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ÖNSÖZ
Yurt dışında örneklerine hayranlıkla, biraz da imrenerek baktığımız peyzaj mimarlığı
uygulamalarında, bu çalışmaları başarılı yapan etkenin ne olduğunun belirlenme
isteği, çalışmanın çıkış noktası olmuştur.
Her toplumun yapılaşmış çevresi, kendi sosyal ve kültürel yapısıyla şekillenmektedir.
Araştırmanın hedefi, yabancı hayranlığıyla, diğer ülkelerdeki uygulamaların
benzerlerinin ülkemizde yapılmasının önerilmesi değil, bu ülkelerdeki çalışmaları
başarıya ulaştıran nedenlerin, ülkemizde de benzer kalitede uygulamaların
yapılabilmesi açısından değerlendirilmesidir.
Ülkemizde, biraz şiddetli bir yağmurda su basan mekanlar; defalarca kazılıp yeniden
yapılmasına rağmen hala düzgün olmayan yollar; düşünülmeden seçilen kaygan
döşeme malzemelerinin yarattığı tehlikeler; basılınca yerinden oynayan taşlar;
tutarsız basamak yükseklikleri; hiçbir standarda uymayan rampalar; engelliler,
bisikletliler ve çocuk arabaları düşünülmeden tasarlanan “engel” dolu kaldırımlar;
yayaların araç yolunu kullanmalarına neden olan, aniden biten, veya araçların
otopark olarak işgal ettiği yaya yolları; ve daha nice tasarım ve uygulama hataları,
birşeylerin yanlış yapıldığının göstergesidir.
Peyzaj mimarlığı çalışmalarının başarılı örneklerinin görüldüğü ülkelerdeki ortak
özelliğin, mesleğin belirli standart ve kurallara bağlı kalınarak uygulanması olduğu
görülmüştür. Bu standart ve kuralların temelinde ise estetik ve fonksiyonellik kadar
önemli olan bir kavram yatmaktadır; toplum sağlığı, güvenliği ve refahını korumak.
Fark edilmiştir ki, proje ve uygulamaların her aşamasında, öncelikli olarak
kullanıcıların güvenliğinin göz önünde tutulması, sonuçta ortaya çıkan
düzenlemelerin görselliğini ve işlevselliğini de olumlu yönde etkilemektedir.
Sadece bu tez çalışmasında değil, öğrenim hayatım boyunca bilgi ve desteğiyle
yolumu aydınlatmış olan, öğrencisi olmaktan onur duyduğum, değerli hocam Prof.
Dr. Ahmet Cengiz Yıldıcı başta olmak üzere; destekleri, bilgi ve yapıcı yorumlarıyla
çalışmama yön vermiş olan sayın hocalarım Prof. Dr. Nilgün Ergün ve Yrd. Doç.
Selim Velioğlu’na; çalışmamda anket sorularının tercümesindeki yardımlarından
dolayı sayın Marie France Öztümer ve Antonio Hori’ye; araştırmamı destekleyerek
düzenlediğim uluslararası ankete katılan ülkelerin meslek odalarındaki yetkililere ve
her zaman yanımda olup, koşulsuz destekleriyle bu günlere gelmemi sağlayan aileme
teşekkürlerimi sunarım.

Şubat 2014

Zeynep Demiröz Kıray
(Peyzaj Mimarı)
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TÜRKİYE’DE PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ VE UYGULAMALARINDA
NİTELİĞİN YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
ÖZET
Her meslek gibi, peyzaj mimarlığının da, örgün eğitim almış, bilgi ve becerilerini
deneyimle geliştirip pekiştirmiş profesyonellerce uygulanması önemlidir.
Çalışmanın amacı; “peyzaj mimarlığı mesleği uygulamalarının çevre ve toplum
sağlığı, güvenliği ve refahı üzerinde doğrudan etkilerinin olması, mesleğin yetkin
profesyoneller tarafından uygulanmasını gerektirir” hipotezinin, araştırmalarda elde
edilen bulgularla kanıtlanması olmuştur.
Öncelikle, peyzaj mimarlığının geniş kapsamlı uygulama alanlarındaki çalışmalarda,
yetkinlik kavramı incelendiğinde ortaya çıkan, mesleğin gerekli standartlara uygun
şekilde yapılabilmesi için mutlaka bilinmesi veya fikir sahibi olunması gereken
konular, “peyzaj mimarlığı temel bilgi ve beceri alanları”, bu konu üzerine yapılmış
çalışmalardaki bulgular incelenerek derlenmistir.
Sağlık, güvenlik ve refah kavramlarına etkilerin incelenmesi, mesleki temel bilgiler
ve bu bilgilerin uzman kullanımının önemini vurgulamaya yardımcı olmuştur. Peyzaj
mimarlığı mesleği çalışmalarının çevre ve bu çalışmaların kullanıcıları olan insanlar
üzerinde, olumlu etkileri olduğu kadar, hatalı veya ihmalkar uygulamaların olumsuz
sonuçlarının da olabileceği, potansiyel tehlikelerin tanımlanmasıyla gösterilmiş; bu
etkilerin olumlu yönde olması için göz önünde bulundurulması gereken konular
maddelendirilmiştir.
İncelemeler, belirlenen olumsuz sonuçların, tasarım ve uygulamaların yetkin
olmayan kişiler tarafından yapılmasından kaynaklandığını kanıtlamıştır. Mesleğin
yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip ve bu bütünü mesleki ahlak kurallarına sadık
kalarak kullanan profesyonellerce uygulanmasının gereği, bu konunun, meslek
pratiğinin düzenlenmesi ile sağlanabileceğini göstermiştir.
Mesleği kimlerin uygulayabileceği ve bu uygulayıcıların sahip olmaları gereken
niteliklerdeki standartları belirleyen düzenlemelerin, mesleğin ve çalışma alanlarının
tanımlanmasını sağlamakla birlikte, uygulamalarının kalitesini ve hem çevrenin hem
de kullanıcıların sağlığı, güvenliği ve refahının korunmasını garantilemekte etkili bir
yöntem olduğu görülmüştür.
Meslek pratiğinin düzenlenme şekilleri incelendiğinde, yaygın olarak kullanılan
modellerin, düzenlemelerin devlet tarafından belirlenip uygulandığı “devlet
denetimi” sistemi ve alternatif olarak, düzenlemelerin devlet ve mesleki örgütler
veya sadece mesleki örgütler tarafından belirlenip uygulandığı, “ortak denetim” ve
“iç denetim” sistemleri olduğu belirlenmiştir.
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Bu noktaya kadar literatür araştırmalarına dayanmış olan çalışmada, ek bir yöntem
olarak, Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA üyesi yetmiş ülkede,
mesleğin konumu ve yetkin profesyonellerce uygulanmasının sağlanması açısından
yürürlüğe konmuş düzenlemelerin belirlenebilmesi için, uluslararası bir anket
düzenlenmiştir. Bu ülkelerin peyzaj mimarları derneklerinin amaç ve çalışmaları
incelenmis, ve anket çalışması ile, yönetim ve denetim sistemlerinin varlığı ve şekli
ile mesleğin pratiği ve peyzaj mimarı ünvanının kullanımı için gerekli tutulmuş
şartlar belirlenmeye çalışılmıştır.
Türkiye ve dünyadaki diğer ülkelerde, peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemelerin incelenmesi ile karşılaştırma yapma olanağı doğmuştur. Mevcut
düzenlemelerin değerlendirilmesi, devlet denetimi sisteminin uygulandığı, Amerika
Birleşik Devletleri, Almanya ve Güney Afrika’nın, peyzaj mimarlığı mesleğinin en
sıkı şekilde düzenlendiği ülkeler olduğunu göstermiştir.
Düzenlemelerde, profesyonellerin mesleği uygulayabilmeleri ve peyzaj mimarı
ünvanını kullanabilmeleri için yetkinlik belgesi – lisans almalarının gerekli tutulmuş
olduğu, lisans alabilmek için, yeterli eğitim, deneyim ve meslek sınavında başarılı
olmanın, ön şartlar olduğu belirlenmiştir. Uygulanan sistemin en önemli
avantajlarının; mesleğin ve çalışma alanlarının tanımlanmış olması, çalışmaların
estetik ve fonksiyonel olduğu kadar, belirli güvenlik ve kalite standartlarına uygun
olarak yapılmasının sağlanması ve hizmetlerden yararlanan toplumun, yetkinliği
belgelenmiş profesyonellere güven duyması olduğu görülmüştür.
Araştırmalar ve anket çalışmasında elde edilen değerli bulgular, çalışmanın hedefi
olan; ülkemizde mesleğin tanınması, güvenilmesi, kalite kazanması, gelişmesi ve
mesleğin ürünlerinin çevreyi ve toplumu koruyacak şekilde olmasına yardımcı
olacak önerilerin getirilebilmesini sağlamıştır.
Mesleki düzenlemelerin olduğu, ancak uygulanmasında sıkıntıların yaşandığı
ülkemizde, profesyonellerin kendi çalışmalarını belirli temel konularda
denetleyecekleri, “bireysel kontrol” sisteminin, uygulanabilir bir model olabileceği
sonucuna varılmıştır. Araştırmada elde edinilen bilgiler ışığında, birincisi çevrenin
korunması, ikincisi toplum sağlığı ve güvenliğinin korunması için, tasarım ve
uygulamalarda dikkat edilmesi gereken konuları içeren, iki ayrı kontrol listesi
hazırlanmıştır.
Ayrıca, dünyada peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için yasalarla
belirlenmiş bir düzenlemenin bulunmadığı, bir çeşit iç denetim sisteminin
uygulandığı yedi ülkede, Yeni Zelanda, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda,
İsveç ve Norveç’te görülen, sadece Oda’nın belirlediği mesleğe kabul koşullarını
yerine getirmiş profesyonel üyelere verilen özel ünvanlarla, hizmetlerin, nitelik ve
yetkinlikleri garantilenmiş bu profesyonellerden alınmasının teşvik edildiği sistemin
uygulanabilir bir sistem olduğu düşünülmektedir.
Peyzaj Mimarları Odası’nın vereceği “Kayıtlı Peyzaj Mimarı” özel ünvanıyla,
meslek çalışmalarında, nitelikleri ve yetkinliği garantilenmiş bu profesyonellerin
tercih edilmesinin teşvik edilmesi önerilmiştir. Toplumun, mevcut düzenlemelerde
var olan, kamu projelerinin oda üyesi peyzaj mimarları tarafından yapılması
gereğinin, özel projelerde de uygulanması konusunda bilinçlendirilmesi ile, zaman
içinde mesleğin çoğunlukla bu yetkin profesyoneller tarafından uygulanacağına,
bağlantılı olarak da uygulamalarda yüksek niteliklerin sağlanacağına, çevrenin ve
toplumum sağlığı, güvenliği ve refahının korunabileceğine inanılmaktadır.

xiv

A PROPOSED MODEL TO PROMOTE THE QUALITY OF THE
PROFESSION AND PRACTICE OF LANDSCAPE ARCHITECTURE IN
TURKEY
SUMMARY
Like every other profession, it is crucial that landscape architecture is practiced by
professionals who have formal education and sufficient experience in which they
have established and improved their knowledge and skills.
The objective of this thesis is to research supporting data to prove the hypothesis that
“due to the significant impact of landscape architectural work on the environment
and on public health, safety and welfare, the profession must be practiced by
competent professionals.”
The research on the concept of competency within the broad range of landscape
architectural work has shown the importance of the profession’s body of knowledge.
As a starting point, the topics covering the body of knowledge areas that the
professionals are required to have in order to practice in compliance with the
necessary standards, were identified from information gathered through relevant
literature.
The analysis of the affects on health, safety and welfare concepts, help to emphasize
the importance of the profession’s body of knowledge and of the proficient use of
this knowledge.
After studying landscape architectural design and applications contributions as well
as the potential to cause harm to the environment and to the consumers, the negative
impact of incompetent and negligent landscape architectural practices were identified
and demonstrated along with itemized basic points that should be considered in order
to make the impact of the practice of professional landscape architecture positive.
Research has shown that the incompetent practice of the profession was the main
cause of the analyzed negative impacts.
The necessity for the practice of landscape architecture by professionals who have
sufficient knowledge, skills and experience and a dedication to code of ethics showed
that this could be achieved by proper professional regulation.
By setting standards on who can practice landscape architecture and on the
qualifications of these practitioners, it was determined that regulations were an
effective way in not only defining the profession and the scope of professional
responsibilities but also in ensuring the practice of the profession by competent and
responsible professionals which result in achieving high quality work and in
protecting the environment and public health, safety and welfare.
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As a results of the analysis of professional regulations, three different models were
determined; the commonly used statutory regulation where the regulations are
specified and enforced by the government and as an alternative to this model, co
regulation and self regulation where the regulations are specified and enforced by
both the state and professional bodies or just by the professional organizations.
To be able to determine the position of the profession and the method of regulations
used to ensure the practice by qualified professionals, an international survey among
the landscape architecture national associations of seventy International Federation
of Landscape Architects (IFLA) member countries was conducted as a second
research method.
In addition to literature reviews which formed the basis of the researches up to this
point in the study, the objectives of the national associations were examined and
through the survey, the position of the profession, the existence and form of
regulation and the requirements on the practice and on the use of the title, were
sought to be identified.
Research on the regulations of the practice of landscape architecture in Turkey and
in the world has provided the opportunity to gather and compare relevant data. The
analysis of existing regulations showed that the United States, Germany and South
Africa are three countries where the profession of landscape architecture is regulated
at the highest level with established standards and requirements.
The statutory regulations in these countries enforced competency standards and
limited the practice and the use of the title to professionals who possess an accredited
degree, sufficient experience and who passed an exam.
The observed benefits derived from the set regulations were: providing a definition
for the profession and the scope of responsibilities, ensuring practice at the highest
level in compliance with quality and safety codes as well as aesthetics and
functionality and establishing a trust between the consumers and the professionals
whose competency is guaranteed by the registration boards.
The valuable information gathered through the literature reviews and the survey
conducted in conjunction with this thesis helped to achieve the research objective,
which was to propose possible ways to promote the recognition of the profession, the
quality of work, sustainability and protection of public health and safety in Turkey.
A self-practice code, where the professionals would inspect their own work in certain
basic areas, was determined to be the most applicable model for Turkey, where there
currently is a professional regulation supported with statues; however, there are
issues in the enforcement of these set requirements.
Aided with literature findings, two separate check lists were prepared to be used as a
reference in self inspection; one for the protection of the environment and the other
for the protection of public health and safety.
Additionally, as seen in seven countries in the world; New Zealand, Denmark,
Finland, United Kingdom, Ireland, Sweden and Norway where there are no legal
requirements for the practice of landscape architecture, the system in which a special
protected title is granted to professional members who possess the qualifications set
by the national association, is believed to be an applicable model.
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It is proposed that the hiring of professionals granted the title “Registered Landscape
Architect” and whose qualifications and competency is guaranteed by the Chamber
of Landscape Architects after having met certain requirements, should be
encouraged.
In Turkey the design and application of public projects already require registered
landscape architects. By raising awareness about the importance and advantages of
working with registered landscape architects in private projects as well, it is believed
that in time, the profession will mostly be practiced by qualified professionals and
this will result in projects with higher standards which also protect the environment
and public, health, safety and welfare.
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1. GİRİŞ
Peyzaj mimarlığı; temeli, toplum sağlığı, güvenliği ve refahı kavramları göz önünde
tutularak, doğal çevrenin korunması ve kullanım amaçlı biçimlendirilmesine dayalı
bir meslek dalıdır. Doğal ve yapılaşmış çevrenin analiz, planlama, tasarım, yönetim,
koruma ve iyileştirilmesi yolundaki çalışmaların bütünü olarak da tanımlanabilecek
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulayıcıları, yaratıcı ve teknik becerilerini, sanatsal
ve bilimsel bilgilerle birleştirerek, çevreyi biçimlendirmekte kullanırlar.
Her meslek dalı gibi, peyzaj mimarlığı da, temel teknik bilgi ve beceriyi gerektirir.
Bilgi, neyin bilinip bilinmediğinin saptanması ile ölçülebilir bir kavramdır. Yetkinlik
ise bilinenin nasıl kullanıldığı ile ilgilidir.
Bir mesleği uygulamaya yetkin olmak, belli bir dalda yeterli temel bilgi, yetenek ve
deneyimin bileşimine sahip olmak ve bu bütünü belli mesleki ve ahlaki kurallara
bağlı kalarak kullanmakla mümkündür.
Mesleğin yeterli temel bilgilere sahip bireylerce uygulanması, o mesleğin ve
uygulamalarının önemini ve değerini arttırdığı gibi, ortaya çıkan ürünün estetik ve
kullanışlı olduğu kadar, güvenli olmasını da garantiler. Bu noktada ortaya iki önemli
kavram çıkmaktadır;
•

Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulamaya yetkin olmak için gerekli yeterli temel
bilgiler, standartlar nelerdir?

•

Mesleğin uygulayıcılarının bu yeterli temel bilgilere sahip oldukları nasıl belirlenir
ve uygulamalar nasıl denetlenir?

Mesleki standartların tanımlanması ve hakkıyla uygulanması konuları bir mesleğin
başarı ile temsil edilmesi açısından önemli kavramlardır.
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1.1 Hipotez
Tez çalışması; “peyzaj mimarlığı mesleği uygulamalarının çevre ve toplum sağlığı,
güvenliği ve refahı üzerinde doğrudan etkilerinin olması, mesleğin yetkin
profesyoneller tarafından uygulanmasını gerektirir” hipotezine dayanmaktadır.
1.2 Tezin Amacı
Çalışmanın çıkış noktası; Amerika Birleşik Devletleri’nde peyzaj mimarlığı
yapabilmek için gerekli olan yetkinlik belgesini alma zorunluluğu ve altında yatan
temel mesleki yeterlilik ve toplum sağlığı, güvenliği ve refahını koruma kavramları
olmuştur.
Bu noktadan hareket ederek şekillenen çalışmada; peyzaj mimarlığında “yetkinlik”
kavramının temelini oluşturan, mesleğin “temel bilgileri”nin araştırılıp derlenmesi,
meslek çalışmalarının çevre, ve toplum sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerin
belirlenmesi, hatalı uygulamaların olası sonuçlarının incelenmesi ve yapılması
gerekenlerin irdelenmesi, mesleğin yetkin profesyonellerce pratiğinin öneminin
vurgulanması, peyzaj mimarlığı çalışmalarında bu konuların dikkate alınmasının,
mesleğe katkılarının ve mesleğin temelini oluşturmasının faydalarının belirlenmesi
hedeflenmektedir.
Ayrıca Türkiye ve dünyadaki diğer ülkelerde, peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemelerin incelenip karşılaştırılması ve elde edilen bulgular doğrultusunda,
ülkemizde mesleğin kalite kazanması, gelişmesi ve mesleğin ürünlerinin çevreyi ve
toplumu koruyacak şekilde olmasına yardımcı olacak öneriler getirmek, meslek
pratiğinde hem çevre ve toplum, hem de profesyoneller için, en iyi ve uygulanabilir
olacak düzenleme şeklini belirlemeye çalışmak, çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Çalışmada elde edilmesi beklenen sonuç; araştırmalarda incelenen bir modelin
Türkiye’ye adaptasyonu değil, ülkemizde mesleğin sağlıklı, güvenli ve verimli bir
şekilde uygulanmasına yardımcı olacak, uygulanabilir bir model önerisi getirmektir.
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1.3 Tezin Kapsamı
Hipotezin

ispatlanabilmesi

ve

çalışmada

hedeflenen

yaklaşım

önerilerinin

oluşturulabilmesi için araştırılan konular, giriş ve sonuç bölümleri dışında, yedi
bölümde ele alınmıştır.
Tez çalışmasının ikinci bölümünde; çalışmanın konusu ile bağlantılı olarak
araştırmalara, meslek kavramı ve profesyonelliğin ilkelerinin incelenmesi ile
başlanmıştır. Mesleğin tanımının, profesyonellerin görevlerini de kapsayacak şekilde
yapılması ve peyzaj mimarlığının bir meslek dalı olarak tarihi gelişiminin
incelenmesinin ardından, profesyonellerin üstlendiği görevlerin tanımlanabilmesi
için, mesleğin geniş kapsamlı uygulama alanları belirlenmiştir. Son olarak, geniş bir
yelpazede, değişik ölçek ve içerikli çalışmalarda bulunan peyzaj mimarlarının, bu
çalışma alanlarında, komşu mesleklerle örtüşen alanlar, aralarındaki benzerlikler ve
farklar incelenmistir. Projelerin çeşidine ve kapsamına göre, karşılıklı olarak uzman
bilgilerden yararlanmak üzere diğer tasarım kökenli disiplinlerin üyeleriyle birlikte
yürütülen çalışmalara değinilmiştir.
Üçüncü bölümde; peyzaj mimarlarının mesleklerini, doğal çevrenin geleceğini ve
kullanıcıların sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atmadan, gerekli standartlara uygun
olarak yapabilmeleri için, eğitim ve kariyerlerinin çeşitli aşamalarında edinmeleri
gereken; peyzaj mimarlığı tarihi ve kritiği, doğal ve kültürel sistemler, tasarım ve
planlama teori ve yöntemleri, kamu politika ve düzenlemeleri, değişik ölçeklerde
tasarım ve planlama, çevre tasarımı ve mühendisliği, inşaat belgeleri ve yönetimi,
iletişim ve mesleki ve ahlaki değerlere uyum başlıkları altında “temel bilgi ve beceri
alanları” tanımlanmıştır.
Çalışmanın öncelikli hedeflerinden biri olan, mesleki uygulamaların etkilerinin
belirlendiği dördüncü bölümde; peyzaj mimarlığı uygulamalarında doğal çevreyi ve
toplum sağlığı ve güvenligini tehlikeye atabilecek durumlar, uygulama alanları
başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Bu ana başlıklar altında, mesleğin çalışma
alanlarında yapılan yetersiz, ihmalkar ve hatalı uygulamaların olumsuz sonuçları
belirlenmeye çalışılmış ve bu alanlardaki uygulamalarda, olası zararları azaltmak
veya ortadan kaldırmak için neler yapılması, hangi noktalara dikkat edilmesi
gerektiği irdelenmis, çevrenin ve kullanıcıların sağlığı ve güvenliğinin korunabilmesi
için yapılması gerekenler hakkında temel bilgiler verilmeye çalışılmıştır.
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Beşinci bölümde; Peyzaj mimarlığı mesleği uygulama alanlarında farklı ölçeklerde
ve tipte örnek projelerle, hem çalışma alanlarının kapsamı, hem de sürdürülebilirlik
prensiplerinin çevreye ve toplum sağlığı ve güvenligine katkıları gösterilmeye
çalışılmıştır. ASLA, Sustainable Sites Initiative ve Landscape Architecture
Foundation kurumlarının internet sitelerinde, en başarılı sürdürülebilir peyzaj
tasarımı örnekleri olarak gösterilen yüzü aşkın proje arasından seçilen altı projenin
değerlendirmesinde, projelerin başarılarının altında yatan, peyzaj mimarlığı temel
bilgilerinin ve sürdürülebilir gelişim ilkelerinin uygulanmasının yararları ortaya
konmaya çalışılmıştır.
Altıncı bölümde; peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki standart ve
düzenleme şekillerinin değerlendirilebilmesi için, mesleki pratiğin düzenlenme
şekilleri, mevcut ve alternatif modeller incelenerek belirlenmiştir.
“Dünya’da Peyzaj Mimarlığı Mesleğinin Uygulanışı” başlıklı yedinci bölümde;
Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA üyesi yetmiş ülkede mesleğinin
konumu ve yetkin profesyonellerce uygulanmasının sağlanması açısından yürürlüğe
konmuş düzenlemeler araştırılmıştır. Bu ülkelerin peyzaj mimarları derneklerinin
amaç ve çalışmaları incelenmis, yönetim ve denetim sistemlerinin varlığı ve şekli ile
mesleğin pratiği ve peyzaj mimarı ünvanının kullanımı için gerekli tutulmuş şartlar
belirlenmeye çalışılmıştır.
Sekizinci bölümde; önceki bölümde incelenen IFLA üyesi yetmiş ülkede peyzaj
mimarlığı mesleği pratiğinde belirlenmiş olan mevcut düzenlemelerin ve
Türkiye’deki mevcut sistemin değerlendirmesi, ve karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.
Dokuzuncu ve son bölümde ise tez çalışmasında incelenen, değerlendirilen bilgiler
ve bulgular ışığında, Türkiye’de peyzaj mimarlığı mesleği pratiğinde niteliğin
yükseltilmesi için nasıl bir yapılanmanın gerekli olduğu konusunda öneriler
getirilmiş ve uygulanabilir bir model önerisi sunulmuştur.
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1.4 Tezin Yöntemi
Çalışmanın amacı doğrultusunda hedeflenen değerlendirmelerin yapılabilmesi için
gerekli olan bilgilerin elde edilmesinde iki yöntem kullanılmıştır.
İlk olarak, kapsamlı literatür araştırmasında, tez çalışmasının bölümlerinde yer alan
konularla ilgili, çoğu yabancı dilde olan, daha önceden yapılmış çalışmalar,
yayınlanmış

kaynaklar,

kitaplar,

dergiler,

raporlar,

makaleler

ve

internet

sayfalarındaki bilgiler dikkatle incelenmiş; Türkçe’ye çevirileri yapılmış ve bilgi ve
veriler derlenmiştir.
Çalışmada kullanılan ikinci yöntem; uluslararası kapsamda yapılan bir anket
çalışması olmuştur. Tez çalışmasının hedeflerinden biri olan, Dünya’daki 196 ülke
içinden Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA’ya üye olan yetmiş ülkede
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışındaki kuralların belirlenmesi için yapılan
kapsamlı

literatür

araştırmalarında,

yanıt

aranan

belirli

konularda

bilgi

bulunamamıştır. Bu nedenle, başta, mesleğin uygulanışı hakkında bilgi bulunamayan
veya bazı konularda bilgiye ulaşılıp diğerlerinde ulaşılamayan ülkelerin ulusal
mesleki dernekleri ile elektronik posta yoluyla iletişime geçilip, ülkelerinde peyzaj
mimarlığı mesleğinin uygulanışında herhangi bir düzenleme olup olmadığı,
düzenleme var ise ne tip bir sistemin uygulandığı, düzenlemelerin temel nedeninin ne
olduğu gibi konularda bilgi istenmesi düşünülmüştür. Her ülke hakkında elde
edilebilmis bilgiler derlenmis, eksik kalan konular belirlenmiştir. Ülkelerden hangi
bilgilerin istenmesinin hazırlığı aşamasında, her ülkeye aynı soruların sorulmasının,
araştırmada daha standart bir değerlendirme yapılabilmesini sağlayacağı, elde
edilmesi hedeflenen bilgelere ulaşımda ve bu bilgilerin analizinde daha kapsamlı, net
ve bilimsel bir yaklaşım olacağı düşüncesiyle bir anket düzenlenmesine karar
verilmistir.
Peyzaj mimarlığı mesleği pratiği hakkında bilgilere ulaşılabilmiş ülkelerden olan
Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut düzenlemelerin incelenmesi, bir ülkede
mesleğin uygulanışında

olabilecek düzenlemelerin kapsamı hakkında bilgi

edinilmesini sağlamıştır. Çalışmanın Peyzaj Mimarlığı Mesleğindeki Düzenlemeler
başlıklı altıncı bölümünde, araştırmalarda belirlenen mesleki düzenleme şekilleri,
soruların hazırlanmasında temel alınan bilgiler arasında yer almıştır.
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On dört sorudan oluşan ankette, yorumsal sorulardan kaçınılmış; sorular çoğunlukla
ülkelerdeki mevcut sistem hakkında net yanıtlar alınabilecek şekilde oluşturulmuştur.
Çoktan seçmeli şıklar şeklinde düzenlenen yanıtlarla, ülkeler arası standart bir
değerlendirme yapılabilmesi hedeflenmiştir.
Ankete internet ortamında katılınabilmesi için Fluid Surveys adlı çevirimiçi anket
yazılım programı kullanılmıştır. Katılımı teşvik etmek ve kolaylaştırmak için davet
mektubu ve sorular, Türkçe’nin yanı sıra, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca’ya
çevrilmiş ve katılımcılara istedikleri dili seçebilme olanağı sağlanmıştır.
Anket sorularına verilen cevaplar frekans dağılımları yapılarak değerlendirilmiştir.
Çalışmanın yöntemi; yapılan literatür araştırmaları ve uluslararası anket çalışması ile
elde

edilen

bilgi

ve

bulguların

değerlendirilmesi

ve

karşılaştırılmasına

dayanmaktadır.
1.5 Literatür Özeti
Tez çalışması kapsamında yapılan literatür araştırmaları; mesleki temel bilgi
alanları, peyzaj mimarlığı mesleği uygulamalarının etkileri, sürdürülebilir gelişim,
toplum sağlığı, güvenliği ve refahını koruma konuları ile mesleki pratiğin
düzenlenme şekilleri, Dünya’da peyzaj mimarlığı mesleğini uygulamadaki
standartlar, mesleki lisans ve kayıt gereklilikleri ve lisans siteminin avantajları ve
dezavantajları konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.
Araştırma kapsamında, beş yüzün üzerinde literatür incelenmiş; konuyla ilgili kitap,
dergi, makale, rapor, tez ve çeşitli dokümanlar arasından, çalışmadaki bilgilerin
derlenmesinde, iki yüz yirmi kaynaktan yararlanılmıştır.
Çalışmanın hedefleri doğrultusunda yapılan araştırmalarda, ağırlıklı olarak
yararlanılan literatür kaynaklarından ilki, tez çalışmasındaki araştırmaların bir
bölümüne örnek olan, 2009 yılında, Madhavi B. Sonar’in, Arlington Texas
Universitesi’nde yaptığı “Peyzaj Mimarlığında Uluslararası Lisans Sisteminin
Meslek Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması”, Multi-National Licensure In
Landscape Architecture: Searching For Its Impact On The Profession adlı peyzaj
mimarlığı yüksek lisans tez çalışması olmuştur.
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Peyzaj mimarlarının kendi ülkeleri dışındaki ülkelerde yaptıkları çalışmaların arttığı
günümüzde, yabancı ülkelerde çalışabilmelerini kolaylaştıracak uluslararası bir lisans
sisteminin nasıl sağlanabileceği konusunun ele alındığı çalışmada, değişik
ülkelerdeki mesleki standartlar ve düzenlemelerdeki farklılıklar araştırılmıştır ancak,
çoğu ülkedeki mesleki düzenlemeler, ülke web sitelerine erişilememesi, erişilenlerin
de çoğunun İngilizce bilgi vermemesi nedeniyle, kapsamlı bir şekilde ele alınmamış,
dolayısıyla değerlendirmeler sınırlı kalmıştır.
Peyzaj mimarlığı mesleğini yapmaya yetkin olabilmek için gerekli olan temel
bilgilerin belirlenebilmesi amacıyla yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olan,
“Peyzaj Mimarlığı Temel Bilgileri Çalışma Raporu”, Landscape Architecture Body
of Knowledge Study Report, LABOK, büyük ölçüde yararlanılan ikinci kaynak
olmuştur. 2000

yılında Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Kurulu LAAB’in

akreditasyon standartlarında değişim önerisi ile mesleki uygulamalarda ve yüksek
eğitim hakkında görüşmelerin başlamasının ardından, ilk defa, Amerikan ve Kanada
peyzaj mimarı tescil kurulları ve Kuzey Amerika’daki peyzaj mimarlığı örgütlerinin
çoğunun temsilcileri bir araya gelerek, mesleğin temeli, çekirdeği olarak
adlandırılan, her peyzaj mimarının bilmesi gereken bilgileri, sistematik bir araştırma
ile belirlemiştir. Eğitim ve mesleki beklentiler konularının ele alındığı ve bilimsel
verilerle değerlendirildiği raporda sunulan bulgular, tez çalışmasında yetkin peyzaj
mimarlığı için gerekli olan temel bilgi alanlarını tanımlanmasına büyük ölçüde
yardımcı

olmuştur.

Peyzaj

mimarlığı

mesleği

hakkında

daha

önceki

değerlendirmelerin çoğu belirli bir konuda yapılmış ve bu değerlendirmelerin
üzerinden çok zaman geçmiş olması nedeniyle, raporda ortaya konan bulguların,
mesleki eğitim ve pratiğe olduğu kadar, tez çalışmasına da önemli katkıları olmuştur.
Mesleki temel bilgiler kavramı üzerine yapılmış benzer çalışmalardan incelenen,
Martin ve Guerin’in 2005 tarihli, “İç Tasarım Profesyonellerinin Temel Bilgileri”,
The Interior Design Professional’s Body of Knowledge, IDBOK ve Amerikan İnşaat
Mühendisleri Derneği, American Society of Civil Engineers, ASCE tarafından 2008
yılında hazırlanan, “21. Yüzyıl için İnşaat Mühendisliği Temel Bilgileri”, Civil
Engineering Body of Knowledge for the 21st Century çalışmaları, tasarım
mesleklerinin günümüz ihtiyaçlarına cevap verirken, aynı zamanda çevrenin ve
toplumun zarar görmesinin önlenmesi için profesyonellerin bilmeleri gereken temel
bilgilerin belirlenmesi konusunda yapılan araştırmaları desteklemiştir.
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Çalışmaya büyük katkıları olmus bir diğer kaynak, Amerikan Peyzaj Mimarları
Derneği için, Alex P. Schatz ve J. D. Lafayette tarafından 2003 yılında hazırlanan,
Peyzaj Mimarlığının Düzenlenmesi ve Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Refahı,
Regulation of Landscape Architecture and the Protection of Public Health, Safety
and Welfare adlı rapor olmuştur. Raporda, hatalı tasarım ve peyzaj mimarlığı
çalışmalarının ve

yetersiz denetiminin, ciddi, onarılamaz zararlara neden olma

potansiyeli kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca, Amerika Birleşik
Devletleri’nde peyzaj uygulamaları sonucu yaralanma ve ölümler nedeniyle açılmış
sivil ve kamu davaları incelenerek, mesleki uygulamaların etkileri somut kanıtlarla
belirlenmiştir.
Amerikan Peyzaj Mimarlığı Kayıt Kurulları Konseyi, Council of Landscape
Achitectural

Registration

Boards,

CLARB

tarafından

hazırlanan,

ABD’de

düzenlenen, Peyzaj Mimarı Kayıt Sınavı, Landscape Architect Registration Exam’de,
yetkin peyzaj mimarlarından bilmeleri beklenen konularda uygulamaları gereken en
önemli standartları içeren LARE klavuzu, mesleğin toplum sağlığı ve güvenligini
tehlikeye atmadan uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gereken konu ve
standartların derlenmesinde yararlanılan kaynakların başında yer almıştır.
Çalışmada ele alınan konuların şekillenmesinde katkıları olan bir diğer önemli
kaynak, mimarlık mesleği için en iyi uygulama olarak kabul edilecek şekilleri ve
mesleğin ulaşmayı hedeflediği standartları tanımlamayı amaçlamış olan, Uluslararası
Mimarlar Birligi, UIA Konseyi’nin Mesleki Pratik Komisyonu tarafından 1993 1996 yılları arasında yürütülmüş yoğun bir çalışmayla hazırlanan “Mimarlık Pratiği
için Tavsiye Edilen Uluslararası Profesyonellik Standartları Konusunda UIA
Mutabakat Metni ve Kılavuzları” olmuştur. Uluslararası Mimarlar Topluluğu’nun
toplum çıkarlarına en iyi hizmet edecek standartları ve uygulamaları tarafsız bir
şekilde belirlemek üzere yürüttüğü ortak bir girişimin ürünü olan Mutabakat
Politikaları ve Kılavuz Metinler’de, ülkeler arasında farklılıklar gösteren, eğitim ve
sınav standartları, istenen mesleki deneyim koşulları, yasa ve yönetmeliklerin etkileri
değerlendirilmiş, konularla ilgili öneriler getirilmiştir. Tez çalışmasında ele alınan
konulardan olan mesleki bilgi ve becerinin kanıtlanması ve kayıt/tescil ve ruhsat
işlemleri konularının da yer aldığı kılavuz, benzer içerikli bir çalışma olması
nedeniyle, yol gösterici olmuştur.
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Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği ASLA’nin tez çalışmasında ele alınan
konularla, özellikle de mesleki pratiğin en sıkı düzenlendiği ülkelerden biri olan
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki lisans sistemi ve toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını koruma konuları ile ilgili yayınları, çalışmada ortaya konan bulguların
derlenmesinde katkıları olmuş kaynaklardandır.
Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA’nın internet sitesinden erişilen,
üyesi olan yetmiş ülkenin meslek derneklerinin isim ve ulaşım adresleri, Dünya’da
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı kapsamında yapılan araştırmalarda
yararlanılan temel bir kaynak olmuştur. Derneklerin çoğunun kendi ana dilinde olan
internet sitelerinin tercüme edilerek incelenmesi, ülkelerde peyzaj mimarlığı ile ilgili
değerli bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır.
Çalışmada, IFLA üyesi ülkeler arasında yapılan anket sırasında, İsrail Peyzaj
Mimarları Odası’ndan Ariel Barnett ile yapılan yazışmalar sayesinde ulaşılan önemli
bir kaynak ve benzer bir değerlendirme de, EFLA’nın IFLA Avrupa Bölgesi
ülkelerindeki üye sayısı, üyelik için gereken eğitim ve mesleki pratik şartları ve
mevcut ücret tarifesi hakkında bilgilerin derlenmesi için yapmış olduğu “EFLA 2007
Peyzaj Mimarlığı Mesleği Anketi” olmuştur. EFLA 2007 anketi, amacı farklı
olmasına rağmen, tez çalışmasında belirlenmeye çalışılan bazı konulardaki bilgileri
içermesi açısından yararlanılan değerli kaynaklar arasında yer almıştır.
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2. PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİNE BAKIŞ
Her mesleğin temeli, bazı kişilerin sahip olduğu ve onları toplumun diğer
fertlerinden ayıran, belli bir alandaki özel bilgi ve deneyimin varlığına dayanır
(Macdonald, 1995).
Meslek olarak yüz elli yılı biraz aşkın, sanat olarak insanlığın varoluşundan
günümüze geçmişi olan peyzaj mimarlığı, arazi üzerindeki mekan ve objelerin, insan
kullanımına uygun, güvenli, sağlıklı, verimli ve estetik olarak düzenlenmesi sanatı ve
bilimidir (Newton, 1971).
Peyzaj mimarları, örgün eğitim ve deneyim yolu ile gelişen sistematik bir bilgi,
beceri ve yetenek bütününe sahiptirler. Yapılaşmış çevredeki açık alanları, doğal
çevreyi koruyarak tasarlarlar, bilgi ve becerilerini, sosyal ve kültürel etkileri de göz
önünde tutarak yaşam kalitesini arttıracak mekansal tasarımlar oluşturmakta
kullanırlar.
1863’te Frederick Law Olmsted’in “peyzaj mimarı” ünvanını kullanmasıyla başlayan
mesleğin gelişim sürecinde, 19. yüzyılın sonlarına doğru peyzaj mimarlığı akademik
ve mesleki uygulama standartlarının gelişimini sağlayan mesleki örgütlerin ve
akreditasyon programlarının oluşumuyla, peyzaj mimarlığı, belirgin bir meslek
olarak tanınmıştır (Swaffield, 2002).
Doğal elemanları insan yapısı çevrelere dahil etmeye olan talep, yapı endüstrisinin
diğer üyeleri tarafından peyzaj mimarlığı mesleğinin artarak tanınmasına, kabul
edilmesine neden olmuş, aynı zamanda hassas doğal çevrenin korunmasının önemi
fark edilmiştir. Bunun sonucunda peyzaj mimarlığı, endüstride hızla gelişen ve
büyüyen sektörlerden biri olmuştur (Foster, 2010).
Peyzaj mimarlığını fazla tanımayanlar, mesleği oldukça basit bir şekilde, sadece
binaların etrafindaki veya parklardaki bitkileri içerdiğini düşünebilirler. Gerçekte
durum oldukça farklıdır. Meslek çok daha geniş, zengin ve kapsamlıdır.
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Peyzaj mimarları küçük çatı, teras bahçelerinden, ulusal ormanlık alanlara, özel
sektörde konut ve iş yeri bahçelerinden, kamusal alanlardaki parklara, çocuk oyun
alanlarına, hastanelerdeki terapi bahçelerinden, sulak alan rehabilitasyonuna varan
pek çok ölçekte ve içerikte tasarımlar yaparlar (Foster, 2010).
Mesleğin, başta doğal, mühendislik, tasarım, planlama ve sanat dalları olmak üzere
bir çok disiplinle örtüşen çalışma alanları vardır. Peyzaj mimarları, meteoroloji,
hidroloji, botanik, dendroloji, ekoloji, toprak ve çevre bilimleri, arazi tesviyesi,
yapısal peyzaj, mimarlık, şehir ve bölge planlama, tasarım, planlama ve sanat
konularında hem bilgilidirler hem de bu meslek dallarına üye profesyonellerle
birlikte koordineli çalışırlar.
Çeşitli ve geniş ilgi ve bilgi alanlarını kapsayan peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulayıcılarının, uzmanlık alanları ne olursa olsun, önemli ortak noktaları, çevreye
verdikleri değer, olabilecek en yüksek standartlarda tasarım ve planlamalar yapmaya
bağlılık ve çalışmalarının insanların hayatları ve yaşadıkları çevrenin kalitesini
arttırdığını bilmenin gururudur (Foster, 2010).
2.1 Meslek Kavramı
Peyzaj mimarlığı mesleğini tanımlarken, iş ve meslek kavramlarını da incelemek
yararlı olacaktır.
İş; “herhangi bir şey üretmek, ortaya koymak, bir verim, sonuç elde etmek için güç
harcayarak yapılan çalışma, etkinlik veya bir ürün ortaya koyan, bir değer yaratan
emek” (Püsküllüoğlu, 1994), meslek; “genellikle uzun ve yüksek dereceli bir
öğrenim gerektiren, kendine özgü yasal ve ahlaki kuralları bulunan ve bir kimsenin
geçimini sağlayan uğraş” (Ulusoy ve Görgülü, 1995) olarak tanımlanmaktadır.
Meslek kavramı, “öğrenilen meslekler” olarak üç temel meslek, ilahiyat, tıp ve
hukukla belirmiş; 19. yüzyılda günümüzdeki anlamıyla gelişip, meslekleşme sürecini
tamamlamış doktorluk, avukatlık, mimarlık ve muhasebeciliğin ardından, mesleki
eğitim veren okulların kurulması ile yeni meslek tiplerinin gelişim süreci başlamıştır
(Abbott, 1988). Eğitim süreci, nitelikli, yetkin kişilerin yetkin olmayan amatörlerden
ayrılmasını sağlamıştır.
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Mesleklerin doğuşu Orta Çağ’a, hatta bazılarının antik dönemlere uzanmasına
rağmen, meslek kavramı ve meslekler üzerine yapılan ilk sistematik çalışma
girişimleri yüzyılımızda olmuştur (Abbott, 1988). Başta sosyologlar olmak üzere pek
çok bilim adamı meslek kavramını ve mesleğin özelliklerini tanımlamaya çalışmış,
1900'lü yılların başından beri bu konuda pek çok makale yazılmıştır. Sosyolog
Abraham Flexner'in 1915 yılında yayınlamış olduğu, mesleklerin taşıması gereken
kriterler listesi, değişik işlerin, iş-meslek sürecindeki konumlarını belirlemek için
ölçüt olarak kullanılmıştır. Farklı disiplinlerin mesleki eğitimi üzerinde derin etkileri
olmuş bu kriterlere göre meslek;
1. Temelde zihinseldir ve üst düzeyde bireysel sorumluluk gerektirir.
2. Öğrenilebilen ve araştırmalarla yenilenebilen bilgi birikimine dayanır.
3. Teorik olmanın yanısıra pratiktir.
4. İleri düzeyde özelleşmiş mesleki eğitim süreciyle öğretilebilir.
5. Üyeler arasında güçlü bir iç örgütlenme ve iyi gelişmiş grup bilinci vardır.
6. Meslek üyeleri birbirlerine yardım etmeye eğilimli ve toplum yararına
çalışmaya isteklidirler (Karadağ, 2002).
Flexner'in kriterleri genişletilerek, bir işin meslek olarak adlandırılması için taşıması
gereken temel özellikler şöyle sıralanabilir;
1. Bir meslek toplumun kaçınılmaz olan bir gereksinimini karşılar: Örneğin,
sağlık, güvenlik, eğitim gibi toplumsal gereksinimler, her toplumda bu
hizmetleri sunacak meslekleri gerekli kılmaktadır.
2. Meslek kişinin sadece kendi doyumu için değil aynı zamanda başkalarının
yararı için de yaptığı bir uğraştır: Örneğin bir doktor, mesleğini sadece
hizmetinin karşılığında aldığı para için değil, insanlara sağlıklarını
kazandırmak için de yapar. Bir öğretmen okuma yazma öğrettiği öğrencilerin,
kazandıkları yaşamlarını yönetme becerilerinden mutluluk duyar.
3. Meslek sistemli bir eğitimle kazanılmış özel bilgi ve becerilere dayalıdır: Bir
mesleğin meslek olabilmesi için, profesyonel çalışmalara başlamadan önce
kişilerin bu mesleği icra edebilmeyi sağlayan bilgi, beceri ve tutumlar
kazanmış olmaları gereklidir. Meslek elemanı toplum tarafından bir “uzman”
olarak görülmekte ve o hizmette kişiye tam bir güven duymaktadır.
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4. Meslekler de insanlar gibi, araştırma ve deneylerle gelişerek, zamanla
kendine özgü tekniklere, bilgi ve kültür birikimine sahip olurlar. Eğitim yolu
ile kuşaktan kuşağa aktarılan bu bilgi birikimi, zaman içinde mesleğe özgü
tekniklerin gelişmesine ya da süreç içinde yeni tekniklerin keşfedilmesine yol
açar.
5. Meslekler kazanç elde etmek için yapılan uğraşlardır: Meslek elemanları
yaşamlarını mesleklerinden elde ettikleri yasal gelir ile sürdürürler.
6. Meslek olarak kabul edilecek bütün uğraş alanlarının, toplumca kabul
edilmiş, kendine özgü değer ve etik ilkeleri vardır ve mesleğin üyeleri, bu
değer ve ilkeler doğrultusunda davranırlar (Aydın, 2008).
Sociology of Occupations and Professions adlı kitabın yazarı, sosyal teorist Ronald
M. Pavalko, 1971 yılında bir mesleğin temelini oluşturan özellikleri sekiz başlık
altında özetlemiştir. Povalko'ya göre bir işi meslek yapan sekiz kriter; teorik bilgi,
yapılan işin temel sosyal değerlere uygunluğu, eğitim süresi, motivasyon, otonomi,
bağlılık bilinci, birlik bilinci ve meslek ahlakı yasasıdır (Karadag, 2002).
Mesleklerin sahip olması gereken ideal özellikler, çeşitli çalışmalarda değişik
şekillerde tanımlanmış, listelenmiştir ancak genel çerçevesi üzerine varılmış olan
fikir birliği, mesleklerin bilgisel boyutu, meslek üyelerinin çalışmalarında
uyguladıkları “temel bilgiler” ve “teknikler” ve bu bilgi ve beceriyi edinip
uzmanlaşmak için gerekli olan eğitim üzerinde yoğunlaşmıştır. İkinci bir boyut
olarak da mesleklerin hizmet esası ve belirlenmiş, özgün etik kuralları vurgulanmıştır
(Larson, 1997).
Mesleklerin gelişimi, mesleki değerlerin ve etik kuralların belirlenmesi ve mesleğin
tanınması, meslek üyelerinin kurdugu derneklerle sağlanmıştır. Orta Çağ’daki
loncalarla temeli atılmış olan günümüzdeki meslek dernekleri, mesleklerin
niteliklerinin belirlenmesi, mesleğin dürüst ve yetkin şekilde uygulanmasını sağlama
ve üyelerin mesleği uygulayışlarını denetleme görevlerini üstlenmişlerdir (Abbott,
1988).

