜZENZENİİ PLANLARINA DAPLANLARINA DAİİR YR YÖÖNETMELNETMELİİKK ve 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayve 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayııllıı
ResmResmîî Gazete'de yayGazete'de yayıımlanan mlanan 

PLÂN YAPIMINI YPLÂN YAPIMINI YÜÜKKÜÜMLENECEK MMLENECEK MÜÜELLELLİİFLERFLERİİN YETERLN YETERLİİLLİĞİİĞİ HAKKINDA HAKKINDA 
YYÖÖNETMELNETMELİİK ile ilgili olarak mesleki yetki anlamK ile ilgili olarak mesleki yetki anlamıında nda ççalalışışmalarmalarıına devam eden Oda na devam eden Oda 
YYöönetim Kurulumuzun mesleki dayannetim Kurulumuzun mesleki dayanışışma ve lobi ma ve lobi ççalalışışmalrmalrıına gereksinimi na gereksinimi 
bulunmaktadbulunmaktadıır.r.

ÇÇevre ve Orman Bakanlevre ve Orman Bakanlığıığı

 

üüzerinde ciddi lobi zerinde ciddi lobi ççalalışışmasmasıı

 

yapyapıılarak sonularak sonuççlanabilecelanabileceğğini ini 
ddüüşşüündndüüğğüümmüüz her iki yz her iki yöönetmelik ile ilgili tnetmelik ile ilgili tüüm akademilerimizin katkm akademilerimizin katkıı

 

ve desteve desteğğine ine 
ihtiyaihtiyaçç

 

bulunmaktadbulunmaktadıır.r.

ÇÇevre ve Orman bakanlevre ve Orman bakanlığıığı

 

ile Odamile Odamıızzıın yn yüürrüüttttüüğğüü

 

diplomatik ve teknik dil birliktelidiplomatik ve teknik dil birlikteliğği her i her 
gegeççen gen güün artmakta ancak orman mn artmakta ancak orman müühendislihendisliğği ve i ve şşehir plancehir plancıılarlarıı

 

meslek disiplinlerinin meslek disiplinlerinin 
öönemli saynemli sayııda  kadrolada  kadrolaşşmmışış

 

olmasolmasıınnıın olumsuz yansn olumsuz yansıımalarmalarıınnıın yan yaşşandandığıığı

 

BakanlBakanlıık ile iyi k ile iyi 
diplomasi ilidiplomasi ilişşkileri kurulmaskileri kurulmasıı

 

yyöönnüünde, ortak etkinlikler yapnde, ortak etkinlikler yapıılarak mesleki tanlarak mesleki tanıınnıırlrlığıığımmıız z 
konusunda konusunda ççalalışışmalar yapmalar yapıılmaktadlmaktadıır.r.



İİÇÇ
 

İŞİŞLERLERİİ
 

BAKANLIBAKANLIĞĞII
BaBaşşbakanlbakanlııkkçça ya yüürrüüttüülen len ““ee’’DDöönnüüşşüüm Tm Tüürkiyerkiye””

 

projesi kapsamprojesi kapsamıında baznda bazıı

 

illerin Coillerin Coğğrafi Bilgi Sistemi rafi Bilgi Sistemi 
kurma kurma ççalalışışmalarmalarıı

 

babaşşlattlattııklarklarıı, bu konuda , bu konuda İİçç

 

İşİşleri Bakanlleri Bakanlığıığı’’ndan idari ve teknik destek talep ndan idari ve teknik destek talep 
etmeleri etmeleri üüzerine her ilin ayrzerine her ilin ayrıı

 

CoCoğğrafi Bilgi Sistemi kurmasrafi Bilgi Sistemi kurmasıınnıın genel n genel ççererççevesinin belirlenmesi evesinin belirlenmesi 
iiççin in İİçç

 

İşİşleri Bakanlleri Bakanlığıığı

 

taraftarafıından valilik ve bandan valilik ve bağğllıı

 

belediyelere rehber olubelediyelere rehber oluşşturacak   turacak   ““CoCoğğrafi rafi 
TabanlTabanlıı

 

İİl l ––

 

