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8. Dönem Yönetim K. 
Ayşegül Oruçkaptan 
Oğuz Yılmaz 
Redife Kolçak 
Müfit Hatat 
Selami Demiralp 
Birsen Baltacı 
Kemal Özgür 
Adana Şube YK 
Ramazan Doğru  
Özlem Aytok 
Tarık Akyüz 
Şeniz İşcan Ateş 
Şeref Erdem 
Tülin Yakar 
M. Ali DERSE 
Antalya Şube YK 
Zübeyde Özkan Özsu 
Şenay Tuğba Yanık 
Veral Ağıl 
Bihter (Hotan) Saatci 
Sezen Taşcıoğlu 
Zeynep Güneş  
Teoman Akçalı 
İstanbul Şube YK 
Hülya Dinç 
Nurcihan Ergüleci 
Gonca Genç 
Onur Yüzer 
B. Kurtuluş Bulan 
Ufuk Fatih Küçükali 
Selen A. Gönenç 
İzmir Şube YK 
Erhan Vecdi Küçükerbaş  
Reyhan Ergün Özlen   
Esen Kurt  
Mehmet Ziya Hazeral  
Oya Yertutmazlar  
Ayşe Gevrek 
Emine Abdullahoğlu 
       

Alanya İlçe Tems. 
Hasan Uysal 
Bartın İl Temsilcisi 
Sevgi Çetinkale 
Bursa İl Temsilcisi 
Gül Sayan Atanur 
Denizli İl Temsilcisi 
Tolga Aydar 
Eskişehir İl Temsilcisi 
Alper ÇABUK 
Gaziantep İl Tems. 
Sait Ersin Özbadem 
Kayseri İl Temsilciliği 
Murat Yücekaya 
Kocaeli İl Temsilcisi 
Şenay Cansever 
Manavgat İlçe Tems. 
Emine Tüter 
Mersin İl Temsilcisi 
Şeniz İ. Ateş 
Muğla İl Temsilcisi 
Hülya Yolcubal 
Tekirdağ İl Temsilcisi 
Elif Ebru Şişman 
Trabzon İl Temsilcisi 
Hamza Ertunga 

 

 
 

 
 

Yönetim Kurulu olarak son yıllarda mesleki tanınırlık ve Oda 
örgütlülüğünün gelişimi açısından projeksiyonumuzu oldukça geniş 
tutmaya, bu çerçevede üniversiteler, bürokrasi, kamu kurumları ve 
gerektiği oranda özel sektörle, doğru düzlemlerde "kişilikli"  ilişkiler 
kurmaya özen ve hassasiyet göstermeye çalışıyoruz.  Bu bütünlüklü 
mücadelemizin ancak üyemizle kolektif üretimden ve dayanışma ile 
gerçekleştiği bilincinden uzaklaşmadan gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar içinde önemli bir örnektir tohumculuk ve üretim 
sektöründe yetki kazanımıdır. 
 
 
Haberin tamamını okumak için; 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3105&tipi=2&sube=0 

                           ETKİNLİKLER :  03 Haziran “NAZIM HİKMET ÖLÜM YILDÖNÜMÜ” 
                                                            05 Haziran “DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ” 
                                                            25 Haziran “KAMU İHALE KANUNU VE UYGULAMARI SEMİNERİ-2” 
                                                             

GÜNDEM 



YÖK’E RAĞMEN ÖĞRETİM 
ELEMANLARI ODA KURULLARINDA 

TMMOB, söz konusu 
YÖK genelgesinin iptali 
ve yürütmesinin 
durdurulması istemiyle 
Danıştay‘a başvurmuştu. 