14

2.2 Profesyonelliğin İlkeleri
Bir yandan yasalarla diğer yandan da mesleki davranışı tanımlayan düzenlemeler ve
ahlak kuralları ile belirlenmiş olan profesyonellik ilkeleri, mesleklerin dürüst ve
yetkin şekilde yapılmalarını garantileyen temel olgulardır.
Etik kurallar olarak da tanımlanabilecek ilkelerin temelinde, uzmanlık, özerklik ve
işe bağlılık kavramları yatmaktadır.
Uzmanlık; eğitim, lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenim ve deneyim yolu ile gelişen
sistematik bir bilgi ve yetenek bütününe sahip olan profesyonellerin, toplumun
kendilerinden beklediği hizmetleri kabul edilir standartlarda, en uygun şekilde
sağlamalarına olanak verecek, güven duygusu yaratacak nitelikleridir.
Özerklik; profesyonellerin, hizmetlerinden yararlanan tüketicilere, tarafsız uzman
görüş sunmaları, bilgiye dayanan ve yozlaşmamış mesleki değerlendirmelerin, başka
her türlü amaca baskın olması gerektiği idealini yaşatmaktır.
İşe Bağlılık; profesyonellerin, müşterileri ve toplum adına yaptıkları çalışmalarda,
kendi çıkarlarını gözetmeyen bağlılık yaklaşımlarıdır. Meslek üyeleri müşterilerine
yetkin ve profesyonelce hizmet vermek ve onlar adına peşin fikirlerden arınmış,
tarafsız kararlar vermekle yükümlüdürler (UIA Belgeleri, 2001).
Çevre ve doğal kaynakların ve toplum sağlığı, güvenliği ve refahının kurunmasına
olan adanmışlık prensipleri üzerine kurulmuş olan peyzaj mimarlığı mesleğindeki
etik kuralların temeli ve içeriği de bu prensiplere dayanır.
Çalışmalarının çevre ve toplum üzerindeki etkilerine ilişkin sorumluluklarının
farkında olan peyzaj mimarları, etik kurallar çerçevesinde, belirli mesleki hizmetleri
ancak o işin gerektirdiği özel teknik alanda, yeterli öğrenim, eğitim ve/veya
deneyime sahip oldukları takdirde üstlenirler. Mesleki etik kurallar arasında,
müşterilere, işverenlere, çalışanlara ve mesleğin diğer üyelerine karşı sorumlulukları
içeren prensipler yer alır (ASLA Leadership Handbook, 2009).
Mesleğin en yüksek standartlarda uygulanabilmesi için temel bir gereklilik olan etik
kurallara uyumda önemli başlıklar; davranış kuralları, topluma karşı yükümlülükler,
müşterilere ve çalışanlara karşı yükümlülükler, çevreye karşı sorumluluklar,
yeterlilik, sürekli eğitim, çıkar çatışmasının önlenmesi, bilginin gizliliği ve mesleki
dürüstlük başlıklarında özetlenebilir.
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Bu etik kurallara göre peyzaj mimarları;
•

Etik ve sorumlu davranmalı,

•

Çalışmalarında, doğal çevrenin gözetimi, korunması ve gelişimini dikkate almalı,

•

Hizmetlerinin ürünlerini kullanacak toplumun sağlığı, güvenliği ve refahını
korumalı,

•

Müşterilerine ve çalışanlarına profesyonel düzeyde hizmet vermeli,

•

Sadece eğitimi ve deneyimi çerçevesinde yetkin olduğu mesleki görevleri
üstlenmeli,

•

Mesleğini yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerilerini güncel tutmalı,
geliştirmeli,

•

Kendi ve müşteri veya işvereni arasında çıkar çatışması yaratacak durumlardan
kaçınmalı, olduğu durumlarda bunu belirtmeli,

•

Çalışmaları süresinde edindiği bilgileri müşteriler izin vermedikçe gizli tutmalı,
açıklamamalı,

•

Meslek ve üyelerinin

profesyonel

imajlarını

zedeleyecek davranışlardan

kaçınmalıdırlar (IFLA Policy Manual, 2000 ve ASLA Leadership Handbook,
2009).
2.3 Peyzaj Mimarlığı Mesleğinin Tanımı
Açık alanların analizi, planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması ve iyileştirilmesini
içeren kapsamlı bir disiplin olan peyzaj mimarlığı mesleği, doğal kaynakların ve
toplum sağlığı, güvenliği ve refahının korunmasına adanmış prensipler üzerine
kurulmuştur (Sullivan, 2010). Bu nedenle peyzaj mimarlığı mesleğini tanımlarken,
yetkin peyzaj mimarlarının uygulama ve hizmet alanlarının tanımlanması, doğal
çevrenin ve toplum sağlığı, güvenliği ve refahının korunması açısından önemlidir.
Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği, American Society of Landscape Architects,
ASLA, 1977 yılında peyzaj mimarlığını; alanların sistematik planlaması, dış
mekanların tasarımı, doğal kaynakların korunması ve daha kullanışlı, güvenli ve
keyifli yaşam ortamları oluşturma ile ilgili profesyonel aktiviteleri içeren bilim ve
sanat olarak tanımlamıştır (ASLA Handbook, 1981).
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Derneğin 1983 yılında yayınladığı daha kapsamlı bir tanımlamada peyzaj mimarlığı;
doğal ve yapılaşmış çevrelerin inceleme, planlama, tasarım ve yönetiminde sanatsal
ve bilimsel prensipleri kullanan meslek olarak nitelendirilmiştir. Mesleğinin
uygulayıcıları yaratıcı ve teknik becerilerini ve bilimsel, kültürel ve teorik bilgilerini,
arazi üzerindeki doğal ve yapısal elemanların planlanmış düzenlemelerinde, doğal,
yapısal ve insan kaynaklarının korunmasını dikkate alarak kullanırlar, sonuçta ortaya
çıkan mekanların, kullanışlı, estetik, ve keyifli olduğu kadar güvenli olmasına da
önem verirler (ASLA Members Handbook, 1990).
Peyzaj mimarlığı mesleği pratiği, koruma, geliştirme ve iyileştirme amacıyla gereken
mesleki hizmetlerin sunulmasını içerir.

Bu mesleki hizmetler; arazi ve su

kaynaklarının uygun kullanımlara tahsisi için inceleme ve seçimini, fizibilite
çalışmalarını, arazi yapılanma projelerinin planlama ve tasarımlarını kontrol eden
yazılı ve grafik kriterlerin oluşturulmasını, arazi kullanım ve gelişim planlarının
hazırlanması, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini, alansal planların, peyzaj
tesviye ve drenaj planlarının, sulama planlarının, bitkisel planların ve yapısal detay
planlarının üretilmesini, teknik özelliklerin belirlenmesini, maliyet hesapları ve arazi
gelişim raporlarının hazırlanmasını, konumlarının işlevsel ve görsel gereksinimlerine
göre yolların, köprülerin ve yapıların tasarımında iş birliğini, arazi proje
uygulamalarındaki anlaşma ve düzenlemeleri ve arazideki uygulama, iyileştirme ve
bakım çalışmalarında gözlem ve incelemeleri, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte,
kapsamaktadır (Mann, 1993).
Uluslararası Mimarlar Birligi, Union Internationale des Architectes, UIA’nın mimar
tanımlaması peyzaj mimarlığına uyarlanacak olursa; peyzaj mimarı sıfatı, “genellikle
yasalar veya etik kurallarla, mesleki ve akademik yetkinliğe sahip ve genel olarak
mesleğini uyguladığı idari birim içinde kayıtlı / lisanslı / sertifikalı olan ve toplumun
yaşam ortamlarının mekan, form ve tarihsel içerik açısından sürdürülebilir bir şekilde
geliştirilmesi, esenliği ve kültürel ifadesini bulmasını savunmaktan sorumlu kişilere
özgü bir tanımlamadır” denebilir (UIA Belgeleri, 2001).
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Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu, International Federation of Landscape
Architects, IFLA, peyzaj mimarını; parklar, rekreasyon tesisleri, yollar, ticari,
endüstriyel ve yerleşim alanlarının estetik düzenlemesini planlayıp tasarlayan,
müşteriler, mühendisler ve mimarlarla görüşmeler yapan, toprak, bitki örtüsü, drenaj,
yapıların konumu gibi arazi koşullarını inceleyen, mevcut alan özellikleri ve
yapılarla

planlanan

alanların

uyumlu

gelişimini

tasarlayan,

arazi

gelişim

çalışmalarının içerdiği çizim, teknik özellikler ve maliyet hesaplarını hazırlayan ve
yapılan uygulamaların belirlenmiş teknik özelliklere uygunluğunu denetleyen kişi
olarak tanımlar (IFLA Yearbook, 1989).
IFLA’nın, Uluslararası Çalışma Ofisi, International Labour Office, ILO’nun,
Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırması için oluşturduğu tanımda; “Peyzaj
Mimarları, hem yapılaşmış çevrenin içinde hem de dışında, dış mekan ve çevrenin
korunma ve gelişiminin sürdürülebilirliği için, araştırma, planlama, tasarım ve
yönetimini yürütürler. Peyzaj Mimarlığı mesleği için, peyzaj mimarlığı eğitimi almış
olmak gerekmektedir.” denmiştir. Bu tanım kapsamında belirtilmiş olan peyzaj
mimarlarının görevleri;
a.

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde peyzaj planlama, tasarım ve
yönetimi için, yeni veya gelişmiş kuramlar, teoriler, yöntemler geliştirmek;

b. Ulusal parklar, koruma ve rekreasyon alanları için yeni veya gelişmiş
teoriler, yöntemler şekillendirmenin yanı sıra, gelişim politikası, planlama,
uygulama ve gözetim önerileri geliştirmek;
c.

Çevre bilincini arttırmak için yeni veya gelişmiş teoriler ve yöntemler
geliştirmek ve kültürel/tarihi peyzajlar, parklar, alan ve bahçelerin planlama,
tasarım, restorasyon, yönetim ve bakımlarını üstlenmek;

d. Şehir içi, şehir dışı ve kırsal alanlarda, özel ve kamusal alanların, parklar,
sokaklar, meydanlar, konutsal yapılaşmalar, mezarlıklar, anıt alanları,
turistik, ticari, endüstriyel ve eğitim kompleksleri, spor alanları, hayvanat
bahçeleri, botanik bahçeleri, rekreasyon alanları ve çiftliklerin planlama,
tasarım, yönetim, bakım ve fonksiyonel ve estetik düzenlemelerinin
gözetilmesi;
e.

Yollar, barajlar, enerji ve temel gelişim projelerinin, planlama, estetik ve
fonksiyonel tasarımı, yönetim ve bakımlarına katkıda bulunmak;
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f.

Politika geliştirerek ve projeler üstlenerek, çevresel ve görsel etki
değerlendirmesi ile peyzajın değerlendirilmesinde etkili olmak;

g.

İklim, toprak, bitki örtüsü (flora), fauna, yüzeysel ve yer altı suları ve drenaj
gibi faktörleri inceleyerek, mekanları denetlemek, müşterilerle görüşerek,
çalışma yöntemi ve peyzaj ve yapılaşmış çevre ile bağlantılı proje ve
uygulamaların etapları hakkında tavsiyelerde bulunmak;

h.

Şehir içi, şehir dışı ve kırsal alanlardaki yapılaşmış çevrenin kalite ve
kullanımları ile ilgili uygun çözümler belirlemek, geliştirmek ve tasarımlar,
planlar, çizimler, iş detayları, maliyet hesapları (keşif/metraj) ve iş
çizelgeleri oluşturmak;

i.

Uygulamaları denetleyerek tasarımların hayata geçirilişinde, plan, detaylar,
maliyet hesaplar ve iş çizelgesine uygunluğu garantilemek;

j.

Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, hukuk, peyzaj iletişim, yorumlama
ve peyzaj ekolojisi gibi peyzaj mimarlığı ile ilgili konularda araştırma
yapmak, bilimsel makaleler, teknik raporlar hazırlamak, politikaları
yönetmek, eğitim ve danışmanlık yapmak;

k.

Peyzaj planlama ve tasarım projelerini yönetmek;

l.

İlgili görevleri yerine getirmek ve

m. Diğer çalışanları denetlemektir (ILO, 2003).

Türkiye’de 2006 yılına kadar “Bahçe Mimarı” olan mesleki kodlama, “Peyzaj
Mimarı” olarak düzeltilmiş, mesleğin tanımı da güncellenmiştir. “Bir arazi parçasının
daha cazip bir hale getirilmesi için planlar ve projeler yapan, parklar, spor ve eğlence
yerleri için planlar hazırlayan kişidir” şeklinde yapılmış olan mesleğin önceki tanımı,
Türk Meslekler Sözlüğü’ne; “Doğa ve çevrenin, insanın ihtiyaçlarını en
iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun
olarak

planlanması,

düzenlenmesi,

korunması,

geliştirilmesi

konularında çalışan nitelikli kişidir” şeklinde alınmıştır (PMO, 2006).
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ve

yönetimi

2.4 Peyzaj Mimarlığı Mesleğinin Tarihi
“Peyzaj mimarı” terimi ilk defa 1800’lerin ortasında kullanılmış olmasına rağmen,
peyzajın tasarımı, diğer bir deyişle, arazinin belirli bir amaca yönelik anlamlı bir
şekilde düzenlenmesi çok daha eskilere dayanır. Antik Mısır ve Orta Amerika’da,
törenler ve toplu bir araya gelmeler için özel mekanlar tasarlanmış, belirli aktiviteler
için veya kullanıcıların ilgisini anıt mezar gibi yapılara çekecek, düzenlemeler
yapılmıştır. Yüzyıllar boyunca, dünyanın çeşitli bölgelerinde, duvarlarla çevrili
bahçeler, tören meydanları, villalar, gezinti bahçeleri ve av parkları gibi, insanların
çevrelerini istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yaratıcı bir şekilde değiştirip
şekillendirdiği örnekler görülür (Foster, 2010).
Kökeni, Mısır, İran, Yunan ve Roma antik medeniyetlerinin açık alan
düzenlemelerine kadar uzanan günümüz peyzaj mimarlığı tarihinde, ilk defa
bahçelerin tasarımcılarının da tanınmasının, 17. yüzyıl Fransa’sında, peyzaj
düzenlemelerinin, gelişmiş ve formal yeni boyutlara ulaştığı Versailles ve Vaux-leVicomte bahçelerinin tasarımcısı, Andre Le Notre ile olduğu söylenebilir. Takip
eden 18. yüzyılda, İngiliz bahçe tasarımcılarından Lancelot Capability Brown ve ilk
büyük kamu parkını tasarlayan Sir Humphry Repton, çalışmalarıyla, günümüz peyzaj
mimarlığı mesleğinin en tanınmış öncüleri olmuşlardır.
Mesleğin resmi tarihi ise, Frederick Law Olmsted’in çalışmaların kapsamını daha iyi
yansıttığını düşündüğü “peyzaj mimarı” ünvanını ilk defa 1863’te kullanımıyla
başlamıştır (Newton, 1971).
Peyzaj mimarlığının meslek olarak gelişimi incelendiğinde, mesleğin tarihindeki
anahtar belgenin, peyzaj mimarlığı teriminin ilk defa kullanıldığı, Gilbert Laing
Meason’un 1828’de yazdığı “Büyük İtalyan Ressamların Peyzaj Mimarlığı”,
Landscape Architecture of the Great Painters of Italy, adlı kitap olduğu görülür.
İtalyan ressamların peyzaj tablolarında yer alan özel bir tip mimari hakkında bilgi
veren kitap, binaların ve yapıların, güzel kompozisyonlar oluşturmak için peyzajın
içine oturtuluşlarını, yapıların yerleştirilmelerini ve çevreleriyle ilişkilerini ele
almıştır (Turner, 2005).
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Gilbert Laing Meason, peyzaj resimlerindeki mimari ile peyzajın ilişkisine hayran
kalmış ve günümüze ulaşan en eski tasarım klavuzlarını oluşturan, hayatının büyük
bir kısmını Julius Ceasar’ın ordusunda çalışarak geçirmis bir Romalı olan
Vitrivius’un, M.Ö. 27’de yazdığı, tasarım objektifleri, sanat ve teknoloji ile ilgili
“Mimarlığın On Kitabı”, De Architecture Libre Decem’den yola çıkarak, yapılaşmış
formlar ile doğal formlar arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan prensipleri bulmaya
çalışmıştır. Vitrivius, birinci kitabın en tanınmış bölümünde tasarım hedeflerini;
“Tüm yapılar, dayanıklılık, kuvvet (Firmitas), uygunluk, kullanışlılık (Utilitas) ve
güzellik, estetik değerler (Venustas), göz önüne alınarak inşa edilmelidir.
Dayanıklılık, kuvvet, temellerin, aşağıdaki sağlam zeminlere kadar uzanmasıyla, ve
malzemelerin akıllıca seçimi ve eksiksiz kullanımı ile sağlanacaktır. Uygunluk,
kullanışlılık,

yapıların

kullanımda

engel

oluşturmayacak

şekilde,

hatasız

aranjmanları, yerleştirilmeleriyle, güzellik, estetik, bu düzenlemelerden ortaya çıkan
görüntünün zevkli ve keyif verici olmasıyla sağlanacaktır” şeklinde tanımlamıştır
(Turner, 2008a).
Kitabında kullanışlılığın ve güzelliğin önemini vurgulayan Meason, Vitruvius’un
tasarım hedeflerinden, içeriğe duyarlı tasarımdan, yapıların çevreleriyle uyumlu
yerleştirilmelerinden ve mekan özelliklerinin yapıların tasarımına uygunluğundan,
“parklarımız güzel, malikanelerimiz tasarımda kusursuz olabilir, ancak hiçbir sey
ikisinin uygun biçimde bağlanmasından daha eşsiz olamaz” sözleriyle bahsetmiştir.
Bu nedenle kitap peyzaj mimarlığı teriminin ilk defa kullanıldığı eser olmanın yanı
sıra, peyzaj mimarlığı teorisi için de sağlam bir temel oluşturmuştur (Turner, 2008b).
Takip eden yıllarda, Meason’un kitabında kullandığı peyzaj mimarlığı teriminden
etkilenen ve yazarı olduğu Gardener’s Magazine adlı dergide bahseden, İskoç asıllı
botanist, bahçe tasarımcısı ve yazar John Claudis Loudon, peyzaj mimarlığı teriminin
daha geniş bir anlamı olduğunu düşünmüş, tasarlanmış peyzaj içine yerleştirilmiş
olan özel bir tip mimarlık olarak tarif etmiş ve tasarlanmış peyzaj kompozisyonu
olarak betimlemiş, 1829’te William Atkinson’un Thomas Hope için tasarladığı
Deepdene’yi, bir “peyzaj mimarlığı örneği” kelimelerini kullanarak övmüştür
(Garden Visit, 2008).
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Loudon’un yazılarının Amerikalı hayranı, tasarımcı ve teorist, Andrew Jackson
Downing, peyzaj mimarlığı terimini, 1861’de yazdığı A Treatise on the Theory and
Practice of Landscape Gardening, Adopted to North America adlı kitabının bir
bölümü olarak ele almıştır. (Garden Visit, 2008).
Peyzaj mimarlığını mesleki bir ünvan olarak ilk kullanan kişi ise, New York şehrinde
Central Park’in tasarım yarışmasını, ortağı Calvert Vaux ile kazanan Frederick Law
Olmsted olmuştur. Peyzaj mimarlığı terimini kırsal alan mimarlığı ile eş anlamlı
olarak kullanmış olan Dawning’den ilham alan Olmsted, terimi, yapılar arasındaki
özel bir tip düzenleme olarak nitelemiş; peyzaj mimarlığını, bitkilendirme, yüzeysel
formlar, su, döşeme ve diğer yapıların kompozisyonunun tasarlanması olan mesleki
görevler anlamında kullanmıştır (Turner, 2005).
12 Mayıs 1863, New York Central Park’ın tasarımcılığı görevlerinden ayrılırken,
istifa mektuplarını “Olmsted ve Vaux, Peyzaj Mimarları” şeklinde imzalayan
Frederick Law Olmsted ve Calvert Vaux’un, peyzaj mimarlığı ünvanı ilk defa resmi
olarak kullanmasıyla, mesleğin doğum günü olmuştur (Rogers, 1996).
Olmsted ve Vaux’un terimi mesleki bir ünvan olarak benimseyip, şehir park sistemi
planlamadaki çalışmalarını tarif edip tanımlamak için kullanmalarının ardından,
projelerinin Avrupa’da çok ilgi görmesi, peyzaj mimarlığının Avrupa’da da mesleki
bir ünvan olarak kullanılmasına sebep olmuştur. 1903’te, daha sonra İngiliz Şehir
Planlama Enstitüsü, British Town Planning Institute’un kurucu üyeleri olan, Patrick
Geddes ve Thomas Mawson, Pittencrieft Parkı için düzenlenmiş Dunfermline
yarışmasında,

peyzaj

mimarı

terimini

kullanmışlardır.

1929’da

Mawson,

günümüzdeki İngiliz Peyzaj Enstitüsü, the Landscape Institute, o zamanlardaki
adıyla Institute of Landscape Architects’in ilk başkanı olmuştur (Turner, 2005).
Frederick Law Olmsted’in mesleki ünvanı ilk defa kullanımının yanı sıra, tasarladığı
Central Park’in planı ve tasarım ilkelerinin de, peyzaj mimarlığı tarihinde önemli bir
yeri vardır. Günümüzde pek cok kişi, Central Park’in üzerinde yapılaşma olmamış
büyük bir alan olduğunu düşünür. Ancak bu genel kanının aksine parkın her metre
karesi dikkatli bir şekilde tasarlanmıştır. Binlerce ağaç dikilmiş, alçak alanlarda
göller oluşturulmuş, ve arazi formu büyük ölçüde şekillendirilmiştir.
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Tüm bunlar, hem büyük ölçekte, geniş insan topluluklarının bir araya gelmelerine
olanak sağlayacak, hem de küçük ölçekte daha samimi mekanlar sağlayarak, dar
şehir sokaklarının aksine geniş bir özgürlük hissi yaratacak açık sosyal alanlar
oluşturmak için yapılmıştır. Peyzaj mimarlığı mesleği, toplum için yararlı olacak
düzenlemeleri yapmak için doğanın yararlı bir güç olduğu fikri üzerine kurulmuştur
(Foster, 2010).
Sir Geoffrey Jellicoe’nun 1975 yılında yazdığı The Landscape of Men adlı kitabında
belirttiği gibi peyzaj mimarlığı “ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda sosyal bir
gereklilik olarak ortaya çıkmıştır” (Jellicoe, 1995). Uluslararası çalışma örgütü ILO
tarafından tanınan ve Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA tarafından
temsil edilen dünya çapında bir meslek haline gelmiştir.
1969 yılında, Ian McHarg’ın peyzaj mimarlığında yeni ufuklar açan Design with
Nature kitabının yayınlanması, hemen ardından, 1970 yılında, sağlıklı ve
sürdürülebilir bir çevre için girişimleri başlatan modern çevre hareketinin doğumu,
olan Dünya Günü (Earth Day Network, 2013), tasarım sürecinde ekolojinin önemini
ön plana çıkartmıştır. 20. yüzyılın sonlarında, yenilikçi çalışmaların etkilerinin
görüldüğü kentsel peyzaj önem kazanmış, gelişimi devam eden meslek, peyzaj
koruma, iyileştirme ve bozulmus alanların yeniden değerlendirilmesi çalışmalarını da
kapsar hale gelmiştir (Foster, 2010).
Günümüzde peyzaj mimarları dünyanın dört bir yanında projelere giderek daha fazla
dahil olmaya başlamışlardır. Peyzaj mimarlığının toplum sağlığı ve refahı üzerindeki
olumlu etkileri ve önemi de giderek artan bir şekilde anlaşılmaya başlanmıştır. Bu da
mesleğin çıkış noktasını, Olmsted’in park tasarımlarının altındaki temel fikri
hatırlatmıştır. Sürdürülebilirliğin önemi ve ilkeleri ön plana çıktıkça, peyzaj
mimarlığının temelindeki prensiplerden çokta uzaklaşmadığı görülür. Mesleğin ilk
dönemlerine hakim olan, tehlikede olan doğanın korunması ana fikri, günümüzde
yeniden peyzaj mimarlığı mesleğine yol göstermeye başlamıştır (Foster, 2010).
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2.5 Peyzaj Mimarlığı Uygulama Alanları
Tanımında değinildiği gibi, peyzaj mimarlığı mesleği, açık alanların analizi,
planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması ve iyileştirilmesini içeren kapsamlı bir
disiplindir.
Günümüzde peyzaj mimarları, çeşitli uzmanlık alanlarında; Arazi Gelişim
Planlaması, Bölgesel Peyzaj Planlama, Kentsel Planlama, Park ve Rekreasyon
Planlaması, Ekolojik Planlama ve Tasarım, Alan Planlama ve Tasarımı, Peyzaj
Tasarım ve Peyzaj Koruma ve İyilestirme çalışmalarını üstlenirler (ASLA, 2003).
Arazi Gelişim Planlaması; büyük ölçekte, daha önce üzerinde gelişim olmamış
dönümlerce arazi üzerinde olabildiği gibi daha küçük ölçekteki kentsel, kırsal ve
tarihi alanlardaki çalışmaları da kapsar.
Bölgesel Peyzaj Planlama; çevresel planlamayı da içeren bölgesel peyzaj planlama,
doğal kaynakların analizi, çevresel etki değerlendirmelerinin hazırlanması, görsel
analiz ve arazi ıslahı ve kıyı alanları yönetimini içeren, arazi ve su kaynaklarının
planlama ve yönetimi çalışmalarını kapsar.
Kentsel Planlama; kentsel yerleşim alanlarının tasarım ve planlaması ile ilgili
çalışmaları kapsar. Bölgeleme teknikleri, arazi kullanım yönetmelikleri, taslak ve
kesin projeler, arazi kullanım etüdleri ve kentsel gelişim alanların düzeni ve
organizasyonunu belirleyen diğer yöntemleri içerir. Meydanlar ve yol peyzajı gibi
çoğunlukla açık, kamu alanlarının gelişim projelerini kapsar.
Park ve Rekreasyon Planlaması; şehir içi, şehir dışı ve kırsal alanlarda park ve
rekreasyon alanlarının oluşturulması veya yeniden tasarlanmasını kapsar. Peyzaj
mimarları milli park, orman ve yaban hayatı koruma sistemlerine bağlı büyük ölçekli
doğal alanların gelişim planlarında da çalışırlar.
Ekolojik Planlama ve Tasarım; insanlar ve doğal çevre arasındaki etkileşim
üzerinde yoğunlaşır. Peyzaj mimarı Ian McHarg’ın öncülüğünü yaptığı doğa ile
uyumlu tasarım akımının etkileriyle, geliştirilecek alanın sürdürülebilir olması için
yapılabilecek en uygun tasarım ve planlama çalışmalarını içerir. Peyzaj mimarları
çevresel değerlendirme ve geliştirdikleri tasarım politikalarıyla, planların çevreyi
korumasını garantilerler. Ekolojik planlama ve tasarım, aynı zamanda, ulaşım
tasarım ve planlamasını, maden ve kahverengi alanların ıslahını da içerir.
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Alan Planlama ve Tasarımı; bir arazi parçası üzerindeki yapısal ve doğal
elemanların, fiziksel tasarım ve düzenlemesi üzerinde yoğunlaşır. Alanın tek bir
konut, bir iş veya alışveriş merkezi veya bütün bir yerleşim topluluğu için
tasarlanması konusundaki kararlara katılır.
Alan tasarımı, insan yapımı öğelerle, alanın, topoğrafya, bitki örtüsü, drenaj, su,
yaban hayatı ve iklimi içeren doğal özelliklerinin, verimli, estetik ve ekolojik olarak
duyarlı bileşimi çalışmalarını içerir. Duyarlı alan tasarımı, çevresel etkileri azaltır,
proje maliyetlerini düşürür ve gelişime değer katar.
Peyzaj Tasarım; konut, ticari, endüstriyel, kurumsal ve kamu alanlarının detaylı dış
mekan tasarımını kapsar. Alan analizi, alan tasarım programlarının geliştirilmesi,
arazi ve su formlarının şekillendirilmesi, iç ve dış mekanlardaki sert ve yumuşak
yüzeylerin dengelenmesi, yapısal ve bitki materyalinin seçimi, sulama, yağmur suyu
drenaj yapıları, yollar, duvarlar gibi altyapı öğelerini ve detaylı uygulama plan ve
belgelerinin hazırlanmasını içerir.
Peyzaj Koruma ve İyileştirme; park, bahçe, su kenarları ve sulak alanların koruma
ve iyileştirilmesi giderek yaygınlaşmaktadır. Nispeten durağan bir alanın, koruma ve
bakımını, tarihi önemi olan bir alanın korunmasını, bir alanın tarihi özelliklerine
uygun şekilde restorasyonunu, bir alanın mevcut veya yeni bir kullanım için
renovasyonunu içerir.
Sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları,
ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların
sürdürülebilirliği ve onarımı için yapılan planlamaları kapsar (ASLA, 2003 ve
Colorado Review Committee, 1995).
Peyzaj onarımı; yüzeysel ve oyuntu erozyonuna, sel ve taşkına ve çığ zararlarına
karşı teknik önlemler, yer üstü maden alanlarının iyileştirilmesini kapsar. Peyzaj
onarımı, bozulan arazinin yeniden ekonomik ve ekolojik değerine ulaşılması ve arazi
kullanım planlamasını içerir. Çevre kirliliği, arazinin bozulması gibi çevre
sorunlarının giderilmesi, bozulan yerlerin onarımı ve çevre kalitesinin yükseltilmesi
için karayolları, maden ocakları, kumul alanları, havzalar, deniz kıyı kirliliği, dere
kenarları, bataklıklar, katı atık depo alanları, tahrip olmuş tarım alanları, tahrip olmuş
orman alanları gibi alanlarda gerekli planlama, yapısal ve bitkisel tasarım,
mühendislik, uygulama ve danışmanlık hizmetlerini içerir (ASLA, 2003).
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Profesyonel peyzaj mimarlarının, çeşitli ölçeklerde tasarım, planlama ve yönetimine
katıldıkları uygulama alanları şöyle gruplanabilir (Çizelge 2.1);
Çizelge 2.1 : Peyzaj Mimarlığı Mesleği Uygulama Alanları
(ASLA, 2003 ve SACLAP, 2011).
ARAZİ PLANLAMASI
Açık alan planlaması
Arazi biçimlendirme
Topoğrafya, eğim çalışmaları
Sulak alanlar
Su kaynakları yönetimi
(göl, baraj, akarsu, taşkın alanları,
yeraltı ve yüzeysel su kaynakları)

Sahil şeritleri
Kentsel alanlar
Kırsal alanlar
Altyapı
Yağmur suyu kullanımı ve
yönetimi

KENTSEL VE KIRSAL ALANLAR
Kentsel yenileme projeleri
Yeni yerleşim alanlarının biçim ve konum planlanması
Kamusal açık alanlar
Yaya ve araç trafiğine kapalı alanlar
Kentsel servis alanları
Mezarlıklar
Fuar ve sergi alanları
Yaya düzenlemeleri
Otoparklar
Kentsel mekanlar (cadde, sokak, avlu vb.)
Güvenlik tasarımı
Çocuklar yaşlılar ve engelliler için tasarım, düzenlemeler

Endüstriyel ve ticari alanlar
Sanayi alanları
Toplukonut alanları
İş merkezleri
Alışveriş merkezleri
Meydanlar
Avlular
Konutlar
İç mekan peyzajı
Çatı bahçeleri
Kış bahçeleri
Balkon ve teras bahçeleri

ULAŞIM
Ulaşım koridorları ve tesisleri
Ulaşım yapıları
Karayolları
Tren yolları
Havaalanları
Köprüler
Durak ve istasyonlar

Kavşaklar
Yol ve çevre yolu
Otopark alanları
Kaldırımlar
Bisiklet yolları
Parkurlar

KURUMSAL VE TİCARI ALANLAR VE TESİSLER
Akademik yerleşkeler
Askeri yerleşkeler
Hastane ve klinikler
Terapi bahçeleri (tedavi, şifa ve algısal)
Kamu binaları

Okul bahçeleri
Kütüphaneler
Müzeler
Tarihi bahçeler
Çiftlik alanları
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Çizelge 2.1 (devam) : Peyzaj Mimarlığı Mesleği Uygulama Alanları.
DOĞA VE OYUN PARKLARI
Kamp alanları
Dinlenme alanları
Karavan park alanları
Şale alanları
Parkurlar
Tema parkları
Çocuk oyun alanları

Bioçeşitlilik rezervleri
Ormanlık alanlar
Milli parklar
Yeşil koridorlar
Arboretum
Botanik bahçeleri
Parklar
REKREASYON DİNLENME VE SPOR ALANLARI
Olimpik alanlar
Spor alanları ve tesisleri
Stadlar
Golf sahaları
Sosyal tesis alanları

Turizm/dinlenme tesisleri
Tatil köyleri
Otel alanları
Marinalar
Hayvanat bahçeleri

KORUMA PROJELERİ
Tarihi çevre değerlendirme, koruma, iyileştirme
çalışmaları
Tescilli eser, anıt, tarihi ve kültürel varlıklar

Doğal ve tarihi anıtlar
Peyzaj mirası alanlar

PEYZAJ KORUMA YENİLEME VE İYİLEŞTİRME
Arazi ıslahı
Sel ve taşkın kontrolü
Yüzeysel ve oyuntu erozyonunu önleme
Çevresel etki değerlendirme (ÇED) ve arazi yönetimi
Ekolojik etki değerlendirmesi (EED)
Çevresel etki azaltma projeleri
İklim değişikliği etkilerinin azaltılması çalışmaları
Isı adalarının önlenmesine yönelik çalışmalar
Hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
Rüzgar önlemeye yönelik çalışmalar
Karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar
Gürültüyü azaltmaya ve önlemeye yönelik çalışmalar
Enerjinin korunması ve etkin kullanımına yönelik
çalışmalar
Gri su ve atık su kullanımı

Havza yönetimi
Maden çıkarma alanları
Taş ocakları
Enerji santralleri
Rezervuar alanları
Barajlar
Doğal tehlike alanı yönetimi
Eski endüstri alanları
Sahipsiz/kirlenmiş alanlar
Çöp alanları
Atık depolama-geri kazanım
Nehir/sulak alan sistemleri
Kıyı ve Kumul iyileştirme
Yangın önleme

PEYZAJ DONATI ELEMANLARI
Kent mobilya tasarımı
Peyzaj elemanları (ağaç ızgaraları vb.)
Gazebo, kameriye, çardak tasarımı
Peyzaj aydınlatma elemanları
Döşeme tasarımı
Çöp kutuları
Reklam ve bilgilendirme panoları

Sinyalizasyon
Kamusal sanat (public art)
Anıtlar
Süs havuzları
Dikey bahçeler
Yeşil duvarlar
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2.6 Peyzaj Mimarlığı Mesleğinin Diğer Mesleklerle İlişkisi
Meksikalı mimar ve peyzaj mimarı Luis Barragan, peyzaj mimarlığını “çatısı
olmayan mimarlık” olarak tanımlamıştır (Schjetnan, 2010). Arazinin mimarları
olarak peyzaj mimarları, pek çok disiplinin sentezini gerektiren, bilimsel ve teorik,
kapsamlı bir eğitim alırlar. Tasarım ve planlama, mühendislik ve doğal disiplinlerin
kesişiminde yer alan peyzaj mimarlığı (Şekil 2.1), bu disiplinlerdeki çeşitli temel
bilgi ve kavramları, geniş yelpazedeki çalışma alanlarında uygulamak üzere
kullanırlar.

Mimarlık
Şehir bölge planlama
Sanat disiplinleri

TASARIM VE
PLANLAMA

PEYZAJ
MİMARLIĞI
DOĞAL
DİSİPLİNLER

MÜHENDİSLİK

İnşaat ve Çevre
Mühendisliği

Toprak, Ekoloji
İklim, Dendroloji
Botanik, Hidroloji

Şekil 2.1 : Peyzaj Mimarlığının Diğer Meslekler İçindeki Yeri.
Projenin kapsamına göre, peyzaj mimarları bir alanda; yapıların konumu, arazi
tesviyesi, yağmur suyu ve drenaj sistemleri, sert zeminler, aydınlatma, sulama ve
bitkilendirmeyi içeren planlama ve düzenleme çalışmalarını üstlenirler.
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Özellikle tasarım ve planlama meslekleri arasında hem eğitim hem de uygulama
alanlarında örtüşen konuların olduğu peyzaj mimarlığı, geniş konu ve ölçekleri
kapsayan çalışma alanlarında diğer planlama ve tasarım mesleklerinin çalışmalarıyla
karşılıklı etkileşim içindedir. Ortak üretim sürecinde, komşu meslekleri birleştiren
köprü konumundadır (ASLA, 2003).
Teknik ve sanatsal bilgi ve becerilerini, yapılaşmış ve doğal çevrenin planlanması ve
tasarımında kullanırken, meteoroloji, hidroloji, botanik, dendroloji, ekoloji, toprak ve
çevre bilimleri içeren doğal disiplinlerle, arazi tesviyesi, drenaj, erozyon kontrolu,
yapısal peyzaj konularındaki mühendislik bilgilerinde fen/mühendislik disiplinleri
ile, mimarlık, şehir ve bölge planlama, resim, heykel gibi disiplinleri içeren sanat,
tasarım ve planlama disiplinleri ile ortak çalışmalar yürütürler.
Peyzaj mimarlığı mesleği uygulama alanları bölümünde belirlenmiş olan alanlarda
mimarlar, inşaat mühendisleri, çevre mühendisleri, şehir ve bölge plancılar, iç
mimarlar, botanistler, toprak bilimciler, hidrologlar ve iklim bilimciler gibi çeşitli
diğer meslek üyeleri ile uzman bilgilerin gerektiği konularda dayanışma içinde
çalışırlar.
Teknik tasarımın yanı sıra peyzaj mimarları sosyoloji, davranış psikolojisi,
antropoloji ve ekonomi konularını da tasarım sürecinde göz önünde bulundurmaları
gerekli olduğundan, çalışmalarını, bu alanlarda uzmanlarla iş birliği içinde
yürütürler.
Peyzaj mimarları, örneğin bir çatı bahçesinin tasarımında, çatının taşıyabileceği
yükün hesaplanmasında inşaat mühendislerinin; bir alandaki mevcut doğal koşulların
analizi ve uygun çözümlerin bulunması çalışmalarında, toprak, iklim ve hidroloji
bilimi meslek üyelerinin uzman bilgilerinden yararlanırlar.
Yapılaşmış çevreyi şekillendiren tasarım disiplinlerinden olan mimarlık ve şehir ve
bölge planlama mesleklerinin uygulama alanlarında da, peyzaj mimarları uzman
bilgileri ile çalışmalara katılırlar.
Çeşitli projelerde, tasarımın tümünden sorumlu olabilen peyzaj mimarları, bazı
projelerde, bitkisel tasarımdan sorumlu, bazı projelerde, disiplinler arası ekibin üyesi,
bazı projelerde ise planlamanın veya değerlendirmenin belli konularında danışmanlık
görevini üstlenirler.
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Peyzaj mimarlarının diğer tasarım meslekleri ile ortak çalışmalarda bulundugu bazı
projelerde, proje ekibindeki rolleri ve üstlendikleri görevler (Çizelge 2.2), IFLA
tarafından şöyle belirtilmiştir:
Çizelge 2.2 : Peyzaj Mimarlarının Üstlendikleri Görevler ve Proje Ekibindeki Rolleri
(IFLA Statement, 1985)
Proje Tipi

Peyzaj Mimarının Rolü
Tüm tasarım Bitkisel Tasarım

Ekip üyesi

Şehir parkları



Özel ve kamu bahçeleri



Mezarlıklar



Çatı bahçeleri





Golf sahaları





Dolgu alanları





Meydanlar ve yaya zonları







Üniversite kampüsleri







Botanik bahçeleri







Dış mekan rekreasyon tesisleri







Danışman



Restorasyon



Çevre yolu bitkilendirmesi



Bahçe sergi ve fuar alanları





İş merkezleri





Ulaşım ağları





Tarihi park ve bahçeler





Konutlar





Endüstri bölgeleri





Anıtlar







Su yolu çevresinin iyileştirilmesi







Arazi kullanımındaki değişiklikler







Bölge planlama





Arazi kullanım çalışmaları





Kentsel planlama





Park ve ekolojik ağlar





Ormanlar





Doğal alanlar





Yeni şehirler





Çevresel etki değerlendirmesi






Görsel kalite değerlendirmesi
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Peyzaj mimarlığı ile diğer tasarım meslekleri arasında benzerlikler, örtüşen çalışma
alanları olduğu gibi, belli farklar da vardır. Mimarlar temel olarak, belli bir kullanıma
yönelik, ev, iş yeri, okul, fabrika gibi yapılar tasarlarlar. İnşaat mühendisleri, bilimsel
prensipleri altyapı tasarımlarına uygularlar. Şehir ve Bölge Plancılar, yerleşimlerinin
etkili planlama ve yönetimi, arazi kullanımı, ulaşım ağları ve genel mekansal yapının
belirlenmesi konularında çalışır, şehirlerin ve bölgelerin oluşumu ve gelişimi için
geniş ölçekli bakış açıları sağlarlar (Maryland Design Boards, 2006).
Bir probleme veya ihtiyaca cevap vermeye yönelik çalışmaları içermeleri
bakımından benzer olan tasarım ve mühendislik disiplinleri arasında da fark vardır.
Mühendislik çalışmaları, sonucunda işlevsellik üzerine yoğunlaşırken, tasarım
meslekleri çalışmalarının, hem fonksiyonellik hem de görselliğine önem verirler
(Campion, 2010).
Peyzaj mimarlığı, mimarlığın bir alt veya uzmanlık dalı değil, kendi eğitim ve
uygulama alanları olan ayrı bir disiplindir (Lewis, 2006).
Peyzaj mimarları, mimarlık, mühendislik ve şehir planlamanın temel bilgilerini ve
öğelerini kullanarak doğa ile uyumlu, estetik ve kullanışlı tasarımlar yaparlar, geniş
bir yelpazedeki bilgi ve uzmanlık alanları nedeniyle çoğu projede ekip başı görevini
üstlenirler (ASLA, 2003).
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3. PEYZAJ MİMARLIĞI TEMEL BİLGİ VE BECERİ KATEGORİLERİ
Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayan profesyonellerin mesleki görevlerini olması
gereken şekilde, standartlara uygun, çevreyi ve toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
tehlikeye atmadan, verimli şekilde yapabilmeleri için sahip olmaları gereken temel
bilgi ve yeterliliklerin belirlenmesi önemlidir.
Bir mesleğin temel bilgileri, mesleğin içerdiği çalışmaları yapabilmek için, o
mesleğin uygulayıcılarının bilmeleri gereken toerik bilgiler olarak tanımlanır (Martin
ve Guerin, 2005).
Çeşitli meslekler, mesleğin çalışma alanları, görevleri ve temel bilgilerinin
belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalardan biri, 2005 yılında
yayınlanmış olan, İç Tasarım Profesyonellerinin Temel Bilgileri, The Interior Design
Profession’s Body of Knowledge, IDBOK çalışmasıdır. Diğer bir çalışma, Amerikan
İnşaat Mühendisleri Derneği’nin 2008 yılında yayınladığı, 21. yüzyıl için İnşaat
Mühendisliği Temel Bilgileri, Civil Engineering Body of Knowledge for the 21st
Century’dir.
Peyzaj mimarlığı “temel bilgileri”, bu konuda yapılmış çalışmaların en kapsamlısı
olan, Peyzaj Mimarlığı Temel Bilgileri Çalışma Raporu, Landscape Architecture
Body of Knowledge Study Report, LABOK ile 2004 yılında belirlenmiştir.
Kuzey Amerika’da ilk defa peyzaj mimarlığı derneklerinin çoğunun katıldığı ortak
bir çalışma olan LABOK’un hazırlanma süreci, 2000 yılında Peyzaj Mimarlığı
Akreditasyon Kurulu, Landscape Architectural Accrediting Board, LAAB’ın
akreditasyon standartlarında değişim önerisi ile, hem mesleki uygulamalarda hem de
yüksek eğitim hakkında görüşmeler yapılmasının ardından başlamıştır. Amerikan
Peyzaj Mimarları Derneği, ASLA, Kanada Peyzaj Mimarları Derneği, CSLA, Peyzaj
Mimarlığı Eğiticileri Konseyi, CELA, Peyzaj Mimarlığı Kayıt Kurulları Konseyi,
CLARB ve Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Kurulu, LAAB’dan temsilciler 2000
yılında, mesleğin temeli, çekirdeği olarak adlandırılan, her peyzaj mimarının bilmesi
gereken bilgileri sistematik bir araştırma ile oluşturmak üzere bir araya gelmişlerdir.
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Peyzaj mimarlığı mesleği hakkında yapılan en son detaylı değerlendirme, 1972’de
yayınlanan Albert Fein’in “A study of the Profession of Landscape Architecture”
olmuştur. Amerikan Peyzaj Mimarlığı Kayıt Kurulu CLARB’in 1998 yılında, “The
practice of landscape architecture: A study of the activities and knowledge areas for
the licensed landscape architect” adlı çalışma kapsamında yapılmış olan “İş Analizi
Anketi”nde, Amerika Birleşik Devletleri’nde peyzaj mimarlığı lisansı almak için
gerekli olan, mesleki temel bilgilerin alt başlığı olabilecek bilgi ve beceri konularını
değerlendirilmiştir. 2011 yılında ABD ve Kanada’dan 1600 lisanslı peyzaj mimarının
katılımıyla tekrarlanan İş Analizi Anketi’nde katılımcılardan, peyzaj mimarlığı
mesleği uygulamalarının toplum sağlığı,

güvenliği ve refahını

koruyarak

yapılabilmesi için gerekli olan bir dizi görev, bilgi alanı ve yeterliliği
değerlendirmeleri istenmiştir. Belirlenen bu görev, temel bilgi alanları ve yeterlilik
bilgileri, ABD’de uygulanan Peyzaj Mimarı Tescil Sınavı, Landscape Architect
Registration Exam, LARE’nın temelini oluşturmustur (CLARB, 2013).
Daha önceki çalışmaların ya belirli bir konuda yapılmış ya da üzerinden çok zaman
geçmiş olması nedeniyle, lisans, akreditasyon standartlarının ve eğitim müfredatının
temel aldığı “temel bilgiler”in güncellenerek, sistematik, ölçülebilir bir yöntemle
belirlenmesi için yapılan LABOK çalışması, özellikle önemli olmuştur.
Çalışma kapsamında iki temel soruya cevap bulunması hedeflenmiştir:
1. Peyzaj mimarlığı mesleğini tanımlamaya yardımcı olan mesleki temel
yeterlilikler nelerdir?
2. Akredit okullardan mezun olan peyzaj mimarlarından bilmeleri beklenen “temel
bilgiler” nelerdir?
Temel bilgi ve yeterlilik alanları, ASLA, CSLA, CELA, CLARB ve LAAB’dan
temsilcilerin yer aldığı bir görev ekibi tarafından detaylı bir şekilde oluşturulmuştur.
Ekip daha sonra, peyzaj mimarlığı mesleğini uygularken bilinmesi gereken temel
alanlarda bilginin ne zaman edinildiği, mezuniyet sonrasında ve mesleği uygulamak
için sorumluluk alındığı dönemlerde, bilgiye ne derecede hakim olunması gerektiği,
ayrıca belirlenmiş temel yeterliliklerin mesleki eğitim tamamlandıktan sonra ve
peyzaj mimarlığı mesleğini uygulamak için sorumluluk alındığı dönemlerdeki önem
derecelerini, mesleğinin değişik alanlarında çeşitli çalışmalarda bulunan, ASLA,
CSLA, CELA, CLARB ve LAAB üyesi akademisyenler ve profesyonellerin
katılımıyla gerçekleşmiş, birkaç aşamalı veri girdisine dayali bir anketle belirlemiştir.
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Anket, Temel Bilgiler ve Yeterlilikler olmak üzere iki bölümde ele alınmıştır.
Birinci bölüm, dokuz alanda organize edinilmiş temel bilgi konularını içermektedir;
I.

Peyzaj mimarlığı tarihi ve kritiği

II.

Doğal ve kültürel sistemler

III.

Tasarım ve planlama teori ve yöntemleri

IV. Kamu politika ve düzenlemeleri
V.

Değişik ölçeklerde uygulamalarda tasarım, planlama ve yönetim

VI. Çevre tasarımı ve mühendisliği: malzeme, metod, teknoloji ve uygulamalar
VII. İnşaat belgeleri ve yönetimi
VIII. İletişim
IX. Mesleki ve ahlaki değerlere uyum’dur.
Her bilgi alanı üç derecede değerlendirilmis, birinci değerlendirme derecesi “bilgiyi
edinme zamanı” bilginin ne zaman kazanılması gerektiği üzerine yoğunlaşmıştır.
1.

Bu bilgi ne zaman kazanılmalı veya öğrenilmelidir?
• Hiç

gerekli değil

• Üniversite

programına girmeden önce

• Mesleki

eğitim sürecinde

• Mesleki

eğitim sonrası dönemde

• İşe

başlama aşamasında (giriş seviyesinde)

• Çalışma
• Sürekli

döneminde

eğitim programında

İkinci ve üçüncü değerlendirme dereceleri peyzaj mimarlarının iki farklı dönemdeki
bilgi düzeylerini belirlemeyi hedeflemistir.
2.

Mezuniyet sonrası bilgi ne derecede kazanılmış olmalı?

3.

Peyzaj mimarlığı çalışmalarında sorumluluk alma aşamasında bilgi ne
derecede kazanılmış olmalı?
• Gereksiz
• Bilginin
• İlgili

– Hiç gerekli değil

varlığından haberdar olma

kavramlar üzerinde tartışabilecek, hakkında araştırma yapabilecek

kadar kavrama
• Uygulama;

bilgiyi problem çözmede kullanabilme

• Uzmanlık;

bilgiyi kullanabilme, yeni çözümler üretme ve değerlendirme
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Anketin ikinci bölümü sekiz alanda organize edinilmiş yeterlilik konularını
içermistir.
I.

Peyzaj mimarlığı tarihi ve kritiği

II.

Doğal ve kültürel sistemler

III.

Kamu politika ve düzenlemeleri

IV.

Tasarım ve planlama ve yönetim (değişik ölçeklerde)

V.

Çevre tasarımı ve mühendisliği: malzeme, metod, teknoloji ve uygulamalar

VI.

İnşaat belgeleri ve yönetimi

VII. İletişim
VIII. Mesleki ve ahlaki değerler uyum
Belirlenen her yeterlilik konu başlığı örgün akademik programlar veya iş tecrübesi
ile edinilmiş bilgi ve becerilerin bir bütün olarak kullanılmasını temsil etmektedir.
Katılımcılardan her yeterlilik başlığının önemini iki farklı döneme göre
değerlendirmeleri istenmiştir.
1.

Bu konuda yeterlilik mezuniyet sonrası ne kadar önemli?

2.