Kent YKent Yöönetimi Bilgi Sistemi Teknik Knetimi Bilgi Sistemi Teknik Kıılavuzu lavuzu ””

 

hazhazıırlanmrlanmışışttıır.r.
HazHazıırlanan krlanan kıılavuzun lavuzun ““ Valilikte GValilikte Göörevlendirilecek Personel Kapsamrevlendirilecek Personel Kapsamıı”” babaşşllığıığı altaltıında nda 
tantanıımlamasmlamasıı yapyapıılan Colan Coğğrafi Bilgi Sistemi Uzmanrafi Bilgi Sistemi Uzmanıı (CBSU) i(CBSU) iççerinde mesleerinde mesleğğimizin imizin 
tantanıımlanmadmlanmadığıığı ggöörrüülmlmüüşş olup, gerekli molup, gerekli müüdahale yapdahale yapıılarak hem resmi yazlarak hem resmi yazıı ile hem de ile hem de 
kkıılavuzun hazlavuzun hazıırlandrlandığıığı teknik servis ile yapteknik servis ile yapıılan glan göörrüüşşmeler sonunda kmeler sonunda kıılavuzun 1. versiyon lavuzun 1. versiyon 
olarak tanolarak tanıımlandmlandığıığı ve gelive gelişştirilmeye atirilmeye aççıık olduk olduğğu, peyzaj mimarlu, peyzaj mimarlığıığı meslek disiplininin mutlak meslek disiplininin mutlak 
yer alacayer alacağığı OdaOda’’mmııza iletilmiza iletilmişş bulunmaktadbulunmaktadıır.r.
Konu ile ilgili olarak Oda birimlerimizin bulunduKonu ile ilgili olarak Oda birimlerimizin bulunduğğu il ve u il ve ççevre illerde ki valilikler ve baevre illerde ki valilikler ve bağğllıı
belediyelerde Cobelediyelerde Coğğrafi Bilgi Sistemi birimlerinin kurulup kurulmadrafi Bilgi Sistemi birimlerinin kurulup kurulmadığıığı konularkonularıınnıın aran araşşttıırrıılarak larak 
mesleki istihdamlarmesleki istihdamlarıın takip edilmesi n takip edilmesi öönem kazanmaktadnem kazanmaktadıır. r. 
MeslektaMeslektaşşlarlarıımmıızzıın istihdamn istihdamıı ve mesleve mesleğğimizin teknik anlamda yer edinimi ile iliimizin teknik anlamda yer edinimi ile ilişşkin Valilik ve kin Valilik ve İİl l 
ÖÖzel zel İİdare Genel Sekreterlidare Genel Sekreterliğği bi büünyesinde kurulacak olan birimlerle ilgili alan nyesinde kurulacak olan birimlerle ilgili alan ççalalışışmasmasıınnıın n 
öönemli oldunemli olduğğu konusunda u konusunda ıısrarlsrarlıı ççalalışışmalarmalarıımmııza devam etmekteyiz.za devam etmekteyiz.



TARIM ve KTARIM ve KÖÖY Y İŞİŞLERLERİİ
 

BAKANLIBAKANLIĞĞII

TOHUMCULUK SEKTTOHUMCULUK SEKTÖÖRRÜÜNDE YETKNDE YETKİİLENDLENDİİRME VE DENETLEME YRME VE DENETLEME YÖÖNETMELNETMELİĞİİĞİ
ile ilgili ile ilgili ççalalışışmalarmalarıımmıız sonuz sonuççlanmlanmışış

 

olup,Resmi Gazeteolup,Resmi Gazete’’de yayde yayıımlanmak mlanmak üüzere Bakanlzere Bakanlıık k 
taraftarafıından gndan göönderilminderilmişş

 

bulunmaktadbulunmaktadıır.r.
Tohum Tohum ÜÜreticilerireticileri
Tohumculuk BayiliTohumculuk Bayiliğğii
SSüüs Bitkileri s Bitkileri ÜÜretim sektretim sektöörrüünde peyzaj mimarnde peyzaj mimarıınnıın yetkilendirilmesi ile ilgili olarak n yetkilendirilmesi ile ilgili olarak 
yetkilendirilmesi talebimiz yerinde bulunmuyetkilendirilmesi talebimiz yerinde bulunmuşş ve kabul edilmive kabul edilmişştir.tir.