Kamu kuruluşları veya meslek kuruluşlarının 
yönetim veya denetim organlarında görev 
alan üniversite öğretim elemanlarının, bu 
görevlerini ancak 2547 sayılı Yasanın 38. 
maddesi kapsamında görevlendirilerek yerine 
getirebilecekleri; aksi takdirde 2547 sayılı 
Yasanın 36. maddesi kapsamında görev 
yapan öğretim elemanlarının anılan 
kuruluşlarda görev yapamayacaklarına ilişkin 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
17.11.2008 gün ve 33505 sayılı Genelgesinin 
iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 
açılan davada; Anayasal hakkın 
gerçekleşmesi ve etkin olarak yürütülmesi 
kısıtlandığından, 2577 sayılı Yasanın 27. 
maddesinde öngörülen koşulların 
gerçekleşmiş olduğu gerekçesiyle yürütmenin 
durdurulması hakkındaki Danıştay Sekizinci 
Dairesi tarafından durduruldu. 
Haberin Devamı için tıklayınız; 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3102&tipi=2&sube=0 

ODA YÖNETİM KURULUMUZ 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI 

SN. MUSTAFA DEMİR İLE 
GÖRÜŞMELER YAPTI 

Odamızı temsilen Sn. Ayşegül 
ORUÇKAPTAN, Sn. Oğuz 
YILMAZ, Sn. Redife KOLÇAK 
ve Milletvekili Sn. Özlem 
MÜFTÜOĞLU‘nun katıldığı 
toplantıda imar kanunu‘nda 
yapılması düşünülen değişiklikler, Kentleşme 
Şurası değerlendirmesi ve mesleğimizin 
karşılaştığı sorunlar konularında görüşmeler 
yapıldı.  

ANKARA BAROSU 3. KISA FİLM 
YARIŞMASI - "SU VE YAŞAM HAKKI" 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kısa film 
yarışmasının amacı, sanat, hukuk ve toplumsal 
mücadele yakınlaşmasına hizmet etmek ve bu 
birlikteliği toplumsal belleği güçlendirmenin 
sanatsal yollarından sinema ile gerçekleştirmektir. 
Bu amaçla "SU VE YAŞAM HAKKI" bu yılki 
yarışmanın konusu olarak seçilmiştir. 

Haberin Devamı için tıklayınız 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3138&tipi=2&sube=0 

 
İTALYAN PEYZAJ MİMARLARI İLE 

BİRARADAYDİK 

 

İtalyan Peyzaj Mimarlığı Derneği (AIAPP) 
tarafından 14 yıldır düzenlenen ve dünya 
ülkelerinden peyzaj mimarlarının davet 
edilerek düzenlendiği "Yeşil Perşembeler" 
konsepti altında düzenlenen söyleşilerin 2009 
yılı Mayıs ayı programı için davet edilen 
Odamızı temsilen Sn. Ayşegül 
ORUÇKAPTAN katılım göstererek sunum 
yapmıştır. 

Haberin Devamı için tıklayınız; 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3108&tipi=2&sube=0 

TMMOB KIRKLARELİ KENT 
SEMPOZYUMU DÜZENLENİYOR 

 
Kırklareli‘nin 
enerjiden çevreye, 
altyapıdan 
planlamaya tüm 
sorunlarının ele 
alınacağı ve 
çözüm önerilerinin 
tartışılacağı 
TMMOB Kırklareli 
Kent Sempozyumu 12 Haziran 2009 tarihinde 
gerçekleşecek.  

Peyzaj alan değeri ve karakteristik özellikleri 
çok yüksek değer taşıyan Yıldız dağlarının da 
içinde yer aldığı Kırklareli ili ve çevresi ile ilgili 
son gelişmelerin değerlendirileceği  ve 
biyosfer alan planlaması çalışmalarının 
irdeleneceği sempozyum mesleğimiz 
açısından önem taşımaktadır. 
 