Bu konuda yeterlilik kişinin peyzaj mimarlığı çalışmalarında mesleki
sorumluluk alma öncesinde ne kadar önemli?
•

Önemli değil

•

Orta derecede önemli

•

Önemli

•

Çok önemli

Çalışma verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, 9 kategoride 68 bilgi alanı
ve 8 kategoride 42 yeterlilik alanı belirlenmiştir.
Mümkün olduğunca geniş kapsamlı oluşturulmuş olan konu başlıklarında, bazı
bilgi/yeterlilik konuları, örneğin bitkiler ve bitki bilimi, iklim, toprak konularındaki
bilgi alanları, doğal arazi koşulları ve özellikleri, peyzaj bakım teknikleri, çevre
tasarımı ve mühendisliği ve benzer konu başlıkları bu bilgi alanlarını zaten kapsadığı
için, ayrıca konu başlıkları olarak verilmemiştir.
LABOK çalışmasında daha sonra, bilgilerin öğrenilme zamanı, kariyerin değişik
etaplarında beklenen konuya hakimiyet derecesi ve önemlerine göre kategorize
edinilmiş olan peyzaj mimarlığı temel bilgileri alanları ve yeterlilik alanları şöyle
tanımlanmıştır;
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Bilgi Alanları
I. Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kritiği
1. Peyzaj mimarlığı ve komşu disiplinlerin tarihi (şehir planlama, mimarlık vb.)
2. Tarihi alanları koruma prensipleri
II. Doğal ve Kültürel Sistemler
3. Arazi bilgi kaynakları (mevcut bilgiler, arazi inceleme, demografik bilgiler,
arazi kullanım planları, hava haritacılığı, bölgelere ayırma, ekonomik veriler)
4. Arazi kullanım şekilleri ve yapılaşma formu
5. Doğal alan koşulları ve ekosistemler
6. Sosyal ve kültürel yapının tasarıma etkileri (örneğin yerel kültürel yapılar,
tarihi ve kültürel peyzajlar)
7. Tasarımda bölgesel risk faktörlerinin göz önünde tutulması (örneğin, yangın,
jeoloji, taşkın, firtına, kar, buzlanma vb.)
III. Tasarım ve Planlama Teori ve Yöntemleri
8. Tasarım teorileri ve problem çözme startejilerini içeren yaratıcı süreç
9. Tasarımda estetik prensipler
10. Davranış, algı, psikoloji ve duyu tepkileri gibi insan faktörleri
11. Ekolojik ilişkiler gibi doğal faktörler
12. Kaynakların korunması, habitat onarımı ve oluşturulması ve kentsel ekoloji
gibi insan ve doğal sistemler arasındaki ilişki
13. Çevrenin tasarıma, planlama ve yönetim kararlarına etkisi
14. Araştırma yöntemleri (veri toplama, yorumlama ve sonuçların uygulanması)
15. Tasarımın tedavi yönleri
16. İletişim ve eğitim yöntemleri (bilgi paylaşımı, sonuçların değerlendirilmesi)
IV. Kamu Politikası ve Düzenlemeler
17. Arazi kullanımı ve gelişimini etkileyen devlet politikaları ve kanunlar
18. Politik ve düzenleyici (yasal) onay süreçleri
19. Arazi ve gelişim ekonomisi (ekonomi bilimi)
20. Ortaya çıkan eğilimler (akımlar) ve sorunlar
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V. Değişik ölçek ve uygulamalarda tasarım, planlama ve yönetim
21. Fotogrametri ve uzaktan algılama
22. Görsel kaynak değerlendirmesi
23. Tarımsal ve kırsal peyzaj analizi
24. Kentsel peyzaj
25. Planlama prensipleri (bölgesel topluluk ve semt planlamasını kapsayan)
26. Doğal kaynakların korunması
27. Tarihi alanların korunması
28. Ekolojik planlama prensipleri
29. Su kaynakları yönetimi
30. Sulak alan yönetimi
31. Taşkın alanı yönetimi
32. Kara ve su ıslahı yöntemleri taş ocağı, maden ve çöp alanları ıslahı, onarım
ve iyileştirme çalışmaları
33. Toksik maddelerin bulunduğu alanların ıslahı
VI. Çevre Tasarımı ve Mühendisliği: Materyal, Metod, Teknoloji, Uygulamalar
34. Özel yaş gruplarının ihtiyaçlarına göre tasarım (örneğin; yaşlılar, çocuklar)
35. Erişilebilirlik yasal yönetmelikleri / kuralları
36. Yol şeridi tasarım prensipleri (yatay ve dikey hizalama vb.)
37. Araç ve yaya dolaşım sistemleri elemanları ve tasarım gereksinimleri
38. Peyzaj bakım teknikleri, malzemeler, ekipman/donanım ve uygulamaları
39. Gürültüyü azaltma ve önleme teknikleri
40. Sürdürülebilir inşaat uygulamaları (LEED, çevreye duyarlı ve yenilenebilir
enerji kullanımı gereklilikleri, yeşil inşaat, kurakçıl peyzaj, vb)
41. İnşaat ekipman ve teknolojileri
42. Tesviye, drenaj ve yağmur suyu yönetimi
43. Biyofiltrasyon ve diğer alternatif drenaj yöntemleri
44. Erozyon ve çökelme kontrolü
45. Altyapı sistemleri (örneğin; atık su kanalizasyonu, su, elektrik dağılımı)
46. Sulama sistemleri
47. Aydınlatma sistemleri (örneğin; ışık kaynakları, tasarım gereklilikleri,
aydınlatma gücü, enerji tasarrufu)
48. Yapısal konular (örneğin; temel, pabuç, taşıyıcı, aralıklar)
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VII. İnşaat Belgeleri ve Yönetimi
49. İnşaatlarda kalite kontrol prosedürleri, teslimat, depolama, test etme vb.
50. Tasarım, onay, izinler ve inşaat uygulama aktivitelerinin sıralanması
51. Maliyet analizi yöntemi
52. Coğrafi bilgi sistemleri ve planlama teknikleri ve kuralları
53. Proje teknik özellikleri, tipleri ve bileşenleri (örneğin malzemeler, ürünler ve
uygulamalar)
54. Genel ve tamamlayıcı koşullar, özel durumlar, teknik özellikler ve bunların
organizasyonu (düzenlenmesi)
55. İnşaat yönetimi ve detayları
56. Temel imar hukuku
57. İnşaat sözleşmeleri
VIII. İletişim
58. Kullanıcı değerlerinin belirlenmesi (hedef gruplar gibi)
59. Fikir birliği ve ekip oluşturma
60. Toplantı yönetim teknikleri
61. Görsel iletişim yolları (örneğin fotografik ve video belgelendirme)
62. Grafik sunum teknikleri, sistemleri ve sembolleri
63. Yorumlama metod ve teknikleri (örneğin bilgi sunumları ve broşürler)
64. Halkla ilişkiler, iletişim ve imaj geliştirme
IX. Mesleki ve Ahlaki Değerler
65. Çevre etiği
66. Tasarımda sosyal sorumluluklar
67. Kurumsal yönetim prensipleri (liderlik prensipleri ve peyzaj mimarı kariyer
döngüsü gibi)
68. Ahlaki ve etik ikilemleri çözme
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Yeterlilik Alanları
I. Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kritiği
1. Tarihte örneklenmiş önemli peyzaj mimarlığı, şehir planlama, kentsel tasarım
ve mimari çalışmalarla tasarım anlayışı geliştirme
2. Ekonomik, politik, sosyal, ekolojik ve estetik ilişkiler ve bunların peyzaj
mimarlığı mesleğinin gelişimine etkilerini inceleme
3. Terminoloji, literatür, karakter ve kavram bilgileriyle peyzaj mimarlığının bir
sanat ve meslek olarak gelişimi hakkında anlayışa sahip olma
4. Önceki çalışmaları eleştirme ve güncel problemleri ele almadaki önemlerini
(rollerini) anlama becerisi gösterme
5. Peyzaj mimarlığı ve diğer disiplinler arasında sentezleme ve bağlantı kurma
becerisi gösterme
II. Doğal ve Kültürel Sistemler
6. Önemli doğal ve kültürel özellikler, karakteristikler ve sistemleri belirlemek
için alan incelemesi yapma
7. Doğal ve kültürel özelliklerin, karakteristiklerin ve sistemlerin etkileşimlerini
değerlendirmek için sayısal analiz yapma
8. Doğal ve kültürel özelliklerin, karakteristiklerin ve sistemlerin ilişkilerini
değerlendirmek için niteliklerin analizini yapma
9. Tasarım, planlama ve yönetim tekliflerinin (önerilerinin) alan içinde ve
çevresindeki doğal ve kültürel sistemlere etkilerini öngörme
III. Kamu Politikası ve Düzenlemeler
10. Düzenleyici bilgi, uygulanabilir veri ve proje ile ilgili gerekli izinleri
belirleme ve toplama (örneğin ilgili kanunlar, kodlar, yönetmelikler)
11. Kodlara uyumu kontrol etme (örneğin bölgeleme, çevre ve erişilebilirlik)
12. Yönetmelik, düzenleme, anlaşma, standart ve kuralların hazırlanmasına
yardımcı olma
13. Büyüme, arazi ve su yönetimi gibi konularda fikir vererek, lobi oluşturarak
veya yazılı belgeler hazırlayarak kamu politikalarında etkili olma
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IV. Değişik Ölçeklerde ve Uygulamalarda Tasarım, Planlama ve Yönetim
14. Kullanıcı ihtiyaçları ve müşteri istek / hedeflerine dayalı tasarım programı
geliştirme
15. Olanak (fırsatları) ve sınırlamaları belirleyerek tasarım elemanları arasındaki
ilişkileri analiz etme
16. Kavramsal tasarım, planlama ve yönetim çözümleri geliştirme
17. Tasarım alternatiflerini değerlendirerek, uygun çözümler belirleme
V. Çevre Tasarımı ve Mühendisliği
18. Arazi kaynaklarının korunmasını ve idaresini sağlayan tasarım (örneğin arazi
formları, bitki örtüsü, habitat, erozyon ve sedimentasyon kontrolü)
19. Su kaynaklarının korunması ve idaresini sağlayan tasarım (örneğin; yağmur
suyu, su kaynakları, yeraltı suları)
20. Yaya, araç ve motorsuz taşıt dolaşım sistemlerinin tasarımı
21. İnşaat tasarım elemanları (örneğin; malzeme, yapısal konular ve inşaat /
uygulama teknolojileri)
VI. İnşaat Belgeleri ve Yönetimi
22. Planlar, çizimler ve teknik özellikleri içeren inşaat belgelerinin hazırlanması
23. Anlaşmalar, genel şartlar ve ihale belgelerini içeren sözleşme belgelerinin
hazırlanması
24. Teklif / ihale sürecinin yönetimi
25. Proje süresince uygulama yönetimi ve gözetim sağlamak
26. Proje teslim belgelerinin incelenmesi ve dağıtımını yönetmek
27. Uygulama sonrası değerlendirme yapmak
28. Tasarım ve uygulama içeren yapısal / inşaat hizmetleri verme
29. Yönetim ve bakım klavuz ve belgelerini hazırlama
VII. İletişim
30. İş ekibi arasında haberleşme ve koordinasyonla açık, net iletişim sağlama
31. Proje raporları ve teklif gibi yazılı belgeleri hazırlama
32. Çeşitli ortamlarda grafik materyal oluşturma
33. Toplantılar ve tanıtımlar gibi sözel sunumları hazırlama ve verme
34. Proje ve genel toplantıları yönetme; toplantı gündemleri, notlarını hazırlama
ve toplantıları düzenleme gibi
35. Önceki çalışmaları gözden geçirme ve değerlendirme
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VIII. Mesleki ve Ahlaki Değerler
36. İş uygulama ve düzenlemelerini yönetme
37. Risk ve yükümlülük yönetimi
38. Müşteri ve danışman sözleşmelerini hazırlama
39. Hayat boyu eğitim, sürekli eğitim, mesleki organizasyonların aktivitelerine
katılım
40. Mesleki ve kamu hizmet aktivitelerine katılım
41. Diğer profesyonellere eğitim, öğretim verme ve danışmanlık yapma
42. Mesleki ve etik standartlara uyma ve destekleme
Bilgi ve Yeterlilik kategorilerindeki konu başlıklarını belirlenmesinin ardından,
ankette katılımcıların, bilginin gereken edinilme zamanı ve mesleki gelişim
sürecinde beklenen bilgi düzeyi konularında verdikleri cevaplara göre, temel bilgi
alanları dört kategoride yeniden düzenlenmiştir. Bu bilgiler ışığında ortaya çıkan
dört kategori:
1. Mesleki eğitim sürecinde edinilmesi gereken bilgiler
2. Mesleki pratik sürecinde edinilebilecek bilgiler
3. Uzmanlık gerektiren bilgiler
4. Mesleki eğitim sonrası çalışma döneminde edinilecek önemli bilgi alanları
olmuştur.
Ankette verilen cevaplar doğrultusunda belirlenen, mesleğin değişik dönemlerinde
olması beklenen peyzaj mimarlığı yeterlilik alanları da önem derecelerine göre dört
kategoride yeniden düzenlenmiştir. Bu kategoriler:
1. Mesleki eğitim sürecinde çok önemli
Mesleki sorumluluklar alındığında çok önemli
2. Mesleki eğitim sürecinde önemli
Mesleki sorumluluklar alındığında çok önemli
3. Mesleki eğitim sürecinde çok önemli değil
Mesleki sorumluluklar alındığında önemli
4. Önemli sayılmayanlar’dır.
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Kategorize Edilmiş Bilgi Alanları
İlk kategori, anket katılımcılarının %70 - %100 tarafından mesleki eğitim sürecinin
özünü oluşturan bilgiler olarak belirlenmiş, mesleki pratiği tanımlayan, temel bilgi
alanlarını kapsamaktadır (Çizelge 3.1).
Bilgiye

hakimiyetin,

mesleki

eğitim

sürecinde,

bilgileri

gerekli

yerlerde

uygulayabilecek düzeyde; mesleki sorumluluk alındığı dönemde, bilgilere ustalıkla
hakim olunacak düzeyde olması gerektiği belirlenmiştir.
Çizelge 3.1 : Mesleki Eğitim Sürecinde Edinilmesi Gereken Bilgiler.
Mesleki Eğitim Sürecinde Edinilmesi Gereken Bilgiler
II. Doğal ve Kültürel Sistemler
3. Arazi bilgi kaynakları (mevcut bilgiler, arazi surveyleri, demografik
bilgiler, arazi kullanım planları, hava haritacılığı, bölgeleme, ekonomik
veriler)
5. Doğal alan koşulları ve ekosistemler
III. Tasarım ve Planlama Teori ve Yöntemleri
8. Tasarım teorileri ve problem çözme startejilerini içeren yaratıcı süreç
9. Tasarımda estetik prensipler
11. Ekolojik ilişkiler gibi doğal faktörler
13. Çevrenin tasarıma, planlama ve yönetim kararlarına etkisi
VI. Çevre Tasarım ve Mühendisliği: Materyal, Metod, Teknoloji ve
Uygulamalar
35. Erişilebilirlik yasal yönetmelikleri / kuralları
37. Araç ve yaya dolaşım sistemleri elemanları ve tasarım gereksinimleri
42. Tesviye, drenaj ve yağmur suyu yönetimi
VIII. İletişim
61. Görsel iletişim yolları (örneğin fotografik ve video belgelendirme)
62. Grafik sunum teknikleri, sistemleri ve sembolleri
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İkinci kategori (Çizelge 3.2) mesleki pratik sürecinde edinilecek bilgi alanlarını
içerir. Meslek için, bu bilgilere hakimiyetin, mesleki eğitim sürecinde edinilmiş
olmasının çok önemli olmadığı, mesleki sorumluluk alındığı dönemde pratik
beceriler şeklinde gelişecek düzeyde olması gerektiği belirlenmiştir.
Çizelge 3.2 : Mesleki Pratik Sürecinde Edinilebilecek Bilgiler.
Mesleki Pratik Sürecinde Edinilebilecek Bilgiler
I. Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kritiği
1. Peyzaj mimarlığı ve komşu disiplinlerin tarihi (şehir planlama, mimarlık vb.)
II. Doğal ve Kültürel Sistemler
4. Arazi kullanım şekilleri ve yapılaşma formu
6. Sosyal ve kültürel yapının tasarıma etkileri
III. Tasarım ve Planlama Teori ve Yöntemleri
10. Davranış, algı, psikoloji ve duyu tepkileri gibi insan faktörleri
V. Değişik ölçek ve uygulamalarda tasarım, planlama ve yönetim
22. Görsel kaynak değerlendirmesi
24. Kentsel peyzaj
25. Planlama prensipleri (bölgesel topluluk ve semt planlamasını kapsayan)
26. Doğal kaynakların korunması
28. Ekolojik planlama prensipleri
VI. Çevre Tasarım ve Mühendisliği: Materyal, Metod, Teknoloji ve
Uygulamalar
34. Özel yaş gruplarının ihtiyaçlarına göre tasarım (örneğin; yaşlılar, çocuklar)
36. Yol şeridi tasarım prensipleri (yatay ve dikey hizalama vb.)
38. Peyzaj bakım teknikleri, malzemeler, ekipman/donanım ve uygulamaları
44. Erozyon ve çökelme kontrolü
48. Yapısal konular (örneğin; temel, pabuç, taşıyıcı, aralıklar)
IX. Mesleki ve Ahlaki Değerler
65. Çevre etiği
66. Tasarımda sosyal sorumluluklar
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Lisans sonrası eğitim döneminde ve çalışma döneminde edinilen, uzmanlık
gerektiren bilgi alanlarının oluşturduğu üçüncü kategoride katılımcıların %40 %69’u, mesleki eğitim sürecinde, bilginin varlığından haberdar olma ile bilgiyi
uygulayacak düzeyde olunması gerektiğini, mesleki sorumluluk alınan dönemde,
bilgiyi uygulayacak düzeyde olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Bu kategori, lisans sonrası eğitim döneminde edinilecek, uzmanlık gerektiren bilgi
alanları (Çizelge 3.3) ile kaynağı çalışma dönemi olan bilgi alanlarını (Çizelge 3.4)
içermektedir.
Çizelge 3.3 : Lisans Sonrası Eğitim Döneminde Edinilen Uzmanlık Bilgileri.
Lisans Sonrası Eğitim Döneminde Edinilen Uzmanlık Gerektiren Bilgiler
I. Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kritiği
2. Tarihi alanları koruma prensipleri
III. Tasarım ve Planlama Teori ve Yöntemleri
12. Kaynakların korunması, habitat restorasyonu ve oluşturulması ve kentsel
ekoloji gibi insan ve doğal sistemler arasındaki ilişki
14. Araştırma yöntemleri (veri toplama, yorumlama, sonuçların uygulanması)
15. Tasarımın tedavi edici yönleri
16. İletişim ve eğitim yöntemleri (bilgi paylaşımı, sonuçların değerlendirilmesi)
V. Değişik ölçek ve uygulamalarda tasarım, planlama ve yönetim
21. Fotogrametri ve uzaktan algılama
23. Tarımsal ve kırsal peyzaj analizi
29. Su kayanakları yönetimi
30. Sulak alan yönetimi (karasal ve kıyı)
31. Taşkın alanı yönetimi
VI. Çevre Tasarım ve Mühendisliği: Materyal, Metod, Teknoloji ve
Uygulamalar
43. Biyofiltrasyon ve diğer alternatif drenaj yöntemleri
VIII. İletişim
58. Kullanıcı değerlerinin belirlenmesi (hedef gruplar gibi)
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Çizelge 3.4 : Çalışma sürecinde edinilen uzmanlık gerektiren bilgiler.
Çalışma Sürecinde Edinilen Uzmanlık Gerektiren Bilgiler
II. Doğal ve Kültürel Sistemler
7. Tasarımda bölgesel risk faktörlerinin göz önünde tutulması (örneğin; yangın,
jeoloji, taşkın, firtına, kar, buzlanma vb.)
IV. Kamu Politikası ve Düzenlemeler
17. Arazi kullanımı ve gelişimini etkileyen devlet politikaları ve kanunlar
20. Ortaya çıkan eğilimler (akımlar) ve sorunlar
VI. Çevre Tasarım ve Mühendisliği: Materyal, Metod, Teknoloji ve
Uygulamalar
39. Gürültüyü azaltma ve önleme teknikleri
40. Sürdürülebilir inşaat uygulamaları
41. İnşaat ekipman ve teknolojileri
46. Sulama sistemleri
47. Aydınlatma sistemleri (örneğin; ışık kaynakları ve tasarım gereklilikleri,
aydınlatma gücü, enerji tasarrufu)
VII. İnşaat Belgeleri ve Yönetimi
52. Coğrafi bilgi sistemleri ve planlama teknikleri ve kuralları
53. Proje teknik özellikleri, tipleri ve bileşenleri (örneğin; malzemeler, ürünler
ve uygulamalar)
55. İnşaat yönetimi ve detayları
56. Temel imar hukuku
57. İnşaat sözleşmeleri
VIII. İletişim
59. Fikir birliği ve ekip oluşturma
63. Yorumlama yöntem ve teknikleri (örneğin; bilgi sunumları ve broşürler)
IX. Mesleki ve Ahlaki Değerler
65. Çevre etiği
68. Ahlaki ve etik ikilemleri çözme
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Dördüncü kategorideki bilgi alanlarından (Çizelge 3.5), kara ve su ıslahı yöntemleri
taş ocağı, maden ve çöp alanları ıslahı, onarım ve iyileştirme çalışmaları ve toksik
maddelerin bulundugu alanların ıslahı konularının lisans sonrası eğitim döneminde,
kategoride yer alan diğer bilgi alanlarının mesleki pratik döneminde edinilmesi
gerektiği belirtilmiştir.
Çizelge 3.5 : Lisans Sonrası Eğitim ve Çalışma Döneminde Edinilecek
Önemli Bilgi Alanları.
Lisans Sonrası Eğitim ve Çalışma Döneminde Edinilecek Önemli Bilgi Alanları

IV. Kamu Politikası ve Düzenlemeler
18. Politik ve düzenleyici (yasal) onay süreçleri
19. Arazi ve gelişim ekonimisi (ekonomi bilimi)
V. Değişik ölçek ve uygulamalarda tasarım, planlama ve yönetim
32. Kara ve su ıslahı yöntemleri (prosedürleri) taş ocağı, maden ve çöp alanları
ıslahı, onarım ve iyileştirme çalışmaları
33. Toksik (zehirli) maddelerin bulunduğu alanların ıslahı
VII. İnşaat Belgeleri ve Yönetimi
49. İnşaatlarda kalite kontrol prosedürleri, teslimat, depolama, test etme vb.
50. Tasarım, onay, izinler ve inşaat uygulama aktivitelerinin sıralanması
51. Maliyet analizi yöntemi
VIII. İletişim
60. Toplantı yönetim teknikleri
64. Halkla ilişkiler, iletişim ve imaj geliştirme
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Kategorize Edilmiş Temel Yeterlilik Alanları
Her üniversite eğitiminin “bilgi”yi vermesi beklenir ancak peyzaj mimarlığı mesleki
hazırlığının, mesleğin başarı ile pratiği için, profesyonellerin öğrendikleri bilgileri
uygulama becerisini geliştirmeyi de içermesi gerekir.
Anket katılımcıları her alanda, yeterliliğin edinilmesinin mesleki eğitim süreci veya
öncesinde başlayıp, mesleki pratik döneminde gelişmesi gerektiğini belitmişlerdir.
Katılımcılar değişik yeterliliklerin, profesyonellerin kariyerlerinde çeşitli dönemlerde
ne derecede önemli olduğunu belirlemeye çalışmışlardır.
Dört yeterlilik alanı, anket katılımcılarının %40’ı tarafından mesleki eğitim sürecinde
çok önemli, katılımcıların %80’i tarafından mesleki sorumluluk alındığı dönemde
çok önemli olarak belirtilmiştir (Çizelge 3.6).
Çizelge 3.6 : Mesleki eğitim sürecinde ve mesleki sorumluluklar alındığında
çok önemli Temel Yeterlilik Konuları.
Mesleki eğitim sürecinde çok önemli
Mesleki sorumluluklar alındığında çok önemli
IV. Değişik Ölçeklerde ve Uygulamalarda Tasarım, Planlama ve Yönetim
15. Olanak (fırsatları) ve sınırlamaları belirleyerek tasarım elemanları arasındaki
ilişkileri analiz etme
16. Kavramsal tasarım, planlama ve yönetim cözümleri geliştirme
17. Tasarım alternatiflerini değerlendirip, uygun çözümler belirleme
VIII. Mesleki ve Ahlaki Değerler
42. Mesleki ve etik standartlara uyma ve destekleme
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Belirgin bir şekilde öne çıkan ikinci temel yeterlilik kategorisindeki konular,
katılımcıların %40’ı tarafından mesleki eğitim sürecinde önemli, mesleki sorumluluk
alındığı dönemde çok önemli olarak belirlenmiştir (Çizelge 3.7).
Çizelge 3.7 : Mesleki eğitim sürecinde önemli, Mesleki sorumluluklar alındığında
çok önemli Temel Yeterlilik Konuları.
Mesleki eğitim sürecinde önemli
Mesleki sorumluluklar alındığında çok önemli
I. Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kritiği
5. Peyzaj mimarlığı ve diğer disiplinler arasında sentezleme ve bağlantı kurma
becerisi gösterme
II. Doğal ve Kültürel Sistemler
6. Önemli doğal ve kültürel özellikler, karakteristikler ve sistemleri belirlemek
için alan incelemesi yapma
9. Tasarım, planlama ve yönetim tekliflerinin (önerilerinin) alan içinde ve
çevresindeki doğal ve kültürel sistemlere etkilerini öngörme
IV. Değişik Ölçeklerde ve Uygulamalarda Tasarım, Planlama ve Yönetim
14. Kullanıcı ihtiyaçları ve müşteri isteklerine dayalı tasarım programı geliştirme
V. Çevre Tasarımı ve Mühendisliği
18. Arazi kaynaklarının korunmasını ve idaresini sağlayan tasarım (örneğin; arazi
formları, bitki örtüsü, habitat, erozyon ve sedimentasyon kontrolu)
19. Su kaynaklarının korunması ve idaresini sağlayan tasarım (örneğin; yağmur
suyu, su kaynakları, yeraltı suları)
20. Yaya, araç ve motorsuz taşıt dolaşım sistemleri tasarımı
21. İnşaat tasarım elemanları (örneğin; malzeme, yapısal konular ve inşaat /
uygulama teknolojileri)
VI. İnşaat Belgeleri ve Yönetimi
22. Planlar, çizimler ve teknik özellikleri içeren inşaat belgelerinin hazırlanması
VII. İletişim
33. Toplantılar ve tanıtımlar gibi sözel sunumları hazırlama ve sunma

49

Üçüncü kategori, mesleki eğitim sürecinde daha az önemli olan ancak
profesyonellerin mesleki sorumluluk aldıkları dönemde daha önemli olan temel
yeterlilik konularını içermektedir (Çizelge 3.8).
Çizelge 3.8 : Mesleki eğitim sürecinde çok önemli olmayan, mesleki sorumluluklar
alındığında çok önemli Temel Yeterlilik Konuları.
Mesleki eğitim sürecinde çok önemli olmayan
Mesleki sorumluluklar alındığında çok önemli konular
III. Kamu Politikası ve Düzenlemeler
10. Düzenleyici bilgi, uygulanabilir veri ve proje ile ilgili gerekli izinleri
belirleme ve toplama (örneğin; ilgili kanunlar, kodlar, yönetmelikler)
11. Kodlara uyumu kontrol etme (örneğin bölgelendirme, çevre ve erişilebilirlik)
VI. İnşaat Belgeleri ve Yönetimi
25. Proje süresince uygulama yönetimi ve gözetim sağlamak
26. Proje teslim belgelerinin incelenmesi ve dağıtımını yönetmek
27. Uygulama sonrası değerlendirme yapmak
28. Tasarım ve uygulama içeren yapısal / inşaat hizmetleri verme
VII. İletişim
30. İş ekibi arasında haberleşme ve koordinasyonla açık, net iletişim sağlama
31. Proje raporları ve teklif gibi yazılı belgeleri hazırlama
32. Çeşitli ortamlarda grafik materyal oluşturma
34. Proje ve genel toplantıları yönetme (toplantı gündemleri, notlarını hazırlama
ve toplantıları düzenleme gibi)
VIII. Mesleki ve Ahlaki Değerler
36. İş uygulama ve düzenlemelerini yönetme
37. Risk ve yükümlülük yönetimi
38. Müşteri ve danışman sözleşmelerini hazırlama
39. Sürekli mesleki eğitim, mesleki organizasyonların aktivitelerine katılım
40. Mesleki ve kamu hizmet aktivitelerine katılım
41. Diğer profesyonellere eğitim, ögretim verme ve danışmanlık yapma
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Dördüncü temel yeterlilik kategorisindeki konular katılımcıların çoğunluğu
tarafından kariyerin iki aşamasında da çok önemli bulunmamıştır (Çizelge 3.9).
Çizelge 3.9 : Mesleki eğitim sürecinde ve mesleki sorumluluk alındığı dönemde
önemli sayılmayan temel yeterlilik konuları.
Mesleki eğitim sürecinde ve mesleki sorumluluk alındığı dönemde önemli
sayılmayan temel yeterlilik konuları
I. Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kritiği
1. Tarihte örneklenmiş önemli peyzaj mimarlığı, şehir planlama, kentsel tasarım
ve mimari çalışmalarla tasarım anlayışı geliştirme
2. Ekonomik, politik, sosyal, ekolojik ve estetik ilişkiler ve bunların peyzaj
mimarlığı mesleğinin gelişimine etkilerini inceleme
3. Terminoloji, literatür, karakter ve kavram bilgileriyle peyzaj mimarlığının bir
sanat ve meslek olarak gelişimi hakkında anlayışa sahip olma
4. Önceki çalışmaları eleştirme ve güncel problemleri ele almadaki önemlerini
(rollerini) anlama becerisi gösterme
II. Doğal ve Kültürel Sistemler
7. Doğal ve kültürel özelliklerin, karakteristiklerin ve sistemlerin etkileşimlerini
değerlendirmek için sayısal analiz yapma
8. Doğal ve kültürel özelliklerin, karakteristiklerin ve sistemlerin ilişkilerini
değerlendirmek için niteliklerin analizini yapma
III. Kamu Politikası ve Düzenlemeler
12. Yönetmelik, düzenleme, anlaşma, standart ve kuralların hazırlanmasına
yardımcı olma
13. Büyüme, arazi ve su yönetimi gibi konularda fikir vererek, lobi oluşturarak
veya yazılı belgeler hazırlayarak kamu politikalarında etkili olma
VI. İnşaat Belgeleri ve Yönetimi
28. Tasarım ve uygulama içeren yapısal / inşaat hizmetleri verme
29. Yönetim ve bakım kılavuz ve belgelerini hazırlama
VII. İletişim
35. Önceki çalışmaları gözden geçirme ve değerlendirme

51

Labok çalışmasından elde edilen bulgular, peyzaj mimarlığı mesleğinde öne çıkan
konular, mesleğin uygulama alanlarını belirleme çalışmalarına temel olabilecek
niteliktedir. Bulguların değerlendirmesinde çalışmaya bir bütün olarak bakılmalıdır
(LABOK, 2004).
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4. PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ UYGULAMALARININ ETKİLERİ
Tasarım ve mühendislik meslekleri, doğayı ve toplumu doğrudan etkileyen fiziksel
çevrenin gelişimden sorumludurlar.
Geniş bir yelpazede, doğal, kamusal ve özel alanların gelişiminde rol oynayan peyzaj
mimarları, proje ve uygulamalarında doğal çevre ve toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını etkileyen önemli kararlar alırlar.
Yapılan araştırmalar, uygun ve doğru alan tasarımlarının, çevreyi koruduğunu, arazi
verimliliğini, kullanımını, değerini ve estetik özelliklerini arttırdığını, bakım
giderlerini düşürdüğünü, en önemlisi de toplum sağlığı ve güvenliğinin zarar
görmesini engelledigini göstermiştir (ASLA, 2003).
Mesleğin, örgün eğitim almış, bilgi ve becerilerini deneyimle geliştirip pekiştirmiş
profesyonellerce, belli kural ve standartlara uygun şekilde uygulanmasının, doğal
çevre ve toplum üzerinde pek çok olumlu etkisi olmaktadır. İhmalkar, yeterli bilgiye
sahip olmayan yada etik olmayan bireyler tarafından gerçekleştirilen peyzaj
mimarlığı uygulamalarının ise, doğaya olumsuz etkileri, kullanıcıların yaralanma,
hatta ölümüne neden olabilme potansiyeli olduğu görülmektedir.
Çalışmanın bu bölümünde, peyzaj mimarlığı çalışma alanlarında yapılan yetersiz,
ihmalkar ve hatalı uygulamaların olumsuz sonuçları, doğurabileceği potansiyel
tehlikeler belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, uygulamaların çevre ve kullanıcıların
güvenliğinin korunabilmesi için, nasıl yapılması gerektiği hakkında temel bilgiler
verilmeye çalışılmıştır.
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4.1 Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarının Çevre Üzerindeki Etkileri
“Peyzaj mimarlığı mesleğinin müşterisi dünya ve üzerindeki canlılardır. Bu görevi
yerine getirebilmek, sürdürülebilir bir şekilde hizmet verebilmek için, mesleğin
uygulayıcılarının çevre bilimleri ile birlikte çalışması ve ekolojik adaptasyonları
uyum içinde gerçekleştiren aracılar olması gereklidir” (McHarg, 1998).
2002 yılında National Geographic dergisinde yer alan “İnsan Ayak İzi”, Human
Footprint adlı haberde, dünya yüzeyinin % 83’ünün insanlar tarafından etkilendiği
belirtilmiştir (Mayell, 2002). Giderek farkedilmektedir ki bu etkilerin çoğu, insanlar
için de çevre için de olumlu yönde olmamıştır (Foster, 2010).
Birleşmiş Milletler, 2000 yılında, devletler, üniversiteler, gönüllü dernekler ve
firmalardan, 1360 bilim adamının katılımıyla oluşan uluslararası konsorsiyumu,
“Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi”, The Millennium Ecosystem Assessment,
adlı evrensel çalışma için görevlendirmiştir. 2005 yılında tamamlanan çalışma
raporunda, insan aktivitelerinin dünya ekosistemlerindeki biyolojik çeşitlilik
üzerinde, dayanıklılığı ve biyokapasiteyi azaltan, önemli ve giderek artan bir etkisi
olduğu belirtilmiştir (MEA, 2005). Raporda; doğal sistemler, insanlığın yaşam destek
sistemleri olarak adlandırılmış; ekosistemlerin, insanların sağlığı, refahı, güvenliği,
sosyal ve kültürel kimliği üzerinde çok önemli görevleri olduğu ve arazi geliştirme
çalışmaları ve kaynakların kullanımında izlenen yolun değiştirilmediği taktirde,
gelecek nesillerin bu faydalardan yararlanmasının ciddi şekilde tehlikeye düşeceği
vurgulanmıştır (Calkins, 2012).
Ekosistem; “belirli bir alanda doğal olarak var olan bitkiler, hayvanlar gibi canlı
organizma topluluklarının, birbirleriyle ve bulundukları çevre ile bir bütün olarak,
biyolojik, kimyasal ve fiziksel etkileşim içinde bulunduğu, doğanın işlevsel temel bir
birimi” olarak tanımlanabilir (WHO, 2013).
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Sağlıklı Ekosistemlerin Sağladığı Yararlar
Ekosistemdeki elemanların; bitki örtüsü, toprak, organizmalar ve cansız elemanların
sürekli etkileşimleriyle sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir (Çizelge 4.1);
Çizelge 4.1 : Sağlıklı Ekosistemlerin Sağladığı Yararlar (Sites Report, 2009).
Sağlıklı Ekosistemlerin Sağladığı Yararlar
Küresel iklimi düzenleme

Sera gazlarını tutup, temiz hava üreterek,
atmosferdeki gazları dengeler.

Yerel iklimi düzenleme

Gölge, buharlaşma ve rüzgar siperi sağlayarak,
yerel hava sıcaklıklarını, yağışı ve nem oranını
dengeler.

Hava ve suyu temizleme

Hava ve suda kirliliğe yol açan maddeleri
azaltır.

Su kaynağı sağlama

Havzalarda ve yer altı kaynaklarında su
biriktirerek, temiz su kaynağı sağlar.

Erozyon ve çökelme kontrolü

Toprağı, ekosistemin içinde tutarak, toprak ve
çökelti hareketininin zararlarını önler.

Tehlike azaltımı

Taşkın, fırtına, orman yangını ve kuraklığa
karşı direnci arttırarak, bu tehlikelerin
oluşumunu azaltır.

Tozlaşma sağlama

Tozlaşma ile bitki ve tahılların gelişimini
sağlar.

Habitat sağlama

Biyolojik ve genetik çeşitlilik için gerekli, bitki
ve hayvanlar için korunma ve üremeye elverişli
ortam sağlar.

Atık ayrıştırma

Atıkları öğüterek besin döngüsüne kazandırır.

İnsan sağlığı ve iyiliğine
katkı

Doğa ile etkileşim yoluyla fiziksel, ruhsal ve
sosyal gelişim sağlar.

Besin ve besin dışı
yenilenebilir kaynaklar

Besin, yakıt, enerji, ilaç
kullanımı ürünlerini sağlar.

Kültürel katkılar

Doğa ile etkileşim sonucu, kültürel, eğitsel ve
estetik deneyimler sağlar.
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benzeri

insan

Ekosistemlerin öğeleri birbirine öyle bağlıdır ki dışarıdan gelebilecek etkiler sonucu
doğal dengeyi oluşturan zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, dalga
etkisiyle tüm sistemi olumsuz yönde etkiler (Türkçev, 2007 ve Sites Report, 2009).
Bu doğal sistemlerde, insan etkileriyle doğrudan en çok zarar gören öğelerin başında
toprak, bitki örtüsü ve su yer alır.
Sağlıklı topraklar, yağmur suyunu emerek, yüzeysel su akışını, çökelmeyi, erozyonu
ve taşkınları önler. Toprak ayrıca, yeraltı suyunu temizleyerek, yenilenmesine
yardımcı olur, suyu tutarak, bitkilerin ihtiyaç duydukları kadar su almalarını sağlar,
bitki örtüsü sağlığı üzerinde önemli rol oynar (Sustainable Sites, 2013).
Bitki örtüsü, alanların yağmur suyu filtrasyonu ve yeraltı sularının desteklenmesi
kapasitesini

etkiler,

toprak

sağlığını

geliştirir,

erozyonu

önler.

Ağaçlar,

evapotranspirasyon, gölge ve rüzgar kontrolu sağlayarak yerel iklimi düzenler,
kentsel

ısı

adası

etkilerini

azaltır,

havayı

temizlerler.

Araştırmalar,

evapotranspirasyonun tek başına sıcaklığı düşürebildiğini göstermiştir (Sustainable
Sites, 2013).
Bitki örtüsü ve toprak, kök, yapraklar ve gövde gelişiminde kullanmak üzere, bir sera
gazı olan atmosferdeki karbondioksidi emerek, miktarını azaltmaya yardımcı olur.
ABD’de kentsel ağaçların, her yıl yirmi beş milyon ton karbon tuttuğu belirlenmiştir
(Sustainable Sites, 2013).
Yaşam için gerekli, ancak sınırlı olan doğal temiz su kaynakları, dünyanın her
yerinde tehlike altındadır. Dünya çapında su talebi, her yirmi yılda iki katına
çıkmaktadır. Su bedellerinin ve arz talep arası dengedeki farkın artması, yatırım
bankası Goldman Sachs’ın suyu “gelecek yüz yılın petrolü” olarak adlandırmasına
neden olmuştur (Sites Report, 2009).
Ekosistemlerin zarar görmesinin olası sonuçları incelendiğinde, görülmektedir ki;
Ekosistemin temel unsurlarını oluşturan fauna, flora, iklim, toprak, hava, su gibi
öğelerin olumsuz yönde etkilenmesi, çevrenin ekolojik özelliklerinin de değişmesine
neden olmaktadır.
Toprağın zarar görmesi ve kirlenmesi, önce bitkilerin sonrada diğer canlıların
zamanla azalmasına, neden olmaktadır.
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Toprağın su ve rüzgar etkisiyle aşınıp taşınması, çevredeki bitki örtüsünün azalması
şiddetli yağmurların yağması, karların kısa sürede erimesi, fırtınaların oluşması,
toprağın yanlış sürülmesi, eğimli alanlardaki ormanların yanması gibi etkenler,
erozyonların oluşmasına neden olmaktadır.
Suların kirlenmesi; suya ışık girişini azaltmakta, sudaki hava oranının düşmesine
neden olmaktadır. Suların kirlenmesi ve kuruması sonucu, çevredeki kullanılabilir su
miktari azalarak tarımsal verimin düşmesine yol acmaktadır. Bu durum canlıların
beslenmesini de olumsuz etkilemektedir.
Ormanların kesilmesi, yanması veya zarar görmesi, çevrenin çölleşmesine ve küresel
ısınmaya neden olmaktadir. Küresel ısınmaya bağlı olarak ozon tabakasının
incelmesi, ormanların azalması, havanın kirlenmesi, yağışların zayıflaması,
çölleşmenin başlaması, bir bölgedeki iklimin ve coğrafi yapının değişmesine neden
olmakta, uzun süren kuraklıklar sonucu bir ekosistemdeki bitki ve hayvan sayısı
hızla azalmaktadır.
Ekosistemdeki fiziksel ve kimyasal şartların değişmesi, canlıların yaşama, yayılış ve
üremesini de etkilemektedir. Çevredeki bitki sayısının azalması, besin zincirindeki
canlı türlerinin ve sayılarının azalmasına neden olmaktadır (Türkçev, 2007a).
Peyzaj mimarlığı uygulamaları, doğayı ve kaynaklarını koruyabildiği gibi, onlara
zarar da verebilir.
Uygulamalarının çevreye olumlu olduğu kadar, olumsuz da olabilen etkileri,
tasarıma, uygulamaya ve bakıma bağlıdır. Geniş açık alanlar oluşturmak için mevcut
ağaçların kesilmesi gibi uygulamalar, doğal çevreye büyük ölçüde zarar verir. İyi
tasarlanmış peyzaj mimarlığı çalışmaları, bulunduğu doğal çevre ile uyumlu olan
çalışmalardır (Thompson ve Steiner, 1997).
Uygulama ve inşaat sırasında ekosisteme verilebilecek zararlar şöyle sıralanabilir;
•

Toprağın zarar görmesi: İnşaat ve uygulamalar sırasında, özellikle ağır
ekipmanların kullanımı, toprağın sıkışmasına neden olur. Toprak parçacıkları
arasında su ve hava girişini sağlayan boşlukların azalması, toprak yapısına ciddi
zararlar verir. Ayrıca, kimyasal kirlenme, aşırı eğim, organik bileşenlerin ve
biyolojik aktivitenin azalması, toprağın fiziksel ve biyolojik durumunu olumsuz
etkiler (Sites Report, 2009).
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•

Bitki örtüsünün zarar görmesi: Sıkışan toprak, bitki kök gelişimini ve topraktaki
besin maddelerinin alımını kısıtlar. Topraktaki sıkışma devam ederse, bitki örtüsü
zamanla ölür ve toprak erozyona karşı savunmasız kalır.

•

Geçirimliliğin azalması: Sıkışan toprağın su geçirimliliği azalır. Bu durum, hem
yeraltı su kaynaklarının beslenmesini azaltır, hem de erozyona neden olur.

•

Yüzeysel su akışında artış: Toprağın geçirimliliğinin azalması, yüzeysel akışın
artmasına, bu durum da taşkınlara neden olur. Suyun idaresi için sürdürülebilir bir
yaklaşım uygulanmadığı durumlarda, aşırı yüzeysel akış, toprağa ve bitki örtüsüne
zarar verir. Peyzaj uygulamalarında kullanılan sert zeminler de, geçirimsiz
yüzeyler oluşturduğu için, yüzeysel akışın artmasına yol açarlar.

•

Su Kirliliği: İnşaat alanlarındaki toprak ve sert zemin yüzeylerinden akan su,
uygulamanın tipine göre değişen çeşitli kirletici maddeleri, temiz su kaynaklarına
taşır (Sites Report, 2009). Yüzeye düşen yağmur suyunu taşıdığı ve yeraltı sularına
karışan kirletici maddeler arasında, peyzajda kullanılan kimyasal haşere ilaçları,
suni gübreler ve herbesitler, deterjanlar, yağ ve gres, tuz, alkol yapısal
malzemelerin içerdiği bakır, çinko, kurşun, nitrojen, fosfor, lastik parçacıkları ve
yollardan aşınma ile serbest kalan parçacıklar sayılabilir (Council on
Environmental Quality, 2011). Kirlenmiş, kontamine olmuş yağmur suyu yüzeysel
akışı, su kaynaklarının kirlenmesinin ve su habitatının kalitesinin düşmesinin
başlıca nedenlerinden biridir. Amerikan Çevre Koruma Örgütü’ne göre bu
kirlenmeye neden olan etkenlerin başında; nitrojen, fosfor, aşırı çökelme ve nehir
kıyılarındaki yerleşimlerden kaynaklanan zararlar gelmektedir (Sustainable Sites,
2013).

•

Aşırı Çökelme: Bitkilerin azalması,

erozyon olasılığını, bu da tortu akışını

arttırır. Patojenlerden sonra, nehir ve akarsu kirliliğinin başlıca sebeplerinden biri
bu çökelmelerdir (Council on Environmental Quality, 2011).
•

Sera gazlarının artışı: Toprak organik karbonu depoladıgı için, zarar gördüğünde
ciddi miktarlarda karbon dioksit yayılır, ayrıca karbondioksitten daha yüksek
oranda ısı tutan gazlardan metan gazı ve azotoksit açığa çıkar. Bu sera gazlarının,
doğal besin döngüsü içinde yayılmaları normal boyutlarda olurken, zarar görmüs
topraklardan yayılım oranları, normalin üstünde ve zarar verici boyutlara ulaşır.
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•

Atık Oluşumu: İnşaat atıkları ve yeşil alanlarda yapılan budama ve kesim
işlemlerinden ortaya çıkan maddeler, çöp depolama alanlarına belirgin bir ek yük
getirir.

•

Su israfı: Sıkışmış ve geçirimliliği azalmış topraklarda yapılan sulamalarda, suyun
çoğu emilmeden buharlaşır veya yüzeyden akarak kaybolur, bu da su israfına
neden olur (Sites Report, 2009). Ayrıca, yapılan araştırmalara göre, peyzaj
uygulamalarında hatalı sulama tasarımı ve aşırı sulama nedeniyle, suyun yarısı
israf olmaktadır (Sustainable Sites, 2013). Amerikan Çevre Koruma Örgütü,
United States Environmental Protection Agency’nin 2007 yılında yaptığı bir
araştırmaya göre, A.B.D.’de su tüketimi, 1950 yılından beri %209 artmıştır.
Geleneksel bir bahçeli konut, tükettiği suyun %30’unu bahçe sulamada
kullanmaktadır (Silva, 2007).

•

Yayılıcı türler: Yöreye özgü olmayan, yerel bitki örtüsü ile, besin, su ve ışık için
yarışan yayılıcı bitki türleri, diğer bitki ve hayvan topluluklarına zarar verir.
Mücadele gerektiren bu türlerin çoğu, peyzaj uygulamaları ile ait olmadıkları
yerlere gelerek doğal ekosisteme karışarak, zarar vermektedir (Sustainable Sites,
2013).

•

Enerji tüketiminde artış: Ağaç, dolayısıyla da tepe tacı sayısının azalmasına
neden olan yapılaşmalar sonucu, binalar direk güneş ışığına ve rüzgara maruz
kalırlar. Bu durum yaz aylarında klima kullanımını, kış aylarında ısıtma ihtiyacını
arttırır. Yapılan çeşitli araştırmalar, ağaçların gölge sağlayarak, soğutma ihtiyacını
azalttığını göstermiştir (Sustainable Sites, 2013).

Arazi

üzerindeki

gelişimlerde,

gelişimin

kendisinden,

doğal

kaynakların

kullanımından, doğayı kirletici maddelerin yayılımından, verilen rahatsızlıktan, ve
ortaya çıkan atık maddelerden kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı, kısa, orta ve
uzun vadeli, geçici veya kalıcı, olumlu veya olumsuz etkilerin belirlenmesi, ve bu
etkilerin önlenip azaltılması, mümkün olan durumlarda dengelenmesi için neler
yapılması gerektiğinin belirlenmesi önemlidir (Wilson, 2002).
Bir gelişimle ortaya çıkan etkilere olası çözümler bulmadan önce, projenin insanlar,
hayvanlar, bitki örtüsü, toprak, su, hava, iklim ve maddi ve kültürel varlıklar
üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini belirlemek, tanımlamak, değerlendirmek
gerekir (Wilson, 2002).
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Bu amaçla kullanılan en etkili yöntem, Çevresel Etki Değerlendirmesi’dir.
”Belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlenip
değerlendirildiği, ve elde edilen bulguların, olası olumsuz etkilerini azaltmak veya
ortadan kaldırmak amacıyla çözüm bulmaya yarayan süreç” olan Çevresel Etki
Değerlendirmesi, ÇED, yeni proje ve gelişmelerin çevre üzerindeki potansiyel
etkilerinin sonuçlarının, alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve
değerlendirilmesidir (ÇED Yönetmeliği, 2012 ve Wilson, 2002).
ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini
ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği
bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden belirlenip, gerekli önlemlerin alınmasını
sağlamaktır.
1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlüğe giren Ulusal Çevre Politikası
Kanunu, National Environmental Policy Act, NEPA kapsamında dünya ile tanışan
Çevresel Etki Değerlendirmesi, ülkemizde 7 Şubat 1993 tarihinden bu yana
uygulanmaktadır. ÇED, dünya ülkelerinde bütüncül - önleyici çevresel planlama
konusunda kullanılmakta olan en etkin çevre yönetimi aracıdır (Türkçev, 2007b).
Faaliyetlerin çevresel etkilerinin belirlenmesinin ardından, olumsuz etkileri azaltmak
veya ortadan kaldırmak, daha önceden verilmiş zararları da iyileştirmek için atılması
gereken adımlar, sürdürülebilir gelişim kavramını ortaya çıkartmıştır.
1987 yılında Dünya Çevre ve Gelişim Komisyonu, zamanın Norveç başbakanı Gro
Harlem Brundtland başkanlığında, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sundugu,
tarihe Brundtland raporu olarak geçen, ”Ortak Geleceğimiz”, Our Common Future
adlı raporda, sürdürülebilir gelişimi; “gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme
yetilerini tehlikeye atmadan, günümüz gereksinimlerine cevap veren gelişimler”
olarak tanımlamıştır (UNWCED, 1987).
1998 yılında, ABD Yeşil Bina Konseyi, U.S. Green Building Council, USGBC,
çevresel sürdürülebilir yapılar için uygun standartları belirlemek ve teşvik etmek için
Enerji ve Çevre Tasarımında Öncülük, Leadership in Energy and Environmental
Design, LEED, değerlendirme sistemini geliştirmiştir.
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LEED programında, yapı endüstrisi sektöründen temsilcilerden oluşan Yeşil Bina
Konseyi üyeleri, değerlendirme için başvuran projeleri; sürdürülebilir alan
planlaması, suyun verimli kullanımı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
kullanımı, malzeme ve kaynak kullanımı ve iç ortam kalitesi alanlarında puansal
olarak değerlendirerek, sertifikalandırmaktadır.
Yeşil Bina uygulama ve değerlendirme kuruluşları tarafından, yerel ve küresel
ekolojik sorunların çoğunun, yapı sektöründen kaynaklandığı belirtilmiştir (USGBC,
2013).
Günümüzde, doğaya verilen zararları azaltabilmek için, çevre bilinci ile tasarlanan
pek

çok

yapısal

gelişiminde,

sürdürülebilirlik

ilkeleri

uygulanmaktadır.