AyrAyrııca, Sanayi Bakanlca, Sanayi Bakanlığıığı

 

ile yapile yapıılan glan göörrüüşşmeler sonucunda smeler sonucunda süüs bitkileri (peyzaj s bitkileri (peyzaj 
bitkileri)bitkileri)üüreticilireticiliğği yapan meslektai yapan meslektaşşlarlarıımmıızzıın ortak sorunu olan KOBn ortak sorunu olan KOBİİ

 

kapsamkapsamıına na 
alalıınmalarnmalarıı

 

ile ilgili gile ilgili göörrüüşşmelerimiz olumlu sonumelerimiz olumlu sonuçç

 

vermivermişş

 

ve KOBve KOBİİ

 

kapsamkapsamıına alna alıınarak narak 
ticari faaliyetlerinde kolaylticari faaliyetlerinde kolaylıık almalark almalarıı

 

sasağğlanmlanmışışttıır.r.



ÇÇALIALIŞŞMA VE SOSYAL MA VE SOSYAL 
GGÜÜVENLVENLİİK BAKANLIK BAKANLIĞĞII

İşİş

 

SaSağğllığıığı

 

ve Gve Güüvenlik Kanunuvenlik Kanunu””

 

tasartasarııssıı

 

ile sile sööz konusu  kanunun z konusu  kanunun 
destekleyicisi olarak hazdestekleyicisi olarak hazıırlanan 5753 sayrlanan 5753 sayııllıı

 

““

 

İşİş

 

Kanunu ve BazKanunu ve Bazıı

 
Maddelerinde  DeMaddelerinde  Değğiişşiklik Yapiklik Yapıılmaslmasıı

 

HakkHakkıında Kanun ile ilgili 16/12/2003 nda Kanun ile ilgili 16/12/2003 
tarihli ve 25318 saytarihli ve 25318 sayııllıı

 

ResmResmîî

 

GazeteGazete’’de yayde yayıımlanan mlanan İşİşyeri Sayeri Sağğllıık Birimleri k Birimleri 
ve ve İşİşyeri Hekimlerinin Gyeri Hekimlerinin Göörevleri ile revleri ile ÇÇalalışışma Usul ve Esaslarma Usul ve Esaslarıı

 

HakkHakkıında nda 
YYöönetmelinetmeliğğin 21 inci maddesi uyarin 21 inci maddesi uyarıınca olunca oluşşturulan Komisyonun gturulan Komisyonun göörrüüşşleri leri 
dodoğğrultusunda irultusunda işşyerlerinin iyerlerinin işş

 

sasağğllığıığı

 

ve gve güüvenlivenliğği ai aççııssıından yer aldndan yer aldığıığı

 

risk risk 
gruplargruplarıı

 

listesi listesi ““ndeki (EK:1) risk gruplarndeki (EK:1) risk gruplarıı

 

iiççinde hizmet alanlarinde hizmet alanlarıımmıızzıın yer n yer 
almasalmasıına rana rağğmen, emen, eğğitim programlaritim programlarıına peyzaj mimarna peyzaj mimarıınnıın aln alıınmamasnmamasıı, i, işş

 
ggüüvenlivenliğği ve ii ve işş

 

sasağğllığıığı

 

uzmanuzmanıı

 

pozisyonunda depozisyonunda değğerlendirilmesi yeni bir erlendirilmesi yeni bir 
istihdam alanistihdam alanıı

 

olarak meslektaolarak meslektaşşlarlarıımmıızzıın yararlanabilecen yararlanabileceğği bir yeni ai bir yeni aççııllıım m 
olmasolmasıı

 

sebebiyle Oda gsebebiyle Oda güündemimizde tutulmakta ve takip edilmektedir.ndemimizde tutulmakta ve takip edilmektedir.



İİSTSTİİHDAM ALANINDA HDAM ALANINDA ÇÇALIALIŞŞMALARIMIZMALARIMIZ

Peyzaj MimarlarPeyzaj Mimarlarıınnıın n ççalalışışma alanlarma alanlarıınnıın yasal zeminde tann yasal zeminde tanıımlanmasmlanmasıında son ynda son yııllarda llarda 
yayaşşanan gelianan gelişşmeler son derece meler son derece öönemlidir.nemlidir.