Haberin Devamı için tıklayınız 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3107&tipi=2&sube=0 

 



ODAMIZ  
"KIRSAL ALANDA YÖRESEL 
MİMARİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
KAYSERİ PİLOT PROJESİ" 

SUNUMUNA KATILDI 

 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, 
kırsal yerleşimlerde yaşam kalitesinin 
artırılmasını, yerel kimliğin korunmasını, 
yöresel mimarinin geliştirilerek 
sürdürülebilirliğini ve değerli doğal,  arkeolojik 
ve kültürel mirası barındırdığı halde günümüz 
koşullarına uyum sağlayamamış pek çok 
yerleşmenin yeniden kazanımını hedefleyen 
"Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin 
Belirlenmesi, Rehber Bir Kitap ve Örnek 
Projeler Oluşturulması" projesi için Kayseri  ili 
pilot bölge belirlenmiş ve Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi ile çalışmalar yapılmıştır. 
 
Haberin Devamı için tıklayınız 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3155&tipi=2&sube=0 

 
YÖNETİM KURULUMUZ VE KAYSERİ 

İL TEMSİLCİLİĞİMİZ KAYSERİ‘ DE 
BELEDİYELERLE TEMASLARDA 

BULUNDU 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül 
ORUÇKAPTAN ve Kayseri İl Temsilciliği 
Üyeleri 02 Temmuz Cuma günü Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğüne 
ziyarette bulundular. Görüşmede İl İmar 
Yönetmeliğinde peyzaj projelerinin istenmesi 
konusu görüşülürken, Danıştay 8. Dairesi 
tarafından verilen karar kendilerine sunuldu. 
İmar Müdürlüğü ile yapılan görüşmenin 
ardından Belediye Başkanlığı makamı ziyaret 
edildi. Ziyarette  Kayseri İl İmar Yönetmeliği‘ne 
ilişkin ön görüşme yapılarak, Odamızın konu 
hakkındaki kapsamlı görüşünün kendilerine 
iletileceği ifade edildi. Önümüzdeki aylarda 
planlanabilecek bir öğrenci proje yarışması için 
fikir alışverişi yapıldı. 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3158&tipi=2&sube=0 

 

TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU 
DÜZENLEME KURULUNDAYIZ 

Yerel Yönetim, Araştırma, Yardım ve Eğitim 
Derneği(YAYED)‘in  ev 

sahipliğinde 
düzenlenecek olan,  
Odamızın‘da Düzenleme 
Kurulunda yer aldığı ve 
Birleşik Taşımacılık 
Çalışanları Sendikası, 
Gazi Üniversitesi 
Mühendislik - Mimarlık 

Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları 
Araştırma Derneği, ODTÜ Mimarlık Fakültesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ 
Mezunlar Derneği, TMMOB Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası, TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası, Türk Hukuk Kurumu, 
Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 
(TODAİ), Türkiye Ormancılık Kooperatifleri 
Merkez Birliği‘nin birlikte hazırlıklarını 
sürdürdüğü  TOPRAK MÜLKİYETİ 
SEMPOZYUMU  17-18 Aralık 2009 tarihinde 
Ankara‘da gerçekleştirilecektir. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Sn. 
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER‘in yayınlamış 
olduğu ilk duyuru Sempozyum Bildiri Çağrısı 
ile Sempozyum kapsamında bildirilerin 
temaları yer almaktadır. 

Sempozyum hakkında detaylı bilgi için 
http://www.toprakmulkiyetisempozyumu.n
et/ tıklayınız 

TÜRKİYE’DE  
MÜHENDİS-MİMAR-ŞEHİR PLANCISI 
PROFİL ARAŞTIRMASI KİTABI ÇIKTI 

Kitabın ilk bölümünde 
anketlerden derlenen 
veriler meslek 
odasına üye 

olan/olmayan 
ayrımında, ikinci 
bölümde çalışma 
konumlarına göre 
üçüncü bölümde ise 

8 oda (EMO, İMO, JFMO, MADENMO, MMO, 
METEOROLOJİ MO., PEYZAJ MİMARLARI 
ODASI ve ZMO) ayrımında inceleniyor.  