Sürdürülebilirlik henüz, yapılaşmada yasalarla zorunlu tutulan veya denetimi olan bir
olgu

değildir,

ancak

değeri

farkedildikçe,

uygulamaların

gönüllü

olarak

değerlendirilip, başarılarının sertifika ile belgelenmesine talep de artmaktadir.
Dünya’da, yapıların sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamadaki başarı oranlarını
değerlendiren, LEED benzeri gönüllü sistemler arasında;
•

Amerikan Ulusal Standart ve Teknoloji Enstitüsü, National Institute of Standards
and Technology tarafından geliştirilmiş olan, Çevre ve Ekonomik Sürdürülebilirlik
için Yapılaşma, Building for Environmental end Economic Sustainability, BEES
(WBDG, 2013),

•

1990 yılında İngiltere’de başlatılmış olan uluslararası değerlendirme sistemi, Yapı
Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu, Building Research
Establishment Environmental Assessment Method, BREEAM,

•

Japonya’da devlet desteğiyle olusturulmuş sertifika sistemi, Yapılı Çevrenin
Verimililiği için Kapsamlı Değerlendirme Sistemi, Comprehensive Assessment
System for Built Environment Efficiency, CASBEE,

•

Alman Yeşil Bina Konseyi’nin sürdürülebilir sertifika sistemi, DGNB,

•

Uluslararası bir araştırma, değerlendirme girişimi Green Building Challenge, GBC

•

LEED ve BREEAM ölçütleri incelenerek, Avustralya Yeşil Bina Konseyi
tarafından oluşturulmuş, GREENSTAR ve
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•

1996 yılında Kanada’da geliştirilen, yapıların sürdürülebilir performanslarını
belirlemeye yarayan bir yazılım programı, Sustainable Building Tool, Sbtool,
sayılabilir.

Türkiye’de bu konuda çalışmalar yapmak ve kitlesel bilinci arttırmak hedefiyle,
2007 yılında, Çevre Dostu Binalar Derneği, Turkish Green Building Council,
ÇEDBİK, kurulmuştur (Kıncay, 2013).
En yaygın olarak kullanılan LEED, BREEAM ve DGNB, bina bazındaki projelerin,
çevre üzerindeki etkilerini ve doğal kaynakları korumadaki duyarlılıklarını
belirlemede, ölçülebilir bir referans sağlayan derecelendirme sistemleridir.
Uzun zamandır, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik kavramına bağlılığın artmasına,
sürdürülebilir yapıların, yeşil binaların inşasında uygulanabilecek standartların
geliştirilmiş olmasına rağmen, sürdürülebilir peyzaj uygulamaları ve çalışmaların
değerlendirmesi konularında girişimler yeni yeni başlamaktadır.
Peyzaj mimarlığı uygulamalarının, çevreye olumlu olduğu kadar, olumsuz etkileri de
olabildigi halde, mevcut değerlendirmeler, yeşil binaları ve sürdürülebilir yapıları
sertifikalandırmaktadır. LEED’de yapı dışında kalan alanlarla ilgili bazı krediler
bulunmaktadır ancak genel olarak dış mekan düzenlemeleri konusu, sınırlı bir şekilde
ele alınmıştır.
Bu açığı kapatmak için 2005 yılında, Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği, Austin
Texas Universitesi The Lady Bird Johnson Wildflower Center ve A.B.D. Botanik
Bahçeleri, The United States Botanic Garden ortaklığında, “Sürdürülebilir Alanlar
Girişimi”, Sustainable Sites Initiative, SITES adlı bir girişim başlatılmış ve Ekim
2007’de, sürdürülebilir peyzaj tasarımı için yeni bir derecelendirme sisteminin
geliştirildiğini açıklanmıştır (Asla News, 2007).
A.B.D. Yeşil Bina Konseyi’nin LEED derecelenedirme sistemi, nasıl binaların
çevreye olan etkilerini ölçüyorsa, SITES’da, her tipte peyzaj çalışmalarının
sürdürülebilirliğini ölçmek üzere hazırlanmış bir değerlendirme sistemidir. Gelecekte
bu projenin LEED sistemi ile birleştirilmesi planlanmaktadır (Asla News, 2009).
Kasım 2009’da Sürdürülebilir Alanlar Girişimi, A.B.D.’de yayınlanan ilk, bina
içeren veya içermeyen, sürdürülebilir peyzajlar için, tasarım, uygulama ve bakım
derecelendirme sistemi, SITES’i hayata geçirmiştir.
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Girişimin, dört yıllık bir çalışmanın ardından, sürdürülebilirlik konusu uzmanları,
bilim adamları, tasarımcılar ve kullanıcılardan

gelen verilerle

hazırladığı

derecelendirme sistemi, Yeşil Tasarım’da eksik olan halkayı tamamlamıştır (Asla
News, 2009).
The Sustainable Sites Initiative: Guidelines and Performance Benchmarks adlı
yayında, gönüllü başvurulan kredilendirme sisteminde belirtilen kurallar ve kriterler
açıklanmıştır. Bu kural ve kriterler, sürdürülebilir tasarımların ekosistemleri koruma
ve onarmayı teşvik eden temellerini oluşturmakta ve bitki örtüsü, toprak, su,
malzemeler, enerji ve kültür sistemlerinin tasarım ve yönetimi konularını ele
almaktadır (SITES, 2009).
Alan tasarımı için bu, sürdürülebilir yaklaşımlarla, akılcı tasarım, uygulama ve
bakımın,

yapılmadığı

takdirde

yok

olacak

ekosistemlerin,

onarılıp

iyileştirilmesindeki rolünü göstermektedir (Sites Report, 2009).
Yapıların dışında kalan alanlardaki çalışmaların değerlendirilmesi için geliştirilmiş
olan, LEED benzeri, gönüllü başvurulan, derecelendirme ve sertifikalandırma sistemi
SITES, sürdürülebilir dış mekanların planlamasındaki temel ilkeleri, uyulması
gerekli olan ön koşullar ve tavsiye edilen, uyulursa ek kredi alınabilecek ilkeler
olarak, dokuz başlık altında derlenmiştir. Bu ön koşul ve kredi konu başlıkları, aynı
zamanda, peyzaj mimarlığı çalışmalarının, doğal çevreye etkilerinin olumlu yönde
olabilmesi için uyulması gereken ilkeleri oluşturmaktadır (Çizelge 4.2).
SITES sisteminde bir projenin, sürdürülebilir olarak sertifikalandırılması için
çalışmalarda uyulması gereken ve tavsiye edilen temel ilkeler, şöyledir;
Ön Koşul ve Kredi Başlıkları
1. Alan Seçimi
2. Tasarım Öncesi Değerlendirme ve Planlama
3. Alan Tasarımı – Su
4. Alan Tasarımı – Toprak ve Bitki Örtüsü
5. Alan Tasarımı – Malzeme Seçimi
6. Alan Tasarımı – İnsan Sağlığı ve İyiliği
7. İnşaat
8. Operasyon ve Bakım
9. Gözlem ve Yenilik Getirme
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Çizelge 4.2 : SITES Değerlendirme Sistemi Sürdürülebilir Alan Tasarımı Ön Koşul
ve Kredi Alanları (SITES, 2009).
1. Alan Seçimi
Mevcut doğal kaynakların korunup, zarar görmüş sistemlerin onarılacağı alanlar
seçilmelidir.
Ön Koşul 1.1

Tarım alanı olarak belirlenmiş bölgelerde gelişim sınırlı tutulmalı.

Ön Koşul 1.2

Taşkın yatakları/sel havzaları korunmalı
Yeni gelişimlerin yüz yıl taşkın alanları içinde olması önlenmeli.

Ön Koşul 1.3

Sulak alanlar korunmalı.

Ön Koşul 1.4

Tehlikedeki türlerin yer aldığı habitatlar korunmalı
Bu alanlarda gelişim yapılmamalı.

Kredi 1.5

Gelişimler için kahverengi alanlar1 ve gri alanlar2 seçilmeli
Yeni gelişimler, mevcut bozulmuş alanlarda yapılmalı.

Kredi 1.6

Mevcut yerleşimlerin içindeki alanlar seçilmeli.

Kredi 1.7

Motorsuz taşıt ve toplu taşıma kullanımını teşvik eden alanlar
seçilmeli.

2. Tasarım Öncesi Değerlendirme ve Planlama
Proje başlangıcından itibaren planlama sürdürülebilir yaklaşımlarla yapılmalı.
Ön Koşul 2.1

Tasarım öncesi alan değerlendirmesi yapılmalı ve alan için uygun
sürdürülebilir yaklaşımlar değerlendirilmeli.

Ön Koşul 2.2

Entegre bir alan gelişim süreci uygulanmalı.

Kredi 2.3

Alan tasarımına kullanıcılar ve hak sahipleri de katılmalı.

1

Kahverengi alanlar, daha önceden endüstriyel amaçla kullanılmış ve kirlenmiş alanlardır.

2

Gri alanlar, daha önce üzerinde gelişim olmuş, yeniden kullanılabilecek altyapısı olan alanlardır.
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Çizelge 4.2 (devam) : SITES Değerlendirme Sistemi Sürdürülebilir Alan Tasarımı
Ön Koşul ve Kredi Alanları.
3. Alan Tasarımı – Su
Alan hidrolojisiyle bağlantılı işlem ve sistemler korunup yenilenmelidir.
Ön Koşul 3.1

Peyzaj sulamada içme suyu kullanımı %50 oranında azaltılmalı.

Kredi 3.2

Peyzaj sulamada içme suyu kullanımı %75 oranında azaltılmalı.

Kredi 3.3

Nehir kıyısı, sulak alan ve sahil tampon bölgeleri korunup yenilenmeli.

Kredi 3.4

Zarar görmüş nehir, sulak alan ve sahil şeritleri iyileştirilip eski haline
döndürülmeli.

Kredi 3.5

Yağmur suyu alanda kullanılmalı.

Kredi 3.6

Alandaki mevcut ve toplayıcı su kaynakları korunup, geliştirilmeli.

Kredi 3.7

Yağmur suyu öğeleri tasarlanıp, peyzaj elemanı olarak kullanılmalı.

Kredi 3.8

Su ve diğer kaynakların korunması için su öğeleri sağlanmalı.

4. Alan Tasarımı – Toprak ve Bitki Örtüsü
Alan toprak ve bitki örtüsü ile bağlantılı işlem ve sistemler korunup yenilenmelidir.
Ön Koşul 4.1

Tespit edilmiş yayılıcı türler kontrol altına alınmalı.

Ön Koşul 4.2

Uygun, yayılıcı olmayan türler kullanılmalı.

Ön Koşul 4.3

Toprak yönetim planı oluşturulmalı.

Kredi 4.4

Tasarım ve inşaat sırasında toprağın zarar görmesi azaltılmalı.

Kredi 4.5

Özel statüdeki tüm bitki örtüsü korunmalı.

Kredi 4.6

Alanda uygun bitki kitlesi korunup yenilenmeli.

Kredi 4.7

Yerel bitkiler kullanılmalı.

Kredi 4.8

Ekobölgeye özgü bitki toplulukları korunmalı.

Kredi 4.9

Ekobölgeye özgü bitki toplulukları yenilenmeli.

Kredi 4.10

Yapıların ısıtma ihtiyacının azaltılması için bitkiler kullanılmalı.

Kredi 4.11

Yapıların soğutma ihtiyacının azaltılması için bitkiler kullanılmalı.

Kredi 4.12

Kentsel ısı adası etkileri azaltılmalı.

Kredi 4.13

Tehlikeli orman yangını riski azaltılmalı.
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Çizelge 4.2 (devam) : SITES Değerlendirme Sistemi Sürdürülebilir Alan Tasarımı
Ön Koşul ve Kredi Alanları.
5. Alan Tasarımı – Malzeme Seçimi
Mevcut malzemelerin kullanımı, geri dönüşüm ve sürdürülebilir üretim uygulamaları
desteklenmelidir.
Ön Koşul 5.1

Tehdit altındaki ağaç türlerinden elde edilmiş ahşap kullanılmamalı.

Kredi 5.2

Alandaki yapı, sert peyzaj ve peyzaj elemanları korunmalı.

Kredi 5.3

Tasarım, malzemelerin yeniden kullanılabileceği ve minimum inşaat
atığı yaratacak şekilde yapılmalı.

Kredi 5.4

Yeniden değerlendirilebilir malzeme ve bitkiler kullanılmalı.

Kredi 5.5

Geri dönüşümle kazanılmış malzemeler kullanılmalı.

Kredi 5.6

Sertifikalı ahşap kullanılmalı.

Kredi 5.7

Yerel malzemeler kullanılmalı.

Kredi 5.8

Uçucu Organik Madde emisyonu düşük yapıştırıcı, dolgu macunu, boya
ve cila kullanılmalı.

Kredi 5.9

Bitki yetiştirmede sürdürülebilir uygulamalar desteklenmeli.

Kredi 5.10

Malzeme üretiminde sürdürülebilir uygulamalar desteklenmeli.

6. Alan Tasarımı – İnsan Sağlığı ve İyiligi
Güçlü toplum ve gözetim anlayışı oluşturulmalı
Kredi 6.1

Alan gelişiminin bölge halkına ekonomik ve sosyal getirileri
desteklenmeli (iş imkanı sağlama gibi).

Kredi 6.2

Gelişimin bölgeye getirileri vurgulanarak, alan kullanımı desteklenmeli.

Kredi 6.3

Sürdürülebilirlik anlayışı ve eğitiminin gelişimi desteklenmeli.

Kredi 6.4

Özel kültürel ve tarihi alanlar korunmalı.

Kredi 6.5

En uygun alan erişimi, güvenliği ve yön bulma sistemi sağlanmalı.

Kredi 6.6

Dış mekan fiziksel aktiviteleri için uygun alanlar sağlanmalı.

Kredi 6.7

Ruhsal yenilenme için yeşil alan manzaraları ve sessiz alanlar
sağlanmalı.

Kredi 6.8

Sosyal iletişim için dış mekanlar sağlanmalı.

Kredi 6.9

Işık kirliliği azaltılmalı.
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Çizelge 4.2 (devam): SITES Değerlendirme Sistemi Sürdürülebilir Alan Tasarımı
Ön Koşul ve Kredi Alanları.
7. İnşaat
İnşaatla bağlantılı aktivitelerin etkileri azaltılmalıdır.
Ön Koşul 7.1

İnşaat kirleticileri kontrol edilmeli ve tutulmalı.

Ön Koşul 7.2

İnşaat sırasında zarar görmüş toprak iyileştirilmeli.

Kredi 7.3

Daha önceki gelişimlerden zarar görmüş toprak iyileştirilmeli.

Kredi 7.4

İnşaat ve hafriyat malzemelerinin çöp alanlarına gitmesi önlenmeli.

Kredi 7.5

İnşaat sırasında çıkan bitki örtüsü, kaya ve toprak yeniden kullanılmalı
veya geri dönüşümü sağlanmalı.

Kredi 7.6

İnşaat sırasında sera gazı ve hava kirleticilerin oluşması azaltılmalı.

8. Operasyon ve Bakım
Alanın uzun vadede sürdürülebilirliği korunmalıdır.
Ön Koşul 8.1

Sürdürülebilir alan bakım planlaması yapılmalı.

Ön Koşul 8.2

Geri dönüştürülebilecek melzemelerin toplanıp ve saklanması için
uygun alan tesis edilmeli.

Kredi 8.3

Alandaki uygulama ve bakım sırasında ortaya çıkan organik maddelerin
geri dönüşümü sağlanmalı.

Kredi 8.4

Tüm peyzaj ve dış mekan operasyon ve bakımında enerji tüketimi
azaltılmalı.

Kredi 8.5

Peyzaj aydınlatmada yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı.

Kredi 8.6

Sigara içilen bölgelerin ayrı tutulmasıyla, alan kullanıcılarının dumana
maruz kalmaları önlenmeli.

Kredi 8.7

Peyzaj bakım aktivitelerinde sera gazı ve hava kirtetici maddelerin
oluşumu azaltılmalı.

Kredi 8.8

Yakıt tasarruflu araçların kullanımı teşvik edilmeli.

9. Gözlem ve Yenilik Getirme
Benzersiz başarı ve uzun dönem sürdürülebilirlik konusundaki bilgilere katkının
ödüllendirilmesi.
Kredi 9.1

Performans ve sürdürülebilir tasarım uygulamaları takip edilmeli.

Kredi 9.2

Alan tasarımına yenilik getirilmeli.
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4.2 Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarının Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Refahı
Üzerindeki Etkileri
Toplum sağlığı, güvenliği ve refahını koruma kavramı, tasarım mesleklerinde gerekli
bazı bilgi alanlarını belirlemede sıklıkla karşılaşılan bir olgu olmuştur.
Sağlık, güvenlik ve refah kavramları üzerinde yapılan literatür araştırmalarında,
tasarımlarda her kararın topluma değişik yollardan etkileri olduğu görülmektedir. Bu
etkilerin olumlu yönde olabilmesi, mesleğin temel bilgilerinin doğru kullanılmasına
bağlıdır.
Dünya Sağlık Örgütü, World Health Organization, WHO, sağlığı, “sadece hastalık,
sakatlık olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal, tam iyi olma durumu” olarak
tanımlamıştır (WHO, 1948). Bu tanım 1948 yılından beri değişmemiştir ancak
sağlığı etkileyen faktörlerin sayısı her yıl giderek artmaktadır. Tasarım,
kullanıcıların, Dünya Sağlık Örgütü tanımındaki iyi olma durumlarını doğrudan
etkileyen çalışmalar arasındadır.
İnsanları tehlikeye atmayan güvenli ortamlarda yaşam, tasarım meslekleri
uygulayıcılarının uzman bilgilerini kullanarak oluşturdukları mekanlarla sağlanabilir.
“İhmal, eksiklik, kusur, kaza veya hasar gibi istenmeyen durumlardan, doğal ve insan
yapımı risklerden korunmuş olma durumu” olarak tanımlanan güvenlik (Martin ve
Guerin, 2005), insanların çevreleriyle ve bu çevrelerde bulunan elemanlarla
ilişkilerini değerlendirerek, potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik
önlemlerle sağlanabilir.
“Sağlık, mutluluk, varlık ve iyi olma durumu” olarak tanımlanan refah, insanların,
sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına cevap veren mekanların tasarımı ile
korunur (Martin

ve Guerin, 2005). Tasarlanmış mekanlar, kullanıcıların yaşam

kalitesini arttırarak, duygusal ve psikolojik durumlarını etkiler. Gelişen bağlılık hissi,
mutluluk, keyif ve rahatlık, iyi olma durumunu etkiler (Demirbilek ve Sener, 2003).
Amerikan Ulusal İç Mimarlık Yeterlilik Konseyi, National Council for Interior
Design Qualification, NCIDQ, birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak ele aldığı
sağlık, güvenlik ve refahın korunmasının, düzenlemelere ve standartlara uyularak
sağlanabileceğini vurgulamıştır (Martin ve Guerin, 2005).
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Peyzaj mimarlığında sağlık, güvenlik ve refah kavramları, alanların ve kullanılan
elemanların

yapısal

özellikleri,

uygunluğu,

sağlamlığı

ve

tasarımlardaki

fonksiyonların konumları ile bağlantılı öğeler olarak tanımlanabilir.
Alan ve kullanıcılar üzerinde olumlu etkileri olabilecek ve çevresel sorunlara da
çözüm getiren; uygun gölge elemanlarının kullanımı, bitkilendirme ile kentsel ısı
adası etkilerinin azaltılması, yüzeysel su akışının kontrolü gibi çalışmalar, toplum
sağlığını olumlu yönde etkiler.
Alanın, kullanıcılarının kaza sonucu yaralanma, hatta ölümünü önleyecek veya bu
şartların oluşma potansiyelini azaltacak özellikleri; uygun basamak yükseklikleri,
yeterli rampa eğimleri, gerekli yerlerde korkulukların kullanımı, fonksiyonların
uygun yerlerde konumlandırılmaları, gerekli yerlerde yeterli aydınlatma uygulaması
gibi çalışmalar, toplumun güvenliğini sağlar.
Alanın, kullanıcıların rahat edebileceği, üzerlerinde olumlu hisler bırakacak,
kullanım amacına uygun ölçekli mekanlar, malzemeler, renkler, doğal öğelerle
bağlantı gibi özellikleri, toplum refahının gelişimine katkıda bulunur.
Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği ASLA, yetersiz veya hatalı peyzaj mimarlığı
uygulamalarının, toplum sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerini, şöyle özetlemiştir
(ASLA Fact Sheet, 2003);
1. Araç yollarının, yaya yollarının ve otopark alanlarının hatalı veya yetersiz
tasarımı, kazaların olmasına,
2. Çocuk oyun alanlarının uygun olmayan konumları ve güvenli olmayan teknik
özelliklere sahip oyun ekipmanların kullanılması, yaralanmalara,
3. Kavşak ve refüjlerde, bitkisel ve yapısal elemanların hatalı kullanımı, görüşün
engellenmesine,
4. Drenaj tesisilerinin hatalı planlanması, kirli suyun temiz su kaynaklarına
karışmasına,
5. Yağmur suyu drenaji hesaplamalarının hatalı veya eksik yapılması, taşkınlara ve
yapı ve tesislere yüksek maliyetli zararlara,
6. Arazinin hatalı şekillendirilmesi, erozyona ve doğal kaynakların zarar
görmesine neden olur.
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Amerikan Peyzaj Mimarı Kayıt Kurulu, CLARB, peyzaj mimarlığı kapsamında
toplum refahını, “günümüz ve gelecekte, doğal ve insan yapımı mekanların, sosyal,
ekonomik, psikolojik, kültürel ve fiziksel fonksiyonlarının idaresidir” şeklinde
tanımlamıştır (CLARB, 2003).
Kurulun 2003 yılında yaptırdığı bir araştırmaya göre, peyzaj mimarlığı, temeli doğal
çevrenin “iyi” oluşuna bağlı olan toplum refahını, yedi belirgin, gözlenebilen şekilde
etkilemektedir. Raporda verilen bulgulara göre peyzaj mimarlığı;
1. Çevresel sürdürülebilirliği geliştirir.
Peyzaj mimarları, uygulamalarda karşılaşılan zorluklara, doğal sistemleri koruyan
bir yaklaşımla çözümler üreterek, çevresel sürdürülebilirliği geliştirirler. Alan
tasarımının

her

aşamasında,

sürdürülebilirliği

tasarımlarla

birleştirirler.

Çalışmaları, toplum üyelerinin ortak kaynaklara ulaşımını, ve doğal kaynakların,
toplumun da katılımıyla, aktif olarak korunmasını sağlar.
2. Ekonomik sürdürülebilirliğe katkıda bulunur.
Peyzaj mimarlığı çalışmaları, konut ve ticari yapıların uzun dönemde değerlerinin
artmasını sağlayarak ekonomik sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Ekonomik
yararları arasında; suç oranında düşüş, akıllı gelişim ve büyüme, hava ve su
kalitesinin iyileşmesi, verimli ve etkili enerji kullanımı, gelişmiş yaşam kalitesinin
artması ve sağlık, ve kültürel ve rekreasyonel erişim sayılabilir.
3. Kamu sağlığı ve refahını destekler.
Peyzaj mimarlığı insan sağlığı ve refahı ile dış çevre koşulları arasındaki
baglantıları kurarak kamu sağlığı ve refahını destekler. Peyzaj projeleri, bireylerin
ve toplulukların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını doğrudan etkiler ve kalıcı iyileştirici
yararlar sağlarlar.
4. Toplumda birlik oluşturur.
Peyzaj mimarları, çekici ve işlevsel mekanlar oluşturarak, insanların çevreleri ile
iç içe olmalarını teşvik ederler, sosyal uyumun güçlendirilmesine yardımcı olurlar.
Bunun sonucunda yerel, ulusal ve küresel düzeyde, daha sağlıklı, dinamik, dirençli
toplumlar oluşur.
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5. Peyzaj bilinci ve sorumluluğunu teşvik eder.
Peyzaj mimarlığı, insanların peyzaj içindeki rollerini anlamalarına yardımcı olarak
farkındalığı arttırır ve peyzaj bilinci ve sorumluluğu teşvik eder. Peyzaj mimarlığı,
kullanıcıları;

peyzajı

anlamaya,

sağladıklarından

yararlanmaya

ve

onu

şekillendiren süreçlere katılmaya teşvik eder. İnsanlar ve çevreleri arasında
simbiyotik ve yenilenen ilişkiler kurarak, peyzaj koruması ve yönetimini destekler.
6. Estetik ve yaratıcı deneyimler sunar.
Peyzaj çalışmaları; sunduğu estetik olgularla, eğlence, hoşnutluk, uyarı veya zevk
duyularını deneyimleme firsatı sağlar. Bu konuda önemli olan, belirli tarihi
yapıların, binaların, bölgelerin, kültürel peyzajın, sanatsal objelerin ve arkeolojik
unsurların korunması ve saklanmasıdır.
7. Toplumların daha etkin işlemesini sağlar.
İnsanların çevrelerinde daha etkin işlevleri olmasını sağlayarak, toplumların daha
etkin işlemesini sağlar. Peyzaj mimarları, etkin trafik akışı, park etme, atık
toplama, geri dönüşüm, su kullanımı, drenaj, hava kalitesi, mekanların en etkili
şekilde kullanımı gibi pek çok kritik konuda, insan faaliyetlerini ve fonksiyonların
işlevlerini kolaylaştırır (CLARB, 2003).
Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği ASLA tarafından 2003 yılında hazırlanan,
“Peyzaj Mimarlığı Düzenlemeleri ve Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Refahı”,
Regulation of Landscape Architecture and the Protection of Public Health, Safety
and Welfare adlı raporda, hatalı tasarım ve peyzaj mimarlığı çalışmalarının ve
yetersiz denetiminin, ciddi,

onarılamaz zararlara neden olma potansiyeli,

uygulamalarının yol açtığı fiziksel yaralanma, yapısal hasar ve maddi zarar örnekleri
ile belirlenmiştir.
Toplum sağlığı, güvenliği ve refahının korunması için bir düzenlemenin gerekliligini
vurgulamak adına, yetkin olmayan kişilerce yapılmış, hatalı peyzaj mimarlığı
uygulamalarının neden olduğu, yaralanmalar, kalıcı hasar, hatta ölümler sonucu
açılmış çeşitli özel ve kamu davalarının incelendiği raporda, mahkeme kayıtlarıyla
belgelenmiş somut örnekler verilmiştir.
Mesleğin, çoğu zaman belgelenmedigi için bilinmeyen, hatalı veya yetersiz tasarım
ve uygulamalardan kaynaklanan olumsuz etkilerin en belirgin şekilde görüldüğü
peyzaj mimarlığı uygulama alanları ve çalışmaları şu başlık altında incelenebilir;
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Peyzaj mimarlığı çalışmalarının, olumsuz etkilerinin olabileceği uygulama alanları;
1. Alan tasarımı
2. Rekreasyon alanları
3. Çocuk oyun alanları
4. Otoyol, araç ve yaya yolları
5. Sokaklar
6. Otoparklar
Uygulama alanlarında, olumsuz etkilere neden olabilecek çalışmalar;
7. Tesviye, drenaj ve erozyon kontrolü
8. Aydınlatma
9. Bitkilendirme
10. Sulama
11. Sert zemin
12. Dış mekan yapısal elemanlarının seçimi ve kullanımı
•

Duvarlar

•

Merdivenler

•

Rampalar

•

Korkuluklar

•

Veranda ve gölge yapıları

•

Kapılar ve çitler

•

Peyzaj sınır elemanları

•

Ağaç destekleri

•

Tabelalar

Alan Tasarımı
Başlıca peyzaj mimarlığı çalışmalarından biri olan alan tasarımı, arazi üzerinde
kullanım ve aktivitelerin temel organizasyonunu sağlar.
Peyzaj mimarlığı mesleği pratiğinin teknik alanlarındaki yetersizlikten doğan
risklerle birlikte, yetkin olmayan kişilerce, hatalı veya ihmalkar yapılan alan
tasarımları, yaralanmalara, hatta ölümlere neden olabilir.
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Tasarlanan alandaki bitki, çit, duvar, donatı elemanları ve diğer çeşitli yapısal
öğelerin ihmalkar, dikkatsizce konumlandırılmaları, dik yamaçlar, su öğeleri gibi
tehlikeli olabilecek alanlara erişimin uygun şekilde engellenmemesi, uyumlu
olmayan aktivitelerin yan yana konmaları, kullanıcı sağlığı ve güvenliğini riske atar,
görüş ve gözetimi kısıtlayan tasarımlar, suç işlenme olasılığını arttırır (Schatz ve
Lafayette, 2003).
Mesleğin yetkin profesyonellerce uygulanması, tehlike oluşturabilecek durumların
önceden değerlendirilerek, bu tehlikeleri engelleyecek uygun önlemler alınmasını
sağlar.
Alan tasarımında tehlikeli olabilecek planlama hatalarından bazıları;
•

Kullanım içeren düzenlenmiş alanlarının, elektrik hatları yakınında olması gibi,
birbiriyle uyumsuz olabilecek alanların yan yana konmaları.

•

Yaya dolaşım hattında, kullanıcılar için takılma veya devrilme riski teşkil eden,
güvenliklerini tehlikeye atan heykellerin veya yapıların bulunması.

•

Tasarımın, kuytu, suç işlenmeye elverişli olabilecek, suçluların gizlenebilecekleri,
görüşün engellendigi mekanlar oluşturması.

•

Dik yamaç kenarlarında, düşmeyi engelleyici bariyerler kullanılmaması.

•

Cazip tehlikeler olarak adlandırılan öğelere erişimin engellenmemesi; örneğin
çocuk oyun alanlarının erişim önlemi alınmamış, boğulmalara neden olabilecek su
öğelerinin yakınına konmasıdır (Schatz ve Lafayette, 2003).

Alanların kullanımlarına uygun olarak konumlandırılmaları, yapısal ve donatı
elemanlarının dikkatli seçimi ve gerekli yerlerde kullanımı, bariyer, çit, kapı ve
uyarı tabelaları ile tehlikeli alanlara erişimin kontrol altında tutulması, alanın
genelinde kullanıcı güvenliğini tehlikeye atmayacak mekanların oluşturulması ile,
tasarımlardan kaynaklanan yaralanma ve ölümler büyük ölçüde önlenebilir.
Rekreasyon Alanları
Rekreasyon tesislerinin tasarımı, geniş bir yelpazade teknik bilgi ve beceri
gerektiren; hatalı planlama ve uygulamaların, tehlikeli durumlara yol açabilecek
potansiyeli olan çalışma alanlarından biridir.
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Futbol, basketbol, voleybol, tenis ve benzeri sporları, tırmanma, paten ve kaykay gibi
aktiviteleri içeren

aktif rekreasyon alanları planlamasında; spor alanlarının

konumları; ilgili spor için gerekli pota, kale, file gibi ekipmanlarin özellikleri;
tesislerin etrafindaki çitler, zemin malzemesi ve zemin drenaji, önemli yaralanmalara
neden olabilecek, tasarım ve uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktalardır.
Kullanıcıların güvenliği için özellikle önemli olan konulardan biri; aktif rekreasyon
içeren kullanım alanları etrafinda 9 m, engel içermeyen, açık bölge bırakılması,
rekreasyon alanına ulaşımı sağlayan yol dışında, bu 9 m açık alan içinde, yaya veya
araç yolu bulunmaması gereğidir (CLARB, 2008).
Peyzaj mimarlığının bir alt disiplini olan golf sahası tasarımında; tesviye, drenaj ve
bitki seçimi, aynı zamanda saha tasarımlarında, çim alanlar, yeşil alanlar ve golf
topunun konuldugu alanların birbirinden yeterince ayrı tutulmaması konuları, toplum
güvenliğini tehlikeye atabilen, yetkin profesyonellerce, uygun teknik bilgiler
doğrultusunda planlama ve uygulamanın yapılmasını gerektiren konulardandır
(Schatz ve Lafayette, 2003).
Genel olarak pasif, dingin rekreasyon alanı olarak kabul edilen parkurların tasarım ve
planlanmalarında ise, kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabilecek, kazalara neden
olabilecek, tasarım hatalarından bazıları;
•

Aynı parkuru kullanabilecek yayalarla bisikletlilerin, hareket yönünün ve
sınırlarının belli olmaması;

•

Güzergahlarda, doğal ve insan yapısı tehlikeli alanlara giriş çıkışın kontrolünde
eksiklik;

•

Dik yamaç kenarlarından geçen parkurlarda, korkuluk, duvar ve uyarıcı tabelalar
kullanılmamasıdır (Schatz ve Lafayette, 2003).

Ayrıca, yamaç kenarlarında tasarlanan parkurların oluşturdugu tehlikeli durumlar
gibi, su öğeleri içeren rekreasyon alanları da, özellikle boğulmalara neden olabileceği
için, tasarımlarında belli kurallara uyulması hayati önem taşıyan çalışma alanlarıdır.
Bir park veya rekreasyon alanının parçası olabilecek plajlar, yüzme alanları, doğal
veya yapay su öğelerinin alan tasarımlarının içine katıldığı durumlarda, derinlik
bildiren, yüzmenin uygun olmadığı öğelerde “yüzmek yasaktır” uyarısını içeren
tabelaların kullanımı ile olası tehlikelere dikkat çekilerek, kaza riski azaltılmalı, bu
öğelere çocukların kontrolsüz erişimi engellenmelidir (Schatz ve Lafayette, 2003).
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Çocuk Oyun Alanları
“Konut dışı çocuk bakım tesislerinde, çeşitli kurumlarda, apartman komplekslerinin
ortak alanlarında, şehir parklarında, restoran bahçelerinde, tatil beldelerinde,
rekreasyon alanlarında, okullarda ve diğer kamu alanlarında, altı aydan on iki yaşa
kadar çocukların kullandığı oyun ekipmanlarını içeren alanlar” (CPSC, 2010) olarak
tanımlanan çocuk oyun alanlarının tasarımları ve kullanılacak malzeme ve
ekipmanların seçiminden, çoğu zaman peyzaj mimarları sorumludur. Yetkin olmayan
kişilerce, mesleki standartlar ve belirli kurallar göz önünde bulundurulmadan, veya
hatalı, ihmalkar tasarlanan çocuk oyun alanları, ciddi yaralanmalar, hatta ölümlerle
sonuçlanabilen tehlikeli durumlar oluşmasına neden olabilir.
Yapılan bir araştırmada, Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl yaklaşık 200.000
çocuğun, çocuk oyun alanı ekipmanlarindan kaynaklanmış yaralanmalarla hastane
acil servisine gittiği saptanmıştır. 2001 – 2008 yılları arasında yapılmış araştırmada,
rapor edilen yaralanmaların başlıca nedeninin, %44’lük oranla düşmeler olduğu
saptanmış, bunu %23’le oyun ekipmanlarından kaynaklanan, takılma, sıkışma,
kesilme, ezilme gibi yaralanmaların takip ettiği belirtilmiştir (O’Brien, 2009).
Çocuk oyun alanlarında meydana gelebilecek kazaların tamamen önüne geçilemese
de yetkin payzaj mimarları, potansiyel tehlikeleri en aza indirme bilgi ve becerisine
sahiptirler.
Oyun alanlarında, alanın konumu, tasarımı ve kullanılan malzeme ve ekipmanlardan
kaynaklanabilecek

potansiyel

tehlikeler

nedeniyle,

planlama

ve

uygulama

aşamalarında dikkat edilmesi gerek konular; alan değerlendirmesi, tasarımı, ekipman
seçimi ve zeminde kullanılacak malzemeler başlıkları altında değerlendirilebilir.
Çocuk oyun alanlarının güvenli olabilmeleri için, öncelikle alanın güvenli olması
gerekir. Alanların konumlarına göre potansiyel tehlikelerin belirlenip, bu konularda
önlemler alınmalıdır. Hemen yakınında araç yolu, göl, akarsu, yamaç ve benzeri
tehlikeler varsa, bu bölgelere çocukların kontrolsüz erişimi engellenmelidir.
Peyzaj mimarları oynamayı ve hayal gücünü teşvik edecek, aynı zamanda olabilecek
en güvenli planı uygulayarak mekanlar oluşturnakla yükümlüdürler.
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Alan konumu ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasının ardından, çocuk oyun
alanlarının güvenli olabilmesi için, alan tasarımında dikkat edilmesi gereken başlıca
noktalar ve yapılması gerekenler şöyledir;
•

Çocukların güneş altında, açıkta kalmamaları için gölgelik alanlar sağlanmalıdır.

•

Alan genelinde, özellikle de oyun ekipmanlarının altında drenaj iyi olmalıdır.

•

Seçilen bitki materyali, dikenli veya zehirli olmamalıdır.

•

Alan erişilebilir olmalı, ancak giriş çıkışlar rahat olduğu kadar kontrollü de
olmalıdır.

•

Yaş gruplarına uygun tasarım yapılmalı; 2-5 yaş arası ve 5-12 yaş arası çocuklar
için ayrı oyun alanları bulunmalı (National Program for Playground Safety, 2004),
yaş gruplarına göre ayrılmış bölgelerin, tasarım ve ekipmanlarının ölçeği ile farkı
belirgin olmalı, ayrıca bu farklı alanlar, bitkisel çit gibi bir tampon bölge ile
birbirlerinden ayrılmalıdır.

•

Çelişen aktiviteler aynı bölgede olmamalı; fiziksel aktivitelerle, kum havuzları gibi
daha az hareket içeren aktiviteler birbirinden ayrı yerlerde olmalı, talebin fazla
olduğu oyun ekipmanları, uzun sıraların oluşmasını önlemek için alanın değişik
noktalarına dağıtılmalıdır.

•

Uyarı tabelaları kullanılmalı; tabelalarda, sırada beklenmesi, oyun ekipmanlarının
amaç dışı kullanılmaması gibi genel davranış kuralları belirtilmelidir. Araştırmalar
2-5 yaş grubu çocukların, üç kuralı, 5-12 yaş grubu çocukların beş kurala kadar
hatırlayabildiğini göstermiştir (National Program for Playground Safety, 2004).

•

Gözetimin sağlanabilmesi, çoğu kazanın meydana gelmeden engellenebilmesi için,
çocuk oyun alanı tasarımlarında dikkat edilmesi gereken konuların başında
gelmektedir. Çocuklar, oyun alanlarındayken mutlaka yetişkin gözetiminde olmalı,
oyun ekipmanlarının üstünde veya içindeyken görünebilmelidirler. Gözetimin
sağlıklı yapılabilmesi için görüş engellenmemiş olmalı, kör noktalar kalmamalı,
tünel ve benzeri bölmelerin pleksi gibi saydam malzemelerle yapılarak,
yetişkinlerin oyun alanlarındaki çocuklarını rahatlıkla görebilmelerine olanak
sağlanmalıdır (Schatz ve Lafayette, 2003).

Oyun alanlarının güvenli olabilmesi için, tasarımları kadar içerdiği ekipmanların da
uygun ve güvenli olması gerekir.
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Oyun ekipmanlarından kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi için; boyut, özellik, ve
malzemelerin seçiminde, birbirleriyle aralarındaki mesafenin planlanmasında ve
donanımların durumu etkileyen bakım sürecinde yapılması gerekenler şöyledir;
•

Ekipmanlar, 2.5 m’den yüksek olmamalıdır.

•

Platform ve rampalar gibi yükseltilmiş zeminlerde, düşmeyi engelleyici
korkuluklar kullanılmalıdır.

•

Açıklıklar, aralıklar, kırık, çatlak, eksik, paslanmış parçalar olmamalı, açık kanca
veya çıkıntılı cıvata uçları yer almamalı, sivri uç ve kenarların olmamasına özen
gösterilmelidir.

•

75 cm’den yüksek oyun ekipmanları arasında 2.75 m mesafe bırakılmalıdır.

•

Çocukların sıkışabileceği oyun ekipmanlarında, korkuluklar veya tırmanma
merdivenleri arasındaki açıklıklar ya 9 cm’den dar vaya 22 cm’den geniş olmalıdır
(CPSC, 2010).

•

Amaç dışı kullanım engellenmeli, örneğin tırmanılmaması gereken yerlerde
tırmanılabilir yüzeyler olmamalıdır (Schatz ve Lafayette, 2003).

Çocuk oyun alanlarında meydana gelen yaralanmaların başlıca nedeni olan
düşmelere karşı alınabilecek önlemler, tasarımında göz önüne alınması gereken en
önemli noktalardan biridir.
Planlama

ve

ekipmanların

seçiminde

dikkat

edilmesi

gereken

konuların

sağlanmasının ardından, güvenli bir çocuk oyun alan için, düşme bölgeleri olarak
adlandırılan, oyun ekipmanlarının altı ve çevresindeki alanların zeminlerinin,
düşüldüğünde en az yaralanmaya neden olacak malzemelerden yapılması önemlidir.
•

Oyun ekipmanlarının altı ve çevresinde, su birikimlerinin önlenmesi için iyi bir
drenaj sağlanmalı; bunun için alt toprak veya sert zeminlerin üzerinde 7-15 cm
drenaj için mıcır veya çakıl, üzerinde jeotekstil membran, onun üzerinde de en az
30 cm uygun malzeme olmalıdır.

•

Çocuk oyun alanları düşme bölgelerinde, drenaji iyi sağlanmış zeminler için
uygun malzemeler; en az 30 cm talaş, malç, kum veya küçük yuvarlak çakıldır.

•

Koruyucu zemin, ekipmanların çevresinden her yönde, 2m daha geniş tutulmalıdır.
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•

Özellikle oyun ekipmanlarının altındaki zeminler, asfalt, beton gibi sert yüzeyler
olmamalıdır. Araştırmalar, 30 cm yükseklikten betona düşen çocukların sarsıntı
geçirebildiğini, 2.5 m’den düşmenin, saatte 50 km hızla duvara çarpmayla eş
değerde olduğunu göstermiştir (National Program for Playground Safety, 2004).

•

Zeminde takılıp düşmelere neden olabilecek öğelerin bulunmamasına dikkat
edilmeli, özellikle oyun ekipmanlarının beton pabuçlarının açıkta kalmamış
olmasına özen gösterilmelidir. Araştırmalarda, düşünce başın açıkta kalmış beton
pabuca çarpmasıyla, ölüme varan ciddi yaralanmaların olduğu belirlenmiştir
(O’Brien, 2009).

Araç ve Yaya Yolları
Bulvar, refüj, otoyol bitkisel düzenlemeleri, çevre yolu geliştirme ve konut alanı yol
tasarım planlarını içeren çalışmalar, sürücü görüş açısı ve trafiğin akışının güvenliği
için özel teknik bilgi ve beceri gerektiren konular arasındadır. Yayalar, bisikletliler
ve diğer araçsız trafik ile ilgili, kullanıcı güvenliğini etkileyen noktalar sokak
tasarımı ve otopark tasarımı başlıklarında ele alınmıştır.
Çoğunlukla yanlış bitkilendirmeden kaynaklanan görüş engellenmeleri, kazalara,
ölümlerin bile olabildigi fiziksel yaralanmalara neden olabilmektedir.
Bu alanlardaki çalışmalar toplum sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkileyecek
potansiyele sahiptir. Tasarım ve uygulamaların güvenli olması için;
•

Yol kenarlarında kullanılan bitkiler, tabelaları kapatmamalı, görüş mesafesini ve
açısını kısıtlamamalıdır.

•

Kavşaklarda görüşün engellenmemesi için alçak bitki türleri kullanılmalıdır.

•

Mevcut yollara bağlantı planlarını içeren projelerde, trafik kontrol gereçlerinin
teknik bilgilerine dikkat edilmeli.

•

Gerekli yer ve durumlarda, kalıcı veya geçici uyarı işaretleri kullanılmalıdır.

•

Uygun bitki seçimi ve bakım ile, tehlike unsuru olabilecek döküntüler
önlenmelidir (Schatz ve Lafayette, 2003).
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Sokaklar
Döşeme, aydınlatma elemanları, yol ağaçları, tabelalar ve diğer kentsel donatı
öğelerini içeren sokak tasarımları, tasarım mesleklerinin diğer yapısal mekanları gibi,
pek çok insan tarafından kullanılır.
Sokak tasarımlarındaki potansiyel tehlikeler, aydınlatma, alan tasarımı, tesviye,
drenaj, dış mekan yapıları ve peyzaj mimarlığı alanında teknik beceri gerektiren
diğer elemanların yetkin bir şekilde tasarım ve uygulama eksikliğinden kaynaklanır.
Hatalı sokak tasarımlarında, tabela, bitki saksıları ve altyapı ekipmanları gibi kentsel
donatı elemanları, takılıp düşme tehlikesi oluştururlar. Özellikle mazgalların
çevreleri, yuvalarına tam oturmamaları, zeminle aralarında yükseklik farklarının
oluşması, takılmalara, tökezlenmelere neden olur. Ağaç ızgaralarının hatalı tasarım,
konum ve uygulaması da, takılıp düşmelere neden olabilmektedir.
Kaldırımda, yürüme yolu üzerindeki engeller, yaya hareketini kısıtlayan

çitler,

bitkiler, donatılar, yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olarak tehlike
oluştururlar.
Sokak tasarımlarının güvenli olabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan
bazıları;
•

Kaygan olmayan, uygun döşeme malzemeleri seçmek,

•

Düşme tehlikesi yaratabilecek durumları ortadan kaldırmak veya mevcut tehlikeye
dikkat çekerek önlemek için uyarıcı tabelalar kullanmak,

•

Yayalar için açık, engelsiz bir yol sağlamak,

•

Kaldırım – yol bağlantı noktalarında, yapısal ve bitkisel materyalin görüşü
engellemesini önlemek.

•

Kot farkı olan yerlerde korkuluk ve trabzanlar kullanmaktır (Schatz ve Lafayette,
2003).

Otoparklar
Peyzaj mimarlığı çalışmaları kapsamında sıklıkla tasarlanan ticari ve kurumsal
yapıların otopark alanları, kullanıcıların güvenliği ile bağlantılı konular içeren,
yeterli bilgi ve becerisi olan yetkin profesyonellerce planlanması gereken alanlar
arasındadır.
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Yayaları, bisikletlileri ve motorlu taşıtları bir yerden diğerine güvenle yönlendirmesi
gereken otopark tasarımlarındaki hatalar, çeşitli tehlikelere neden olabilirler.
Özellikle yayalar için tehlike oluşturacak durumları azaltan taşıt trafiği düzenlemesi,
güvenli ve etkili otopark alan tasarımında özellikle önemlidir.
Hatalı tasarımlardan kaynaklanabilecek tehlikelerin başında, araçların, kaldırım ve
diğer araç olmayan alanlarda yayalara çarpmalarını önlemek için yeterli bariyer
kullanılmaması gelir.
Otopark tasarımlarının güvenli olması için;
•

Araç trafiği ile çevrili mekanlar, tampon bölgeler veya bariyerlerle korunmalıdır.

•

Yaya geçiş bölgelerinde, hız tümsekleri kullanılmalıdır.

•

Otoparklarla kaldırım arasında, güvenli bağlantı sağlanmalıdır (Schatz ve
Lafayette, 2003).

•

Otoparkların tasarımı, araçların yola, ana dolaşım arterlerine veya girişe, geri geri
çıkmalarını gerektirmemelidir (CLARB, 2008).

Tesviye, Drenaj ve Erozyon Kontrolü
Çeşitli ölçeklerde hafriyat ve toprak çalışmalarının yer aldığı topoğrafyanın
modifikasyonu, toplum sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileme potansiyeline
sahiptir. Uygulamalarda;
•

Stabil olmayan yamaçlar;

•

Tesviyenin homojen yapılmamasından kaynaklanan ani kot farkları;

•

Hatalı veya yetersiz drenaj;

•

Yağmur suyu giderlerinin düzgün yapılmaması;

•

İyi tasarlanmamış gider girişleri ve kanalizasyon ve

•

Kontrol altına alınmamış erozyon,

ölümle bile sonuçlanabilecek yaralanmaların kaynağı olabilmektedir (Schatz ve
Lafayette, 2003).
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Tesviye
Gevşek toprak yığınının dengeli, durağan kalabileceği maksimum eğim veya açı, şev
açısı olarak adlandırılır. Doğal eğimlerin şev açısı 25 – 40 derece arasındadır ancak
bu açı, parçacıkların boyutuna, şekillerine; yuvarlak veya köşeli oluşlarına, ve ıslak
veya kuru oluşlarına bağlıdır (Reynolds, 2012).
Eğimli toprak parçalarının, yamaçların, dengeli, durağan kalabilecekleri, maksimum
şev açısı, toprağın sıkışması ve yamaçların pratik limitleri gibi teknik bilgi ve beceri
gerektiren tesviye çalışmaları, toplum sağlığı ve güvenliğini doğrudan etkileyen
çalışmalar olarak, planlama ve uygulamalarının yetkin profesyonellerce yapılması
gereken alanlardandır (Schatz ve Lafayette, 2003).
Toprak alanlarda ve yürüme yollarında tesviyenin güvenli olması için şev açısı kadar
önemli, dikkat edilmesi gereken konulardan bazıları;
•

Yapılarla bağlantılı, bitmiş zemin yükseklikleri,

•

Eğimin binalardan ters yöne, dışa doğru verilmesi,

•

Tesviyenin bir bölgede yapılıp, alan genelinde bölgeler arasında kot farkları
bırakılmaması ve

•

Tesviye çalışmalarının yapıldığı alanların, geçici olarak çitle çevrilmeleridir.