Bu kapsamda;Bu kapsamda;
Belediye ve BaBelediye ve Bağğllıı KuruluKuruluşşlarlarıı ile Mahalli ile Mahalli İİdare Birlikleri Norm Kadro dare Birlikleri Norm Kadro İİlke ve lke ve 
StandartlarStandartlarıına Dair Yna Dair Yöönetmelik ile istihdam,netmelik ile istihdam,
İİl l ÖÖzel zel İİdarelerde darelerde 
EE--devlet Uygulamalardevlet Uygulamalarıı kapsamkapsamıında nda İİççiişşleri Bakanlleri Bakanlığıığı Bilgi Bilgi İşİşlem Dairesi Balem Dairesi Başşkanlkanlığıığı
taraftarafıından hazndan hazıırlrlııklarklarıı ssüürdrdüürrüülen len ““CoCoğğrafi Tabanlrafi Tabanlıı İİll--Kent YKent Yöönetim ve Bilgi Sistemi netim ve Bilgi Sistemi 
Teknik KTeknik Kıılavuzulavuzu””ile birlikte Valiliklerde istihdam olanaklarile birlikte Valiliklerde istihdam olanaklarıınnıın an aççıılmaslmasıı dikkat dikkat ççekici ekici 
geligelişşmelere imelere işşaret etmektedir.aret etmektedir.
Kamu kurumlarKamu kurumlarıında nda ççalalışışan an üüyelerimizin gyelerimizin göörev ve unvan derev ve unvan değğiişşikliikliğği si sıınavlarnavlarıında yer nda yer 
almasalmasıı iiççin yaptin yaptığıığımmıız gz göörrüüşşmeler olumlu olarak gemeler olumlu olarak geççmekte ve kazanmekte ve kazanıım elde m elde 
edilmekteedilmekte……
YYÖÖK tarafK tarafıından teknik eleman kadromuzun uygulama ve arazi ndan teknik eleman kadromuzun uygulama ve arazi ççalalışışmalarmalarıı nedeniyle nedeniyle 
““MMüühendishendis”” olarak belirlenmiolarak belirlenmişş olma avantajolma avantajıınnıı mutlak demutlak değğerlendirip, berlendirip, büüro gro göörevlisi revlisi 
teknik personel statteknik personel statüüssüü olan olan ““MimarMimar”” kadrosu verilmek kadrosu verilmek üüzere yapzere yapıılan tlan tüüm kamu m kamu 
kurumlarkurumlarıında yapnda yapıılan yanllan yanlışışllığıığı takip etmeye takip etmeye öözen gzen göösteriyoruz.steriyoruz.



Hukuk DosyalarHukuk Dosyalarıı

Meslek alanMeslek alanıımmıızla ilgili konularda Anayasanzla ilgili konularda Anayasanıın 135.maddesi geren 135.maddesi gereğği kurulmui kurulmuşş

 

ve kamu kurum ve kamu kurum 
niteliniteliğğinde kurulmuinde kurulmuşş

 

meslek odalarmeslek odalarıınnıın kurulun kuruluşş

 

amaamaççlarlarıında yer alan; toplumsal ve kamusal nda yer alan; toplumsal ve kamusal 
sorumluluklarsorumluluklarıı

 

sebebiyle kamusal alanlarda yasebebiyle kamusal alanlarda yaşşanan ve kaynaklaranan ve kaynaklarıımmıızzıın planln planlıı

 

kullankullanıılmamaslmamasıı

 

sebebi tasebebi taşışıyan alanlarda ve meslek alanyan alanlarda ve meslek alanıımmıızla ilgili ihlallerde mutlaka yer aldzla ilgili ihlallerde mutlaka yer aldıık. k. 
YargYargıı

 

öönnüünde tannde tanıınnıırlrlığıığımmıızzıın artmasn artmasıınnıın  ve mesleki n  ve mesleki öörgrgüütlenmenin tlenmenin öönemli bir aracnemli bir aracıı