 

 



BASIN AÇIKLAMALARI

“TÜRKİYE‘DE GDO‘LU ÜRETİME VE 
TÜKETİME HAYIR” 

 
Odamızın da içinde yer aldığı 
GDO‘YA Hayır Platformu 
Bileşenleri, 28 Haziran 
tarihinde düzenlenen basın 
açıklaması ile "Sağlıklı Bir 
Toplum, Çiftçiliğin Devamı ve 

Bağımsız Tarım İçin TÜRKİYE‘DE GDO‘LU 
ÜRETİME ve TÜKETİME HAYIR! " dedi. 
Tüm dünyada ilk kez 1994 yılında ticari olarak 
piyasaya sürülen GDO‘lu ürünler, 1998 
yılından bu yana, hiçbir denetime tabii 
tutulmadan Türkiye‘ye giriyor.  
Özellikle yılda iki milyon ton düzeyinde 
dışalıma konu olan GDO‘lu mısır ve soyadan 
üretilen işlenmiş ürünler, 800‘den fazla çeşitle 
tüketici sofrasına ulaşıyor. Hiçbir etiketleme 
yapılmadan satışa sunulan bu ürünler, halk 
sağlığını ciddi biçimde tehdit ediyor.   
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3139&tipi=3&sube=0 
 

DÜNYA MİRASI ALLİONİ İÇİN 6 BİN 
İMZA KÜLTÜR BAKANLIĞI'NA 

TESLİM EDİLDİ 

 
Allianoi ve diğer tarihi eserlerimizi baraj suları 
altında  bırakmak, yok etmek  isteyen 
kesimlere karşı yıllardır  sürdürdüğümüz  
mücadele devam ediyor.  
İzmir 2. No‘lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu tarafından 2001‘ de  1. derece 
arkeolojik Sit alanı olduğu yönünde karar 
verilen bölgede, yasaya aykırı biçimde 
sürdürülen baraj inşaatı, telafisi mümkün 
olamayacak hasarlara yol açmaktadır ve 
açacaktır. Ortaya çıkan hukuka aykırılık, 
Allianoi‘nin suya gömülmesi halinde 
bağışlanamaz bir suç haline gelecektir.  
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3112&tipi=3&sube=0 

YÖK BAŞKANI ÖRGÜTÜMÜZDEN VE 
BİLİM İNSANLARINDAN ÖZÜR 

DİLEMELİDİR 
 
YÖK, 17.11.2008 tarih 
33505 sayılı genelgesiyle; 
üniversite öğretim 
elemanlarının çeşitli kamu 
kuruluşları veya meslek 
kuruluşlarının yönetim-
denetim organlarında görev 
alabilmelerinin ancak Yükseköğretim 
Kanunu’nun 38. maddesi kapsamında 
görevlendirilebilmeleriyle mümkün 
olabileceğini duyurmuştu. 
Bu genelge ile YÖK, yasal görevlerinin dışına 
çıkarak bilim insanlarının meslek örgütlerinin 
kurullarında görev almaları için idareden izin 
almaları gerektiğinden söz ediyordu. 
YÖK Başkanından konu ile ilgili görüşme 
talep ettik. Vermedi. 13 Ocak 2009 tarihinde 
"YÖK ne diyor anlayamadık" başlığında konu 
ile ilgili bir basın açıklaması yoluyla uyardık. 
Dinlenmedik. Söz konusu YÖK genelgesinin 
iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 
Danıştay‘a başvurduk. Danıştay Sekizinci 
Dairesi de 2009/970 sayılı dosya ile görüşülen 
davada, TMMOB lehine yürütmenin 
durdurulması kararı aldı.  
 