Drenaj
Teknik bilgi ve beceri gerektiren konulardan biri de, yağmur suyunun yüzeylerde
birikimi ve akışının kontrolüdür.
Bu konudaki yetersizlik, ihmal ve hatalar, araçlar, yayalar, bisikletliler tarafından
kullanılan bölgelerde su birikmelerine, buzlanma ve kazalara, ayrıca oluşan durgun
suda, böcek ve zararlıların çoğalması gibi istenmeyen durumlara neden olur.
Yağmur suyunun birikiminin engellenip, kontrollü bir şekilde, yapıların aksi
yönünde drene edilmesi, su kalitesi ve taşkın kontrolü açılarından da önemlidir.
Toprak altı drenaj sistemlerinin planlama ve uygulamaları sırasında, gider ve
kanalizasyon bağlantılarının uygun yapılması, gider kapaklarının, mazgalların
yüzeyde kalan kısımlarının takılıp düşmelere neden olmayacak şekilde olması, dikkat
edilmesi gereken konular arasındadır.
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Erozyon Kontrolü
Yapısal hasarlar kadar, kontrolsüz yağmur suyu akışı ile aşındırıcı çökeltilerin de
taşınmasına neden olan erozyonun, önemli hayati tehlikeleri vardır. Toprağın araç ve
yaya yollarına kayması, ölümcül kazalara neden olabilmektedir (Schatz ve Lafayette,
2003).
Aydınlatma
Dış

mekan aydınlatma

uygulamaları,

tasarım

hizmetlerinde toplumun

ve

kullanıcıların güvenliğinin korunması açısından, mesleki bilgi ve becerinin gerekli
olduğu başlıca alanlardandır.
Peyzaj mimarlığı projelerinin önemli bir parçası olan aydınlatma uygulamaları,
karanlıkta, yürüme ve araç yollarının, giriş çıkışların, basamakların, rampaların,
duvarların ve benzeri yapıların görünmelerini sağlayarak, bu alanların güvenli
kullanımlarını sağlamakta, mekanları genel olarak daha güvenli kılmaktadır.
Aydınlatma tasarımının gerekli teknik yeterliliklere sahip olmayan kişilerce
yapılması, fonksiyonel konulardaki hatalarlar, aydınlatma elemanları hakkında teknik
bilgi eksikliği, elemanların yetkin olmayan kişilerce montajı, montajın gerekli teknik
kurallara uyulmadan veya hatalı yapılması, çeşitli fiziksel yaralanmalara, hatta
ölümlere neden olabilmektedir.
Temel güvenlik şartlarının yerine getirilmediği durumlarda ölümlerin bile olabildiği,
ciddi yaralanmalara neden olabilme potansiyeli olan aydınlatma uygulamalarında
tehlikeler; hem dış mekan veya su altı aydınlatma elemanlarından doğrudan elektrik
çarpmasından, hem de zayıf aydınlatma tasarımları sonucunda, karanlıkta kalan
bölgelerden kaynaklanır.
Aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda, dış mekanlar gece yayalar, bisikletliler
ve diğer trafik hareketi için güvenli olmayan şartlar oluşturur, zayıf aydınlatma olan
yerlerde, görüşün kısıtlanması nedeniyle çeşitli tehlikeler doğar. Karanlıkta kalan
bölgelerde, kot farkları, buzlanmalar gibi tehlike unsurlarının görülememesi, takılıp,
kayıp düşmelere, araç ve yaya kazalarına neden olur. Ayrıca karanlıkta kalan
bölgelerde suç işlenme olasılığı artmaktadır.
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Çevresel Tasarım ile Suç Önleme, Crime Prevention Through Environmental
Design, CPTED, alanında yapılan çalışmalar, profesyonel aydınlatma tasarımlarının,
suç işlenme oranlarını düşürdüğünü göstermiştir. Aydınlatma elemanlarının uygun
yerlere ve yeterli aralıklarla yerleştirilmesi, karanlık bölgelerin oluşumunu
engellemekte,

görünürlüğü

sağlamakta

ve

bu

alanlarda

suç

işlenmesinin

önlenmesinde etkili olmaktadır (Newman, 1973).
Dış mekan aydınlatmasının yeterince güvenli olabilmesi için;
•

Hem genel olarak alan, hem de dolaşım hatları, giriş çıkış noktaları ve tabelalar,
alçak ve yüksek aydınlatma elemanları ile aydınlatılmalıdır.

•

Kullanıcıların görme ve görünebilmeleri sağlamalıdır.

•

Karanlık, kuytu alanlar bırakılmamalıdır.

•

Kullanılması istenmeyen bölgelerde, o bölgelerin kullanıma açık veya güvenli
olduğu izlenimini verebilecek aydınlatma yapılmamalıdır.

•

Az sayıda yüksek voltajlı aydınlatma elemanları yerine, düşük voltajlı elemanların
sayıca daha çok kullanımı ile, gölge oluşumu ve aşırı parlaklık önlenmelidir.

•

Aydınlatma elemanlarının bitkiler tarafından kapatılmamasına, hem yerleştirilirken
hem de bakımları sırasında dikkat edilmelidir (CPTED Guidebook, 2003).

Temel düzeyde bir aydınlatmanın, yaklaşık 10 m’den insan yüzünün seçilebileceği
şekilde olması gerekir (CPTED Guidebook, 2003).
Uygun olmayan ve hatalı tasarlanan ve monte edilen aydınlatma elemanları, güvenli
olmayan durumlara neden olduğu gibi gereksiz elektik tüketimine de neden olur.
Dış mekan aydınlatmada, elemanların konumları, yaydıkları ışığın miktarı, zamanı,
süresi ve rengi dikkatle planlanmalıdır.
Çok ışık, iyi anlamına gelmez. Aşırı aydınlatma, göz kamaşmasına yol açar, görüşü
engelleyerek çeşitli kazalara neden olabilir (Fairfax County, 2003). Ayrıca, yapay
ışık kaynaklarından yayılan ışığın fazlası, ışık kirliliğine neden olur (Dark Sky
Society, 2009).
İyi aydınlatma, insanların görebilmesi ve görsel aktivitelerini güvenli bir şekilde
yapabilmesini sağlar. Aynı zamanda dikkati belli bir noktaya çeker, sosyal iletişimi
etkiler, mekanları güzelleştirir ve güvenliği sağlar (ANSI, 2013).
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Bitkilendirme
Tasarım çalışmalarında peyzaj mimarlarının sorumlu olduğu başlıca alanlardan biri,
bitki materyalidir. Gölge sağlama, dikey boyut kazandırma, mimari denge katma gibi
görsel ve işlevsel katkıları olan bitkiler, alanlara değerli eklemeler oldukları kadar
kullanıcılar için tehlikeli de olabilirler. Tehlikelerin önlenmesi için, düzenlenen alana
dışarıdan getirilecek bitkilerin seçiminin yanı sıra, alandaki mevcut bitkilerin
belirlenmesi ve incelenmesi de önemlidir.
Tasarım meslekleri içinde, özellikle peyzaj mimarları, bitki bilimi konusunda eğitim
aldıkları için, alanlarda amaçlanan kullanıma uygun türlerin seçiminde, mevcut
bitkilerin özelliklerine göre tehlikeli olabilecek türleri belirlemede ve gerekli
önlemlerin alınması konusunda bilgili ve yetkindirler.
Kullanıcı aktivitelerinin dikenli veya zehirli bitkilere, zayıf dallara, aşırı ağaç
döküntüsüne yakın olduğu planlarda, bitki materyali, kullanıcıların sağlığı ve
güvenliğini tehlikeye atar (Schatz ve Lafayette, 2003).
Bitki materyallerinden kaynaklanan yaralanmalar, dikenli ve zehirli bitkilerden
doğrudan olabildiği gibi, zayıf, kurumuş, sığ ve sıkışık köklü veya dal yapısı
zayıflamış ağaçların devrilmesi, ve dalların düşmesinden de kaynaklanabilir. Ayrıca
hem meyve, hem de aşırı yaprak şeklindeki bitki döküntüleri, kaymalara neden
olarak, yayaların düşmesine ve araçların kaza yapmasına yol açar.
Örnegin, Amerikan Sığlası Liquidambar styraciflua’nın,

peyzaj projelerinde

kullanımı, bazı durumlarda istenmeyen veya tehlikeli olabilecek bir ağaçtır. Olgun
ağaçlardan düşen oldukça büyük ve yuvarlak meyveler, kayıp düşmelere neden
olabileceği için, yaya yolları yakınına dikilmeleri uygun değildir.
Gladiçya ağacı, Gleditsia triacanthos, gövdesindeki dikenler nedeniyle, çocuk oyun
alanlarına, piknik ve rekreasyon alanlarına dikilmesi uygun olmayan bir türdür.
Dış mekanların planlanmasında, düzenlenen alandaki kullanıma uygun bitkiler
seçilmeli, mevcut bitki veya döküntünün tehlikeli olabileceği durumlarda, aktiviteler
riskli olabilecek bu türlerinin yakınına konmamalı, bitkilerin düzenli bakım ve
budamaları yapılarak, gerekli durumlarda ağaç destekleriyle bağlanarak, devrilme
tehlikelerinin önüne geçilmelidir (Schatz ve Lafayette, 2003).
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Sulama
Tipik bir sulama projesinde, yürüme yolları, çim alanlar ve bitki tarhlarının kenarına
konan fıskiyeler ve sulama başlıklarının, konumları ve yüksekliklerinde yapılan
planlama ve uygulama hataları, takılıp düşmelere, suyun yürüme alanlarını ıslatması
kaymalara, fazla yapılan sulama göllenmelere, drenaj problemlerine neden
olmaktadır.
Sert Zemin
Tasarımla bağlantılı yaralanmaların başlıca nedenleri, uygun olmayan döşeme
malzemelerinin seçimi ve uygulamanın yeterince iyi yapılmadığı durumlarda
zemindeki yükseklik farklarıdır. Tesviyenin iyi yapılmaması, özellikle ıslanınca
kaygan olan döşeme malzemeleri ve 1cm’lik yükseklik farkı bile, kayıp, takılıp
düşmelere, bazıları ciddi, çeşitli yaralanmalarla neden olur, güvenli olmayan tehlikeli
durumlar yaratır (Schatz ve Lafayette, 2003).
Dış Mekan Yapısal Elemanları
Genel olarak dış mekanların geliştirmesi ve tasarımlarından sorumlu bir meslek dalı
olan peyzaj mimarlığı çalışmalarında, geniş bir yelpazede çeşitli yapı malzemeleri
kullanılır. Bu yapı malzemelerinin çoğunun, plana uygun olmayan şekillerde, teknik
bilgilere uyulmadan veya yeterli hassasiyet gösterilmeden kullanımları, toplum
sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atan durumlara neden olabilmektedir.
Yaygın olarak kullanılan malzemelerden, peyzaj sınır elemanları, ağaç destekleri,
kapı, çit ve tabelaların, tasarım ve uygulamalarında yapılan hata veya ihmaller,
kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabilecek niteliktedir.
Kullanıcı güvenliğinin sağlanması için, özel teknik bilgi ve becerisi olan yetkin
profesyonellerce tasarlanması gereken öğeler; duvarlar, merdivenler, rampalar,
verandalar ve benzeri, dış mekan yapısal elemanlarıdır.
Duvarlar
Peyzaj mimarları dış mekan yapısal elemanları olan çeşitli tipte duvarları tasarlarlar,
uygularlar ve yapımlarını denetlerler. Özellikle, alan veya yol çalışmalarında dolgu
veya tesviye yapılan yerlerde kullanılan istinat duvarları, teknik bilgilere uygun
olmadan yapıldığı durumlarda, ciddi tehlikeler doğurabilir.
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Uygun pabuç, yeterli güçlendirme ve yeterli drenaj sağlanmadan yapılan istinat
duvarlarının devrilme riski, dolayısıyla kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atma
potansiyeli vardır.
Ayrıca, perdeleme amaçlı, anıtsal veya farklı diğer amaçlara hizmet eden serbest
duran dış mekan duvarlarının da tasarım ve uygulamalarındaki yetersizlik, ihmal ve
hatalar, yeterli desteği ve mukavemeti olmayan duvarların devrilme riskini arttırır
(Schatz ve Lafayette, 2003).
Merdivenler
Hatalı tasarlanan merdivenlerin, kullanıcılar için güvenli olmayan, potansiyel
tehlikeleri;

yanlış

kullanılan

malzemeden,

tutarlı,

düzgün

olmayan

rıht

yüksekliklerinden, yetersiz trabzan, korkuluk kullanımından ve basamaklarda drenaj
eksikliği nedeniyle su birikmeleri ve buzlanmalardan kaynaklanır. Kaygan olmayan
malzemelerin seçimi, ergonomik rıht, basgıç ve sahanlık boyutları, gerekli yerlerde
kullanılan trabzan ve korkulukların dikmeleri arasındaki mesafe, güvenli merdiven
tasarımlarında dikkat edilmesi gereken konulardır.
Merdivenlerin güvenli olabilmeleri için;
•

Basamaklarda rıht yüksekliği, maksimum 17.5 cm, minimum 10 cm olmalıdır.

•

Minimum basgıç genişliği 27.5 cm olmalıdır. Basgıçlarda drenaj ve su birikimi ve
buzlanma riskini azaltmak için, arkadan öne doğru, %2’lik bir eğim verilmelidir.

•

Genişliği 1.1 m’yi geçen basamakların iki kenarında kesintisiz trabzan olması
gereklidir. Basamakların her noktasından 0.75 m içinde ulaşılabilecek bir trabzan
olması için basamak ortalarında da trabzan bulunmalıdır. Genişliği 1.1 m’den az
olan basamaklarda sadece bir trabzan kullanılabilir.

•

Trabzanlar alt ve üst basamaktan en az 30 cm artı bir basgıç kadar devam etmeli
ve bu kısımlar yere paralel olmalıdır.

•

Trabzan ve duvar arasında en az 4 cm aralık olmalıdır.

•

Trabzanın tutulacak kısmının üstü basgıçlardan 85 cm – 105 cm mesafe arasına
monte edilmiş olmalıdır.

•

Trabzanların bitiş noktaları, ya yuvarlatılmış olmalı ya da yere, duvara veya
dikmeye doğru yumuşak bir biçimde döndürülmüş olmalıdır (CLARB, 2008).
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Rampalar
Hatalı tasarlandıklarında, kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atabilecek yapısal
elemanlardan biri de rampalardır. Tekerlekli sandalye, servis/teslimat, çocuk arabası
gibi farklı ihtiyaçlara hizmet veren ve çeşitli kullanıcılar tarafından kullanılan
rampların tasarım kriterlerine uyum, kullanıcıların güvenliği açısından önemlidir.
Rampaların eğiminin çok dik veya yetersiz oluşu, hem rahat kullanımları hem de
güvenlikleri açısından dikkat edilmesi gereken konulardır. Ayrıca, çocuklar için
tehlikeli olabilecekleri için, rampaların erişiminin de kontrollü olması gereklidir.
Kullanıcıların güvenliği ve rahatı için kaldırımlarda, yolların kaldırımla kesiştiği
noktalarda, rampa bulunmalıdır. Eğimi %5’ten fazla olan alanlar, rampa olarak kabul
edilir. Güvenli rampa özellikleri şöyledir;
•

Minimum rampa genişliği 1m olmalıdır.

•

Kaldırım rampalarının maksimum eğimi 1:12 olmalıdır.

•

Rampalardan yaya yoluna, oluklara veya yola geçisler aynı hizada olmalı,
ani/tutarsız yükseklikler olmamalıdır.

•

Kaldırım rampalarının minimum genişliği, üç yana eğimli rampalarda, eğimli yan
kısımlar hariç 1m olmalıdır.

•

Yayaların yürüme hattı üzerinde bulunan veya trabzan veya korkuluk içermeyen
kaldırım rampaları, üç yöne eğimli olmalıdır. Yan kısımların maksimum eğimi 1:12
olmalıdır. Yayaların rampaya dik yürümeyeceği durumlarda, tek yöne eğimli
rampalar kullanılmalıdır.

•

Rampalar, mümkün olabilecek en az eğimli olacak şekilde tasarlanmalıdır. Yeni
inşa edilen bir rampanın maksimum egimi 1:12 olmalıdır. Rampanın alt kısmı ile
üst kısmı arasındaki kot farkı maksimum 0.75 m olmalıdır.

•

Rampaların alt ve üst kısımlarında sahanlık olması gereklidir. Sahanlıkların
özellikle şöyle olmalıdır;

•

Sahanlık drenaj için %2 eğimli olmalıdır.

•

Sahanlığın genişliği en az bağlantılı olduğu rampa kadar olmalıdır.

•

Sahanlık uzunluğu minimum 1.5 m olmalıdır.

•

Eğer rampa sahanlıkta yön değiştiriyorsa, minimum sahanlık ölçüleri, 1.5 x 1.5 m
olmalıdır.

•

Rampa ve sahanlık yüzeylerinin çapraz eğimleri %2’den fazla olmamalıdır
(CLARB, 2008).
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•

Yükseltisi 15 cm’yi aşan rampalarda veya 1.8 m den daha uzun olan rampalarda,
rampanın her iki tarafinda korkuluk/trabzan olması gerekir.

•

Trabzanlar, rampa bitişinden sonra 30 cm devam etmeli ve bu kısımlar yere paralel
olmalıdır.

•

Trabzan uzantıları bitişik yaya yollarında devam etmemelidir.

•

Trabzan ve duvar arasındaki net mesafe 3.8 cm olmalıdır.

•

Trabzanın tutulacak üst yüzeyi rampa yüzeyinden 85 cm ile 105 cm arasında monte
edilmelidir.

•

Trabzan bitişleri ya yuvarlatılmış olmalı ya da zemine, dikmeye veya duvara doğru
döndürülmüş olmalıdır (CLARB, 2008).

Korkuluklar
Korkuluklar, dış mekan merdiven sahanlıklarının, rampaların ve terasların, aynı
zamanda yamaç kenarlarının ve tehlikeli olabilecek öğelerin çevresinde olması
gereken yapısal elemanlardır.
Gerekli yerlerde kullanılmamaları ve uygun olmayan şekilde tasarlanıp, montajlari
ölümlerle bile sonuçlanabilecek düşmelere neden olabilir.
Güvenli korkuluk tasarımınında dikkat edilmesi gereken noktalar arasında,
korkulukların gerekli yerlede kullanılması kadar, yükseklikleri, dikmeleri arasındaki
mesafe ve bağlantı elemanlarının uygunluğu, düzgünlüğü ve sağlamlığı yer alır.
Kullanıcıların güvenliği için;
•

Yüksekten geçen yürüme yollarının açık taraflarında, yaya yolundan alçakta olan
kota düşmeleri engellemek için korkuluk bulunmalıdır.

•

İstinat duvarının herhangi bir tarafinda kot farkının 0.75 m’yi geçtiği ve bu istinat
duvarının üst kısmının, yaya yolu, otopark alanı veya özel araç yoluna 1 m’den
yakın olduğu durumlarda korkuluk kullanmak gereklidir.

•

Korkuluklar, bitişik yaya yolundan dikey olarak 1.1 m yüksekliğinde olmalıdır.

•

Açık korkulukların, korkuluk çubukları veya açıklıkları, arasından 10 cm çapında
bir kürenin geçemeyeceği sıklıkta olmalıdır (CLARB, 2008).
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Veranda ve Gölge Yapıları
Temel yapısal prensiplere, gerekli yapı detaylarına uygun olmadan tasarlanan ve
uygulanan, bağlantı elemanlarının uygun kullanılmadığı, gazebo gibi gölge yapıları
ve platform, teras, ahşap yürüme yolları gibi yapısal öğeler, güvenli olmayan şartlar
oluşturarak, kullanıcıların yaralanmalarına neden olabilmektedir.
Kapılar ve Çitler
Dış mekan planlamada, kapı ve çitlerin kullanımı, tehlikeli alanlara giriş çıkışın
yeterli derecede kontrol edilmesini sağlayan yapısal elemanlar olarak önemlidir.
Gerekli yerlerde kullanılmamaları, olumsuz sonuçlar doğurabildigi gibi, kapı ve
çitlerin kendileri de, yanlış tasarlandıkları ve uygulandıklarında, uygun monte
edilmediklerinde, devrilerek, rüzgarla, istenmeyen zaman ve yönde hareket ederek,
yaralanmalara neden olabilmektedir.
Peyzaj sınır elemanları
Yoğun yaya trafiği olan, yaya yolu - çim alan - bitkisel alan geçiş bölgelerinde
kullanılan peyzaj sınır elemanlarının hatalı konumları ve yükseklikleri de takılıp
düşmelere neden olabilmektedir.
Ağaç destekleri
Standart peyzaj mimarlığı detaylarından olan ve yaygın olarak kullanılan, ağaç
etrafina dikilen destekler ve ağaç korumalarının konumları, hareketi kısıtlayıp,
engelleyebilmekte, yayaların araç yolunu kullanmalarını zorunlu hale getirerek,
tehlikeli durumlara neden olabilmektedir.
Tabelalar
Dış mekan tasarımlarında gerekli yerlerde tabela ve işaretlerin kullanımı, potansiyel
tehlikelere uyarı sağlayarak, kazaları, yaralanmaları önlemektedir. Bu nedenle eksik
kullanımları, bir tasarım hatası olarak, kullanıcı güvenliğini tehlikeye atmaktadır.
“Dik Yamaç”, “Sığ Su”, “Hız Tümseği” gibi, tehlikelere dikkat çeken tabelaların
kullanımı, uygulanmış tasarımlarda olduğu kadar yapım aşamasındaki projelerde de
güvenlik önlemi olarak önemlidir (Schatz, ve Lafayette, 2003).
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Mali Zararlar
Peyzaj mimarlığı uygulama alanlarındaki çalışmaların hatalı veya ihmalkar
yapılmaları, toplum sağlığı ve güvenliğini doğrudan etkilediği gibi, özel ve kamu mal
varlıklarını da etkilemekte, mülklerin kullanım ve değerlerine ciddi zararlar
verebilmektedir.
Mülk zararlarının büyük bir kısmı, hatalı tesviye, drenaj ve erozyon kontrolünden
kaynaklanmakta, hatalı uygulamalar sonucu oluşan toprak kaymaları, su baskınları
hasarlara, yağmur suyu veya yamaçlardan akan su, temellerde çatlamalara,
istenmeyen su birikintilerinin oluşmasına neden olmaktadır.
Özellikle kurak iklimli ve ormanlık bölgelerde, yangın tehlikesini azaltacak, koruma
alanları, yangın şeritleri, bazı ağaçların seyreltilmesi, yangının ilerlemisini önlemek
için yapı ve yolların stratejik konumlandırılmaları ve stratejik sulamayı içeren etkili
koruma alanı tasarım tekniklerinin uygulanmaması veya hatalı uygulanmaları,
yangınların yayılarak mülklere zarar vermesine neden olmaktadır.
Dolgu ve hafriyat çalışmalarında yapılan hatalar, alt yapı tesislerini açığa çıkartarak
veya zarar vererek, hem yapısal hem de maddi zararlara neden olabilmektedir.
Yüzlerce milyon liralık altyapı ve alan geliştirme planlama ve inşasını içeren peyzaj
mimarlığı uygulama alanlarında yapılan çalışmalar, ekonomik refahı ve esenliği de
etkileme potansiyeline sahiptir. Yetersiz, hatalı veya etik olmayan çalışmaların,
önemli finansal zararları olmaktadır.
Mülklerde önemli bir gelişme sağlayan, değerlerini arttıran peyzaj mimarlığı
çalışmaları genellikle oldukça maliyetli olduklarından, hatalı planlama ve
uygulamaları, yeniden yapım masrafı gerektirerek maddi zararlara yol açabilmektedir
(Schatz ve Lafayette, 2003).
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5. PEYZAJ MİMARLIĞI UYGULAMALARINDAN BAŞARILI ÖRNEKLER
Bu bölümde, tez çalışması kapsamında daha önceki bölümlerde ele alınmış olan
“peyzaj mimarlığı mesleği uygulama alanları” ve “peyzaj mimarlığı mesleği
uygulamalarının çevre ve toplum sağlığı, güvenliği ve refahına etkileri” konu
başlıklarında ele alınmış olan bilgilere örnek olması açısından, altı adet proje
incelenmistir.
Projeler, ASLA, Landscape Architecture Foundation ve Sustainable Sites Initiative
web sitelerinde yer alan, çeşitli sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamakta en başarılı
olmuş, ödül almış, yüzü aşkın proje arasından seçilmiştir.
280 metre karelik bir yeşil çatı örneğinden, 40 hektar büyüklüğünde bir sulak alan
iyileştirme çalışmasına kadar, değişik ölçeklerde ve peyzaj mimarlığı mesleğinin
değişik uygulama alanlarından seçilmis projeler;
•

Bir çatı bahçesi örneği olan, ASLA Merkez Binasi Yeşil Çatı Uygulaması,

•

Çocuk oyun alanı ve kentsel yeşil alan örneği, Teardrop Park,

•

Konut ve iş yeri avlusu ve yol peyzajını içeren The Avenue,

•

Endüstriyel alanın değerlendirilerek yeni bir kullanım kazandırıldığı High Line
Park,

•

Bir ulaşım hattı, park ve yol peyzajını içeren Dutch Kills Green ve

•

Sulak alan oluşturma, iyileştirme ve doğa koruma alanı örneği, Crosswinds
Marsh’tir.

Örnek alanların seçiminde, peyzaj mimarlığı mesleğinin değişik uygulama
alanlarından olmalarına, çevreye sürdürülebilir katkılarının olmasına, ve toplum
sağlığı, güvenliği ve refahına olumlu etkileri olmuş olmasına dikkat edilmiştir.
Yapılan incelemelerde, peyzaj mimarlığı temel bilgilerinin ve sürdürülebilir gelişim
ilkelerinin kullanımının, projelerin başarısı üzerindeki rolü incelenmiş; faydaları
belirlenmeye çalışılmış ve projelerin sürdürülebilir çevreye ve toplum sağlığı ve
güvenliğine katkıları değerlendirilmiştir.
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ASLA MERKEZ BİNASI YEŞİL ÇATI UYGULAMASI
Tasarım:

Michael Van Valkenburgh Associates, Inc.

Kullanılan Alan:

Ticari

Proje Tipi:

Ofis, Çatı bahçesi, Onarım - Donanım

Konumu:

636 Eye Street, NW Washington D.C., A.B.D.

Proje alanı:

278 m²

Proje Maliyeti:

350,000 dolar

Tamamlanma Tarihi: 2006
Kurulumundan bu yana, çevre koruma Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği’nin
temel değerlerinden biri olmuştur. Bu nedenle, 2004 yılında dernek merkez binasının
çatısının yenilenmesi gerektiğinde, derneğin yönetim kurulu, yağmur suyu tutumu,
ısı, su kalitesi, bitki performansı ve yapının enerji tasarrufu konularının gözlenip
değerlendirilebileceği örnek bir proje olması amacıyla, bir yeşil çatı uygulaması
yapılmasına karar vermiştir (ASLA Green Roof, 2013).
Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği’nin Washington D.C.’deki merkez binasında
yer alan ASLA Yeşil Çatı projesi (Şekil 5.1), 278 m² lik mevcut çatıyı, aktif bir
sosyal mekanı da içinde barındıran, yeşil çatı uygulamalarının en başarılı
örneklerinden birinin sergilendiği alana dönüştürmüştür (Werthmann, 2007).

Şekil 5.1 : ASLA Merkez Binasi Yeşil Çatı Uygulaması, Öncesi ve Sonrası
(LA Foundation, ASLA Green Roof, 2013).
Hedefi, yeşil çatıların çevreye faydalarının gösterilmesi ve peyzaj mimarlarının bu
çalışmalardaki rolünün ve katkılarının vurgulanması olan proje, medyada kapsamlı
bir şekilde yer almış, yeşil çatı uygulamaları ve faydaları konularının geniş bir
kitleye ulaşmasına olanak sağlamıştır (ASLA Green Roof, 2013).
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ASLA, on iki yıllık üç katlı dernek merkez binasında, yeşil çatı uygulamasını
yapabilmek için çalışmalara başladığında, çatıdaki kauçuk membran akıtmakta, iki
büyük, üç küçük beş adet ısıtma, havalandırma ve klima ünitesi hem kullanilabilir
alanı azaltmakta hem de gürültü kaynağı olmakta, çatıya çıkış, duvar tipi bir
merdivenle sağlanmaktaymış. Yapısal mühendislik incelemeleri çatının bir yeşil
çatının getireceği ek yükü taşıyabileceğini göstermesinin ardından tasarım sürecinde
geliştirilen fikirlerle hem yeşil alan hem de kullanilabilir alanın arttırılması
hedeflenmiştir (Somerville ve Counts, 2007).
Projenin yapısal iskeletini, iki adet 7.62 m genişliğinde yükseltilmiş dalga şeklinde,
sağlam bir izolasyon tabakası ile doldurulmuş katmanın üzerine yerleştirilmiş, yeşil
çatı sistemi oluşturmaktadır (Şekil 5.2). Bu yükseltilmiş katmanların yenilikçi
tasarımları ve konumları, yerleri değiştirilen havalandırma ünitelerini kamufle ettiği
gibi yeşil alanın artmasını ve çatının kullanım alanının, havalandırma üniteleri ve
çevreden gelen gürültüden, etkili bir şekilde korunmasını sağlamıştır.
90 cm ile 6.4 m arasında değişen toprak alan derinliğinde bitkilendirme, çatının
yapısal kapasitesinden en iyi şekilde yararlanılabilecek şekilde düzenlenmiştir.
Yeşil çatı sisteminin üstüne yerleştirilen ızgara şeklindeki alüminyum yürüme
zemini, çatının toplam yeşil alan yüzeyinin %30 artmasını sağlamıştır (Şekil 5.3).
Tasarımda, yükseltilmiş katmanlarda (Şekil 5.4), alüminyum yürüme zemininin
altında ve yeni yapılan merdiven boşluğu ile mevcut asansör boşluğu üzerinde yoğun
bir bitkilendirmede yapılmıştır. Kullanılan türler arasında, yeşil çatılarda yaygın
olarak kullanılan ve daha önce başarıyla yetiştirilmiş türlerin yanı sıra deney amaçlı
türler de yer almıştır. En fazla toprak derinliğinin sağlanabildiği alan olan asansör
boşluğuna sumak ağaçları, zeminde bulunan ızgaraların altına sedum dikilmistir
(Somerville ve Counts, 2007).
Kentsel alanlarda, su tutan yeşil alanların azlığı nedeniyle yağmur suyu tahliye
sistemlerine, yağışların fazla olduğu dönemlerde çok yük binmektedir. Bu durum
pek çok şehirde, aşırı yüklenen kanalizasyon sisteminin, nehir ve göllere boşaltılması
ile sonuçlanmaktadır. Yeşil çatılar, 2.5 cm’lik yağışlarda, yüzeye düşen yağmur
suyunun yaklaşık %75’ini tutarak kanalizasyon sistemlerini rahatlatmakta, aynı
zamanda yüzeysel akışla temiz su kaynaklarına karışan suyu temizlemede filtre
görevi görmektedir (ASLA Green Roof, 2013).

93

Yeşil çatıların yapım maliyetleri geleneksel çatılara göre daha yüksek olmasına
rağmen, daha dayanıklı ve uzun ömürlü oldukları ve soğutma ve ısıtma ihtiyacını
azalttıkları için uzun vadede aradaki fark telafi edilmektedir (ASLA Green Roof,
2013).

Şekil 5.2 : ASLA Merkez Binası Yeşil Çatı Uygulaması Planı (MVVA, 2013).
Projenin özellikleri:
•

Yeşil çatı uygulaması, kentsel ısı adası etkisini azaltmış,

•

Hava kalitesine olumlu faydaları olmuş,

•

Yağmur suyu yönetimi ile yüzeysel su akışını azaltmış,

•

Su kalitesine olumlu katkıları olmuş,

•

Enerji tasarrufu sağlamış,

•

Çatının ömrünü uzatmış, çatı onarım ve değiştirme maliyetini düşürmüş,

•

Eğitimsel değeri olmuştur.
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Projenin sürdürülebilir çevreye ve toplum sağlığı ve güvenliğine katkıları
•

Temmuz 2006 – Mayıs 2007 arasında yapılan ilk gözlemlerde elde edilen
bulgulara göre, çatıya düşen yağmurun %77’si olan 125 m³ yağmur suyunun, şehir
kanalizasyon şebekesine gidişi önlenmiştir (Glass, 2007).

•

Yağmur suyunun yüzeysel akışı azalmıştır. Yapılan su kalitesi testlerine göre suya
karışan nitrojen miktarı azalmıştır (Glass, 2007).

•

Yaz aylarının en sıcak günlerinde, çatı yüzey sıcaklığını, geleneksel çatılara göre
6.4C° daha düşük tutmuştur (ASLA Green Roof, 2013).

•

Kış aylarında binanın enerji tüketimi %10 oranında azalmıştır.

•

Ziyarete açık olan alan, aralarında öğrencilerin, profesyonel peyzaj mimarlarının,
devlet görevlilerinin ve uluslararası ziyaretçilerin bulunduğu, 5000’in üzerinde kişi
tarafından ziyaret edilmiştir (ASLA Green Roof, 2013).

•

ASLA web sitesi aracılığıyla yeşil çatılar hakkında bilgi ve belge sunan bir örnek
olmuştur (ASLA Green Roof, 2013).

Şekil 5.3 : ASLA Yeşil Çatı Uygulaması, alüminyum ızgara yürüme zemini
(MVVA, 2013).
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Şekil 5.4 : ASLA Yeşil Çatı Uygulamasında yükseltilmiş katmanlardaki
bitkilendirme (MVVA, 2013).
Proje, 2007 yılında, New York ASLA Tasarım Onur ödülünü, 2008’de American
Society of Association Executives Award of Excellence, Natural Resources Council
of America Best Education Project ve Washington Business Journal Green Business
Award for Education & Outreach ödüllerini, 2010’da Green Roofs for Healthy Cities
Award of Excellence for Intensive Institutional ödülünü kazanmıştır (LA Foundation,
ASLA Green Roof, 2013).
Projede peyzaj mimarlarının rolü
Peyzaj mimarları, projenin tasarımdan konstrüksiyonuna kadar her aşamayı
yönetmişler

ve

halen

süren

performans

yapmaktadırlar (ASLA Green Roof, 2013).
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değerlendirmesinde

danışmanlık

TEARDROP PARK
Tasarım:

Michael Van Valkenburgh Associates, Inc.

Kullanılan Alan:

Park/Açık Alan, Gri Alan

Proje Tipi:

Park, Çocuk Oyun Alanı, Bahçe, Arboretum

Konumu:

Park Place West, New York, New York, A.B.D.

Proje alanı:

9,300 m²

Proje Maliyeti:

17 milyon dolar

Tamamlanma Tarihi: Kuzey bölümü 2006, güney bölümü 2010
Teardrop, New York, Manhattan’da, 64 m - 71 m yükseklikteki binalarla çevrili
alanda, yoğun kentsel dokunun içinde yaratılmış sürdürülebilir bir doğa ve çocuk
oyun parkıdır (Şekil 5.5).

Şekil 5.5 : Teardrop Park, Öncesi ve Sonrası (Hill ve Geffel, 2011).
Doğal ortamlarla, doğa ile iletişim içinde olmanın, çocuk gelişimi üzerinde yaygın
olarak kabul edilmiş olumlu ve önemli etkileri vardır. Buna rağmen çoğu kentsel
çocuk oyun alanlarında bitkiden çok, oyun ekipmanlarına önem ve ağırlık
verilmektedir. Teardrop park (Şekil 5.6 ve Şekil 5.7), bu açığı kapatmak üzere
tasarlanmış, kent çocuklarına fiziksel, zihinsel ve ruhsal etkileşim içinde
bulunabilecekleri macera ve sığınak dolu alanlar sağlamıştır (Şekil 5.8). Karmaşık
dokulu, farklı ölçeklerde ve koreografisi dikkatle yapılmış mekanlarda, topografya,
interaktif su öğeleri ve özenle seçilmis doğal taş ve bitkiler ile (Şekil 5.9), cazip bir
dünya yaratılmıştır (Hill ve Geffel, 2011).
Kullanılan doğal malzemeler ve projenin odak noktalarından biri olarak tasarlanan
mavi taş duvar (Şekil 5.10) gibi öğeleriyle Teardrop Park’ta, kentsel mekanda,
doğanın içinden bir parça yaratılmıştır.
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Şekil 5.6 : Teardrop Park planına güney cephesinden bakış (MVVA, 2006).

Şekil 5.7 : Teardrop Park planına kuzey cephesinden bakış (MVVA, 2006).
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Şekil 5.8 : Teardrop Park Çocuk Oyun Alanı (MVVA. 2006).

Şekil 5.9 : Teardrop Park Çocuk Oyun Alanı interaktif su öğeleri (MVVA. 2006).
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Parkın tasarımında, sürdürülebilirlik, sadece bir hedef değil, malzeme seçiminden
inşaat uygulamalarına kadar her kararı etkileyen bir ilke olmuştur. Tam organik
toprak kullanımı ve, ilaçlama ve suni gübrelemeye dayalı olmayan bakım yöntemleri
ile bitkiler için en iyi büyüme koşulları sağlanmıştır. Alana düşen yağmur suları ve
bitişikteki LEED altın sertifikalı Solaire Binasının gri suları arıtılarak, parkın tüm
sulama ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden kullanılmaktadır (MVVA, 2006).
Tasarımda karşılaşılmış başlıca zorluk; güneş analizleri sonucu görülen (Şekil 5.11),
alanı çevreleyen yüksek konut binaları nedeniyle parkın fazlaca gölgede kalması
olmuştur. Yapılan rüzgar analizleri de doğu-batı yönünde koridor etkisi yaratan
kuvvetli ve soğuk rüzgarların, kullanıcılar, özellikle de çocuklar için elverişli
olmayan bir durum yarattığını göstermiştir. Mekanların ve bitkilerin konumları bu
koşullar

göz

önünde

bulundurularak

özenle

belirlenmiştir.

Heliostatların

kullanımıyla, gölgede kalan alanlara ışık yansıtılmış (Şekil 5.12), bitkilendirmede
mevcut koşullara uygun türlerin seçilmesine dikkat edilmiştir (Hill ve Geffel, 2011).
Yoğun kentsel alanlarda bitkilerin akıllıca kullanımı, sokak seviyesindeki hava
kalitesi üzerinde hızlı ve sürdürülebilir gelişim sağlayabilmektedir. 2012’de yapılmış
bir çalışma, kent sokaklarında kullanılan, çim, sarmaşık ve diğer bitkilerin, sokak
seviyesindeki nitrojendioksit konsantrasyonlarını %40 oranında düşürdüğünü
göstermiştir (Hewitt, MacKenzie, Pugh, Whyatt, 2012).

Şekil 5.10 : Teardrop Park Mavi Taş Duvar Uygulaması (Felicella, 2009).
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Projenin özellikleri
•

Su tasarrufu sağlama,

•

Yağmur suyu yönetimi,

•

Atık azaltımı,

•

Toprak iyileştirme,

•

Rekreasyon ve sosyal alan sağlama,

•

Karbon depolama ve ayrıştırma ve

•

Kuş habitatı sağlama olmuştur.

Şekil 5.11 : Teardrop Park Güneş Analizi (MVVA, 2006).

Şekil 5.12 : Teardrop Parkındaki Heliostat Uygulaması (Hill ve Geffel, 2011).
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Projenin sürdürülebilir çevreye ve toplum sağlığı ve güvenliğine katkıları
•

Bitişikteki Solaire Binası’nın gri sularının arıtılarak yeniden kullanılmasıyla, yeşil
alanların sulamasında içme suyu tüketimini ortadan kaldırmış, yaklaşık 340 m³ su
tasarrufu yapılmasını sağlanmıştır.

•

Alana düşen yağmur suyu toplanarak yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır.
Ayrıca buharlaşma ve su kaybının en aza indirilmesi için damla sulama sistemi
kullanılmıştır.

•

Park tasarımında tam organik toprak kullanılmış ve ilaçlama ve suni gübrelemenin
yapılmadığı bakım yöntemleri uygulanmıştır.

•

Kompost uygulaması ile nitrojen içerikli gübrelemeye gerek kalmadan topraktaki
nitrojen seviyesi korunmus, ve kök gelişimi % 30 - % 50 oranında artmıştır.

•

Kullanılan 3000 ton taş, alana uzaklığı 250 km’yi geçmeyen kaynaklardan
edinilmiştir.

•

Mavi taş duvar, atık ve ek nakliye yükü oluşturmamak için, önce taş ocağında bir
araya getirilmiş, parçalar numaralanmış, ardından demonte edilerek alana
taşınmıştır (Şekil 5.13).

•

Parka dikilen 16,870 ağaç ve bitkinin %88’i New York eyaletine özgü yerel
bitkilerden seçilmiştir. Bitki toplulukları, mikro iklime ve üretilmiş toprağa uyacak
şekilde, dikkatle ayarlanmıştır.

•

Soğuk ve gölgede kalan kullanım alanının aydınlatılması için parkın güney
bölümüne ışık yansıtan heliostatlar kullanılmıştır.

•

Genel bir ilke olarak, sadece zararlı atık olmayacak, veya üretimleri sırasında
zararlı yan ürünleri olmayan malzemeler seçilmiştir. Yüksek yoğunluklu polietilen
borular ve uçucu organik madde (VOC) içeriği az olan boya ve izolasyon
malzemeleri kullanılmıştır.

•

Parkın yapımında pek çok geri dönüşümlü malzemeler de kullanılmıştır. Oyun
alanı zemini, geri dönüşümlü lastiklerden; erozyon kontrol malzemeleri, geri
dönüşümlü plastikten; organik toprağın içeriği, belediyenin yaprak kompostu ve
geri dönüşümlü biyotik katı atıklardan oluşturulmuştur.
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•

Yılda yaklaşık 200,000 çocuğa doğa içinde oynama alanı sağlayarak, doğa
eksikliği bozukluğu etkilerini azaltmaktadir. Çocukların %72’sinin fiziksel
aktivitelerde bulunduğu gözlenmistir (Hill ve Geffel, 2011; MVVA, 2006).

Şekil 5.13 : Teardrop Park Taş Duvar Uygulaması Aşamaları (Hill ve Geffel, 2011).
Projede peyzaj mimarının rolü
Peyzaj mimarları, proje ekibini organize etme ve planlamadan inşaata kadar her
aşamada tasarım ve denetlemeden sorumlu baş danışman olmuşlardır.
Teardrop Park, 2009 yılında ASLA Genel Tasarım Onur ödülü, ASLA Honor Award
for General Design’ı almıştır (MVVA, 2006).
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THE AVENUE
Tasarım:

Sasaki Associates, Inc.

Kullanılan Alan:

Karışık kullanımlı Gri Alan

Proje Tipi:

Avlu/Plaza ve yol peyzajı

Konumu:

2221 I Street NW Washington, D.C., A.B.D.

Proje alanı:

14,164 m²

Proje Maliyeti:

178 milyon dolar

Tamamlanma Tarihi: 2011
Washington D.C.’de şehir merkezinde yer alan The Avenue (Şekil 5.14), sokak
seviyesinde mağazaların, üst katlarda ofis ve konutların yer aldığı, yeşil alanlar,
teraslar, avlular ve yol peyzajını içeren, karışık kullanımlı, transit odaklı bir
gelişimdir.

Şekil 5.14 : The Avenue, Öncesi ve Sonrası (Chanse ve Salazar, 2012).
Daha önce Square 54 olarak bilinen, 14,164 m²’lik alan, Washington Meydanı, 23.
Cadde ve Pennsylvania Caddesi arasında, Beyaz Saray’a altı blok uzaklıkta, George
Washington Üniversitesi ve bir toplu taşıma merkezi yakınında yer alır (Şekil 5.15).
Peyzaj projesi kapsamında düzenlenen bir dizi özel ve kamu yeşil alanı, su öğeli
merkez avlu, çatı bahçeleri ve mağazaların yer aldığı geniş kaldırım, kompleksin
içinde kullanımı teşvik edici, açık alanlar oluşturmuştur.
Gelişimde, beş katlı otopark, yer altına alınarak, yüzeyde geçirimsiz, sert zemin
oluşumu önlenmiştir. Yeraltı otoparkının üstünde yer alan merkez avluya, tarihi
Washington şehir gridi ve Pennsylvania Caddesi’nin keşimini vurgulayan bir su
öğesi hakimdir (Şekil 5.16).
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Şekil 5.15 : The Avenue Planı (Sasaki, 2012).
Su öğesi (Şekil 5.17), aynı zamanda alana düşen yağmur suyunu toplayan bir yağmur
suyu yönetimi sisteminin de bir parçasıdır. Toplanan su, yağmur suyu filtresinden
geçerek, avlunun altındaki yeraltı otoparkında bulunan 28 m³’lük su deposuna akar.
Devamlı sirküle eden su, içinde filtrasyona yardımcı olan su bitkilerinin de
bulunduğu su öğesi tarafından arıtılır (Şekil 5.18).

Şekil 5.16 : The Avenue, yeraltı otoparkı kesiti (Sasaki, 2012).
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Depolanan su, alanda bulunan tüm bitkilerin sulama ihtiyacını kaşılar. Yaratıcı bir
yağmur suyu idaresi stratejisinin uygulamasıyla, yağmur suyunun toplanarak yeniden
kullanıldığı proje (Şekil 5.19), aynı zamanda yaşayanlar ve ziyaretçilere dört mevsim
zengin bir dış mekan sunmaktadır (Şekil 5.20).

Şekil 5.17 : The Avenue avlusunda yer alan su öğesi (Sasaki, 2012).

Şekil 5.18 : The Avenue, su öğesi detayı (Sasaki, 2012).
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Gelişimdeki iki binanin çatısında, mikro iklim sağlayan, lokal kentsel ısı adası
etkisini azaltan, kuş habitatı sağlayan, binayı yalıtan ve çatıdan su akışını en aza
indiren, 370’er m² lik iki geniş çatı bahçesi yer alır. Yağmur suyunun fazlası da, yeşil
çatının tabakaları arasından geçerek aşağıdaki su öğesi ve sarnıçta toplanır. Alandaki
sürdürülebilir su sistemi, gelişimin, zaman zaman taşan şehir kanalizasyon
şebekesine bağımlılığını ciddi oranda azaltmış, bölgenin nehir ve akarsularının
kirlenmesinin engellenmesine katkıda bulunmuştur.

Şekil 5.19 : The Avenue, merkez avlu (Sasaki, 2012).

Şekil 5.20 : The Avenue, merkez avlu oturma grupları (Sasaki, 2012).
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Çevresinde yol peyzajı ile düzenlenmiş, ağaçlarla gölgelenmiş geniş kaldırımları
(Şekil 5.21), çok yıllık bitkilerin yer aldığı büyük bitki tarhlarını, alçak dekoratif
çalıları, çiçekli ağaçları ve bir dizi mimari öğe olan mevsimliklerin yer aldığı
çiçeklikleri içeren alan, yürümeye elverişli olduğu kadar, sosyal faaliyetler için de
mekan oluşturmuştur (Sasaki, 2012).
Projenin Özellikleri
•

Su tasarrufu sağlama,

•

Kentsel ısı adası etkisini azaltma,

•

Yağmur suyu yönetimi ile yüzeysel akışı azaltma,

•

Rekreasyon ve sosyal alan sağlama,

•

Ekonomik gelişim sağlama,

•

Karbon depolama ve ayrıştırma ve

•

Kuş habitatı sağlama olmuştur.

Şekil 5.21 : The Avenue, yol peyzajı (Sasaki, 2012).
Projenin çevre ve toplum sağlığı ve güvenliğine katkıları
•

3716 m² avlu ve çatı bahçelerine düşen yıllık 288 m³ yağmur suyunun yüzeysel
akışı, suyun özel tasarlanmış yapısal sistemle toplanmasıyla engellenmiştir.
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•

Toplanan yağmur suyunun, merkez avlunun altındaki yer altı otoparkında bulunan
28 m³’luk sarnıçta depolanarak şehrin kanalizasyon sistemine ek yük oluşturması
önlenmiştir.

•

İki kum filtresi, bir ultraviole sterilizatör ve bir iyonizer, toplanan suyu
temizlemektedir. Su ardından avludaki bitkilerin sulamasında ve su öğesinin
beslenmesinde

kullanılmaktadır.

Standart

filtrasyon

sistemleri

bakterileri

öldürmek için kimyasal bir uygulama olan klor ve bromu kullanırken, iyonizer
suya bakır ve gümüş salarak yosun, bakteri ve virusleri öldürmektedir. Kimyasal
olmayan bu sistem, su öğesinde bitkilerin yetişmesini sağlamış, kuşlara ve
balıklara zarar gelmesini önlenmiştir. Ayrıca, temizlik gereğini, her gün yerine
haftada bire düşüren bu arıtma sistemi, uzun vadede bakım maliyetini düşürmekte,
kimyasalların verdiği zararlar olmadığı için havuz yüzeyi ve ekipmanlarının da
ömrünü uzatmaktadır. Böylece tamir ve yenilemelerde oluşabilecek inşaat artıkları
önlenmiştir.
•

Peyzaj sulamada içilebilir su kullanımını ortadan kaldırarak, yılda yaklaşık
288,000 litre tu tasarrufu sağlamıştır (Chanse ve Salazar, 2012).

•

Peyzajda kullanılan bitkilerin %80’i yöreye özgü ve sulama ihtiyacını azaltmak
için kuraklığa dayanıklı türlerden seçilmiştir.

•

Yüksek verimli sulama sisteminin kullanımı, sulama için gereken su
miktarını %62 oranında azaltmıştır.

•

Ofislerin ve konutların yer aldığı binalarda bulunan 370’er metre karelik iki çatı
bahçesi, özel yapılmış su tutan katman, drenaj katmanı ve filtre katmanından
oluşan bir dizi katman üstüne hafif toprak ve çeşitli sukulent bitkilerin yer aldığı
şekilde inşa edilmiştir. Bitkiler ve açık renkli döşeme malzemelerinin kullanımı,
yaz aylarında çatı sıcaklıklarını düşümektedir. Ölçümler, en yüksek çatı yüzey
sıcaklığının, geleneksel çatı yüzeylerinden 4.4 C° derece düşük olduğunu
göstermiştir (Chanse ve Salazar, 2012).

•

Otuz dört yol ağacının, her biri için sağlanmış 25.5 m³ toprakta büyüdüğünde,
yılda 5.443 kg karbon ayrıştırıp tutacağı, 2,230 m² gölge sağlayacağı
hesaplanmıştır (Chanse ve Salazar, 2012).
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•

Ağaçlar, yayalara gölge ve trafikten korunma sağlarken, çok yıllık bitkilerin yer
aldığı büyük çiçek tarhları, alçak boylu çalılar ve çiçekli ağaçlar, her mevsim
değişen cazip ilgi odağı oluşturmuştur.