 

olan hukuk olan hukuk 
mmüücadelesini bacadelesini başşararıı

 

ile sile süürdrdüüren Odamren Odamıız;z;
2A ve 2B yasalar2A ve 2B yasalarıı ile orman alanlarile orman alanlarıımmıızzıın yok edilin yok edilişşine,ine,
KKüültltüür varlr varlııklarklarıımmıız olan Allianoi ve Hasankeyfz olan Allianoi ve Hasankeyf’’in sular altin sular altıında kalmasnda kalmasıınnıın toplumsal ve n toplumsal ve 
hukuksal mhukuksal müücadelesinde,cadelesinde,
Maden iMaden işşletmecililetmeciliğği adi adıı altaltıında tnda tüüm orman ve zeytinliklerimizin yok edilim orman ve zeytinliklerimizin yok edilişşine,ine,
Termik santral ve HES alan seTermik santral ve HES alan seççimlerinin yanlimlerinin yanlışışllığıığına,na,
ÇÇimento fabrikasimento fabrikasıı yapyapıılmak ilmak iççin Kastabalain Kastabala’’nnıın elimizden aln elimizden alıınmasnmasıına,na,
Kamu kurumlarKamu kurumlarıı taraftarafıından dndan düüzenlenen proje yarzenlenen proje yarışışmalarmalarıında haklnda haklıı savunularda,savunularda,

Kentlerimizde yaKentlerimizde yaşşanan danan döönnüüşşüüm, yenileme, iyilem, yenileme, iyileşştirme adtirme adıı altaltıında kimlik kaynda kimlik kayııplarplarıı ve kamusal ve kamusal 
alan tasfiyelerinde,alan tasfiyelerinde,
Tohum yasasTohum yasasıı ile ile üülke tarlke tarıımmıınnıın ve tarn ve tarıımsal alanlarmsal alanlarıın tehdidine,n tehdidine,
DDöönnüüşşüüm Alanlarm Alanlarıı Yasa TasarYasa Tasarııssıında yer alan nda yer alan ““imarlimarlıı imarsimarsıız tz tüüm alanlar dm alanlar döönnüüşşüüm m 
alanalanııddıırr””olarak ilan edilmesine,olarak ilan edilmesine,
ÜÜlke topraklarlke topraklarıımmıızzıın yabancn yabancıılara satlara satışıışı ile mile müülkslksüüzlezleşştirilme tirilme ççalalışışmalarmalarıınana
Turizm teTurizm teşşvik advik adıı altaltıında ormanlarnda ormanlarıımmıızzıın golf alann golf alanıına dna döönnüüşşttüürrüülmesine,lmesine,
Suyun temel insan hakkSuyun temel insan hakkıı olduolduğğu ve u ve öözellezelleşştirilmemesine kartirilmemesine karşışı peyzaj mimarlarpeyzaj mimarlarıınnıın hakln haklıı
savunularsavunularıında yer aldnda yer aldııkk……. . 



30 Eyl30 Eylüül 2006 Birliktelil 2006 Birlikteliğğin, Dayanin, Dayanışışmanmanıın n 
Simgesi OlduSimgesi Oldu……

Oda YOda Yöönetim Kurulu olarak, 5531 saynetim Kurulu olarak, 5531 sayııllıı

 

yasa ile meslek alanlaryasa ile meslek alanlarıımmıızzıın hak ve yetki devirlerinin n hak ve yetki devirlerinin 
Orman MOrman Müühendislihendisliğği disiplinine verilmeye i disiplinine verilmeye ççalalışışmalarmalarıında banda başşlatmlatmışış

 

olduolduğğumuz ve hem umuz ve hem üülkemizde lkemizde 
hem dhem düünyada ilk kez tek banyada ilk kez tek başışına bir meslek disiplininin hak ve yetkilerinin, lisanslarna bir meslek disiplininin hak ve yetkilerinin, lisanslarıından kaynaklndan kaynaklıı
öözlzlüük haklark haklarıınnıın hakln haklıı

 

sesini ysesini yüükselttikleri miting, peyzaj mimarlarkselttikleri miting, peyzaj mimarlarıınnıın dayann dayanışışmasmasıınnıın simgesi n simgesi 
ve ve öönemli bir banemli bir başşlanglangııccıı

 

oldu..oldu..