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3103&tipi=3&sube=0 
 

 
5 HAZİRAN DÜNYA 

ÇEVRE GÜNÜ 
 

Belirli bir alanda bulunan 
canlılar ile bunları saran 
cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile 
meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik 
sistemlere ekosistem denir. Karşılıklı olarak 
madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine 
etki yapan organizmalarla, cansız maddelerin 
bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir 
ekosistemdir. 
Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde 
yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki 
ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına 
ekoloji adı verilir.Bir başka ifade ile çevre, bir 
organizmanın var olduğu ortam yada 
şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var 
olmuştur.  
www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3092&tipi=3&sube=0 
 
 
 



 

ODA AİDATLARINIZI VE  GEÇMİŞ BORÇLARINIZI  ODAMIZ WEB SİTESİNDEN  
KREDİ KARTINIZLA GÜVENLİ BİR ORTAMDA ÖDEYEBİLİRSİNİZ 

1)      Odadan aldığınız kullanıcı adı ve şifreniz ile birlikte web sayfamızın sağ üst kısmında yer 
alan "ÜYE GİRİŞİ" sekmesinden kişi kartınıza ulaşabilir, kişi kartınızın sol menüsünde yer 
alan Aidatlar sekmesinden, ödeme ve borç bilgilerinizi görebilirsiniz.  
Kullanıcı adım ve şifrem yok ne yapmalıyım? 
Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi veya Şubelerinden herhangi biri ile iletişime geçebilir ve 
erişim bilgilerinizi alabilirsiniz. 
Genel Merkez ile (312) 418 15 06 - 418 62 50 numaralı telefonlardan iletişim kurup güvenliğiniz için 
sorulacak bir kaç sorudan sonra aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresine kullanıcı adınız ve 
şifrenizin iletilmesini sağlayabilirsiniz. 
 

Aidat borcum hatalı ne yapmalıyım? 
Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi Muhasebe Bölümü ile iletişime geçebilir ve görevlilerle 
durumu değerlendirip gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlayabilirsiniz. 
 

2) Aidat borcunuzu görüntülediğiniz sayfa da borcunuzun kaç aylık bölümünü ödeyeceğine 
karar verip ÖDE butonuna tıkladıktan sonra Garanti Bankasının Ortak Ödeme Sayfasına 
yönlendirileceksiniz. Garanti Bankasının güvenli ortamında Kredi kartı bilgilerinizi girerek 
ödemeyi gerçekleştirebileceksiniz. 
 

Siteniz Güvenli mi? 
Aidat borcunuzu Garanti Bankasının Ortak Ödeme Sayfası ile ödeyeceğinizden Kredi kartı 
bilgilerinize 3. şahıslar tarafından erişilemeyecektir. 
 

Kredi kartı bilgilerim sizin tarafınızdan kaydediliyormu? 
Hiç bir şekilde kredi kartı bilginiz tarafımızdan izlenmemekte ve kaydedilmemektedir. Garanti 
Bankasının Ortak Ödeme Sayfası sayesinde bu bilgiler Garanti bankası ile sizin aranızda gizli 
kalmaktadır. 
 

Yanlış ödeme yaptım ne yapmalıyım? 
Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi Muhasebe Bölümü ile iletişime geçerek şayet ödediğiniz 
tutar tahakkuk edilen borcunuzdan fazla ise Kredi kartı ödemeleri iade kuralları çerçevesinde 
ödediğiniz tutarı geri alabilirsiniz. 
 

Makbuzumu nasıl alabilirim? 
Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi veya Şubelerinden herhangi birinden makbuzunuzu 
alabilirsiniz. 

 

Ödemeyi gerçekleştirdim ancak aidat borcum eksilmedi ne yapmalıyım? 
Ödeme yaptıktan sonra, aidat borcunuzun ödediğiniz miktarda eksildiğini göreceksiniz. 
 
Ancak buna karşın aidat borcunuz düşmedi ise, bu durumu e posta ve/veya telefon ile Peyzaj  
Mimarları Odası Genel Merkezi Muhasebe Bölümü‘ne bildirebilirsiniz. Banka kayıtları 
incelenecek ve gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Her hangi bir ihtilaf durumunda banka kayıtları 
esas alınacaktır. 
 