•

Merkez avludaki yeşil alan, avluya bakan ofislere ve konutların %34’üne yeşil
manzara sağlamış, on yedi bank ve toplamda elli üç metre uzunluğundaki
oturulabilir duvar, parkta ziyaretçilere zaman geçirme imkanı sunmuştur.

•

Ziyaretçilere, çalışanlara ve konut sakinlerine, avlu, çatı bahçeleri ve yol
peyzajiyla yaklaşık 5575 m² lik kamu ve 2000 m² den fazla özel dinlenme ve
rahatlama alanı sağlanmıştır.

•

23. Caddenin iç avluya bağlantısı, engelli rampanın da bulunduğu girişle
sağlanmıştır. Tam karşısında 1600 çalışanın bulunduğu GWU Hastanesinin yer
aldığı giriş, kullanıcıların mekana rahatlıkla ve güvenle ulaşabilmelerini
sağlamıştır.

•

Bir tarafında mağazaların bulunduğu, 17.5 m genişliğindeki kaldırım, I Sokağı
boyunca uzanan, 23. Caddenin tam karşısındaki metro durağıyla aynı hizadadır.
Kaldırım, minimum şehir standartlarındaki kaldırımlardan %56 daha geniştir, ve
yürümeye elverişli olduğu kadar bir toplanma, bir araya gelme yeri olarak da
kullanilabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bitişikteki metro istasyonu hafta içinde
ortalama 42,000 kişiye hizmet vermekte, geniş kaldırım bu yüksek hacimli yaya
trafiğine uygun olup ayrıca açık hava yemek yerlerinde 188 kişilik oturma imkanı
sağlamıştır (Chanse ve Salazar, 2012).

Projede peyzaj mimarının rolü
Tasarım sürecinin başından itibaren, alan planlamasında mimarlarla ortak çalışan
peyzaj mimarları, binaların konumları ve dış mekanların biçim ve ulaşımları
hakkında verilen kararlarda etkili olmuşlardır. Projenin ilerleyen aşamalarında, yeşil
alanların ve yağmur suyu yönetim sisteminin planlama ve uygulamasında, ilgili diğer
ekiplerle birlikte çalışmışlardır (Chanse ve Salazar, 2012).
Proje, 2011 yılında LEED Altın sertifikası ve ENR Best of the Best Project Award for
Retail/Mixed-Use Developments ödülünü almış, 2012’de ULI Global Award for
Excellence’ta finalist olmuştur (Sasaki, 2012).
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HIGH LINE PARK
Tasarım:

James Corner Field Operations,
Diller Scofidio + Renfro ve Piet Oudolf

Kullanılan Alan:

Kahverengi alan, Endüstriyel yapı

Proje Tipi:

Kent parkı, yeşil çatı, demiryolu geri dönüşümü

Konumu:

Batı Manhattan, New York, A.B.D.
Gansevoort Caddesi – Batı 34. Cadde boyunca, 10. ve 11.
Caddeler arası

Proje alanı:

2.285 km

Proje Maliyeti:

1. ve 2. etaplar 152 milyon dolar (Pogrebin, 2009)

Tamamlanma Tarihi : 1. Etap, Haziran 2009, 2. Etap Haziran 2011
High Line, Manhattan’in batı yakasında, yükseltilmiş tarihi yük tren hattı kalıntıları
üzerine yapılmış bir kent parkıdır (Şekil 5.22).
İki kilometrelik bir geri dönüşüm projesi olarak düşünülebilecek olan park, eski,
sahipsiz bir endüstriyel alanın değerlendirilerek yeni bir kullanım kazanmasının
günümüzdeki en güzel örneklerinden biridir.
Tarihin korunarak, günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde fonksiyonel ve estetik
olarak yeniden hayat verildiği projede, endüstriyel bir yapı (Şekil 5.23), yoğun
yapılaşmış kentsel bölgede, kamu açık yeşil alanına dönüştürülmüştür (Şekil 5.24).

Şekil 5.22 : High Line Park, Öncesi ve Sonrası, (Stemfeld, 2009; Baan, 2009).
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Şekil 5.23 : Tren hattı olarak kullanıldığı günlerde High Line
(ASLA, High Line Park, 2013).

Şekil 5.24 : High Line Parkı’ın günümüzdeki görünümü
(ASLA, High Line Park, 2013).
1800’lerin ortasında yük trenleri ve cadde trafiği arasında çok sayıda kaza olması
nedeniyle “Ölüm Caddesi” adını almış olan Manhattan 10. Cadde’de, New York
belediyesi, 21 km uzunluğunda yükseltilmiş bir demir yolu inşa etmiştir. 1934’te
açılan demiryolu, Manhattan’e ürün ve mal taşımıştır. 1950’lerde şehirlerarası
kamyon nakliyatının artmasıyla, High Line’ın kullanımı önemli ölçüde azalmış,
1960’larda güney bölümü kapatılıp yıkılmıştır. 1980’de hat tamamen kapatılmıştır.
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Sahipleri tarafından yıkılması istenen High Line’nın, korunup, bir kamu parkı olarak
değerlendirilmesi fikrini savunmak için 1999 yılında, Jashua David ve Robert
Hammond tarafından Friends of the High Line adlı dernek kurulmuştur. 2002’de
Friends of the High Line, belediyenin yıkım isteğine karşı açtıkları davayı kazanmış,
bir yıl sonra, alanın yeniden kullanımı için önerilerin değerlendirileceği bir tasarım
yarışması başlatılmıştır. 36 ülkeden 720 ekibin katıldığı yarışmada, park tasarımı
için Diller Scofidio + Renfro ve Piet Oudolf’un da bulunduğu Field Operations adlı
peyzaj mimarlığı firması seçilmiştir (David ve Hammond, 2011).
Merkezi gezinti platformu (Şekil 5.25), seyir platformları (Şekil 5.26 ve 5.27),
güneşlenme terası (Şekil 5.28 ve 5.29), sanatsal gösteri, sergi ve eğitim
programlarında

kullanılan

toplanma

alanlarının

bulunduğu

High

Line’da

tasarımcılar, kentsel ve endüstriyel karakteri koruyarak, doğal ve insan yapımı
öğelerin uyumla bir araya geldiği bir alan yaratmaya çalışmışlardır.

Şekil 5.25 : High Line Park Gezi Platformu’ndan bir bölüm (Schenck, 2009).
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Şekil 5.26 : High Line Park Cam Pencereli Seyir Amfisi
(ASLA, High Line Park, 2013).

Şekil 5.27 : High Line Park Cam Pencereli Seyir Amfisi, gece görünüşü
(ASLA, High Line Park, 2013).
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Şekil 5.28 : High Line Park, Güneşlenme Terası Gece Görünüşü
(Friends of the High Line, 2013).

Şekil 5.29 : High Line Park, Güneşlenme Terası Gündüz Görünüşü
(Friends of the High Line, 2013).
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Parkın bitkisel tasarımına, yirmi beş yıl kullanım dışı kalmış olan demir yolu rayları
arasında kendi kendine tohumlanarak gelişmiş doğal bitki dokusu ilham kaynağı
olmuştur.
Hollanda kökenli Piet Oudolf’un üstlendiği bitkilendirmede, çeşitli doku ve
renklerde, dayanıklı, yerel, çok yıllık bitkiler, çim türleri, çalılar ve ağaçlar,
sürdürülebilir özellikleri nedeniyle seçilmiştir. Tren rayları arasında büyümüş olan
doğal türlerin de çoğu tutulmuş, tasarımla bütünleşmiştir (Şekil 5.30). Peyzajda
kullanılan bitkilerin Ocak ayı sonundan Kasım ayı ortalarına kadar birbiri ardına
çiçek açacak türler olmasına da özen gösterilmiştir.

Şekil 5.30 : High Line Park, bitki koruma alanı (ASLA, High Line Park, 2013).
Her yıl dört milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilen parka ulaşım, tekerlekli
sandalye ile erişime de elverişli olacak şekilde, çeşitli noktalardan asansör ve
merdivenlerle (Şekil 5.31) sağlanmıştır (Corner ve Scofidio, 2011).
2.285 km uzunluğunda, halen 1.6 km’si ziyarete açık olan High Line Park, Batı
Manhattan’da, Gansevoort Caddesi ile Batı 34. Cadde boyunca, 10. Cadde ile 11.
Cadde arasında uzanmaktadır. Parkın Gansevoort Caddesi ile Batı 20. Cadde
arasındaki alanı kapsayan birinci etabı, Haziran 2009’da, 20. Cadde ile 30. Cadde
arasıdaki ikinci etap Haziran 2011’de açılmıştır (Şekil 5.32).

116

High Line Park’ın, kuzey ucunda, 30. Cadde ile 34. Cadde arasında, 800 metre daha
uzatılması çalışmaları başlamıştır. 2014’te tamamlanması planlanan, High Line at the
Rails adlı üçüncü ve son etapta; çocuk oyun alanı, yükseltilmiş bir podyum ve doğal
gelişen bitkilerden oluşan peyzajın içinde yer alan yürüme yolu bulunacakır (Friends
of the High Line, 2013).
New York Belediyesi’ne ait olan parkın bakım ve işletimini, Friends of the High
Line üstlenmiştir. Kar amacı gütmeyen kuruluş, günümüzde New York Belediyesi,
Park ve Bahçeler Departmanı’na bağlı olarak çalışmakta ve parkın yıllık bakım
masrafının %90’ını bağıslarla karşılamaktadır (Friends of the High Line, 2013).

Şekil 5.31 : High Line Park’a giriş noktalarından biri (ASLA, High Line Park, 2013).
1975 yılında Seattle’da, kullanılmayan bir gazlaştırma tesisinin kamu parkına
dönüştürüldüğü Gas Work Park’ta, peyzaj mimarı Richard Haag’ın alandaki boruları,
tankları kaldırmak yerine, tasarımında elemanlar olarak kullanarak, mekana ve
elemalarına yeni kimlik kazandırdığı çalışmadaki gibi, tasarımında, orijinal demir
yolu raylarının üçte birinin kullanıldığı High Line Park, günümüzde endüstriyel
alanların yaratıcı geri dönüşümünün en başarılı örneklerinden biri olmuştur (Filler,
2009).
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Benzer bir çalışma, High Line Park’ın oluşumuna da ilham vermis olan 1993 yılında
Paris şehrinde, 4.8 km uzunluğundaki demiryolu viyadüğünün parka dönüştürüldüğü,
Promenade Plantee’de uygulanmıştır.

Şekil 5.32 : High Line Park Haritası (Friends of the High Line, 2013).
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Şehir sokaklarının üstünde, üç kat yüksekliğinde bir viyadükte, bu seviyeden şehre
yeni bir bakış açısı sağlayan, aynı zamanda alttan geçen yollara da yakın olan park,
hem New York’un Batı Yakası’nın endüstriyel tarihinin bir anıtı, hem de yeni,
yaratıcı bir kent parkı örneği olmuştur (David ve Hammond, 2011).
Projenin özellikleri
•

Endüstriyel alanın yeniden kullanımı,

•

Mevcut malzemelerin değerlendirilmesi,

•

Karbondioksit emisyonunu azaltma,

•

Kentsel ısı adası etkisini azaltma ve

•

Yürümeyi teşvik etme olmuştur.

Projenin sürdürülebilir çevreye ve toplum sağlığı ve güvenliğine katkıları
•

High Line yükseltilmiş demiryolundaki rayların üzerine kurulmuş, gözenekli
drenaj tabakası, çakıl, filtre tabakası, alt toprak ve üst toprak katmanlarından
oluşan bir yeşil çatı örneğidir.

•

Uygulanan yeşil çatı teknolojisi, bitkilerin ihtiyacı olan suyu tutacak şekilde
tasarlanmış, ayrıca yağmur suyu yüzeysel akışı %80 oranında azaltılmıştır.

•

Parkta, bitkiler, uzun, dar plakalardan oluşan, lineer yürüme yüzeyleri ile iç içe
geçmektedir. Plakalar yağmur suyunun yüzeysel akışını, bitki tarhlarına
yönlendirecek şekilde tasarlanmış, geçirimli yürüme yolu yüzeyi arasından bitkisel
alanlara doğru süzülen su, yüzeysel akışın şehir kanalizasyon şebekesine verdigi
yükü azaltmaktadır.

•

Üç yüz’ün üzerinde yerel, kuraklığa dayanıklı, çok yıllık bitki, çim, çalı ve ağaç
kullanılmıştır.

•

Alanın mikro iklimine adapte olmuş doğal bitki toplulukları benzeri dayanıklı,
türlerin seçimiyle, sulama ve bakım ihtiyacı azaltılmıştır.

•

Bitkilerle gölge, oksijen, kuş ve böceklere habitat sağlanmıştır.

•

Bitkilendirme, sert, yansıtıcı şehir yüzeylerinin neden olduğu ısı adası etkisini
azaltmada etkili olmuştur.

•

Uzun ömürlü malzemeler seçilmiş; yakın gelecekte değiştirilerek atık oluşumunu
önlemek için uzun zaman dayanabilecek özel bir beton tasarlanmıştır.
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•

Enerji tasarruflu LED aydınlatma elemanları kullanılmıştır.

•

Göz seviyesinin altında yerleştirilen lambalar (Şekil 5.33), rayları ve yürüme
yollarının aydınlatmakta; yürüyüş için güvenli olacak düzeyde ancak şehir
ışıklarıyla yarışmayacak, ışık kirliliği yaratmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Şekil 5.33 : High Line Park, aydınlatma elemanları (Friends of the High Line, 2013).
•

Platformlarda kullanılan ahşap, sertifikalı ve dayanıklıdır.

•

Malzeme ve bitkiler, mümkün olduğunca, 160 km içinden temin edilmiştir.

•

Parkta, kimyasal haşere ilacı ve gübre kullanılmamaktadır.

•

Çevredeki bina çatılarından akan suyun toplanması için planlar yapılmaktadır.

•

Eğitim programları içinde parka okul gezileri düzenlenmektedir (ASLA, High
Line Park, 2013; Friends of the High Line, 2013).

High Line Park’ın, birinci etabı, 2010 yılında, ikinci etabı, 2013 yılında, ASLA
General Design Professional Award ve AIA New York Honor Award ödüllerini
almıştır. Park, 2012’de Kentsel Açık Alan Ödülü, Urban Open Space Award’da
finalist olmuştur.
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DUTCH KILLS GREEN
Tasarım:

Wallace Roberts & Todd WRT Design ve
Margie Ruddick Landscape, MRL

Kullanılan Alan:

Gri alan, Ulaşım hattı

Proje Tipi:

Ulaşım hattı, Park ve Yol peyzajı

Konumu:

27th Street & Queens Plaza Long Island City, Queens, New
York, A.B.D.

Proje alanı:

52,609 m²

Proje Maliyeti:

45 milyon dolar

Tamamlanma Tarihi: 2011
Sekiz şehir bloğu boyunca uzanan, Dutch Kills Green, Queensboro Köprüsü’nün
bitiminde, üç metro hattının, iki yükseltilmiş yolun, sıkışık sokakların ve karışık ve
itici yaya yollarının çevrelediği otopark alanı ve çevresindeki alanda yapılmış, bir
yenileme, geliştirme projesidir (Şekil 5.34).

Şekil 5.34 : Dutch Kills Green, Öncesi ve Sonrası (Thoren ve Louw, 2013).
Resmi adı “Queens Meydanı Bisiklet ve Yaya Peyzaj Gelişim Projesi” olan Dutch
Kills Green, tasarımı ile, tren yolu yapıları, sokaklar, havalandırma delikleri ve
altyapı katmanları arasında, düzenlenmiş trafik ağı içine konuşlanmış, insanlar,
bitkiler ve su öğeleri için mekanlar sağlayan bir park olmuştur (Şekil 5.35).
Kapsamlı bir yol düzenleme çalışmasıyla tasarım, dolaşım karışıklığını çözmüş,
bisiklet yolları ve yeşil koridorlar sağlamış ve yaya koşullarını geliştirmiştir (WRT
Design, 2013).

121

Şekil 5.35 : Dutch Kills Green’in Planı (Thoren ve Louw, 2013).
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Daha önceden kullanılmayan artık mekanlar, bitki katmanlarıyla yeşil alana
dönüştürülmüştür. Oturma elemalarını çevrelemiş olan bu alanlar (Şekil 5.36),
havayı ve yağmur suyunu temizlemekte ve ortam gürültüsünü azaltmaktadır.
Tasarım öncesi sahipsiz, anlamsız olan alan simdi çevre bölge içinde gayrimenkul
değerlerinin de artmasını sağlayan bir değer olmuştur (WRT Design, 2013).

Şekil 5.36 : Dutch Kills Green oturma alanları (WRT Design, 2013).
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Projenin özellikleri
•

Su tasarrufu sağlama,

•

Yağmur suyu yönetimi, taşkın azaltma sistemleri uygulaması,

•

Karbon depolama ve ayrıştırma,

•

Gürültüyü azaltma,

•

Atık malzeme kullanımı,

•

Tabela, sinyalizasyon ve trafik düzeninde gelişmelerle güvenli ulaşım sağlama,

•

Rekreasyon ve sosyal alan sağlama,

•

Toplum sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunma,

•

Çevre kalitesinde gelişme sağlama ve

•

Emlak değerlerinde artış sağlama olmuştur.

Projenin sürdürülebilir çevreye ve toplum sağlığı ve güvenliğine katkıları
•

53 m – 68.5 m genişliğindeki Queens Bulvarı, New York şehrinindeki en geniş
caddelerinden biridir. Alandaki on iki trafik şeridi ve 3,250 m²’den fazla
kullanılmayan alan, yeşil alan olarak kazanılmak üzere yeniden düzenlemiştir.
Bu gelişmeler, geçirimsiz yüzeyleri %20 oranında azaltmıştır. 63 yerel bitki
türünü içeren, yaklaşık 6000 m²’lik bitkisel alan ve 2000 m²’lik sulak alan
oluşturulmuştur.

•

Sulak alan parkında kullanılan 489 yöreye özgü bitki ve çim türü, doğal
filtrasyon görevi görmektedir (Cameron, 2012).

•

Peyzaj mimarları, sanatçı Michael Singer ile ortak bir çalışmada, birbirine
kilitlenen, geçirimli bir döşeme uygulaması ile (Şekil 5.37), yağmur suyunu
filtrasyon alanına yönelten modüler bir sistem tasarlamışlardır. Döşeme
çalışmasında aynı zamanda açık renkli malzemeler seçilmis ve alt katmanlarda
yol çalışmasından artan asfalttın geri dönüşümünden sağlanmış parçalar ve inşaat
artıkları kullanılmıştır.

•

Geçişin, yeni düzenlenen ve güvenli olan yaya geçitleri ve bisiklet yollarına
yönlendirilmesi için bariyer tasarımında kullanılan öğeler, geçirimsiz sert zemin
yaratmamış, aynı zamanda yağmur suyunun süzülmesine de ortam sağlamıştır
(Yoneda, 2011).

•

Yılda 9000 m³‘ten fazla yağmur suyunun, drenaj sistemine yönlendirilmesi,
suyun şehir kanalizasyon şebekesine girişi ve ek yük getirmesi önlenmektedir.
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Şekil 5.37 : Dutch Kills Green geçirimli döşeme malzemesi (WRT Design, 2013).
•

Yüzeysel su akışının azaltılmasıyla, çevredeki nehir, okyanus ve temiz su
kaynaklarının kirlenmesi önlenmektedir (Cameron, 2012).

•

Yerel ve dayanıklı bitki türlerinin kullanımıyla, yıllık sulama ihtiyacı 3,500 m³
azaltılmaktadır.

•

Yaya ve bisiklet trafiği düzenlemesinde, geçişin engellenmek istendiği noktalarda
bariyer olarak, alandaki çalışmalarında çıkan inşaat artığı 2,986 m² (803 ton)
beton, yaratıcı bir tasarımla yeniden kullanılmıştır (Şekil 5.38 ve 5.39). Mevcut
betonun değerlendirilmesi, hem atık oluşumunu önlemiş, hem de bu uygulama
yerine başka bir sert zemin uygulaması yapılsa, kullanılacak çimentonun
üretiminden kaynaklanacak 30 ton karbondioksitin atmosfere karışımı önlenmiştir
(Cameron, 2012).

•

Queens ve Manhattan ilçelerini birbirine bağlayan Queensboro köprüsü üstünde,
670 metrelik korunaklı iki şeritli bisiklet yolu tasarlanmış, 3m genişliğindeki
boyalı asfalt yol, bitki tarhları ve yaya kaldırımları ile tamponlanmıştır (Şekil
5.40).
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Şekil 5.38 : Dutch Kills Green’de atık malzemelerin değerlendirildiği bariyer
uygulaması (Thoren ve Louw, 2013).

Şekil 5.39 : Dutch Kills Green bariyer uygulaması (Thoren ve Louw, 2013).
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•

Trafik, kaldırım ve bisiklet yolu düzenlemeleri ve yeni geri sayımlı yaya trafik
lambalarının kullanımı gibi gelişmelerle, yaya ve bisikletli ölümlerinin azalması
sağlanmaktadır. 2011 yılı, daha önceden “Ölüm Bulvarı”olarak bilinen Queens
Bulvarı’nda hiç ölümün olmadığı ilk yıl olmuştur.
New York sehri, Yaya Güvenlik Çalışma Aksiyon Raporu, NYC DOT Pedestrian
Safety Study Action Plan’da, yaya yaralanmalarına neden olan kazaların, bisiklet
şeritlerinin olduğu yollarda, diğer yollara oranla %40 oranında da az ölümcül
olduğu belirtilmiştir (Thoren ve Louw, 2013).

•

Projedeki yol peyzajı geliştirilme uygulamaları; boyalı yol işaretleri ve geri sayımlı
trafik lambalarını içeren on dokuz erişilebilir yaya geçidini kapsamaktadır (Şekil
5.41).
San Francisco’da, pilot alanlarda yapılan incelemeler, geri sayımlı trafik
lambalarının olduğu noktalarda, çarpmalar sonucu yaya yaralanmalarının %52
oranında azaldığını göstermiştir (Thoren ve Louw, 2013).

•

Alanda ve yeni bisiklet yolu boyunca, toplam 150 kişinin oturabileceği sabit
banklar, hem dinlenme hem de bir araya gelme mekanı sağlamıştır.

•

Projenin tamamlandığı 2011 yılından beri, bisiklet trafiğinde %12’lik bir artış
olduğu;. bisiklet yolunun günde ortalama 3416 bisikletli tarafından kullanıldığı; bu
kullanıcıların yaklaşık %7’sinin yeşil alanlarda ve oturma gruplarında durup vakit
geçirdikleri belirlenmiştir (Thoren ve Louw, 2013).

•

Yaz aylarında günde ortalama 125 ziyaretçi çeken alanda bu ziyaretçilerin % 92’
sinin rekreasyonel ve sosyal aktivitelerde bulunduğu belirlenmiştir.

•

Enerji tüketiminde azalma, hava kalitesinde iyileşme, karbon tutumu ve çevredeki
gayrimenkul değerlerinde artış sağlayarak, ekonomi ve çevreye olumlu katkıları
olmuştur.

•

Alan ve çevresine dikilen 174 yeni ağacın, yılda 2,130 kg karbon tutmakta, ve 490
kg karbon ayrıştırmakta olduğu belirlenmiştir.

•

Yeşil alanın içinde çevre gürültüsü % 23 oranında azalmıştır. Alandan daha önce
geçen iki trafik şeridinin kaldırılması ve yoğun bitki örtüsünün kullanımı, trafik ve
yüksekten geçen tren gürültüsünü, 85-101 dB den 69-75 dB aralığına düşürmüştür
(Thoren ve Louw, 2013).
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•

Tarihi peyzajın korunması için bölge geçmişinde, gelişim öncesi yaygın olarak
bulunan aynı zamanda kuraklığa dayanıklı, tuz ve kirliliğe toleranslı yerel ağaç,
çalı ve çim türleri seçilmiştir.

•

İnşaat sırasındaki kazı çalışmalarında ortaya çıkan 17. yy'dan kalma iki değirmen
taşının tasarımda yeşil alana dahil edilmesi, tarihi değerleri korurken,
kullanıcıların tarihleri hakkında bilgi edinebilmelerini de sağlamaktadır.

•

Çevredeki

gayrimenkul

değerleri

artmıştır.

2006-2013

yılları

arasında,

A.B.D.’deki en büyük altı sehirde, garyimenkul değerlerindeki artış % 8
olmuşken, Dutch Kills Green çevresindeki gayrimenkul değerleri % 37 oranında
artmıştır (Thoren ve Louw, 2013).

Şekil 5.40 : Dutch Kills Green bisiklet yolu (Thoren ve Louw, 2013).
Projede peyzaj mimarının rolü
Çalışmada ekip başı olan peyzaj mimari grubu, projede temel ve nihai tasarım ve
inşaat belgelerinin hazırlandığı tüm aşamaları koordine etmistir (Thoren ve Louw,
2013).
Proje, 2012 yılında, American Institute of Architects New York Chapter, Merit
Award, başarı ödülünü almıştır (WRT Design, 2013).
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Şekil 5.41 : Dutch Kills Green, bisiklet ve yaya yolu düzenlemesi
(Thoren ve Louw, 2013).
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CROSSWINDS MARSH SULAK ALAN KORUMA PROJESİ
Tasarım:

Smith Group JJR

Kullanılan Alan:

Tarım alanı, Açık alan, Park

Proje Tipi:

Sulak alan oluşturma/iyileştirme, restorasyon
Doğa koruma alanı

Konumu:

27600 Haggerty Road New Boston, Michigan, A.B.D.

Proje alanı:

4.25 km²

Proje Maliyeti:

18.1 milyon dolar

Tamamlanma Tarihi: 1995
Amerika Birleşik Devletleri’nde kendi kendini sürdürebilen en büyük sulak alan
projesinden biri olan Crosswinds Marsh, aynı zamanda bir rekreasyon parkı ve yaban
hayatı koruma alanıdır.
Hava alanı genişletilmesi sırasında çevre yönetmeliklerine uyum kapsamında, Detroit
Metropolitan Wayne County Havaalanı için planlanan proje, daha önceden
kurutulmuş 40 hektar tarihi sulak alanı da içeren tarım ve yerleşim parsellerinin
birleştirilmesiyle oluşmuş alanı, 425 hektarlık bir sulak koruma alanına
dönüştürmüştür (Şekil 5.42).

Şekil 5.42 : Crosswinds Marsh, Öncesi ve Sonrası (LA Foundation,
Crosswinds Marsh, 2013).
Etkilenmiş tüm sulak alanların birleştirilerek, iyileştirildiği tasarımda (Şekil 5.43),
çevre düzenlemelerinin ön gördüğü çalışmalarla sınırlı kalınmayıp, kamu kullanımı
için; 8 km uzunluğunda yürüyüş ve at binme parkurları, balık tutma platformları,
kano ile gezinti hatları ve gözlem platformlarını içeren pasif rekreasyon alanları da
yaratılmıştır (Smith Group, 2013).

130

Crosswinds Marsh, bilim adamlarının bitki örtüsünün yeniden kazanılması
stratejilerini gözleme ve bilgi toplamaya yarayan, ve gelecekte iyileştirme
çalışmalarında uygulanabilecek yöntemler geliştirme çalışmalarını yürütmelerini
sağlayan bir araştırma tesisi olarak da kullanılmaktadır.
Hassas bölgelere erişimin kısıtlı tutuldugu doğa koruma alanı, her yıl 15,000
ziyaretçiye, rekreasyonel ve eğitsel olanaklar (Şekil 5.44) sunmaktadır (Smith Group,
2013).
Projenin özellikleri
•

Sulak alan iyileştirme, geliştirme,

•

Habitat oluşturma ve yenileme,

•

Rekreasyonel ve sosyal alan sağlama,

•

Taşkın kontrolü,

•

Egitsel olanaklar sağlama olmuştur.

Şekil 5.43 : Crosswinds Marsh tasarım planı (Smith Group, 2013).
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Projenin sürdürülebilir çevreye ve toplum sağlığı ve güvenliğine katkıları
•

Tarım ve yerleşim bölgesi olarak kullanılmak üzere kurutulmus, 40 hektarı aşkın
tarihi sulak alan habitatı onarılmıştır (Şekil 5.45).

•

Alan hidrolojisine uygun olarak dikkatle yapılan tesviye ve arazi şekillendirmesi,
doğal sistemin hiçbir pompa, bent veya yapay metodlara gerek kalmadan idaresine
imkan vermiştir.

•

Bölgede taşkınlar azalmıştır.

•

Ormanlık, ıslak çayır, su altı, su üstü ve derin su alanları oluşturulmuştur.

•

Bölgeye özgü çeşitli flora ve fauna türleri için habitat / yaşam alanı oluşturmuştur.
Yapılan gözlemlerde, 200’ü aşkın kuş türü, 170 tür bitki, 20 tür balık, 30 tür
memeli, 21 tür sürüngen ve amfibi ve 70 tür kelebek ve yusufcuk tesbit edilmiştir.

•

300,000’i aşkın bölgeye özgü su bitkisi, 10,000 fide ve 1.2 km² sulak alan tohumu
kullanılarak, kendi kendini idare edebilen sulak alan topluluğu oluşturulmuştur.

•

Hassas planlamayla oluşturulan habitatta, 8 hektar alan, kel kartal gibi soyu
tükenme tehlikesi altında bulunan türlerin yuvalanma yeri olarak ayrılmıştır.
Erişimin kısıtlı tutulduğu bu alan ayrıca havaalanı bölgesinden taşınan 3 nadir
bitki türünün korunması ve gelişmesi için ayrılmıştır.

•

Alan, habitatın yanı sıra, çeşitli rekreasyon alanları ve eğitim olanakları
sunmaktadır. Sistemin ekolojik olarak işleyisini gözlemleyip değerlendirme
olanaklarının bulunduğu alan, canlı bir laboratuvar olarak araştırma ve eğitim
olanakları sağlamaktadır.

•

Tasarımda ekolojik fonskiyonlar, rekreasyonel kullanımın önünde tutulmuştur.
Habitat dışı gelişimler, tabelalar, ahşap yürüme platformları ve tasarlanmış
parkurlar (Şekil 5.46), koruma alanının en kolay ulaşılabilen bölgeleri içinde
bırakılmıştır. Bu sayede hem ziyaretcilere rekreasyonel ve eğitsel olanaklar
sağlanmış, hem de alanın büyük bir bölümü doğal yaşam habitatı olarak
korunabilmiştir.

•

Habitat restorasyonun başarısı için, her yıl, yayılıcı bitki türlerinin gözlenmesi ve
kontrol altına alınması çalışmaları yapılmaktadır (LA Foundation, 2013b).
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Şekil 5.44 : Crosswinds Marsh rekreasyon ve eğitim gezileri (Smith Group, 2013).

Şekil 5.45 : Crosswinds Marsh sulak alanları (Smith Group, 2013).
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Şekil 5.46 : Crosswinds Marsh yürüyüş parkurları (Smith Group, 2013).
Projede Peyzaj Mimarının Rolü
Alan tasarımında, peyzaj mimarları, sulak alan ekolojistleri, botanist, doğal hayat ve
su ürünü biyologları, rekreasyon tasarımcıları ve inşaat mühendislerinden oluşan bir
ekiple ortak çalışmışlardır.
Proje, 1998 yılında ASLA Honor Award, 1999 yılında Airports Council International
Environmental Achievement Award ve ASLA Presidents Award of Excellence,
2000’de U.S. Department of Transportation Design Merit Award, 2001 yılında The
Waterfront Center Honor Award, 2002 yılında American Road and Transportation
Builders Association Globe Award ödüllerini almıştır (LA Foundation, Crosswinds
Marsh, 2013).
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6. PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİNDEKİ DÜZENLEMELER
6.1 Meslek Pratiğinin Düzenlenme Şekilleri
Meslek pratiğinin düzenlenmesi ya da diğer bir deyişle, meslek pratiğine yasal veya
kurumsal düzenleme getirilmesi, bir meslekle ilgili hizmetlerin sadece, öğrenim,
eğitim görmüş, yeterliliğini sınav veya diğer yollarla ispatlamış, belirli kriterlere
uyan kişilerce verilmesinin sağlanması olarak tanımlanabilir (UIA Belgeleri, 2001).
Dünya’da, devlet, mesleki örgütler veya devlet yasalarıyla desteklenmiş hem devlet
hem de ilgili örgütün ortak denetimi şekillerinde görülen mesleki düzenleme ve
uygulamaların denetimi, geleneksel olarak sadece böyle bir düzenleme ve denetim
olmaması durumunda, toplum sağlığı, güvenliği ve refahı açısından ciddi tehlikelerin
söz konusu olabileceği meslekler için uygulanmaktadır.
Genellikle uygulama standartlarını belirleyen bir yönetici kuruluş tarafindan denetim
altında tutulan mesleklerin icrasındaki kurallar ve standartlar, üyelerin özel çıkarları
için değil, toplumun yararını gözetmek üzere geliştirilirler.
Mesleki düzenlemelerin tarihi üzerinde yapılmış çeşitli araştırmalarda, temellerinin
antik Babillilere ve Hamurabi Kanunları’na kadar uzandığı görülmüştür. M.Ö. 1800
yıllarında yazılmış olan kanunlarda, cerrahlar için belirlenmiş ücret tarifelerine,
yanlış tedavi ve hastanın operasyon nedeniyle ölmesi durumunda, cerrahın elinin
kesilmesine kadar varabilen kurallara değinilmiştir (Young, 1987).
Modern kanunlar benzeri ilk lisans yasası örneğinin ise, 13. yy da Sicilya’da
uygulandığı görülür. İlk mesleki düzenleme kanunuyla, tıp mesleğinde hekim
adaylarına kapsamlı bir eğitim alma gereği getirilmiş, adayları sınamak için
çalışmalar başlatılmış ve tüm tıp mesleği üyelerinin lisanslı olması zorunlu
tutulmuştur. Ayrıca, ücret tarifeleri ve etik kodlar belirlenmiş, hekimlerin fakirlere
ücretsiz hizmet vermesi öngörülmüştür. Takip eden yüz yılda, benzer kanunlar
İspanya, Almanya ve İtalya’da da çıkmıştır (Young, 1987).

135

Tarihte görülen mesleki düzenlemelerdeki bir sonraki önemli dönem, zanaat , tüccar
ve meslek loncalarının hüküm sürdüğü Orta Çağ olmuştur. Yarı devlet otoritesine
sahip bu loncalar, ücretleri ve minimum kalite standartlarını belirlemiş, ayrıca fakir
ve muhtaçlara hizmet sağlamışlardır.
Lonca düzenlemeleri pek çok yönden, mesleki örgütlerin, devletle birlikte çalışarak,
lisans kanunlarını belirlediği, günümüz mesleki düzenleme sistemine benzemektedir.
Ancak Orta Çağ loncaları, belli bir zananat veya ticareti uygulamak isteyenlerin,
kendilerine üye olma zorunluluğunu yaratarak tekel olmuşlardır. Yüksek giriş
ücretleri, kimin üye olup olmayacağına karar vererek mutlak kontrolü ellerinde
bulundurmaları, başta kısıtlamaların az olmasına rağmen 14. yüzyılın ortalarında
güçlerini sistematik olarak rekabeti önlemek için kullanmaya başlamaları, takip eden
yüzyılda ekonomik gelişime sekte vurduracak hale gelmiştir.
19.yy’da İngiliz mahkemeleri, loncaların yetkilerini, yüksek kalite standartlarının
sağlanması ve üyelerin yetersiz, hatalı veya etik kurallara uygun olmayan
çalışmaları, dolandırıcılıkları denetlemek ve cezalandırmak için kullanmak yerine,
yarattığı tekel düzenini sorgulamaya başlamıştır. İngiliz otoriteleri, standartların
oluşturulmasında loncalara başvurulduğunda yüksek fiyat, lonca üyesi olmayanların
ekonomik özgürlüklerinin kaybı ve ürün ve hizmet kalitesinde hiçbir gelişme
olmaması nedeniyle, yetkinin, gücün kötüye kullanıldığı bu durumu ve loncaların
çoğunu ortadan kaldırmıştır (Young, 1987).
Esas olarak siyasi otoritenin hükmü dışında, kendiliğinden oluşmuş mesleki birlikler
olan loncalar, ürünlerin kalitelerini korumak, adil fiyat ve adil ücret gibi meslek
ahlakının korunması ve gelişmesi, usta-kalfa-çırak ilişkileri ve üyeleri arasında
yardımlaşma bağlarıyla, mesleki dayanışmanın güçlenmesi için çalışmakla beraber,
aslında üyelerinin çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuş yapılaşmalar olmuştur
(DDK Raporu, 2009).
Sanayi Devrimi sonrası, yeni ekonomik düzen ve bununla bağlantılı olarak ortaya
çıkan siyasi, sosyal ve diğer faktörlerin bir sonucu olarak, doktor, avukat, eczacı,
mimar, mühendis, muhasebeci gibi çeşitli serbest profesyonel meslekleri icra
edenlerin kurmuş olduğu meslek örgütleri ortaya çıkmıştır (DDK Raporu, 2009).
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Dünya’da mesleki örgütlenmeye bakıldığında, çeşitli meslekleri icra eden insanların
tarih içerisinde başta loncalar, ardından dernekler, ticari ortaklıklar, sendikalar,
korporasyonlar, odalar, birlikler gibi farklı ad ve biçimler taşıyan, nitelikleri
birbirinden farklı çeşitli örgütler etrafında bir araya geldikleri görülür (DDK Raporu,
2009).
Meslek kuruluşları, belli bir mesleği icra edenleri bir araya getiren, toplum, devlet ve
meslek üyeleri bakımından çeşitli işlevler üstlenen, hukuki, idari, ekonomik, siyasi,
sosyal, kültürel ve mesleki yönleri bulunan çok boyutlu organizasyonlar olarak
tanımlanabilir. Mesleki dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması; mesleğin ve
meslek üyelerinin çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi, mesleki faaliyetlerin belli
standartlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, meslek ahlakının korunması,
üyeleri arasında ve bunlar ile toplum arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, bu amaçlar
doğrultusunda ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
meslek örgütlerinin en temel işlevleri olmuştur (DDK Raporu, 2009).
Özellikle kamusal nitelikleri bulunan ve toplumsal yaşam bakımından önemli
görülen bazı meslekler, bu nitelikleri gereği yoğun bir devlet müdahalesini
gerektirmiş, bu nedenle mesleki faaliyetlerin, belirlenen kurallar ve bu amaçla
kurulan meslek örgütlerinin düzenlemeleri çerçevesinde pratiği zorunlu tutulmuştur.
Mesleki faaliyetlerin ve meslek üyelerinin kontrolü, kurulan örgütler tarafından
gerçekleştirilmiştir (DDK Raporu, 2009).
Günümüzde, mesleklerin düzenlenmesinin öncelikli hedefi; hizmetlerden yararlanan
toplumu, aldıkları hizmet hakkında bilgilendirmek, kalitesini garanti etmek ve
mesleğin saygınlığını korumaktır (Hepburn, 2007).
Uzun bir tarihi geçmişi olan mesleki düzenleme ve uygulamaların denetimi,
günümüzde üç temel şekilde görülür (Şekil 6.1).
Denetim genel olarak; “ bir kurum veya kuruluşun, ya da belirli bir plan, program
veya projenin yapısı, işleyişi ve çıktılarının, önceden belirlenmiş standartlara
uygunluk

derecesinin

araştırma,

gözlemleme,

sorgulama

gibi

yöntemlerle

belirlenmesi ve elde edilen bulguların objektif ve sistematik bir biçimde
değerlendirilerek, ilgili taraf veya taraflara iletilmesi sürecidir”. Denetimin temel
amacı, var olanı ortaya koyup, olması gerekenle karşılaştırmaktır (Köse, 1999).

137

Düzenleme
Yok

İç
Denetim

Ortak
Denetim

Devlet
Denetimi

Herhangi bir
düzenleme
denetim yok

Düzenlemeler
mesleki örgüt
tarafından
belirlenir ve
uygulanır

Düzenlemeler
mesleki örgüt ve
devlet tarafından
belirlenir ve
uygulanır

Düzenlemeler
devlet
tarafından
belirlenir ve
uygulanır

Şekil 6.1 : Meslek pratiğindeki düzenlenme ve uygulamaların denetim şekilleri
(Bartle ve Vass, 2005).
Meslek pratiğindeki düzenlenme ve uygulamaların denetim şekillerinden biri; kamu
çıkarları için, mesleki düzenlemelerin devlet tarafından belirlenip uygulandığı devlet
denetimidir. Sistem, kamu yararı, sağlık ve güvenlik, çevre, sosyal ve ekonomik
güvenlik alanlarında devlet müdahalesinin, denetiminin gerektiği alanlarda temel
düzeyde yasalarla belirli hakları tanımlamakta ve uygulanmalarını zorunlu
kılmaktadır.
Devlet denetiminde çoğunlukla karşılaşılan zorluk; kamu çıkarlarının korunması için
çıkartılmış yasaların, etkili ve verimli olmasının sağlanmasıdır. Yasanın çıkmasına
neden olan konulara çözüm getirebilmesi bakımından etkili, düzenlemenin takibi
açısından verimli olabilmesi zor, komuta ve kontrol düzenlemesi olan bu sisteme
alternatif olarak daha esnek, daha az kuralcı düzenleme şekilleri geliştirilmiştir
(Hepburn, 2007).
İç Denetim; mesleğin davranış kural ve kodlarını kendi belirlediği, ve uyguladığı
düzenleme şeklidir (Hepburn, 2007). İç denetim, çoğunlukla, bir mesleki örgütün,
üyelerinin davranış, eylem ve standartlarını düzenlediği mesleki kural ve kodları
oluşturmasını kapsamaktadır. Bu sistemde düzenlemelere uyumun denetlenmesinden
ve uygulanmasından, örgüt sorumludur.
Üyelerin nitelikleri, eğitim gereklilikleri, davranış ve etik kurallarını belirleyen iç
denetim sisteminde üyelik çoğu zaman gönüllüdür. Mesleki örgüt, üyelerinin
minimum yeterlilik seviyelerine ve davranış kurallarına uymalarını gerekli tutabilir,
örgüte girişi ve ünvanın kullanımını düzenleyebilir. Bu durumda dernek üyeliği
tüketicilere, profesyonelin verdiği hizmet için yeterli olduğunu garanti etmektedir
(Bartle ve Vass, 2005).
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Ortak denetim, mesleğin kendi kurallarını geliştirip uyguladığı, devletin bu
kuralların uygulanmasını, yasalarla desteklediği düzenleme şeklidir.
İç denetim sisteminden farklı olarak, üyelerin, belirlenen kodlara ve standartlara
uymaları, yasalarla gerekli tutulmuştur. Ortak denetim sisteminde mesleki
düzenlemelere uyulmadığı durumlarda, yasalar gereği uygulanabilen bir ceza sistemi
de vardır (Bartle ve Vass, 2005).
Kamu çıkarları adına düzenleme, aldıkları hizmetin kalitesini değerlendirebilecek
bilgisi olmayan tüketicilerin, korunmasını hedeflemektedir. Mesleklerde düzenleme
ve denetimin, tüketicilerin hizmeti veren profesyonellerin yeterliliğine güvenmelerini
sağlamaktadır (Hepburn, 2007).
Mesleki örgütlenmenin devletten bağımsız, sivil toplum kuruluşları bünyesinde
gerçekleştirildiği ülkelerde, meslek ahlak kuralları ve mesleki disiplinle ilgili
düzenleme ve uygulamalar, meslek örgütleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Denetimi hangi kuruluşun yaptığından çok, kural ve standartların içeriği ve izleme kontrol mekanizmalarının etkinliği önemlidir. Mesleğin pratiğindeki düzenleme ve
uygulamaların, meslek örgütleri tarafından oluşturulması kadar, düzenleme ve
uygulamaların denetiminin de, meslek örgütleri tarafından yapılması, daha sağlıklı ve
etkili olmaktadır (DDK Raporu, 2009).
Mesleki pratiğin düzenlenme şekillerine bakıldığında, profesyonellerin düzenlemeler
kapsamında mesleklerini uygulayabilmelerinin, genellikle üç formda yapıldığı
görülür.
En az kısıtlayıcı form; kişilerin mesleklerini icra etmeye başlamadan, isim, adres ve
niteliklerini, ilgili kuruma bildirmeleri şeklinde olan kayıt sistemidir.
Kayıtlı olan kişilere mesleği uygulama hakkının verildiği düzenlemenin amacı, bazı
hizmetlerin kimler tarafından verildiğinin kaydının oluşturulmasıdır. Bilgi ve
becerinin ispatlanması gereğinin olmadığı sistem, mesleki yeterliğin veya uzmanlığın
garantisi değildir (Young, 1987).
Mesleki pratiğin düzenlenmesinde görülen ikinci sistem; bir kamu veya kar amacı
gütmeyen özel bir kuruluş tarafından yapılan sınavla, yeterli bilgi ve beceriye sahip
olduğunu kanıtlanmış kişilerin, meslekle ilgili görevleri yerine getirmesine izin veren
sertifika sistemidir.
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Bu sistem, mesleğin sertifikasız kişilerce uygulanmasına bir kısıtlama getirmez
ancak kayıt sistemden farklı olarak, sertifika alabilmek için uygun bir eğitim almış
olmak, deneyim ve yeterlilik sınavı vardır. Sistem ayrıca, bazı ünvanların sadece
sertifika sahibi kişilerce kullanılmasını öngörür (Young, 1987).
En sıkı mesleki düzenleme şekli ise lisans sistemidir. Mesleği uygulama hakkı
olarak da adlandırılabilecek sistemde, lisans kanunları ile belirlenmiş şartlara
uyulmadan mesleğin pratiği ve mesleki ünvanın kullanımı yasal değildir (Kleiner ve
Krueger, 2008).
Lisanslama; yasal olarak düzenleyici bir kurumun, belli kriterlere uygun olduğu için
yetkin olmaya hak kazanmış bir kişiye, belirli mesleki görevleri yapma ve mesleki
ünvanı kullanma hakkını vermesidir (Hogan, 1978).
Lisans alabilmek için gerekli olan şartlar, sertifika ile benzer veya aynı olmakla
birlikte, aralarındaki temel fark, sertifika olmadan mesleğin icra edilmesinde
yasalarca bir engel olmaması, lisans siteminde ise lisanssız mesleği uygulamanın
kanunen yasak oluşudur (Young, 1987).
Genellikle mesleki örgüt veya yetkili kurullar tarafından verilen lisans, meslek
pratiğinde iki şekilde gerekli tutulabilmektedir. Birincisi; lisanslı olmayan kişilerin
mesleği icra edebildiği ancak, mesleki ünvanı kullanabilmek için lisanslı olma
zorunluluğunun olduğu ünvan yasasıdır. İkinci şekil ise; en sıkı mesleki düzenleme
şekli olan, aynı zamanda ünvan yasasını da içeren, lisanslı olmayan kişilerin, hem
mesleki ünvanı kullanamadığı hem de mesleği icra edemedikleri, uygulama
yasasıdır (Young, 1993).
Ünvan yasalarının amacı, toplumun, belirli bir hizmeti sunan veya sağlayan yetkin
uygulayıcılar ile yeterli eğitimi ve deneyimi olduğu ispatlanmamış kişilerin
ayırdedebilmelerine yarayan bir araç olmaktır. Uygulama yasasında ise hedeflenen,
bir mesleğin sadece yeterli bilgi, beceri ve deneyimi, belirli kriterlerle ölçülmüs ve
kanıtlanmış profesyonellerce uygulanmasını sağlamak olmuştur (Young, 1993).
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6.2 Peyzaj Mimarlığı Mesleğindeki Düzenlemeler
Mimarlık, peyzaj mimarlığı ve mühendislik mesleklerindeki düzenlemelerin uzun bir
geçmişi vardır. Her biri özgün bir eğitim ve beceri gerektiren bu mesleklerin
denetlenmesindeki ortak amaç; insanların, yaşadığı, çalıştığı ve bulunduğu
yapılaşmış çevrenin güvenli olmasını sağlamaktır.
Tasarım mesleklerinin düzenlenmesi, denetlenmesi, yapılaşmış çevrenin yetkin
profesyonellerce, güvenli bir planlama ile şekillenmesini sağlamak için atılmış
önemli bir adımdır. Kapsamlı ve uygulanabilir bir dizi standart oluşturmak ve ihmal
ve hataları önlemek için mesleki düzenlemeler gereklidir (Schatz ve Lafayette,
2003).
Uluslararası Mimarlar Birliği, Union Internationale des Architectes, UIA, Mesleğin
Uygulanması Komisyonu’nun hazırladığı Mutabakat Politikaları çalışmasında, bir
meslek alanında;
1. Mesleğin herhangi bir düzenleme olmaksızın uygulanması, tüketicilerin yaşamı,
sağlığı, güvenliği veya ekonomik refahı açısından ciddi riskler oluşturuyorsa ve bu
risk potansiyeli tanımlanabilir nitelikte olup büyük olasılıkla gerçekleşecekse;
2. Meslek pratiği üst düzeyde yetenek, bilgi ve eğitim gerektiriyorsa;
3. Mesleğin uygulayıcılarının görev ve sorumlulukları, bağımsız karar vermeyi
gerektiriyorsa;
4. Mesleğin uygulama alanının kapsamı, diğer lisanslı veya lisanssız mesleklerden
ayırdedilebiliryorsa;
5. Mesleğe getirilecek düzenlemenin, toplum üzerindeki ekonomik ve kültürel
etkileri savunulabilir nitelikteyse;
söz konusu meslek dalının düzenlenmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir (UIA
Belgeleri, 2001).
Peyzaj mimarlığı meslek pratiği bu kriterlere uymaktadır.
Yapılan

pek

çok

çalışmada,

araştırmada,

peyzaj

mimarlığı

mesleğindeki

düzenlemelerin, toplum güvenliğini korumak ve onarılamaz hataları, zararları
önlemek için gerekli olduğu sonucuna varılmıştır (Schatz ve Lafayette, 2003).
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Peyzaj mimarlığı çalışmaları toplumu ve çevreyi doğrudan etkilemektedir.
Hatalı tasarım ve uygulamalar, kullanıcıların yaralanma, hatta ölümüne neden
olabilmekte, çevreye zarar verebilmekte ve büyük yapısal ve ekonomik zararlara yol
açabilmektedir.
Düzenleme ve denetlemenin yokluğu, toplumu çeşitli şekillerde tehlikeye atma
potansiyeline sahiptir. Mesleki düzenlemelerle belirlenen ve denetlenen gerekli şart
ve standartlara uyum, sadece hizmeti alan tüketicileri değil, bu çalışmalardan
doğrudan etkilenen toplumun diğer fertlerini ve çevreyi de korur.
Peyzaj mimarlığı hizmetlerinden yararlanacak tüketicilerin, alacakları hizmetin
güvenilirliği hakkında teknik bilgi veya güvenceleri olmadığı, mesleğin teknik
doğası, tüketicilerin, mesleği uygulayanların yeterliliğini değerlendirmelerini
neredeyse olanaksız kıldığı için, düzenleyici standartlar ve mesleğin denetlenmesi,
kullanıcıların özellikle hatalı tasarımlardan doğabilecek tehlikelerden korunmasına
ve yetkin peyzaj mimarlarının asgari standartlara uyan tasarım ve teknik doküman
ürettiklerinden emin olmalarına olanak sağlar (Schatz ve Lafayette, 2003).
Kayıt, sertifika veya lisans işlemi, bir bireyin serbest peyzaj mimarı olarak mesleği
uygulamaya yeterli kişisel birikime sahip olduğunun resmi olarak tanınmasını sağlar.
Düzenlemeler aynı zamanda, gerekli niteliklere sahip olmayanların belirli görevleri
yerine getirmesini de önler.
2005 yılında Avrupa Peyzaj Kongresi’nde sunulan bir bildiride, “yetkili kamu
otoriteleri tarafından, toplumun korunması amacıyla geliştirilmiş özel önlemlerin
benimsenmesini sağlayan genel prensipler, stratejiler ve kurallar” olarak tanımlanan
peyzaj politikalarının, toplumun sağlığı ve refahı, sürdürülebilir gelişimler, peyzajın
değerlendirilmesi ve kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu konularda bilinçlendirme
sağlaması için önemli olduğu vurgulanmıştır (Déjeant-Pons, 2005).
Dünya’da peyzaj mimarlığı mesleği uygulamalarındaki standart ve düzenlemeler
çeşitlilik gösterdigi gibi, mesleki denetim kavramları da farklı şekillerde
algılanmakta ve uygulanmaktadır. Kimi ülkelerde, mesleki yetkinliğin denetimi,
işyerlerini denetim altına almak olarak uygulanırken, kimi ülkelerde toplumu,
mesleğin standartlara uygun olarak yapilmamasından doğacak sonuçlardan korumak
amacı ile uygulanmaktadır.
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Peyzaj mimarlığı uygulamalarını düzenleyen standart ve yasal mevzuatın derecesi de
ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bazı ülkelerde mesleği icra edebilmek için
lisans gerekirken, bazı ülkelerde hiçbir düzenleme bulunmamaktadır.
Peyzaj mimarlığının tanımlanmış bir meslek dalı olduğu ülkelerde, mesleği
desteklemek, çıkarlarını korumak, kimi zamanda peyzaj mimarlığı uygulamalarını
düzenlemek için, profesyonel üyelerin oluşturduğu mesleki bir örgüt bulunmaktadır.
Dünya’daki değişik ülkelerde, bu meslek kuruluşlarının rolleri ve sorumlulukları
farklılıklar göstermektedir. Bazı ülkelerde yasal düzenlemeler bu organlar tarafından
belirlenip uygulanmakta, diğerlerinde bu işlevler ayrılmaktadır.
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlendiği ülkelerin çoğunda, kanun veya
yönetmelikler, kişilerin, yetkin hizmet verebileceklerini kanıtlamalarını gerektirir.
Profesyonellerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu kanıtlaması için gerekli
tutulan şartların başında, eğitim gelmektedir. Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Kurulu,
Landscape Architectural Accrediting Board, LAAB tarafından akredite edinilmiş bir
lisans programından mezuniyete ek olarak, bazı ülkelerde, yetkin bir peyzaj
mimarının gözetimi altında edinilmiş, temel becerileri gerçek hayatta uygulama
fırsatının bulunacağı iş deneyimi, mesleğin pratiği için şart tutulmaktadır. Bazı
ülkelerde ayrıca, kişinin mesleğini toplum sağlığı, güvenliği ve refahını tehlikeye
atmadan uygulamaya yetkin olup olmadığını ölçen mesleki sınavda başarı şartı da
aranmaktadır. Bu üç resmi aşamaya ek olarak, meslekte yetkin kalabilmesi için,
peyzaj mimarlarının, profesyonel kariyerleri içerisinde bilgilerini ve becerilerini
geliştirmelerini sağlayan, sürekli mesleki eğitim programlarına katılım da
gereklilikler arasında yer almaktadır.
Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulamada var olan yasa, yönetmelik, standart ve
düzenlemeler, ülkeler arasında, hatta bazı ülkelerin eyaletleri arasında farklılıklar
göstermektedir.
Çalışmanın

sonraki

bölümünde,

Dünya’da

peyzaj

mimarlığı

mesleğinin

uygulanışındaki düzenlemeler, ülkelerdeki mevcut sistemlerin incelenmesiyle
belirlenmeye çalışılmıştır.
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7. DÜNYA’DA PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİNİN UYGULANIŞI
Peyzaj mimarlığının tanımlanmış bir meslek dalı olduğu ülkelerde, mesleği
desteklemek, çıkarlarını korumak, kimi zamanda meslek pratiğini düzenlemek için,
profesyonel üyelerin oluşturduğu mesleki bir örgüt bulunmaktadır.
Dünya’daki 196 ülke içinden (Worldatlas, 2013), yetmiş ülkenin peyzaj mimarlarını
temsil eden ulusal örgütü vardır (IFLA, 2012). Uluslararası Peyzaj Mimarları
Federasyonu IFLA’ya üye bu ülkeler (Çizelge 7.1), bulundukları coğrafi konuma
göre dört bölge altında kategorize edilmişlerdir (Şekil 7.1). Bu bölgeler; Afrika
bölgesi, Amerika bölgesi, Asya ve Okyanusya bölgesi ve Avrupa bölgesidir.
Bulundukları coğrafi konuma göre IFLA üyesi ülkeler

Şekil 7.1 : IFLA Üyesi Ülkeler.
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Çizelge 7.1 : Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA Üyesi Yetmiş Ülke
(IFLA, 2012).
AFRİKA BÖLGESİ

Fas

Kenya

Güney Afrika

Malavi

Nijerya

AMERİKA BÖLGESİ

A.B.D.