İİlk kez TBMMlk kez TBMM’’nde soru nde soru öönergeleri ile gnergeleri ile güündeme tandeme taşışınmasnmasıı, TBMM g, TBMM güündemine girmesi anlamndemine girmesi anlamıında da nda da 
öönemli bir banemli bir başşlanglangııca imza atan onurlu mca imza atan onurlu müücadele gcadele güünnüümmüüzde akademisyeni, kamu zde akademisyeni, kamu ççalalışışananıı, , 
serbest peyzaj mimarserbest peyzaj mimarıı, , üücretli cretli ççalalışışananıı, , ööğğrencisi ile meydanlarrencisi ile meydanlarıı

 

dolduran peyzaj mimarlardolduran peyzaj mimarlarıı

 

bu gbu güüne ne 
daha sadaha sağğlam adlam adıımlarla ymlarla yüürrüümenin temellerini attmenin temellerini attıı..

Oda YOda Yöönetim Kurulu olarak, 30 Eylnetim Kurulu olarak, 30 Eylüül 2006l 2006’’yyıı

 

meslek camiammeslek camiamıızzıın n 
dayandayanışışmasmasıınnıın arttn arttığıığı, art, artıık birbirimizle daha fazla birlikte olmank birbirimizle daha fazla birlikte olmanıın n üüretmenin retmenin 
tarihsel bir dtarihsel bir döönnüüm noktasm noktasıı

 

olarak golarak göörrüüyoruz. yoruz. 















TTüürkiyerkiye’’de 1968 yde 1968 yııllıından bu yana peyzaj mimarlndan bu yana peyzaj mimarlığıığı

 

eeğğitimi verilmesine itimi verilmesine 
rarağğmen mesleki gelimen mesleki gelişşimin istenilen himin istenilen hıızda gerzda gerççekleekleşştirilememitirilememişştir. Bu tir. Bu 
durum temelde durum temelde üülke blke büüttüünnüünde ekonomik kalknde ekonomik kalkıınma yetersizlinma yetersizliğğine ine 
babağğlanmaktadlanmaktadıır. r. ÇüÇünknküü

 

peyzaj mimarlpeyzaj mimarlığıığı

 

meslek disiplini fonksiyonel meslek disiplini fonksiyonel 
faydalarfaydalarıından ndan ççok estetik katkok estetik katkııssıı

 

ile ile öön plana n plana ççııkartkartıılmlmışışttıır. r. 

Oysa peyzaj mimarlOysa peyzaj mimarlığıığı

 

meslek disiplini sadece lmeslek disiplini sadece lüüks konut alanlarks konut alanlarıında nda 
ya da prestijli kentsel mekanlarda etkiyi arttya da prestijli kentsel mekanlarda etkiyi arttııran estetik uygulamalar ran estetik uygulamalar 
gergerççekleekleşştiren bir meslek disiplini olmaktan tiren bir meslek disiplini olmaktan ççok kaynaklarok kaynaklarıın akn akıılclcıı
kullankullanıımmıına, ekonomik kalkna, ekonomik kalkıınma snma süürecinin hrecinin hıızlandzlandıırrıılmaslmasıına katkna katkıı
sasağğlayan bir meslek disiplini oldulayan bir meslek disiplini olduğğu konusunda u konusunda ççok daha etkin ve kok daha etkin ve kıısa sa 
erimli sonuerimli sonuççlar alabilecelar alabileceğğimiz imiz ççalalışışmalar ortaklamalar ortaklaşşttıırrıılmallmalııddıır.r.