 



 

PEYZAJ MİMARLIĞI 4. KONGRESİNE DOĞRU 
 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası , Ekim 2000 ,Kasım 2004 ve Kasım 2007‘de düzenlediği 3 Peyzaj Mimarlığı 
Kongresi‘nin ardından Ekim 2010‘da 4. Peyzaj Mimarlığı Kongresi‘ni düzenleyecektir. 
Bilindiği gibi meslek kongreleri, mesleğin dünya ve ülke ölçeğinde mevcut durum ve sorun tespitlerinin 
yanısıra, gelecekte alınması gereken önlemler ile meslekte, yeni gelişim ve AÇILIMLAR‘ın sağlanmasında 
önemli araçlardır. Bu anlamda da TMMOB Peyzaj Mimarları Odasının gerçekleştirmiş olduğu Kongre, 
güncel teorik, eğitime ilişkin, ve uygulamaya dönük yönlerinin tartışıldığı, iyi bilinen bir ulusal platform 
haline gelmiştir ve peyzaj mimarlığı alanındaki akademisyenler ile meslek insanlarını bir-araya getirmekte 
öncü bir role sahiptir. 
 

Peyzaj Mimarlarının hak ve yetki kazanımı mücadelesinde başarılı olabilmelerinin tek yolu, meslek 
örgütlülüğüne sahip çıkmak,  iyi ve nitelikli bir eğitim ile ve profosyonel yaşamlarında  ürettikleri projelerin 
kalitesinde yatmaktadır. 
 

3. Peyzaj Mimarlığı Kongremiz, "3. Binyılda hedefler, stratejiler, politikalar" temasıyla düzenlenmiş,  ana 
tema, "peyzaj mimarlığının geleceği için yeni hedef ve stratejilerin belirlenmesi, mesleğin önünü açacak ilkelere yeni 
bakış açılarının kazandırılması, peyzaj mimarlığı politikalarında I. ve II. Peyzaj Mimarlığı Kongreleri ile başlayan 
eylem planının hep birlikte şekillendirilmesi" tartışılmıştı. 
Peyzaj Mimarları Odası 4. Kongresini, mesleğin her alanının tartışılıp konuşulacağı "AÇILIMLAR" üzerine 
kurgulamaktadır.  
 

Planlama, tasarım, onarım, yönetim... Meslekte yeni yaklaşımlar,  yeni teknik ve teknolojilerin kullanımı, 
terminoloji,  bilimsel gelişmeler, eğitim, sektörel gelişimler, yarışmalar ... Eğitimde yeniden yapılanma, 
eğitim-pratik kesişmesinde Peyzaj Mimarlarına düşen sorumluklar, ülke peyzajlarının tanınması, 
saptanması ve kayıt altına alınıp toplumsal sorumluluk anlayışı ile sahiplenilmesindeki roller, kamusal 
alanlar, kimlikli kentler, kimlikli doğal alanların sürekliğinin sağlanmasında kendini net tanımlamış 
kimlikli peyzaj mimarlarının yetişmesi de açılımın bir başka boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Peyzaj, doğal ve kültürel tüm değerler; peyzaj mimarlığı ise, ülke kaynakları olan doğal ve kültürel 
varlıkların insan yaşamına/kullanımına  açılışındaki planlama, tasarım, uygulanması ve yönetimi 
disiplinidir. Ekolojik yönden sağlıklı, dengeli, doğa ile uyum içinde kendini yeniden yaratıp varlığını 
sürdürülebilir bir yaşam ortamı yaratmanın aracıdır. 
 