Kanada

Porto Riko

Arjantin

Kolombiya

Şili

Bermuda

Kostarika

Uruguay

Bolivya

Meksika

Venezuella

Brezilya

Paraguay

Ekvator

Peru

ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

Avustralya

Hong Kong

Singapur

Çin

İran

Sri Lanka

Endonezya

Japonya

Tayland

Filipinler

Kore

Tayvan

Hindistan

Malezya

Yeni Zelanda

Almanya

İrlanda

Polonya

Avusturya

İspanya

Portekiz

Belçika

İsrail

Romanya

Bulgaristan

İsveç

Rusya

Çek Cumhuriyeti

İsviçre

Sırbistan

Danimarka

İtalya

Slovakya

Estonya

İzlanda

Slovenya

Finlandiya

Latviya

Türkiye

Fransa

Litvanya

Ukrayna

Hırvatistan

Lüksemburg

Yunanistan

Hollanda

Macaristan

İngiltere

Norveç

AVRUPA BÖLGESİ
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Tez çalışmasının bu bölümünde, IFLA üyesi yetmiş ülkede, mesleğinin konumu ve
yetkin profesyonellerce uygulanmasının sağlanması açısından yürürlüğe konmuş
düzenlemeler araştırılmıştır.
Ülkelerin peyzaj mimarları derneklerinin çoğunun kendi ana dilinde olan internet
siteleri tercüme edilerek, derneklerin amaç ve çalışmaları incelenmis, yönetim ve
denetim sistemlerinin varlığı ve şekli ile mesleğin pratiği ve

peyzaj mimarı

ünvanının kullanımı için gerekli tutulmuş şartlar belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada ek bir yöntem olarak, Dünya’da mesleğin uygulanışı hakkında kapsamlı
ve standart bilgilerin derlenebilmesi amacıyla, IFLA üyesi ülkelerin mesleki
derneklerinin katıldığı bir anket düzenlenmiştir. Derneklerin erişim adresleri EK
A’da; Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca hazırlanmış olan ankete katılım
davet mektupları, EK B - EK E’de verilmiştir.
Araştırmalar,

anket

çalışmasındaki

sorularda

ele

alınan

konular

üzerine

yoğunlaşmıştır.
Ekler bölümünde (EK F - EK H) İngilizcesi, İspanyolcası ve Fransızcası verilen
anket soruları (Şekil 7.2) ve bu sorularla ile belirlenmeye çalışılmış konular şöyledir;

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİNİN UYGULANIŞI
Lütfen ülkenizi seçiniz.
---

Lütfen ülkenizde peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgütün adını yazınız.

Mesleki örgütünüz hangi yılda kurulmuştur?

Şekil 7.2 : Anket Soruları.
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1. Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında yasa, yönetmelik,
standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
Var
Yok
2. Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında ne tip bir
düzenleme sistemi var?
Düzenleme yok - peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında herhangi bir
düzenleme/denetim yok.
İç denetim - Düzenlemeler mesleki örgüt tarafından belirlenir ve uygulanır.
Ortak denetim - Düzenlemeler mesleki örgüt ve devlet tarafından belirlenir ve
uygulanır.
Devlet denetimi - Düzenlemeler devlet tarafından belirlenir ve uygulanır.
3. Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki düzenlemelerin
temel nedeni nedir?
Toplum sağlığı, güvenliği ve refahını korumak.
Mesleği uygulayan profesyonellerin çalışmalarını denetlemek.
Mesleği uygulayan profesyonellerin çalıştığı iş yerlerini denetlemek.
Sürdürülebilirlik ve çevresel konular.
Herhangi bir düzenleme yok.
4. Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için herhangi bir
şart/gereklilik var mı?
Lütfen uyan seçeneklerin tümünü işaretleyiniz.
Mesleği uygulayabilmek için profesyonellerin kayıtlı olması gereklidir (kayıt;
mesleki yeterliliği veya uzmanlığı garanti etmez).
Mesleği uygulayabilmek için profesyonellerin lisanslı olması gereklidir
(lisans; eğitim, öğrenim ve yeterliliğin kanıtlanmasını gerektirir).
Mesleği uygulayabilmek için profesyonellerin mesleki örgüte üye olması
gereklidir.
Mesleği uygulayabilmek için herhangi bir gereklilik yok.
Şekil 7.2 (devam) : Anket Soruları.
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5. Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için herhangi bir
şart/gereklilik var mı?
Lütfen uyan seçeneklerin tümünü işaretleyiniz.
Ünvanı kullanabilmek için profesyonellerin kayıtlı olması gereklidir (kayıt;
mesleki yeterliliği veya uzmanlığı garanti etmez).
Ünvanı kullanabilmek için profesyonellerin lisanslı olması gereklidir (lisans;
eğitim, öğrenim ve yeterliliğin kanıtlanmasını gerektirir).
Ünvanı kullanabilmek için profesyonellerin mesleki örgüte üye olmaları
gereklidir.
Ünvanı kullanabilmek için herhangi bir gereklilik yok.
6. Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet tarafından mı verilir,
mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Mesleki lisans devlet tarafından verilir.
Lisans mesleki örgüt tarafından verilir.
Lisans sistemi yok.
7. Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve yeterliliklerini
kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir sınav var mı?
Sınav var
Sınav yok
8. Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için aranan şartlar
nelerdir?
Lütfen uyan seçeneklerin tümünü işaretleyiniz.
Peyzaj mimarlığı üniversite diploması.
Peyzaj mimarlığı yüksek lisans diploması.
Yetkin bir peyzaj mimarının gözetimi altında edinilmiş iş deneyimi (lütfen kaç
yıllık iş deneyiminin gerekli olduğunu belirtiniz).
Mesleki sınavda başarılı olma.
Diğer.
Şekil 7.2 (devam) : Anket Soruları.
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9. Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı / lisanslı bir
peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?

10. Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra denetleniyor
mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim / hangi kurum yapıyor?
Denetleme var.
Denetleme yok.
11. Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması, ünvanı kullanması
veya lisanslı profesyonellerin mesleği yetersiz, hatalı uygulamaları
halinde herhangi bir ceza uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne
olduğunu belirtiniz.
Ceza var
Ceza yok
12. Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Sağlıyor ve alınması zorunlu.
Sağlıyor ancak alınması zorunlu değil.
Sağlamıyor.
13. Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve uygulamalarında,
niteliğin yükseltilmesine yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Evet
Hayır
Şekil 7.2 (devam) : Anket Soruları.
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14. Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi / denetlenmesinin, toplum
sağlığı,

güvenliği

ve

refahını

korumaya

yardımcı

olduğunu

düşünüyormusunuz?
Evet
Hayır
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
Evet
Hayır
YORUMLAR

Şekil 7.2 (devam) : Anket Soruları.
Ülkelerdeki mesleki düzenlemeler hakkında, literatür araştırmaları, mesleki
derneklerin internet sitelerinin incelenmesi ve yapılan anket çalışmasında elde edilen
bulguların derlenmesi ile belirlenmiş bilgiler şöyledir;
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7.1 Afrika Kıtası Ülkelerinde Peyzaj Mimarlığı Pratiğindeki Düzenlemeler
Afrika’da beş ülke, peyzaj mimarlığını temsil eden ulusal örgütleriyle IFLA üyesidir
(Şekil 7.3).

AFRİKA BÖLGESİ
Fas
Güney Afrika
Kenya
Nijerya
Malavi

AFRİKA

Şekil 7.3 : IFLA Afrika Bölgesi Ülkeleri.
Afrika’da peyzaj mimarlığı eğitimi ve mesleğin, pratiği, günümüzdeki konumu,
temel sorunlarının belirlenmesi, daha ayrıntılı bir destek stratejisi geliştirilmesi için
bir temel hazırlama ve yeni bölge için bir iskelet oluşturmak için 22 Ocak 2008’de
Afrika komitesi bir günlük IFLA Afrika Forum’unu düzenlemiştir (Taylor, 2011).
IFLA Afrika Bölgesi; 5-7 Ekim 2011’de IFLA Afrika komitesi ve Kenya, Jomo
Kenyatta Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün düzenlediği, ikinci Afrika
IFLA Sempozyumu’nda kurulmuştur. Yeni kurulan bölgeye, Fas, Güney Afrika,
Kenya, Malavi ve Nijerya, peyzaj mimarlığı ulusal örgütleri ile, Nijer, Rwanda,
Tanzanya, Tunus, Uganda ve Zambiya bireysel temsilcileriyle katılmışlardır. Altı
üniversitede peyzaj mimarlığı eğitiminin verildiği Afrika’da peyzaj mimarlığının
gelişimini yansıtan bu oluşum, temel eğitim konuları, mesleğin gelişimi ve Afrika’da
mesleki

standartların

belirlenmesi

çalışmalarını

Symposium, 2011).
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üstlenmiştir

(IFLA

Afrika

FAS
Fas Peyzaj Mimarları Derneği, Association Architectes-Paysagistes du Maroc,
AAPM, Fas’ta peyzaj mimarlarını temsil eden ulusal mesleki örgüttür.
2010 yılında kurulmuş olan dernek, 28 Ocak 2011’de Fas devletince tanınmış,
1 Mayıs 2011’de IFLA üyesi olmak için başvurmuştur.
Derneğin hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda yaptığı çalışmalar arasında; peyzaj
mimarlığı mesleğinin etik kurallara uygun, iyi bir şekilde uygulanmasını
garantilemek; Fas’ta peyzaj mimarlığı mesleğini geliştirmek ve insanlara daha
kaliteli bir yaşam sağlamak için, doğal, kırsal ve kentsel alanların korunması ve
oluşturulması için çalışmalarda bulunmak yer alır (Hayter, 2011).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Fas Peyzaj Mimarları
Derneği, AAPM’nin anketin yorumlar kısmında belirttiğine göre; “Fas’ta peyzaj
mimarlığı mesleği tanınmamaktadır. İsteyen herkes peyzajcı olduğunu söyleyerek,
ofis açabilmekte, müşteriler ve kamu kuruluşları ihtiyaç duyduklarında, ya
mimarlarla çalışmakta ya da işler ihaleye çıkartılmaktadır. Kanunen ihaleyi teknik
referanslar onaylandıktan sonra, en düşük fiyatı veren kazanmakta, teknik
referanslar, ve proje bedeli, benzer projeler esas alınarak hazırlanmaktadır. Yapılan
işin kalitesi çoğu zaman değerlendirilmemektedir”.
AAPM’nin anket sorularına verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; Fas’ta
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında yasa, yönetmelik, standart ve benzeri
bir düzenleme bulunmamaktadır.
Ülkede, mesleği uygulayabilmek veya peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir gereklilik yoktur ancak, Fas Peyzaj Mimarları Derneği Aday ve Kabul
Komitesi, derneğe üye olabilmek için ve derneğe üye bir peyzaj mimarı olarak
ünvanı kullanabilmek için bir dizi ön şart belirlemiştir (AAPM Comite d’Admission,
2011).
Derneğin kurucu üyeleri dahil, Fas Peyzaj Mimarları Derneği’nin resmen tanınmış
üyesi olabilmek için, öncelikle kabul komitesine başvurmak gerekmektedir.
Ardından, Kabul Komitesi yönetmeliği gereğince adayların, belirlenmiş üç şarttan
birine uygunlukları aranmaktadır. Bu şartlar;
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1. Peyzaj Mimarlığı üniversite diploması ve iki yıllık iş deneyimi.
Adayın, Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu, IFLA tarafından tanınan bir
üniversiteden peyzaj mimarlığı diploması almış olması, ayrıca, mezuniyet sonrası,
en az iki yıl (24 ay), iş deneyimi edinmiş olma gereği vardır. Kabul komitesince
tanınan bir kuruluşta yapılan staj veya kurs eğitimi, bu süreçten sayılabilmektedir.
Başvuru sırasında adayın iki yıllık çalışma döneminde deneyim kazandığını
ispatlaması gerekir. Bunun için başvuru ile birlikte, müşterilerin, adayın projedeki
görevinin, katılımının, katkılarının ve çalışmadaki yeterliliğinin belirtildiği, aday
tarafından seçilmis beş projenin fotograflarıyla birlikte sunulması istenir.
2. Tanınmış bir peyzaj mimarlığı derneğine üyelik.
Fas Peyzaj Mimarları Derneği, Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu, IFLA
üyesi mesleki örgütleri tanımaktadır. Aday, başvurusu ile birlikte, Fas dışında,
kabul kriterleri en az Fas Peyzaj Mimarları Derneği kriterleri ile eş olan bir
derneğe üye bir peyzaj mimarı olduğunu kanıtlayan belgeyi sunmalıdır.
3. Adayın, birinci ve ikinci şarta uymadığı durumda, akredit bir üniversiteden, şehir
bölge planlama veya benzer bir dalda alınmış lisans veya yüksek lisans diploması
ile en az 3 yıllık iş deneyimi şartı aranır. Aday başvurusu ile birlikte, üzerinde
çalıştığı, peyzaj mimarlığında karşılaşılan problemlere çözüm bulma yeterliliğini
yansıtan, değişik ölçeklerde ve zorlukta beş proje sunmalıdır.
Kabul komitesi, başvurusu Fas Peyzaj Mimarları Derneği yönetmeliğine uygun olan
adayların ünvanı kullanımlarını onaylar. Kabul komitesince kabul edilen peyzaj
mimarları AAPM’in resmen tanınmış üyeleri olurlar (AAPM Comite d’Admission,
2011).
GÜNEY AFRİKA
Güney Afrika Peyzaj Mimarlığı Enstitüsü, The Institute of Landscape Architects of
South Africa, ILASA, Güney Afrika’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki
örgüttür.
1962 yılında kurulmuş olan derneğin hedefleri, peyzaj mimarlığı mesleğinin tanıtımı
ve geliştirilmesinin yanı sıra tasarım sürecinin bir parçası olarak karbon ayak izinin
azaltılması için çalışmalar yapmaktır (Gibbs, 2008).
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ILASA, Güney Afrika Peyzaj Mimarlığı Mesleki Konseyi, South African Council for
the

Landscape

Architecture

Profession,

SACLAP’a

bağlı,

gönüllü

bir

organizasyondur. 2000 yılında mimarlık meslek yasası kapsamında resmi bir konsey
olarak kurulmuş olan SACLAP, daha önce, 1970 yılında yürürlüğe girmiş mimarlık
yasası kapsamında, mimarlar konseyi altında çalışan, Peyzaj Mimarları Denetim
Kurulu, Board of Control for Landscape Architects, BOCLASA’nin değişimiyle
oluşmuştur. SACLAP, peyzaj mimarlığı sanat ve biliminde, toplum sağlığı ve
güvenliğini ön planda tutan, dürüst, doğru ve yüksek düzeyde profesyonel
sorumluluk ve etik anlayış oluşturmak ve sürdürmek için çalışmalarda bulunmaktadır
(SACLAP, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Güney Afrika Peyzaj
Mimarlığı Enstitüsü, ILASA’nın verdiği cevaplarda da belirtmiş olduğu gibi, Güney
Afrika’da peyzaj mimarlığı mesleği, 2000 yılında yürürlüğe girmiş olan Peyzaj
Mimarlığı Mesleki Kanunu’nca denetlenen bir meslektir.
Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için profesyonellerin Güney Afrika
Peyzaj Mimarlığı Mesleki Konseyi, SACLAP’a kayıt olamaları zorunludur. Kayıt
olabilmek için, mezuniyet sonrası iki yıllık staj döneminin ardından, temel yeterliliği
ölçen profesyonel kayıt sınavından geçmek gerekmektedir. Çevre mevzuatı,
sözleşme hukuku, davranış, etik uygulama ve tasarım kurallarını kapsayan sınavda
başarılı olan adaylar, kayıtlı profesyoneller olarak, Profesyonel Peyzaj Mimarı,
PrLArch, ünvanını kullanmaya hak kazanırlar (Gibbs, 2008).
Güney Afrika Peyzaj Mimarlığı Mesleki Konseyi SACLAP, insanlar ve doğal
çevreyi etkileyen peyzaj mimarlığı çalışmalarının sadece, yetkin, uygun mesleki
kategoride kayıtlı, yeterli, etik ve SACLAP’in Mesleki Davranis Kurallarına uyan
profesyonellerce yapılmasını sağlayarak, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumakla sorumlu kurumdur.
SACLAP’in toplumun, ve kültürel ve doğal çevrenin korunması için uyguladığı
yöntemlerden biri, peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulayıcılarının, işi üstlenmek için
yeterli

olması

gerektiği

kategorileri

belirlemek

olmuştur.

Ülkede

yetkin

profesyoneller, Profesyonel Peyzaj Mimarı, Profesyonel Peyzaj Teknoloji Uzmanı,
Profesyonel Peyzaj Teknisyeni ve Profesyonel Peyzaj Asistanı olmak üzere dört
kategoride kayıtlı olabilmektedirler.
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Sadece kanunda belirtilmiş, lisans gerektiren kategorilerden birine kayıtlı kişiler, o
peyzaj mimarlığı çalışmalarını yapabilmekte, belirli bir kategoride kayıtlı kişiler, alt
kategorilerdeki çalışmaları da üstlenebilmektedirler. Kanuna göre; lisanslı olmayan
kişiler kayıtlı olma gereği olan kategorilerdeki belirlenmiş çalışmaları yapamazlar,
kayıtlı olduklarını söyleyemezler veya kayıtlı oldukları izlenimini veremezler, kayıtlı
bir kişinin adını kullanamazlar veya kayıtlı oldukları izlenimini veren çalışmalarda
bulunamazlar. Bu şartlara uymamak, SACLAP Mesleki Davranış Kurallarına
aykırıdır ve para cezası veya kayıtlı kişinin kaydının silinmesi sonuçlarını
doğurabilmekte, eğer bu kurala uyulmaz ve sonucunda insan hayatı tehlikeye girer
veya çevreye zararlı etkiler olursa, kişi kanun kapsamında yargılanabilmektedir.
Lisanslı, profesyonel peyzaj mimarı olabilmek için, kişinin nitelikleri ve deneyimiyle
kayıtlı olmaya yetkin olup olmadığını değerlendirmek üzere, konsey tarafından
belirlenmiş olan temel yeterlilik kategorileri ve her kategori için aranan yetkinlik
düzeyi Ek I’da verilmiştir.
KENYA
Kenya Mimarlar Derneği, Architectural Association of Kenya, AAK, ülkede
mimarları, inşaat eksperlerini, şehir plancılarını, mühendisleri, peyzaj mimarlarını ve
çevre uzmanlarını temsil eden mesleki kuruluştur.
1934 yılında, mimarlar ve inşaat eksperleri kayıt yasasının çıkmasının ardından,
1967 yılında kurulmuş sivil bir örgüt olan Kenya Mimarlar Derneği’nin yasal
yürütme yetkileri yoktur ancak hedefleri doğrultusunda; eğitim, toplumu ilgilendiren
yapı standartlarının oluşturulması ve adaptasyonu; inşaat maliyet kontrolü; kırsal ve
kentsel gelişim planlarının oluşturulması; mesleki etik ve hızla gelişen ve pek çok
çevresel problemi olan Kenya’da peyzaj mimarlığının önemini vurgulamak için
çalışmalar yapmaktadır.
Kenya Mimarlar Derneği’nin peyzaj mimarları bölümü, Landscape Architects
Chapter Architectural Association of Kenya, LACK, 10 yıllık müzakerelerden sonra,
1989 yılında kurulmuştur.
Afrika’da peyzaj mimarlığı eğitimi veren az sayıda üniversite bulunmasından dolayı,
kurulumundan bu yana peyzaj mimarlığı bölümü fazla gelişmemiştir.
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Kenya’da peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayan küçük bir grup, peyzaj
planlamadan, çevresel etki raporları ve eğitime, kentsel tasarımdan, ticari ve konut
peyzaj tasarımlarına varan geniş bir yelpazade çalışmaktadırlar (AAK, 2012).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Kenya Mimarlar
Derneği, AAK’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; Kenya’da peyzaj
mimarlığı mesleğinin uygulanmasında, yasa, yönetmelik, standart ve benzeri bir
düzenleme bulunmamaktadır. Dernek, profesyonellerin çalışmalarını denetlemek
amacıyla, iç denetim sistemini uygulamaktadır. AAK ayrıca, Afrika bölgesinde
sürekli mesleki eğitim sağlayan bir kaç dernekten biridir.
Ülkede mesleğin uygulanmasında ve peyzaj mimarı ünvanının kullanılmasında
herhangi bir gereklilik yoktur, ancak mesleki düzenleme ve denetleme sisteminin
temellerinin atılmasının meslek için önemli olduğu düşünülmekte, gelecek zamanlar
için mesleki düzenleme konusunun şimdiden ele alınması, uygulamaları kapsayan
tüzük veya kanunların oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır (AAK, 2012).
MALAVİ
Rift Vadisinde, Mozambik, Zambiya ve Tanzanya’ya komşu olan 14 milyon nüfuslu
Malavi’de sadece iki peyzaj mimarı vardır; Abigail Achiona Khonje ve Yesetsani
Kambewankako. Doğal olarak yapısal gelişiminde seslerini duyuramamaktadırlar
(Khonje, 2009).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasında verilen cevaplarda, Malavi
Peyzaj Mimarlığı Enstitüsü, Malawi Institute of Landscape Architecture’in kuruluş
aşamasında

olduğu

belirtilmiştir.

Malavi’de

peyzaj

mimarlığı

mesleğinin

uygulanmasında herhangi bir düzenleme olmadığının belirtildiği ankette, yorumlar
kısmında, peyzaj mimarlığı projelerinin yetkin olmayan kişilerce uygulanması
sonucu toplum sağlığı ve güvenliğinin tehlikeye düştüğü belirtilmiştir. Bu nedenle,
Enstitü’nün kuruluşunun önemi vurgulanmış, derneğin hedefinin, Malavi’de peyzaj
mimarlığı mesleğini uygulayan profesyonellerin çalışmalarını denetlemek, mesleği
uygulayabilmek ve peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için mesleki örgüte
üyelikle sağlanan bir kayıt sisteminin getirilmesi olduğu belirtilmiştir.
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Malavi’de peyzaj mimarlarının sayısının azlığına rağmen, Uluslararası Peyzaj
Mimarları Federasyonu, IFLA yönetim kurulu, IFLA komisyon başkanı Dr. Diane
Menzies ve IFLA Afrika forumu başkanı Professor Emeritus James Taylor Malavi’yi
ziyaret etmişler, Mart, 2009’da yapılan üç günlük ziyaret sırasında devlet görevlileri,
mimarlar, inşaat eksperleri ve peyzaj müteahhitleri gibi inşaat sektöründen
profesyoneller ve Lilongwe Şehir Meclisi başkanı ve park ve bahçeler müdürü ile
görüşmeler yapmışlardır. Malavi Üniversitesi’ne bağlı Bunda Koleji üst düzey
yöneticileri ile de görüşmeler yapılmıştır. 2008 yılı Ocak ayında Dubai’de yapılmış
olan IFLA konferansının devamı niteliğinde olan ziyaret ve görüşmelerde IFLA’nin
hedeflerinden biri olan Dünya’da peyzaj mimarlığı mesleğini ve ilgili sanat ve bilim
dallarını geliştirip desteklemek amacıyla, mesleki gelişim, mesleki tanınma, kamu
bilinci ve eğitim konularına değinilmiştir. Amacı, Afrika ülkelerinde peyzaj
mimarlığı ile ilgili sorunları belirlemek ve bu ülkelerin meslekle ilgili eğitim,
öğretim ve kamu bilinci üzerine yaptığı çalışmaları desteklemek için bir plan
hazırlama olan ziyaret, başarılı olmuştur ve Malavi’de peyzaj mimarlığının
gelişimine katkıları olacağı umulmaktadır (Khonje, 2009).
NİJERYA
Nijerya Peyzaj Mimarları Derneği, Society of Landscape Architects of Nigeria,
SLAN, Nijerya’da peyzaj mimarlarını temsil eden örgüttür.
1984 yılında kurulmuş olan derneğin temel hedefi; Nijerya’da peyzaj mimarlığı
mesleğinin düzgün yapılmasını ve peyzaj mimarlarına uygun eğitimin verilmesini
sağlamak, ülkede çevrenin, özellikle de yapılaşmış çevrenin düzenli gelişimini
sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan SLAN’in verdiği
cevaplarda belirtmiş olduğuna göre, Nijerya’da temel amacı toplum sağlığı,
güvenliği ve refahının korunması olan, düzenlemelerin mesleki örgüt ve devlet
tarafından belirlendiği, ortak denetim sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca, mesleği
uygulayabilmek için ve peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için devlet tarafından
verilen mesleki lisansın alınması gerekmektedir. Ülkede lisanssız yapılan peyzaj
mimarlığı uygulamaları cezaya tabidir.
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2013 IFLA Uluslararası Sempozyumu’nun yerel organizasyon komitesi başkanı
Francis Adinoyi Kadiri, IFLA geçmiş başkanlarından, halen de IFLA Afrika bölgesi
haznedarı olan mimar Niyi Kehinde ile yaptığı görüşmede, Nijerya’da peyzaj
mimarlığının durumu ve öneminden bahsetmiştir. Kadiri, Nijerya’da çevrenin peyzaj
mimarlığının çevresel gelişime kattığı getirilerden yoksun olduğunu; sömürge
dönemi sonrası kurulan şehirlerin insan konforunu gözetmeden yapılaştığını ve
Nijerya’nin mimari gelişiminde eksik olan noktanın, peyzaj mimarlığı olduğunu
belirtmiştir. Kadiri’ye göre planlaması, peyzaj mimarlığı prensipleri temel alınarak
yapılmış olan baskent Abuja, Nijerya’nin en güzel şehridir. Güzel Şehir, The City
Beautiful görüşü ile düzenlenen şehir, ülkede peyzaj mimarlığının önemini yansıtan
en güzel örnek olarak tanımlanmaktadır (Kadiri, 2013).
7.2 Amerika Kıtası Ülkelerinde Peyzaj Mimarlığı Pratiğindeki Düzenlemeler
Kuzey ve Güney Amerika’da on altı ülke, peyzaj mimarlığını temsil eden ulusal
örgütleriyle IFLA üyesidir (Şekil 7.4).

AMERİKA BÖLGESİ
A.B.D.
Arjantin
Bermuda
Bolivya
Brezilya
Ekvator
Kanada
Kolombiya
Kosta Rika
Meksika
Paraguay
Peru
Porto Riko
Şili
Uruguay
Venezuella

KUZEY
AMERİKA

GUNEY
AMERİKA

Şekil 7.4 : IFLA Amerika Bölgesi Ülkeleri.
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği, American Society of Landscape Architects,
ASLA, Amerika Birleşik Devletleri’nde peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki
örgüttür.
1899 yılında on bir üye ile kurulmuş olan dernek, günümüzde A.B.D.’nin 50
eyaletinde ve A.B.D.’ye bağlı bölgelerde, 15,000’i aşkın üyesiyle, peyzaj mimarlığı
mesleğinin gelişimi için çeşitli eğitim, araştırma, iletişim çalışmalarında bulunmakta,
burslar vermekte, seminerler, kongreler düzenlemekte, yayınlarıyla profesyonelleri
meslekteki gelişim ve yeniliklerden haberdar etmektedir (Sullivan, 2010).
ABD’de peyzaj mimarlığı mesleği pratiğinde, ülkedeki diğer pek çok meslek dalında
olduğu gibi, temeli toplum sağlığı, güvenliği ve refahının korunmasına dayalı, sıkı
bir düzenleme sistemi vardır (Schatz and Lafayette, 2003). Yaklaşık beş yüz meslek
dalının en az bir eyalette, pratiği için lisans gereğinin olduğu ülkede, peyzaj
mimarlığı en yaygın olarak denetlenen kırk meslekten biridir (Young, 1993).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Amerikan Peyzaj
Mimarları Derneği ASLA’nin verdiği cevaplarda da belirtmiş olduğuna göre; ülkede
peyzaj mimarlığı mesleği pratiğinde, düzenlemelerin devlet tarafından belirlenip
yürütüldüğü, devlet denetimi sistemi uygulanmaktadır. Peyzaj mimarlığı mesleğini
yapabilmek ve peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için profesyonellerin lisanslı
olmaları gerekmektedir. Akredit bir üniversiteden peyzaj mimarlığı diploması, yetkin
bir peyzaj mimarının gözetiminde edinilmiş iş deneyimi ve mesleki sınavda başarılı
olma şartlarını yerine getiren profesyoneller, lisans almaya hak kazanmaktadırlar.
Lisanslı kalabilmek için, düzenlenen sürekli mesleki eğitim programlarına katılım da
zorunludur.
Ülkede, tasarım aşamasında inşaat izninin alınabilmesi için lisanslı bir peyzaj mimarı
tarafından mühürlenmiş olarak belediyeler veya yetkili kurumlara sunulması gereken
projeler, tamamlandıktan sonra yine bu kurumlar tarafından denetlenmektedir.
Lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması, ünvanı kullanması, kanunen yasaktır
ve para cezasına tabidir. Ayrıca, lisanslı profesyonellerin mesleği yetersiz, hatalı
uygulamaları durumunda, yapılan eksik veya hatalı uygulamanın neden olduğu
sonuçlara göre, ağır para cezalarının verildiği davalar açılabilmektedir.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde mesleki lisans, kar amacı gütmeyen, Peyzaj
Mimarlığı Kayıt Kurulu, Council of Landscape Architectural Registration Board,
CLARB tarafından verilmektedir. CLARB’in amacı; toplum sağlığı, güvenliği ve
refahı için, peyzaj mimarlığı mesleği pratiği ile etkilenen doğal ve yapılaşmış
çevrenin korunmasını teşvik etmektir. Bu amaç doğrultusunda kurul, peyzaj
mimarlığı mesleğinin yetkin profesyonellerce uygulanmasını garantilemek için,
yetkinliğin belirlendiği, ölçüldüğü ve belgelendiği standartları belirlemekte ve
uygulamaktadır. Ülkede lisanslı peyzaj mimarları, CLARB’a kayıtlı olmak
zorundadırlar (CLARB, 2009).
A.B.D.’de, Kanada’nın iki bölgesinde ve Porto Riko’da peyzaj mimarlığını
düzenleyici lisans kurallarını belirleyip denetleyen CLARB, aynı zamanda Peyzaj
Mimarı Kayıt Sınavı, Landscape Architect Registration Examination, L.A.R.E.’yi de
uygulayan ve değerlendiren kurumdur (CLARB, 2009).
Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği ASLA, ve Peyzaj Mimarlığı Kayıt Kurulu
CLARB, lisans adaylarının mesleği güvenli bir şekilde uygulayabilmeleri için gerekli
olan niteliklere sahip olup olmadıklarının belirlenebilmesinde, eğitim, deneyim ve
sınav gereğini desteklemektedirler.
Lisans alabilmek için gerekli olan mesleki sınava girmeye hak kazanabilmek için
aranan şartlardan ilki eğitimdir.
•

Dört veya beş yıllık, Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Kurulu, Landscape
Architectural Accredition Board, LAAB tarafından tanınan bir üniversiteden
peyzaj mimarlığı lisans veya yüksek lisans eğitimi;

•

Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu, National Architectural Accrediting Board,
NAAB tarafından tanınan bir üniversiteden mimarlık derecesi ve bir yıl lisanslı bir
peyzaj mimarının gözetiminde edinilmiş çok yönlü peyzaj mimarlığı iş deneyimi;

•

Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu, Accreditation Board for
Engineering and Technology, ABET tarafından tanınan bir üniversiteden
mühendislik derecesi ve bir yıl lisanslı bir peyzaj mimarının gözetiminde edinilmiş
çok yönlü peyzaj mimarlığı iş deneyimi;

161

•

Akredit olmayan bir üniversiteden, peyzaj mimarlığı lisans veya yüksek lisans
derecesi ve bir yıl lisanslı bir peyzaj mimarının gözetiminde edinilmiş çok yönlü
peyzaj mimarlığı iş deneyimi;

•

Başka dallardan lisans derecesi olup üç yıl lisanslı bir peyzaj mimarının
gözetiminde edinilmiş çok yönlü peyzaj mimarlığı iş deneyimi şartlarından birine
uyan adaylar, lisanslı olmak istedikleri bölgenin kuruluna başvurarak sınava
girmeye hak kazanabilmektedirler (CLARB, 2009).

Ön şart olan eğitimin ardından, eğitim sürecinde öğrenilen bilgilerin gerçek hayatta
uygulamalarının görülerek, becerilerin geliştiği mesleki iş deneyimi gelmektedir. Son
olarak da, eğitim ve deneyimin mesleki gelişiminde etkili ve başarılı olduğunun
kanıtı olacak olan sınavda başarı, lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için gerekli olan
şartlardandır.
Peyzaj Mimarı Kayıt Sınavı, Landscape Architect Registration Examination,
L.A.R.E., lisanslı bir profesyonelin, mesleki pratiğini, toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını koruyarak yapabilmesi için gerekli olan minumum bilgi, beceri ve yeteneği
ölçmeye dayalı bir sınavdır. CLARB tarafından hazırlanan ve uygulanan, titizlikle
hazırlanmış ve diğer temel tasarım meseleklerinin sınavları arasında kendini
kanıtlamış olan sınavın içeriği, peyzaj mimarlığı mesleğinin Mesleki Analiz Anketi,
Job Analysis Survey’e dayanmaktadır. Ankette, peyzaj mimarlarının, mesleklerini
uygularken üstlendikleri görevler ve bu görevleri toplumun güvenliğini koruyacak
şekilde yapmalarını sağlamak için gerekli olan bilgi, beceri ve yetenekler
belirlenmeye çalışılmıştır. Psikometri uzmanları olarak da adlandırılan test
uzmanları, daha sonra faktör analizi olarak da bilinen matematiksel bir model
kullanarak bilgi, beceri ve yeteneği ölçmeye yarayan en uygun modeli
geliştirmişlerdir. Sonuçta, toplum güvenliğini en çok etkileyen konulardaki bilgi,
beceri ve yeteneği, en uygun test metodolojilerini kullanarak sınayan bir sınav
oluşturulmuştur.
Bulguları, L.A.R.E.’nin iskeletini oluşturan Mesleki Analiz Anketi, ABD’de ve
Kanada’da yaklaşık 6000 yetkin peyzaj mimarına gönderilmiş, katılımcılardan,
peyzaj mimarlığı mesleği uygulamalarının, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
koruyarak yapılabilmesi için gerekli olan bir dizi görev, bilgi alanı ve yeterliliği
değerlendirmeleri istenmiştir.
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Peyzaj mimarlarının mesleklerini uygularken üstlendikleri 154 görev konusu ve bu
görevleri hakkıyla yerine getirebilmek için gerekli olan 156 bilgi, beceri ve yetenek
konusu belirlenmiş, bu görev, temel bilgi ve yeterlilik alanları Peyzaj Mimarı Kayıt
Sınavı’nın temelini oluşturmuştur.
Sınav sadece, peyzaj mimarlarının mesleklerini yaparken devamlı uyguladıkları ve
toplum sağlığı, güvenliği ve refahını belirgin bir şekilde etkileyen konuları ve bu
uygulamalar için tescil öncesi edinilmiş olması gereken bilgi ve beceri konularını
içermektedir. Bu öğeler, aynı zamanda peyzaj mimarlarının mesleklerini güvenli bir
şekilde uygulayabilmeleri için gerekli minimum standartları oluşturmaktadırlar.
Önceki yıllarda beş bölümden oluşan sınav, Eylül 2012’den itibaren dört bölüm
olarak yeniden düzenlenmiştir. Her bölümde başarılı sayılmak için alınması gereken
puan, diğer bölümlerden bağımsız tutulmuştur. Lisans alabilmek için dört bölümden
de geçer puan almak gerekmektedir (CLARB, 2013). L.A.R.E.’nin konu başlıkları
şeklinde içeriği EK J’de, CLARB’ın sınav için hazırladığı, yetkin peyzaj
mimarlarının bilmeleri ve tasarım ve uygulamalarda göz önünde bulundurmaları
gereken temel standartların verildiği kılavuz, EK K’da verilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde, peyzaj mimarlığı mesleğindeki lisans sistemi, ilk
olarak 1953 yılında, Kaliforniya eyaletinde kabul edilen, mesleğin toplum sağlığı,
güvenliği ve refahı

üzerindeki etkileri nedeniyle,

uygulayıcılarının temel

yeterliliklerini belirleme gereği ve lisanslı olmayan meslek üyelerinin peyzaj
mimarlığı ünvanını kullanmamasını öngören, ünvan kanununun geçmesiyle
başlamıştır (Rogers, 1996).
Lisans sisteminin uygulamaya konmasına neden olan adım taşlarından bir diğeri,
1964 yılında, Thomas Paterson’un New York Eyalet Üniveristesi’ne karşı açtığı dava
sonunda

alınan

karar

olmuştur.