Peyzaj kavramPeyzaj kavramıınnıın in iççerieriğğinde birbirine zinde birbirine zııt gibi gt gibi göörrüünen donen doğğa a --

 

bilim bilim --

 

kküültltüür r --

 

sanat sanat 
olgularolgularıınnıı

 

ve bunlarve bunlarıın birbirleriyle olan etkilen birbirleriyle olan etkileşşimini barimini barıındndıırmasrmasıı; ; ‘‘peyzaj' ve peyzaj' ve ‘‘peyzaj peyzaj 
mimarlmimarlığıığı'n'nıınn

 

olumlu yolumlu yöönde geninde genişş

 

bir tabana oturmasbir tabana oturmasıınnıı

 

sasağğlamakla beraber tam olarak lamakla beraber tam olarak 
anlaanlaşışılmaslmasıınnıı

 

ggüçüçleleşştirmektedir. Ortak bir platforma itirmektedir. Ortak bir platforma işşlerlik kazandlerlik kazandıırrıılamadlamadığıığı, do, doğğal al 
ssüürereççler ile kler ile küültltüürel srel süürereççleri canlleri canlıı

 

yayaşşam ortamlaram ortamlarıı

 

ya da peyzajlarya da peyzajlarıı

 

oluoluşşturma turma ––

 
koruma koruma 

--bibiççimlendirme ve yimlendirme ve yöönetme temelinde uzlanetme temelinde uzlaşşttıırma hususu kendine kamuoyunda rma hususu kendine kamuoyunda 
yeterince yer bulamamaktadyeterince yer bulamamaktadıır. Halbuki r. Halbuki PM'ninPM'nin

 

temel temel ççererççevesinde, birbirine zevesinde, birbirine zııt olan ya t olan ya 
da da ööyle algyle algıılanan olgularlanan olgularıı

 

bir pota ibir pota iççinde birlikte var etmek (inde birlikte var etmek (‘‘peyzaj' ve peyzaj' ve ‘‘mimarlmimarlıık' k' 
etkileetkileşşiminde olduiminde olduğğu gibi) ve bunlaru gibi) ve bunlarıın gn güüccüünnüü

 

kullanarak yeni sentezlere ulakullanarak yeni sentezlere ulaşşabilmek abilmek 
yatmak olduyatmak olduğğu konusunda her tu konusunda her tüürlrlüü

 

tantanııttıım aracm aracıınnıı(nitelikli (nitelikli üürrüünler, yaynler, yayıın, konferans ve n, konferans ve 
kongreler vb. etkinliklerin kongreler vb. etkinliklerin ççooğğul sayul sayııda yapda yapıılabilmesi) harekete gelabilmesi) harekete geççirmeliyiz.irmeliyiz.

Bu kapsamda Peyzaj MimarlBu kapsamda Peyzaj Mimarlığıığı

 

camiascamiasıı, planlama, tasar, planlama, tasarıım, mm, müühendislik, dohendislik, doğğal al 
bilimlerle sosyalbilimlerle sosyal--davrandavranışış

 

bilimlerini ve kamu ybilimlerini ve kamu yöönetimini daha etkin bir netimini daha etkin bir şşekilde entegre ekilde entegre 
etmek durumunda olduetmek durumunda olduğğunu dunu düüşşüünnüüyoruz. yoruz. 



Meslek disiplininin bu yMeslek disiplininin bu yööndeki andeki aççııllıımmıı

 

ve de ve de öözellikle peyzaj zellikle peyzaj 
mimarlmimarlığıığınnıın n ‘‘meslek disiplini' olarak temellerini atan F.L. meslek disiplini' olarak temellerini atan F.L. 
Olmsted'inOlmsted'in

 

ççalalışışmalarmalarıı

 

ve dve düüşşüünceleri gnceleri göörmezden gelinerek dormezden gelinerek doğğaa--

 
sanat, bilimsanat, bilim--sanat, dosanat, doğğaa--şşehir, ekolojiehir, ekoloji--kküültltüür, r, ççevre korumaevre koruma--estetik estetik 
gibi birbirini tamamlamasgibi birbirini tamamlamasıı

 

gereken hususlarda kutuplagereken hususlarda kutuplaşşmalar malar 
yayaşşanmaktadanmaktadıır. r. 