21.03.2006 tarih ve 26115 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış "Serbest Müşavirlik, Peyzaj Mimarlığı 
Hizmetleri Uygulama - Tescil - Belgelendirme - Mesleki Denetim Ve En Az Ücret Yönetmeliği" İkinci Bölüm 
Madde 5‘te Peyzaj Mimarlığı Hizmetlerini Planlama-Tasarım-Onarım-Yönetim alt başlıklarında 
tanımlamıştır.  Bu durum TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
Meslek Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından da onaylı Meslek Analizi ile tescillidir. 
 

40 yıldır Peyzaj Mimarlığı eğitiminin gelişmekte olduğu ülkemizde, günümüzde sayıları 18‘i bulmuş, faal 
Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde ağırlıkları birbirinden farklı olmakla beraber, farklı fakültelerde değişken 
içerikte eğitim verilmektedir. Mezunların peyzaj mimarlığı hizmetlerinin üretilmesinde ortak dil, benzer 
yaklaşım ve ülke kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve planlanmasında aynı kaygılara sahip olması 
arzulanan bir durumdur. Bunun sağlanması için de gelişen teknoloji ve bilimsel çalışmalardaki ivmenin iyi 
yorumlanması, peyzaj mimarların önündeki yolun belki de yeniden düşünülmesi ve haritasının çizilmesini 
gerektirmektedir. Hedefi belli, stratejilerini belirlemiş, politika üreten ve uygulayan serbest çalışanından 
akademisyenine, kamu görevlisinden oda yöneticisine Peyzaj Mimarları için gündemlerde belirleyici 
olmanın tek yolu "Açılımlar" ı masaya yatırmak, değişimi sorgulamak ve tartışmaktan geçmektedir. Bunun 
da yerinin kongre öncesi etkinlikler ile beslenip, kongrede de 3 gün süre ile masaya yatırmak ile mümkün 
olduğu inancındayız. 
 

Açıklamanın devamı ve 4. Kongre Bilgileri için    www.kongre2010.org  adresini ziyaret 
ediniz… 
 



 
 

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 3. ÖĞRENCİ YAZ OKULU KAMPI 
01 Ağustos 2009  – 16 Ağustos 2009 

Amaç: Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde okuyan ve aday meslektaş olan öğrencilerimizin mesleğe 
hazırlanmasında pratik çalışmanın ve kolektif yaşam bilincinin kazandırılmasıdır. Meslek alanlarımız ile ilgili 
alanlarda teorik yaşam içerisinde olan öğrencilerimizin pratik yaşamla karşılaşmaları, ülkenin dört bir 
yanında eğitim gören aday meslektaşlarımızın bilgi ve öğretilerini paylaşarak kolektif projeler üzerinde 
ortaklaştırma yeteneklerinin geliştirilebilmesidir. 
Doğal ve kültürel peyzaj alanlarının insan kullanıma açılmasında kentsel ve kırsal tüm açık alanlarda 
ekonomik, işlevsel ve estetik fiziki plan ve tasarım projeleri üreten peyzaj mimarları adayları için 3. yaz okulu 
atölye çalışma alanı olarak 3 konu seçilmiştir. 
 
1-KIZILTEPE - MARDİN ARASI ULAŞIM GÜZERGÂHLARI PEYZAJ PLANLAMA/TASARIM PROJELERİ 
2-MARDİN KENTİ KÜLTÜR PEYZAJI: ZİNCİLİKUYU MEDRESESİ PEYZAJ TASARIMI 

   : MOR ŞEMUNE KİLİSESİ PEYZAJ TASARIMI 
3-MEZOPOTAMYA PEYZAJININ İNCELENMESİ 
Birinci atölye konusu; Mardin Valiliği talebi olan, Mardin kenti için öncelikli çalışma alanı olarak, kent 
girişlerindeki davet noktaları olan kent giriş ve ulaşım güzergahı üzerinde ; ulaşım ağları yer seçimi ile ilgili 
koruma ve kullanım analizi, tasarım ve projelendirme çalışmaları yapılacak olup, ikinci atölye konusu ise; 
“Geçmişi tek karede dondurmayan, taş sokaklarında dolaşanlara geniş bir tarih yelpazesi sunan büyüleyici 
bir şehir” olarak anılan Mardin kenti kültür peyzajının çalışılması olarak planlanmaktadır. 
Hem, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Mardin, 
toprakları üzerinde taşıdığı büyük tarihi değerlerine ilişkin bir çok yapıyı bünyesinde harmanlayabilmiş 
önemli bir açık hava müzesi özelliğinden dolayı önemli bir peyzaj değeri… 
Hem de dünya coğrafyası üzerinde bir benzeri daha olmayan Fırat ve Dicle nehirleri arasında ki 
Mezopotamya’ya sahip olması ile başka bir peyzaj değeri…. 
Bir dağın tepesinde kurulmuş olan Mardin, Yukarı Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biri  ve harika bir 
doğa güzelliğine sahip, üzerine kurulduğu dağlardan aşağıya göz alabildiğine uzanan bağ ve bahçelerle 
bezenmiş, yemyeşil Mezopotamya’ya sanki bekçilik etmekte...Çok yakın coğrafyası ile bile gösterdiği 
iklimsel farklılıkları sebebiyle bile peyzaj mimarlığı uzmanlık konuları için önemli bir çalışma alanı olan 
Mardin kentindeki gerçekleştirilecek yaz okulu ile mesleğe üniversite sıralarında hazırlanan tüm 
öğrencilerimiz  için önemli bir deneyim ve bakış açısı kazandıracaktır. 
 
Mardin Valiliği ile birlikte çalışarak ortak proje üretecek olan Peyzaj Mimarları Odası; her 3 atölye konuları 
üzerinde; peyzaj planlama ilke kararlarının ve alan kullanım kararlarının alınması için gerekli etüdlerin 
yapılarak kesin gereksinim programlarının alan verilerine dayandırılarak hazırlanacak olan tüm yapısal ve 
bitkisel peyzaj tasarım proje çalışmaları yapmak üzere ülke genelinde 18 üniversitede eğitim gören 36 
öğrencisi ve 3 öğretim elemanı ile birlikte Mardin’de yaz okulu gerçekleştirilecektir. 
 
3 Atölye programı içerisinde gerçekleştirilecek yaz okulunda; 
1-Kent ve yakın çevresi ulaşım güzergahları peyzaj planlama ve tasarım projelendirme çalışmalarında, 
ulaşım ağı içerisinde kalan alanlarda öncelikle ekolojik eşiklerin olup olmadığı var ise, koruma kullanım 
analizlerinin yapılması, önlemlerin alınması ile ilgili raporlama çalışmaları ve tasarım ve projelendirme 
çalışmaları, 
 2-Kültürel peyzaj nedir? Peyzaj mimarlığı disiplini içerisindeki yeri, kent ve kentsel kültürel değerlerin 
korunarak kullanıma açılması, ekonomik ve estetik değerlendirilmesi vb. kültürel peyzajların tasarım 
projelerinin, uygulama ve detay paftalarının hazırlanması çalışmalarının gerçekleşeceği atölye konusu 
olarak Zincilikuyu Medresesi  ve Mor Şemune Kilisesi Peyzaj Tasarım projelerinin hazırlanması, 
3-Önemli bir tarih-kültür ve coğrafya özelliği olan Mezopotamya, kent kültürü, tarımsal alanların korunması, 
tarım deseni ve peyzaj değerleri vb. konuların çalışılacağı Mezopotamya Peyzajının İncelenmesi ise 3. 
atölye konusu olacaktır. 
 
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan bu yaz çalışma kampında, Peyzaj Mimarları Odası’nın, ilgili 
üniversitelerin öğretim elemanlarının / öğrencilerinin Mardin Valiliği ortaklığında, 15 gün sürdürülecek olan 
ulusal yaz okulu kampı kapsamını, bu 3 proje ve uygulama çalışmalarının hazırlığı oluşturmaktadır.  
 