Meslek disiplininde sMeslek disiplininde süüregelen kutuplaregelen kutuplaşşmalarmalarıın n öötesinde tesinde ççelielişşik ik 
durumlar ve belirsizlikler bdurumlar ve belirsizlikler büüttüünlenleşşik bir anlayik bir anlayışışa kara karşışı

 

olarak, ciddi olarak, ciddi 
boyutta boyutta ççatlamalara ve giderek ayratlamalara ve giderek ayrıılmalara yol almalara yol aççabilir. Bu abilir. Bu 
durumda bazdurumda bazıı

 

kesim ya da kikesim ya da kişşilerin referanslarilerin referanslarıınnıı

 

salt ana salt ana 
kköökenlerine (ziraat, orman, mimarlkenlerine (ziraat, orman, mimarlıık, k, şşehir planlama, coehir planlama, coğğrafya, rafya, 
ggüüzel sanatlar ...) dayandzel sanatlar ...) dayandıırmaya barmaya başşlamaslamasıı, , PM'ninPM'nin

 

kendi kkendi köökleri kleri 
üüzerinde yeterince gzerinde yeterince güçüçlenememesi gibi tehlikeler slenememesi gibi tehlikeler sööz konusu z konusu 
olabilir. olabilir. 

Bu anlamda etkin ve verimli diyaloglar geliBu anlamda etkin ve verimli diyaloglar gelişştirebilmeliyiz.tirebilmeliyiz.



Meslek OdasMeslek Odasıı
 

Olarak Temel HedefimizOlarak Temel Hedefimiz

Ulusal yasal tanUlusal yasal tanıınnıırlrlığıığınn

 

arttarttıırrıılmaslmasıı

 

konusunda daha etkin bir yapkonusunda daha etkin bir yapıı

 

kazanabilmek ikazanabilmek iççin;in;
Mevzuata yMevzuata yöönelik aranelik araşşttıırmalar yapmanrmalar yapmanıın,n,

BakanlBakanlııklar ve politikacklar ve politikacıılar ile diyalogu arttlar ile diyalogu arttıırrıılmaslmasıınnıın,n,
EEğğitim kurumlaritim kurumlarıı ile gile güçüçllüü babağğlantlantıılarlarıın kurulmasn kurulmasıınnıın,n,
Strateji gruplarStrateji gruplarıınnıın olun oluşşturulmasturulmasıına katkna katkıı sasağğlamanmaslamanmasıınnıınn,,
TanTanııttıım konusuna am konusuna ağığırlrlıık vermenin ve medya ile gk vermenin ve medya ile güçüçllüü iliilişşkiler kurmankiler kurmanıın,n,
IFLAIFLA--EFLAEFLA’’dandan mevzuat hiyerarmevzuat hiyerarşşisi konusunda destek almanisi konusunda destek almanıın,n,
Ulusal ve yerel karar vericiler, akademisyenler, ilgi gruplarUlusal ve yerel karar vericiler, akademisyenler, ilgi gruplarıı ve dive diğğer meslek er meslek 
disiplinleriyle atdisiplinleriyle atöölye lye ççalalışışmalarmalarıı ddüüzenlenemeninzenlenemenin,,
DDüüzenlenen atzenlenen atöölye lye ççalalışışmalarmalarıına ve lobi faaliyetlerine aktif katna ve lobi faaliyetlerine aktif katııllıım sam sağğlanmaslanmasıınnıın,n,
ÇÇalalışışma gruplarma gruplarıınnıın in iççinde yer alarak mesleki bilgi ve birikimlerini paylainde yer alarak mesleki bilgi ve birikimlerini paylaşışılmaslmasıınnıın,n,
Mevzuata yMevzuata yöönelik bilgi altyapnelik bilgi altyapıılarlarıınnıı ggüçüçlendirmelerinin lendirmelerinin öönemini biliyor ve bu ynemini biliyor ve bu yöönde nde 
ççalalışışmalar yaparak, tmalar yaparak, tüüm m üüyelerimizle birlikte yelerimizle birlikte üüretmenin gretmenin güüccüüne inanne inanııyor. Akademi yor. Akademi 
camiamcamiamıızdan destek ve katkzdan destek ve katkıılarlarıınnıı bekliyoruz. bekliyoruz. 



SaygSaygıılarlarıımmıızlazla……....

TMMOB Peyzaj MimarlarTMMOB Peyzaj Mimarlarıı
 

OdasOdasıı
YYöönetim Kurulunetim Kurulu
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