Mahkeme,

peyzaj

mimarlığı

mesleğinin

denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahı ile doğrudan ilişkili olduğu,
mesleki denetimin ve yaptırımlarının uygulanmasının yasal dayanakları olduğu ve
mesleki denetimin toplumun korunması için gerekli olduğu kararına varmıştır.
Dönüm noktası olarak tanımlanabilecek bu mahkeme kararından sonra pek çok
eyalet peyzaj mimarlığı lisans kanunlarını gözden geçirmis, toplumun korunması için
daha titiz lisanslama standartlarını yürürlüğe koymak için çalışmalar başlamıştır
(Rogers, 1996).
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1987’de, mesleğin kapsamlı incelenmesinin ardından, Florida Senatosu, Ekonomi,
Toplum ve Tüketici İlişkileri Komitesi’nin hazırladığı bir raporda, “Denetlemenin
olmaması toplum sağlığı, güvenliği ve refahını belirgin bir şekilde tehlikeye atar”
sonucuna varılmıştır (ASLA, 2003).
Günümüzde, her eyaletin kendi ASLA şubesi ve Peyzaj Mimarı Kayıt Kurulu olan
ülkedeki elli eyalette, peyzaj mimarlığında lisans gerekliliği kanunu yürürlüktedir.
ASLA’ya göre, bu kanunlar sayesinde Amerikan nüfusunun yaklaşık % 98’i peyzaj
mimarlığı mesleğinin yetersiz veya hatalı uygulanmasının yaratabileceği sonuçlardan
korunmuş olmaktadır (ASLA, 2013).
Ülkede yürürlükte olan lisans kanunu iki tipte görülmektedir;
Birincisi, halen Illinois, Maine ve Massachusetts eyaletlerinde geçerli olan, “ünvan
yasası”, title act’tir.
Bu yasa, yetkinlik durumuna bakmazsızın, herkesin peyzaj mimarlığı mesleğini icra
etmesine izin vermekte, ancak sadece lisanslı meslek üyelerinin peyzaj mimarı
ünvanını kullanmalarına veya peyzaj mimarlığı hizmetleri verdiklerine dair reklam,
tanıtım yapmalarına olanak sağlamaktadır. Kanun, lisanslı olmayan meslek
üyelerinin, peyzaj mimarı ünvanını kullanmalarına izin vermemekte, bu ünvan yerine
peyzaj tasarımcısı ünvanının kullanımını öngörmektedir.
İkinci tip lisans kanunu, kırk yedi eyalet ve Porto Riko’da yürürlükte olan, ünvan
yasasını da içinde barındıran, “uygulama yasası”, practice act’tir. Uygulama yasası,
peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek ve ünvanı kullanabilmek için lisans
almayı gerektirmektedir (ASLA, 2013).
Lisanslı Peyzaj Mimarları, Profesyonel Peyzaj Mimarı, Professional Landscape
Architect, PLA; Kayıtlı Peyzaj Mimarı, Registered Landscape Architect, RLA veya,
Lisanslı Peyzaj Mimarı, Licensed Landscape Architect, LLA, ünvanlarını
kullanmaktadırlar (ASLA, 2013).
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ARJANTİN
Arjantin Peyzaj Mimarları Merkezi, Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas,
CAAP, Arjantin’de peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1972 yılında kurulmuş olan ve merkezi Buenos Aires’te bulunan CAAP’in hedefleri
arasında ülke içinde ve dışında akademisyenler, mezunlar ve profesyonelleri bir
araya getiren, onları temsil eden ve çıkarlarını koruyan bir kurum olmak, varolan
doğal değerleri koruyarak, insanları kullanıcı ve katılımcı olarak dikkate alan
dinamik dengeli peyzajlar oluşturulmasını desteklemek ve mimarlık ve planlama
ekipleri gibi çok disiplinli ekipler içinde peyzaj mimarlığının tanınma ve tanıtımını
desteklemek yer alır (CAAP, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan CAAP’nin verdiği
cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; Arjantin’de peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında hehangi bir yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenleme
bulunmamaktadır. Ülkede mesleği uygulayabilmek veya peyzaj mimarı ünvanını
kullanabilmek için de herhangi bir gereklilik yoktur.
BERMUDA
Bermuda Peyzaj Mimarları Derneği, Bermuda Association of Landscape Architects,
BALA, Bermuda’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki dernektir.
Kar amacı gütmeyen dernek, 2003 yılında kurulmuştur.
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan BALA’nin verdiği
cevaplara göre; Bermuda’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında yasa veya
yönetmeliklerle belirlenmiş bir düzenleme bulunmamaktadır, ancak profesyonellerin
peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmeleri için mesleki örgüte üye olmaları,
peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmeleri için de kayıtlı olmaları gerekmektedir.
Kayıt için aranan ön şart, peyzaj mimarlığı üniversite diplomasıdır. Ülkede peyzaj
planlarının ve ormanlık alanların koruma ve yönetim planlarının, kayıtlı peyzaj
mimarları tarafından yapılması gereği vardır ve projeler tamamlandıktan sonra,
devlete bağlı yetkiler tarafından denetlenmektedir. Düzenlemelerin temel nedeni
sürdürülebilirlik ve çevresel konulardır.
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BOLİVYA
Peyzaj Mimarları, Ekoloji ve Çevre Derneği, Sociedad de Arquitectos Paisajistas,
Ecología y Medio Ambiente, SAPEMA, Bolivya’da peyzaj mimarlarını temsil eden
mesleki örgüttür.
Bolivya’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir kaynak
bulunamamıştır. Bolivya Peyzaj Mimarları, Ekoloji ve Çevre Derneği SAPEMA, tez
çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılmadığı için ülkede mesleki
dernek, çalışmaları ve mevcut mesleki düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir.
BREZİLYA
Brezilya Peyzaj Mimarları Derneği, Associacao Brasileira de Arquitetos Paisagistas,
ABAP, Brezilya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1976 yılında kurulmuş olan dernek, Amerika bölgesinde, Amerika Birleşik
Devletleri ve Kanada derneklerinden sonra üçüncü büyük mesleki dernektir.
Hedefleri ve bu hedefleri doğrultusundaki çalışmaları arasında, peyzaj mimarlığı
mesleğinin

tanıtılması

ve

üyelerinin

kariyerlerindeki

performanslarını

geliştirmelerine yardımcı olmak için teknik geziler, kurslar, toplantılar, mesleki
eğitim seminerleri, yayınlar ve sergiler düzenlemek, doğal kaynakların korunması
ve çevre kalite standartlarının oluşturulması yer almaktadır (ABAP, 2013).
Brezilya’da bazı meslekler, ilgili mesleki konseyler tarafından sıkı bir şekilde
denetlenmektedir. Ülkede çoğu mesleğin, profesyonellerini ve çalışmalarını
düzenleyen ve denetleyen, kamu veya bağımsız ajanslar olan, özel konseyi
mevcuttur. Mühendislik, Mimarlık ve Tarım Bilimi Federal Konseyi, Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA/CREA bu kurumlardan
biridir. Profesyonellerin mesleklerini uygulayabilmeleri için bu konseylere üye
olmaları gerekmektedir (Dolan, 2013).
1933 yılında kurulmuş, bir milyondan fazla kayıtlı üyesi olan CONFEA, temsil ettiği
profesyonellerin çalışmalarını düzenleyip denetleyerek toplum sağlığı, güvenliği ve
çıkarlarını korumaktadır. Mühendislik, Mimarlık ve Tarım Bilimleri Bölge Konseyi,
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia olan CREA,
Brezilya’nin 27 eyaletinde CONFEA’nin bölge temsilcileridir. Ülkede, bu dallarda
meslek pratiği için CREA’ya kayıtlı olmak gerekmektedir (Mello, 2012).
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Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan ABAP’ın verdiği
cevaplarda belirttiğine göre; Brezilya’da profesyonellerin çalışmalarını denetlemek
için iç denetim sistemi uygulanmakta, meslek pratiği ve ünvanın kullanımı için lisans
şartı aranmaktadır. Lisans alabilmek için üniversite veya yüksek lisans diploması ve
iki yıl lisanslı bir mimar, mühendis veya peyzaj mimarının gözetiminde edinilmiş iş
deneyimi gerekmektedir.
EKVATOR
Ekvator Peyzaj Mimarları Derneği, Sociedad de Arquitectos Paisajistas del Ecuador,
SAPE, Ekvator’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
2009’da kurulmuş olan derneğin hedefi, Ekvator’da peyzaj mimarlığı mesleği ve
disiplininin gelişimini sağlamak ve çevrenin sürdürülebilirliği için ekolojik
dengelerin belirlenmesi ve korunmasını sağlamaktır (SAPE, 2013).
Kar amacı gütmeyen dernek, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve yaşam kalitesini
yükseltmek için çalışmalarda bulunmaktadır. Ekvator’da peyzaj mimarlığı özellikle
son yıllarda giderek gelişerek, örneklerinin Guayaquil, Quito, Cuenca ve Loja
şehirlerinde görüldüğü yeni kamu alanlarının oluşturulması ile ülkede güçlü bir
sosyokültürel değişimi başlatmıştır. Bu nedenle Ekvator Peyzaj Mimarları Derneği
SAPE, ülkede peyzaj mimarlığı mesleğinin daha iyi bir pozisyona gelebilmesi için
IFLA Amerika Bölgesel Konferansı’nın Ekvator’da düzenlenmesi için başvurmuştur.
29 Ekim – 1 Kasım 2013 tarihleri arasında Guayaquil’de yapılan, Peyzaj Geliştirme
Sürdürülebilir Toplumlar temalı forumda, Ekvator’da bu konularda yapılan akademik
ve profesyonel çalışmalar ele alınmıştır (IFLA/SAPE, 2013).
Literatür araştırmasında, Ekvator’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı
konularında bilgi edinilebilecek herhangi bir kaynak bulunamamıştır. Ekvator Peyzaj
Mimarları Derneği SAPE, tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına
katılmadığı

için

ülkedeki

mevcut

mesleki

edinilememiştir.
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düzenlemeler

hakkında

bilgi

KANADA
Kanada Peyzaj Mimarları Derneği, Canadian Society of Landscape Architects,
CSLA, Kanada’da on eyelet ve üç bölgedeki peyzaj mimalarını temsil eden ulusal
mesleki örgüttür.
1934’te kuruluşundan bu yana CSLA, ülkede peyzaj mimarlığı mesleğinin tanınması
ve değer kazanmasında, mesleğin canlı tutulmasında etkili olmuştur. Hedefleri ve bu
hedefler doğrultusundaki çalışmaları arasında; Kanada’daki peyzaj mimarlarını yurt
içinde ve dışında temsil etmek, peyzaj mimarlığı sanatı, bilimi ve mesleğinin gelişimi
için mesleği tanıtıp, kamu bilincini arttırmak, mesleki eğitim gelişimi için olanaklar
sağlamak, ödül ve ulusal tanınma programlarıyla üyelerin başarılarını duyurmak ve
peyzaj mimarlığı araştırma ve eğitimini desteklemek yer almaktadır (CSLA, 2013).
Kanada’da on eyalet; Alberta, British Columbia, Ontario, Manitoba, Quebec,
Saskatchewan, Atlantik eyaletleri olan, New Brunswick, Newfoundland ve Labrador
Nova Scotia ve Prince Edward Island ile Kanada’ya bağlı üç bölge; Northwest
Territories, Nunavut ve Yukon (Government of Canada, 2013) arasından yedi eyalet
ve iki bölgenin, bu eyalet ve bölgelerdeki peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki
örgütler bulunmaktadır. CSLA’a üyelik, eyalet ve bölgelerdeki derneklere katılım
şeklinde olmaktadır (CSLA, 2013).
CSLA’e bağlı olmakla birlikte, kendi peyzaj mimarlığı dernekleri ve kendi yasa ve
yönetmelikleri olan Alberta, British Columbia, Ontario, Atlantik Eyaletleri,
Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Québec ve Saskatchewan’da peyzaj
mimarlığı mesleğindeki düzenlemelerde farklılıklar görülmektedir. Bu nedenle
çalışmada Kanada’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışındaki düzenlemeler,
eyalet ve bölgelerdeki mesleki örgütler ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmiştir.
Literatür araştırmaları ve her derneğe yollanan anket çalışmasına verilen cevaplardan
elde edilen bulgulara göre; üç eyalette; Alberta, British Columbia ve Ontario’da
peyzaj mimarlığı mesleği pratiğinde yasal düzenlemeler bulunmakta, meslek pratiği
ve ünvanın kullanımı için profesyonellerin oda üyelikleri yanı sıra, lisanslı olmaları
gerekmektedir. Ayrıca bu üç eyalette, lisans alabilme kriterleri arasında bulunan,
gerekli yeterliliğe sahip olunduğunun ispatlanması için uygulanan giriş sınavı,
Amerika Birleşik Devletleri’nde de uygulanan Peyzaj Mimarı Kayıt Sınavı,
L.A.R.E.’dir.
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Diğer altı eyalet ve bölgedeki mesleki düzenlemeler, yasalarla değil mesleki örgütler
tarafından belirlenip uygulanmaktadır. British Columbia, Kanada’da mesleki
pratikte, ve lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için gereken şartlarda en yüksek
standartları uygulayan eyalettir.
Alberta eyaletinde peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüt olan Alberta Peyzaj
Mimarları Derneği, Alberta Association of Landscape Architects, AALA, 1970
yılında kurulmuş, bölgedeki kamu ve özel sektörden profesyonel peyzaj mimarlarını
çatısı altında toplamıştır. Eğitim ve iş deneyiminin, kriterlere uygunluğu onaylanan
adaylar, derneğe tam üye olarak kayıt olabilmektedirler. Profesyonelliğin ve kamu
hizmetlerinin yüksek standartlarının korunabilmesi için her üye ayrıca mesleki ahlak
değerleri kabul ettiğine dair bir belge imzalamakla yükümlüdür.
1970 yılında başlayan çalışmaların sonucunda, 2010 yılında Alberta Eyelet
Kabinesi’nde, peyzaj mimarlığı mesleğine düzenleme getiren kanun kabul edinilmiş,
Ontario ve British Columbia’da yürürlükte olan kanuna çok yakın olan yasayla
peyzaj mimarlığı mesleği pratiği için kayıt zorunluluğu ve ünvanının kullanımına
koruma getirilmiştir (AALA, 2013).
Mesleki düzenleme organizasyonu olan AALA’nin, Profesyonel ve Mesleki
Dernekler Kayıt Yasası, Alberta Peyzaj Mimarları Denetim Yönetmeliği gereğince,
kayıtlı peyzaj mimarı olabilmek için gereken şartlar; kurul tarafından kabul edinilmiş
bir eğitim kurumundan alınmış peyzaj mimarlığı diploması, bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş üç yıllık pratik deneyim ve kurul tarafından onaylanan
giriş sınavında başarılı olmaktır (AALA, 2010).
British Columbia eyaletinde, peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüt olan
British Columbia Peyzaj Mimarları Derneği, British Columbia Society of Landscape
Architects, BCSLA, 1964 yılında kurulmuş, bölgede peyzaj mimarlığı uygulamaları
ile ilgili standartları, gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek için çalışmalarda
bulunmaktadır. Dernek eyalette, yürürlükte olan Mimarlar Yasası uyarınca peyzaj
mimarlığı mesleğini düzenleyen ve denetleyen mesleki organizasyondur (BCSLA,
2013).
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Ontario Peyzaj Mimarları Derneği, Ontario Association of Landscape Architects,
OALA, 1968 yılında kurulmuş, eyalette 1984 yılında kabul edilmiş olan Ontario
Peyzaj Mimarları Yasası’nı uygulayarak, mesleki standartları düzenlemekte, eğitim
ve mesleki gelişim standartlarını onaylayarak akredite etmekte ve mesleki sınav
sistemini uygulamaktadır (OALA, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan British Columbia Peyzaj
Mimarları Derneği, BCSLA, verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre, Kanada’nın
Alberta, British Columbia ve Ontario eyaletlerinde, peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında düzenlemelerin mesleki örgüt tarafından belirlenip uygulandığı, iç
denetim sistemi vardır. Düzenlemelerin temel nedeninin toplum sağlığı, güvenliği ve
refahının korunması olduğu eyaletlerde, peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek
ve peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için profesyonellerin mesleki derneğe üye
olmaları ayrıca lisanslı olmaları gerekmektedir. Mesleki örgütün verdiği lisansı
alabilmek için adayların, peyzaj mimarlığı diploması, yetkin bir peyzaj mimarının
gözetiminde edinilmiş iş deneyimi ve mesleki sınavda başarılı olmaları
gerekmektedir. Bu üç eyalette, özel konut bahçeleri dışında tüm projelerin lisanslı
peyzaj mimarları tarafından yapılma zorunluluğu vardır. Ayrıca, derneğin sağladığı
sürekli mesleki eğitim programına katılım zorunludur.
Atlantik Eyaletleri Peyzaj Mimarları Derneği, Atlantic Provinces Association of
Landscape Architects, APALA, Kanada’da New Brunswick, Newfoundland ve
Labrador, Nova Scotia ve Prens Edward Adalari’ndan oluşan Atlantik Eyaletleri’nde
(Canadian Encyclopedia, 2013), peyzaj mimarlarını temsil eden, Kanada Peyzaj
Mimarları Derneği CSLA’a bağlı mesleki örgüttür (APALA, 2013).
APALA, bölgede peyzaj mimarlığı mesleğinin sorumlu bir şekilde yapılmasını,
üyelerin mesleklerini en iyi şekilde uygulamalarını ve mesleki gelişimi teşvik
etmekte ve dış mekanların insan ihtiyaçlarına uygun şekilde gelişimini sağlamak için
çalışmalarda bulunmaktadır.
Derneğe tam üye olmak isteyen adayların Kanada Peyzaj Mimarları Derneği CSLA
veya APALA Kurulu tarafından onaylanmış bir mesleki programı bitirmiş olmaları
ve en az üç yıl, bir tam üyenin gözetimi altında, kabul edinilmiş bir staj programında
çalışarak iş deneyimi edinmiş olmaları gerekmektedir.
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Tanınmış bir programdan mesleki diploması olmayan adayların tam üyeligi için
gereken şartlar; yedi yıl, bir tam üyenin gözetimi altında, kabul edinilmiş bir staj
programında çalışarak edinilmiş iş deneyimi, APALA’nin iki üyesi tarafından
desteklenmesi, kendini destekleyen üyelerin danışmanlığı altında olduğunun
tutulmuş kaydı ve derneğin belirlediği sınavda başarılı olmaktır. Tam üyeliğe kabul
edilen adaylar, peyzaj mimarı ünvanını kullanmaya hak kazanmaktadırlar (APALA,
2013).
Manitoba eyaletinde peyzaj mimarlarını temsil eden Manitoba Peyzaj Mimarları
Derneği, Manitoba Association of Landscape Architects, MALA, 1974 yılında
kurulmuş, Manitoba’da peyzaj mimarlığı mesleki uygulama ve idare standartlarını
düzenlemekte ve toplumu ve toplum çıkarlarını korumaktadır (MALA, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan MALA’nin verdiği
cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; Manitoba’da peyzaj mimarlığı mesleği pratiği,
toplum sağlığı, güvenliği ve refahının korunması için denetlenen bir meslektir.
Düzenlemelerin mesleki örgüt tarafından belirlenip uygulandığı iç denetim
sisteminin uygulandığı eyalette, yasalarla belirlenmiş bir kayıt veya lisans sitemi
yoktur ancak, peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek ve peyzaj mimarı
ünvanını kullanabilmek için profesyonellerin mesleki örgüte üye olmaları
gerekmektedir. Tam üyelik için aranan şartlar; peyzaj mimarlığı diploması, yetkin bir
peyzaj mimarının gözetimi altında edinilmiş en az iki yıllık iş deneyimi ve mesleki
sınavda başarılı olmaktır. Mayıs 2005’te, MALA’ya tam üyelik için, L.A.R.E. in
birinci bölümü olan Proje ve Uygulama Yönetimi sınavından geçmiş olma gereği
getirilmiştir (MALA, 2013). Derneğin sağladığı sürekli mesleki eğitim programına
katılım da zorunludur.
Ankette, Manitoba’da mimar ünvanının, Mimarlar Yasası kapsamında koruma
altında olduğu, Mimarlar odasının 1993 yılında, sadece MALA tam üyelerinin peyzaj
mimarı ünvanını kullanabilmelerini kabul ettiği, MALA’nin girişimleriyle, peyzaj
mimarı ünvanı kullanımının yasalarla korunma altına alınma aşamasında olduğu
belirtilmiştir.
Quebec Peyzaj Mimarları Derneği,

Association des Architectes Paysagistes du

Quebec, AAPQ 1965 yılında, Saskatchewan peyzaj mimarları dernegi, Saskatchewan
Association of Landscape Architects SALA, 1980 yılında kurulmuştur.
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Bu eyaletlerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki mevcut düzenlemeler hakkında
detaylı bilgiye ulaşılamamıştır ancak Kanada Peyzaj Mimarları Derneği CSLA’a
bağlı olan bu derneklerin, CSLA’nın anket çalışmasında belirtmiş olduğu
düzenlemeleri uyguladığı düşünülmektedir.
KOLOMBİYA
Kolombiya Peyzaj Mimarları Derneği, Sociedad Colombiana de Arquitectos
Paisajistas, SAP, Kolombiya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1983’te kurulan, kar amacı gütmeyen derneğin temel hedefi, ülkede peyzaj
mimarlığını kapsamlı bir şekilde desteklemek ve güçlendirmektir.
Kolombiya Peyzaj Mimarları Derneği’ne üye olmak için peyzaj mimarlığı eğitimi
almış olmak gereklidir. Mimarlık, mühendislik gibi dallardan diploması olan
bireylerin peyzaj mimarlığında belirli bir eğitim aldığını kanıtlayan diploması olması
aranan bir şarttır. Ayrıca adayların peyzaj mimarlığı alanında kabul edilmiş bir
kariyeri olması gereklidir (SAP, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan SAP’in verdiği
cevaplarda belirtmiş olduğuna göre, Kolombiya’da amacı mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını ve sürdürülebilirlik ve çevresel konularda peyzaj
çalışmalarının etkilerini denetlemek olan, düzenlemelerin mesleki örgüt tarafından
belirlendiği, iç denetim sistemi uygulanmaktadır. Ülkede peyzaj mimarlığı mesleğini
uygulayabilmek için profesyonellerin kayıtlı olması gereklidir. Peyzaj mimarı
ünvanını kullanabilmek için, profesyonellerin, kayıtlı olma, lisanslı olma ve mesleki
örgüte üye olmaları gerekmektedir. Kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar; peyzaj mimarlığı üniversite diploması veya peyzaj mimarlığı yüksek
lisans diploması veya yetkin bir peyzaj mimarı gözetimi altında edinilmiş, en az on
yıllık iş deneyimidir. Lisansı mesleki örgüt vermektedir, ancak lisanssız mesleğin
icrası veya ünvanın kullanılmasında herhangi bir ceza, yaptırım yoktur. Ülkede
kentsel projeler, büyük ölçekli projeler, park ve peyzaj planlama projelerinin
kayıtlı/lisanslı peyzaj mimarları yarafindan yapılması gerekmektedir.
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KOSTA RİKA
Kosta Rika Peyzaj Mimarları Derneği, Asociacion de Paisajistas de Costa Rica,
ASOPAICO, Kostarika’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Ülkede peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı konusunda herhangi bir kaynak
bulunamamış, Kosta Rika Peyzaj Mimarları Derneği, tez çalışması kapsamında
yapılan ankete katılmadığı için, ülkede mesleki dernek, çalışmaları ve mesleki
düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir.
MEKSİKA
Meksika Peyzaj Mimarları Derneği, Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Mexico,
SAPM, Meksika’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Sekiz yıllık bir uğraşın ardından, 1972 yılında kurulmuş olan derneğin hedefi,
Meksika’da peyzaj mimarlığı mesleğinin tanınması ve yaygınlaşması için
çalışmalarda bulunmak ve kentsel ve doğal alanlarda ülkenin ve yaşayanların
ihtiyaçlarına cevap verebilen tasarım çözümleri sağlamak amacıyla, yetkililer ve
mimarlık ve şehircilik uzmanlarıyla çalışma ilişkileri kurmayı teşvik etmektir
(SAPM, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan SAPM’nin verdiği
cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; Meksika’da peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında herhangi bir yasa, yönetmelik, standart veya benzeri bir düzenleme
bulunmamaktadır, ancak ülkede peyzaj mimarı ünvanının kullanılmasında kayıtlı
olma şartı aranmaktadır. Kayıtlı peyzaj mimarı olabilmek için aranan ön şart, peyzaj
mimarlığı üniversite diplomasıdır.
Dernek yetkilisinin anketin yorumlar kısmında belirttiğine göre, Meksika’da peyzaj
mimarlığı mesleğinin denetlenmesi ve uygulamaların kalitesini garantileyebilmek
için bir lisans sistemi getirme üzerinde çalışmalar başlamıştır.
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PARAGUAY
Paraguay Peyzaj Mimarları Derneği, Sociedad Paraguaya de Arquitectura del
Paisaje, SPAP, Paraguay’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Paraguay’da peyzaj mimarlığının mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir
kaynak bulunamamış, Paraguay Peyzaj Mimarları Derneği SPAP, tez çalışması
kapsamında yapılan anket çalışmasına katılmadığı için, ülkede mesleki dernek,
çalışmaları ve mesleki düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir.
Dernek ve çalışmaları hakkında, araştırmalar sonucu edinebilinen tek bilgi, başkent
Asuncion Belediyesi ile ortak bir çalışmada “Her Nefes Akciğer Paraguay”, Every
Breathe Lung Paraguay, kamanyası kapsamında yeşil alanlara ağaç dikim
çalışmaları yapıldığı ve derneğin, yöreye özgü ağaçların dikimi ve sürdürülebilirlik
konularında teknik danışmanlık yaptığı olmuştur (Asuncion Belediyesi, 2011).
PERU
Peru Peyzaj Mimarlığı Derneği, Asociacion Peruana de Arquitecture del Paisaje,
APP, Peru’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1998 yılında kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen dernek, birden çok meslek
disiplinini, ülkenin kentsel, kırsal ve doğal alanlarının korunması ve geliştirilmesi
çalışmalarını desteklemek için bir araya getirmistir. APP, yerel, bölgesel ve ulusal
kurumlarla çalışarak, günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek teknik, sanatsal ve sosyal
gelişimleri destekleyen çalışmalarda bulunmaktadır.
Derneğe üyelik için gerekli şartlar arasında, aktif bir üye tarafından tavsiye edilmiş
olma ve derneğin yönetmeliğinde belirlenmiş, kentsel, kırsal ve doğal alanların
korunma ve gelişimine destek olma gibi hedefleri ve amaçlarına yardımcı olan
gerekliliklere uyma koşulları yer almaktadır (APP, 2013).
Peru’da peyzaj mimarlığının mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, Peru Peyzaj Mimarları Derneği APP, tez çalışması kapsamında yapılan
anket çalışmasına katılmadığı için, ülkede mesleki dernek, çalışmaları ve mesleki
düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir.
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PORTO RİKO
1999 yılında kurulmuş olan Porto Riko Peyzaj Mimarları Enstitüsü, Instituto de
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, Porto Riko’da peyzaj mimarlarını temsil
eden mesleki örgüttür.
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Porto Riko Peyzaj
Mimarları Enstitüsü’nün verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; ülkede peyzaj
mimarlığı mesleği pratiğinde, mesleği uygulayan profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek amacıyla, düzenlemelerin devlet tarafından belirlenip yürütüldüğü,
devlet denetimi sistemi uygulanmaktadır. Peyzaj mimarlığı mesleğini yapabilmek
için profesyonellerin lisanslı ve mesleki derneğe üye olmaları gerekmektedir. Peyzaj
mimarı ünvanının kullanılabilmesi için gerekli olan şartlar, kayıtlı ve lisanslı
olmaktır. Ülkede, akredit bir üniversiteden peyzaj mimarlığı diploması, yetkin bir
peyzaj mimarının gözetiminde edinilmiş iş deneyimi ve mesleki sınavda başarılı
olma şartlarını yerine getiren profesyoneller, lisans almaya hak kazanmaktadırlar.
Projeler, tamamlandıktan sonra devletin yetkili kurumunun atadığı, müfettişler
tarafından denetlenmektedir. Ülkede, lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması, kanunen yasaktır ve 10,000 Dolar veya 6 ay hapis cezasına
tabidir.
Anket cevaplarında, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir bölgesi olan Porto Riko’da,
sadece A.B.D. tarafından düzenlenen, federal projelerin lisanslı peyzaj mimarları
tarafından yapılması gerektiği, yerel projelerin uygulanmasında lisanslı profesyonel
tarafından yapılma şartının aranmadığı belirtilmiştir.
Anketin yorumlar kısmında, ülkede yürürlükte olan uygulama ve ünvan yasasının,
peyzaj mimarlarının çalışmalarını engellediği belirtilmiştir. Peyzaj mimarlarının,
bitkisel tasarımın gerekli olduğu projelerde danışmanlık yapmakta olduğu, park,
meydan, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi peyzaj mimarlığının uygulama alanları
içinde yer alan tasarımların, yasa bu çalışmaları yapabilmeleri için bir gereklilik
belirtmediği için, mimarlar ve mühendisler tarafından yapıldığına değinilmiştir.
Kamu görevlilerinin çoğunun ise, peyzaj mimarlığı uygulama alanlarının kapsamını
iyi bilmedikleri, bu durumun peyzaj mimarlarının çalışma alanlarını kısıtladığı
vurgulanmıştır.
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ŞİLİ
Şili Peyzaj Mimarları Enstitüsü, Instituto Chileno de Arquitectos del Paisaje,
ICHAP, Şili’de peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1989 yılında kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen ve politik olmayan kurumun amacı
peyzaj mimarlığı mesleğini koruyup geliştirmektir. Hedefleri arasında, peyzajı
anlamak, geliştirmek, idare etmek ve yönetmek gibi temel prensiplerin geliştirilmesi
ve yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunmak yer almaktadır (ICHAP, 2013).
Şili’de peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir kaynak
bulunamamış, Şili Peyzaj Mimarları Enstitüsü ICHAP tez çalışması kapsamında
yapılan anket çalışmasına katılmadığı için, ülkede mesleki dernek, çalışmaları ve
mesleki düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir.
URUGUAY
Uruguay Peyzaj Mimarlığı Derneği, Asociacion Uruguaya De Arquitectura De
Paisage, AUDADP, Uruguay’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
2004 yılında kurulmuş olan kar amacı gütmeyen derneğin hedefleri; peyzaj
mimarlığı eğitim ve araştırmalarını üniversite düzeyinde desteklemek; ülkede peyzaj
ve çevresel değerlerin yapılandırılması ve korunmasında aktif rol alarak, peyzaj
mimarlığı mesleğinin tanınması ve gelişmesi için çalışmalarda bulunmak; peyzaj
mimarlığı ve çevre ile ilgili konulara katkıda bulunmak, geliştirmek ve
yaygınlaştırmak için konferanslar, toplantılar, seminerler, kurs, araştırma, sergi,
yayın ve yarışmalar düzenlemek; meslek pratiğinin etik kurallara uygun
yürütülmesini sağlamak; kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak; profesyonel
peyzaj mimarlığının toplumdaki yeri ve çalışmalarının tanınmasını sağlamak ve
desteklemek için kampanyalar düzenlemek ve bölgedeki benzer mesleki derneklerle
ilişkileri güçlendirmektir (AUDADP, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Uruguay Peyzaj
Mimarlığı Derneği AUDADP’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre,
Uruguay’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında herhangi bir yasa,
yönetmelik, standart veya benzeri bir düzenleme bulunmamaktadır. Ülkede mesleği
uygulayabilmek veya peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için de herhangi bir
gereklilik yoktur.
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VENEZUELLA
Venezuella Peyzaj Mimarları Derneği, Sociedad Venezuelana de Arquitectos
Paisajistas, SVAP, Venezuella’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Venezuella’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bir
bilgiye ulaşılamamış, Venezuella Peyzaj Mimarları Derneği SVAP, tez çalışması
kapsamında yapılan anket çalışmasına katılmadığı için, ülkede mesleki dernek,
çalışmaları ve mesleki düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir.
7.3 Asya ve Okyanusya Kıtalarındaki Ülkelerde Peyzaj Mimarlığı Pratiğindeki
Düzenlemeler
Asya ve Okyanusya’da on beş ülke, peyzaj mimarlığını temsil eden ulusal
örgütleriyle IFLA üyesidir (Şekil 7.5).

ASYA VE OKYANUSYA
Avustralya
Çin
Endonezya
Filipinler
Hindistan
Hong Kong
İran
Japonya
Kore
Malezya
Singapur
Sri Lanka
Tayland
Tayvan
Yeni Zelanda

ASYA

OKYANUSYA

Şekil 7.5 : IFLA Asya ve Okyanusya Bölgesi Ülkeleri.
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AVUSTRALYA
Avustralya Peyzaj Mimarları Enstitüsü, Australian Institute of Landscape Architects,
AILA, Avustralya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1966 yılında kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen derneğin hedefi, toplumun çıkarları
için, peyzaj mimarlığı mesleğini geliştirmek ve sürdürülebilir yerleşimler
oluşturulması için çalışmalar yapmaktır (AILA, 2013).
Sekiz eyalet/bölgeye ayrılmış olan ülkede, mesleğin uygulanmasında ulusal
kapsamda yasalarla belirlenmiş bir düzenleme olmamasına rağmen, bazı eyaletlerle
resmi gereklilikler bulunmaktadır. Her bölgenin kendi kanunları olup, bu bölgelerde
küçük

konseyler yer almaktadır. Peyzaj planlarını onaylama yetkisi de bu

konseylerdedir. Konseylerin çoğu, peyzaj planlarının kayıtlı bir peyzaj mimarı
tarafından onaylanmış olmasını gerekli kılmaktadır. Peyzaj mimarlarını kayıtlayan
kurum, Avustralya Peyzaj Mimarları Enstitüsü, AILA’dır (Wiesner, 2013).
Avustralya Peyzaj Mimarları Enstitüsü, tez çalışması kapsamında yapılan anket
çalışmasına katılmış, AILA yetkilisi Petra Wiesner, eyaletlere göre farklılıklar
gösteren düzenlemeler nedeniyle, ankette verilen cevapların Avustralya genelinde
mevcut olan sisteme dayalı olduğunu vurgulamıştır. Buna göre; ülke genelinde,
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında, herhangi bir düzenleme, denetim
bulunmamakta, mesleği uygulayabilmek veya peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek
için bir gereklilik bulunmamaktadır. Ancak, genel olarak, özel konut bahçeleri
dışındaki çoğu kamu ve ticari alan düzenlemesinin, AILA’ya kayıtlı profesyonellerce
yapılması öngörülmekte, projeler tamamlandıktan sonra, yetkili konsey tarafından
denetlenmektedir.
AILA’ya kayıtlı peyzaj mimarı olabilmek için , akredit bir peyzaj mimarlığı eğitimi
almış olmak, en az iki yıllık mesleki deneyim ve sözlü mülakatta başarılı olmak
gerekmektedir. Sadece AILA’nin, mesleki yeterliliği kabul edilmiş, tam üyeleri
“kayıtlı peyzaj mimarı” ünvanını kullanabilmekte, derneğe basvurup kabul edilene
kadar akredit üniversitelerden mezun profeyonellerin bile ünvanı kullanmasına izin
verilmemektedir. AILA kayıtlı peyzaj mimarları ile çalışılmasını teşvik etmekte ve
ünvanının profesyonel yeterliliğin bir garantisi olduğunu vurgulamaktadır.
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Ülkede, mimar ünvanının kullanımı, devlet yasasıyla koruma altında olmasına
rağmen peyzaj mimarı ünvanının kullanımında, Güney Avustralya dışında,
Avustralya genelinde, bu düzenleme bulunmamaktadır. Güney Avustralya’da peyzaj
mimarı ünvanını kullanabilmek için profesyonellerin AILA’nın kayıtlı üyesi olmaları
gerekmektedir.
Peyzaj mimarlığı dışında, Avustralya’da yapılaşmış çevre tasarımı mesleklerinde de,
ülke genelinde kapsamlı bir düzenleyici sistem bulunmamakta, bölgelesel ve yerel
bazı düzenlemeler uygulanmaktadır. Mesleklerin yetkin profesyonellerce pratiğinin
sağlanması için çoğu yerel kurum, iç denetim sistemini uygulamaktadır. Toplum
çıkarlarının korunması için etkili bir ulusal yasalandırma sistemi ile mesleki
düzenlemelerin uygulanması istenmektedir. Bu kapsamda, Avustralya Yapılaşmış
Çevre Tasarımı Meslekleri Konseyi, Australian Council of Built Environment Design
Professions, BEDP, Avustralya Hükümetleri Konseyi, Council of Australian
Governments, COAG, Mesleki Düzenleme ve Yarışma Çalışma Grubu, Business
Regulation and Competition Working Group’unun BEDP ile birlikte çalışarak,
mimarlık, mühendislik, peyzaj mimarlığı, planlama ve aydınlatma tasarımı
mesleklerinde ulusal bir kayıt sisteminin getirilmesini önermiştir (BEDP, 2012).
ÇİN
Çin Peyzaj Mimarlığı Derneği, Chinese Society of Landscape Architecture, CHSLA,
Çin’de peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Çin Fen ve Teknoloji Derneği’nin bir bölümü olarak 1948’de kurulmuş olan kar
amacı

gütmeyen

dernek,

peyzaj

mimarlığı

alanında

çalışan

profesyonel

gönüllülerden oluşur. CHSLA’in hedefi, peyzaj mimarlığı profesyonellerini organize
edip birleştirmek, çatısı altında toplamaktır. Çalışmaları arasında, doğal kültürel ve
tarihi kaynakların korunması; çevre dostu, güzel, yaşanabilir mekanlar oluşturulması;
Çin peyzaj mimarlığı geleneğinin devam ettirilerek geliştirilmesi; bilim ve
teknolojideki gelişimlerin özümsenmesi; Çin karakteristiklerine sahip peyzaj
mimarlığı örneklerinin oluşturup geliştirilmesi; peyzaj mimarlığında bilim ve
teknoloji seviyesinin yükseltilmesi; profeyonellerin eğitiminin desteklemesi ve insan
ihtiyaçlarına cevap veren bir doğal çevre oluşturulması için girişimlerde bulunmak
yer alır (CHSLA, 2013).
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Rusya’dan peyzaj mimarı Sasha Darkovskaya ve A.B.D.’den peyzaj mimarı Jon
Burley, Nanjing Orman Fakültesi, peyzaj mimarlığı bölümünün misafiri olarak 2007
yılında Çin’e yaptıkları ziyaret sırasında edindikleri izlenimleri yazdıkları, “Bir Rus
ve Amerikalı’nın Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki peyzaj mimarlığı hakkındaki
izlenimleri”, A Russian’s and American’s Perception of Landscape Architecture in
the People’s Republic of China, adlı makalede; Çin’de peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanışı ile mesleğin Avrupa ve Amerika’da uygulanışı arasındaki en belirgin
farkın, Çin’de peyzaj mimarlığı uygulamalarının büyük bir bölümünün üniversitede
görevli profesörler tarafından yapılması olduğunu belirtmişlerdir. Makalede; büyük
projelerde uzman olarak görülen profesörlerin, ülkedeki önemli planlama ve tasarım
projelerini yaptıklarına değinilmiştir. Ayrıca, Batı’da peyzaj mimarlığı tasarımları,
müşterinin, çevrenin ve alan kullanıcılarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
yapılırken, Çin’de tasarımcıların önceliğinin müşterilerin istekleri ve özellikle Çin
kültüründe, başarının ölçülmesinde önemli yeri olan, projenin açılış günündeki
estetik güzelliği olduğu vurgulanmıştır (Burley ve Darkovskaya, 2009).
CHSLA, tez çalışması kapsamında yapılan ankete katılmamış; Çin’de peyzaj
mimarlığı mesleğinin uygulanışı konusunda sınırlı kaynak bulunması nedeniyle,
ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştr.
ENDONEZYA
Endonezya Peyzaj Mimarları Derneği, Indonesia Society of Landscape Architects,
ISLA, Endonezya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1978 yılında kurulmuş olan derneğin hedefi, Endonezya’da peyzaj mimarlığı
mesleğinin dürüst, mesleki etik kurallara uygun, çevreye duyarlı bir şekilde
uygulanmasını sağlamak ve ülkedeki sürdürülebilir gelişim çalışmalarında aktif rol
almaktır.
Çalışmaları arasına; peyzaj mimarlığı mesleğinin tanınmasını ve değer kazanmasını
sağlamak; peyzaj mimarlarının çalışmalarıyla, doğal ve yapılaşmış çevrenin güvenli,
sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini desteklemek; uygulamaların kalitesini koruyup
geliştirmek; peyzaj mimarlarının haklarını korumak ve çevreye duyarlı, güvenilir ve
yaratıcı peyzaj mimarlarının yetiştirilmesi için eğitimi desteklemek yer almaktadır
(ISLA, 2013).
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ASLA, International Practice Newsletter, Kış 2012 sayısında yer alan,
Endonezya’da Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin Gelişimi, Development of Landscape
Architecture Education in Indonesia, adlı makalede, Bogor Ziraat Fakültesi, peyzaj
mimarlığı bölüm başkanı, Hadi Susilo Arifin, Pekaragan olarak bilinen Endonezya
konut bahçelerinin, ülkedeki açık alanların gelişiminin temelini oluşturduğunu
belirtmiştir.
İmparatorluk ve ardından gelen sömürge döneminden beri parklar ve saraylarda,
bahçelerin ve büyük açık alanların bulunduğu ülkede, peyzaj mimarlığı mesleği,
Endonezya Cumhuriyeti’nin 1945’te bağımsız olmasından yaklaşık 15 yıl sonra
gelişmeye başlamıştır. 1960’ların başında, ilk cumhurbaşkanı Soekarno’nun
önderliğinde, ziraat, mimarlık ve toplum bilimleri konularında bilgiye sahip
uzmanların yetişmesi için girişimler başlatılmıştır (Arifin, 2012).
Endonezya’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, Endonezya Peyzaj Mimarları Derneği ISLA, tez çalışması kapsamında
yapılan anket çalışmasına katılmadığı için, ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler
hakkında bilgi edinilememiştir.
FİLİPİNLER
Filipinler Peyzaj Mimarları Derneği, Philippines Association of Landscape
Architects, PALA, Filipinler’de peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1977’de kurulmuş olan derneğin hedefi, Filipinler’de doğal ve yapılaşmış çevre
içinde yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarda bulunan peyzaj mimarlığı
mesleğinin gelişimi sağlamaktır. Dernek ayrıca ülkedeki peyzaj mimarlığı üniversite
programlarının akreditasyonuyla, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalarda
bulunmaktadır (PALA, 2013).
Filipinler Peyzaj Mimarları Derneği PALA, tez çalışması kapsamında yapılan anket
çalışmasına katılmamıştır ancak derneğin internet sitesinden edinilen bilgiler,
Filipinler’de peyzaj mimarlığı mesleğinin pratiği ve ünvanın kullanımı için lisanslı
olma gereğinin olduğunu göstermiştir.

Lisans, Peyzaj Mimarlığı Kurulu’nun

yürüttüğü kapsamlı sınavda başarılı olunduktan sonra, Mesleki Düzenleme
Komisyonu tarafından verilmektedir. Komisyon bünyesindeki kurul aynı zamanda
mesleki disiplin işlemlerini de yürütmektedir (PALA, 2013).
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HİNDİSTAN
Hindistan Peyzaj Mimarları Derneği, Indian Society of Landscape Architects,
ISOLA, Hindistan’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
2003 yılında, Hindistan toplum yasası kapsamında kurulmuş olan derneğin hedefi,
insan yapımı, kültürel ve doğal çevrelerde, yaratıcı ve sanatsal tasarımlar yapılmasını
ve peyzaj mimarlığı mesleğinin gelişimini sağlamaktır. Peyzaj mimarlığı
uygulamalarında yüksek standartların sağlanmasını ve doğal kaynakların ve çevrenin
korunmasını

desteklemek;

Hindistan’daki

peyzaj

mimarlığı

çalışmalarına

düzenlemeler getirmek; hızla gelişen peyzaj mimarlığı mesleği hakkında küresel bir
farkındalık yaratmak ve üyelerini profesyonel standartlardaki kaliteyi arttırmayı
teşvik etmek, derneğin çalışmaları arasında yer almaktadır. ISOLA, peyzaj mimarlığı
mesleğinin tanıtılmasında; meslekle ilgili, özellikle de çevresel konuların, ulusal
düzeyde savunulmasında da rol oynamaktadır (ISOLA, 2013).
Hindistan’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, ISOLA, anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki
düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir.
HONG KONG
Hong Kong Peyzaj Mimarları Enstitüsü, Hong Kong Institute of Landscape
Architects, HKILA, Hong Kong’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
HKILA, internet sitesinde, ülkede peyzaj mimarlığı mesleğinin gelişiminin
anlatıldığı yazıda, 1960- 1970’li yıllarda peyzaj mimarlığının Hong Kong’da bilinen
bir meslek dalı olmadığı; o tarihlerde ülkedeki peyzaj projelerinin çoğunun, ya az
sayıda bulunan ve eğitimlerini dış ülkelerde yapmış peyzaj mimarları ya da diğer
ülkelerden gelen profesyoneller tarafından uygulanmış olduğu belirtilmiştir. Takip
eden yıllarda, ekonomik kalkınma, hızlı nüfus artışı ve yapılaşma, peyzaj mimarlığı
mesleğine duyulan ilgi ve ihtiyacın artmasına neden olmuş ve Hong Kong’da peyzaj
mimarları, yerel mesleki birimi kurmuş ve geliştirmişlerdir.
1988 yılında kurulmuş olan HKILA’nın hedefi, ülkede peyzaj mimarlığı sanatı ve
biliminde yüksek standartlara ulaşılmasını desteklemek; yerel standart ve servisleri
korumak için çalışmalar yapmaktır.
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Dernek girişimlerinin bir sonucu olarak, 1989 yılında Avustralya Peyzaj Mimarları
Enstitüsü AILA ve Yeni Zelanda Peyzaj Mimarları Enstitüsü NZILA ile karşılıklı
profesyonel tanınma sağlanmış; 1996 yılında Hong Kong Peyzaj Mimarları Kuruluş
Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle, HKILA’nin yasal statüsü onaylanmıştır.
Hong Kong’da tasarımların gelişmesi ve teknik gereksinimlerin artmasıyla, yapı
sektöründe profesyonel olarak çalışan peyzaj mimarlarının, mesleki standartlarının
yükseltilmesi ve profesyonellerinin çalışmalarının denetlenmesi için etkili bir
düzenleme getirme gereği duyulmus; 1995 yılında Peyzaj Mimarları Kayıt
Yönetmeliği, Landscape Architects Registration Ordinance, LARO, özel bir yasa ile
kabul edilmiştir. Yasanın 1997 yılında yürürlüğe girmesinin ardından Hong Kong’da
çalışan yerel ve yabancı peyzaj mimarları için mesleki standartları geliştirip, kayıt
sistemini yürütmek için, Peyzaj Mimarları Kayıt Kurulu, Landscape Architects
Registration Board, LARB kurulmuştur. Kayıt sistemiyle, toplum ve tüketiciler,
yetkin peyzaj mimarlarını ayırt edebilmekte ve mesleğin yüksek standartları
korunabilmektedir.
Hong Kong Peyzaj Enstitüsü’nün kuruluşu, Peyzaj Mimarları Kayıt Yönetmeliği’nin
kabulu ve Peyzaj Mimarları Kayıt Kurulu’nun oluşturulması ile, ülkede peyzaj
mimarlarının verdiği hizmetler, daha sağlam, güvenli ve standart hale gelmiştir
(HKILA, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan ankete katılan Hong Kong Peyzaj Mimarları
Enstitüsü’nün verdiği cevaplarda da belirtmiş olduğu gibi; Hong Kong’da peyzaj
mimarlığı

mesleğinin

uygulanmasında,

mesleği

uygulayan

profesyonellerin

çalışmalarını denetlemek amacıyla, düzenlemelerin mesleki dernek tarafından
belirlenip uygulandığı iç denetim sistemi vardır. Peyzaj mimarlığı mesleğini
uygulayabilmek için ve peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için profesyonellerin
lisanslı olmaları gerekmektedir. Hong Kong Peyzaj Mimarları Enstitüsü profesyonel
üyesi olabilmek ve dernek tarafından verilen lisansı almaya hak kazanabilmek için
gerekli olan şartlar; peyzaj mimarlığı universite diploması, yetkin bir peyzaj
mimarının gözetiminde edinilmiş en az iki yıllık iş deneyimi ve Mesleki Uygulama
Sınavı, Professional Practice Examination, PPE’de başarılı olmaktır.
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HKILA’in peyzaj mimarlığı mesleğinin akılcı ve yetkin şekilde uygulanabilmesi için
gereken konularda hakimiyeti ölçmek için uygulanan etkili ve önemli bir araç olarak
tanımladığı ve mesleki uygulama standartlarının kontrolü ve gelişimi için başlıca
araç olan Mesleki Uygulama Sınavı PPE, adayın, peyzaj mimarlığı uygulamaları ve,
topluma ve müşterilere karşı sorumlulukları konusundaki bilgi düzeyini ölçmeye
yönelik hazırlanmış, peyzaj mimarlığı uygulamaları için gerekli sayılan tüm bilgi ve
deneyim konularını içeren bir sınavdır.
Değerlendirme standartları olarak adaylardan; peyzaj mimarlığı uygulamalarına ve
Enstitü’nün profesyonel davranış kurallarına aşina olmaları; meslekte, toplumla ve
peyzaj mimarlığı çalışmalarının bağlantılı olduğu diğer meslek dallarıyla ilişkileri
hakkında bilgiye sahip olmaları; teknik konularda uzmanlık ve tasarım bilgilerini
edinmiş olmaları; meslekle ilgili belgelerde bilgili olmaları; açık ve kendine güvenle
bilgilerini sunabilecek olgunluk düzeyinde olmaları; mesleki uygulamaların içerdiği
yasal gereklilikler ile, finans, planlama ve iş idaresi konularına bilgili olmaları; bir
peyzaj mimarının üstlenebilecegi iş alanlarını tümüyle anlamaları; profesyonel
ilişkilerdeki terimlere hakim olmaları; tasarım ve uygulama deneyimlerinin olması ve
teklif verme ve aşamaları, ilgili kontrat tipleri ve proje yönetimi konularında bilgili
olmaları beklenir (HKILA, 2013).
Yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan oluşan sınavdaki beş bölümde;
•

Mesleki ilişkiler, mesleki davranış esasları, etik kurallar, sorumluluk kapsamları,
kanuni yükümlülükler, güvence/tazminat, mesleki ücretler, telif hakları;

•

Peyzaj, kalkınma planlaması ve çevre kontrolü, koruma, arazi kullanımı ve
yönetimi ve çevre kirliliği;

•

Mesleki prosedürler, uygulayıcının iş organizasyonu, ilişkili diğer meslekler, ön
sözleşme ve ihale prosedürleri;

•

Geçerli sözleşme esasları, alt sözleşme, anlaşma biçimleri ve sözleşme şartları,
sözleşme tipleri ve verilen hizmetin kapsamını belirten belgeler ve

•

İş kontrolü, görevler ve yükümlülükler, işin kalite ve içeriği, süreç planlaması,
ödeme, itiraz, bakım, işin tamamlanması ve son hesaplamalar ele alınmaktadır.
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Mesleki Uygulama Sınavı PPE’ye girmeye hak kazanmak için, adayların 23 yaşını
doldurmuş olması; HKILA’nin en az on iki ay yedek üyesi olmuş olması; akredit bir
programdan peyzaj mimarlığı diploması olması; Hong Kong’da en az iki yıl peyzaj
mimarlığı iş deneyimi olması ve iki yıllık iş deneyimi başlangıcından itibaren
doldurması gereken Uygulama Eğitim Kaydını Enstitü’ye vermesi gerekmektedir.
HKILA’nin Eğitim Komitesi, adayın uygulama eğitimi kaydında belirtilmiş
deneyimlerin uygunluğunu; bireyin mesleki yeterliliğini ve mesleğin kapsamı
hakkındaki bilgilerini değerlendirir ve adayın peyzaj mimarlığı mesleğini
yapabilmeye uygun olup olmadığını kararlaştırır.
Hong Kong’da lisanslı peyzaj mimarı olabilmek ve HKILA’ya profesyonel üye
olabilmek için gerekli olan Mesleki Uygulama Sınavı’nda başarılı olma şartına tek
istisna, karşılıklı anlaşma içinde olunan Avustralya Peyzaj Mimarları Enstitüsü
AILA, ve Yeni Zelanda Peyzaj Mimarları Enstitüsü NZILA’ya üye olmaktır. Bu
derneklere üye peyzaj mimarları sınava girmeden, Hong Kong’da on iki ay peyzaj
mimarı olarak çalıştıktan sonra, profesyonel üye olmaya hak kazanabilmektedirler
(HKILA, 2013).
Ülkede lisanslı peyzaj mimarlarının, derneğin düzenlediği sürekli mesleki eğitim
programına katılmaları da zorunludur. Peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan
sonra devletin yetkili kurumları tarafından denetlenmektedir. Lisanslı olmayan
kişilerin mesleği uygulaması ve ünvanı kullanması durumunda, para cezası veya bir
yıllık hapis cezası uygulanabilmektedir.
İRAN
İran Peyzaj Mesleği Derneği, Iranian Society of Landscape Professions, ISLAP,
İran’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Kar amacı gütmeyen ve siyasi olmayan bir sivil örgüt olan derneğin hedefi, ülkede
peyzaj mimarlığı mesleğinin gelişimi ve tanınması için çalışmalarda bulunmaktır
(ISLAP, 2013).
İran’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, İran Peyzaj Mesleği Derneği ISLAP, tez çalışması kapsamında yapılan
anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler hakkında
bilgi edinilememiştir.

185

JAPONYA
IFLA-Japan, Japonya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Dünya’da peyzaj mimarlarını temsil eden, UNESCO tarafından da onaylanmış özel
bir örgüt olan Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu, IFLA’nın amacı, her üye
ülkenin peyzajla ilgili konularına, evrensel boyutta öneriler getirmek; planlama ve
tasarım konularına katılmak; insanların bulunduğu doğal çevrenin yönetimi ve
bakımı konularına, tüm insanlar için sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir mekanlar
yaratılmasına ve profesyonel peyzaj mimarlarının eğitim ve gelişimine katkıda
bulunmaktır.
1960 yılında kurulmuş olan IFLA-Japonya, bu hedefleri gercekleştirmek için, IFLA
prensiplerine dayanarak, peyzaj mimarlarının çalışmalarını ve teknik bilgi ve iş gücü
paylaşımını desteklemek; IFLA ve Asya ve Okyanusya Bölgesi aktivitelerine
katılmak ve işbirliği yapmak; dünyaya Japon yaşam bilgeliği ve geleneksel Japon
peyzaj tekniklerini tanıtmak; evrensel ölçüde, çevre problemlerine ve doğal
felaketlere pozitif yaklaşımlar geliştirmek ve planlama, tasarım, inşaat, bakım,
yönetim, eğitim ve peyzaj mimarları için gerekli diğer konularda etkin rol oynama
görevlerini üstlenmiştir. Derneğin çalışmaları arasında, IFLA’nin uluslararası
aktivitelerine katılımı teşvik etmek ve genç nesiller için uluslararası workshop
olanakları sağlamak yer almaktadır (IFLA Japan, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan ankete katılan IFLA-Japonya’nın verdiği
cevaplarda

belirtmiş

olduğuna

göre;

ülkede

peyzaj

mimarlığı

mesleğini

uygulayabilmek ve peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için profesyonellerin
lisanslı olmaları gerekmektedir. Mesleğin pratiğinde düzenlemelerin mesleki örgüt
tarafindan belirlenip yürütüldüğü, iç denetim sistemi uygulanmaktadır. Lisans
mesleki örgüt tarafından verilmekte; lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için, peyzaj
mimarlığı üniversite diploması olan profesyonellerin, yetkin bir peyzaj mimarı
gözetimi altında edinilen en az üç yıllık iş deneyiminin ardından, mesleki derneğin
düzenlediği sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Lisanlı peyzaj mimarlarının,
derneğin

düzenlediği

sürekli

mesleki

eğitime

katılmaları

da

zorunludur.

Düzenlemelerin temel nedeninin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahının korunması
olduğu Japonya’da, peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra yerel idareler
tarafından denetlenmektedir.
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KORE
Kore Peyzaj Mimarlığı Enstitüsü, Korean Institute of Landscape Architecture, KILA,
Güney Kore’de peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Ülkede peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, Kore Peyzaj Mimarlığı Enstitüsü KILA, tez çalışması kapsamında
yapılan anket çalışmasına katılmadığı için mevcut mesleki düzenlemeler hakkında
bilgi edinilememiştir.
MALEZYA
Malezya Peyzaj Mimarları Enstitüsü, Institute of Landscape Architects Malaysia,
ILAM, Malezya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Dernek ilk olarak 1981 yılında, değişik mesleklerden profesyoneller, öğrenciler ve
peyzaj tutkusu olan bireylerden oluşan dokuz kişilik bir ekip tarafından, Angkatan
Landskap Arkitek Malaysia, ALAM adıyla kurulmutur. Malezya’da peyzaj mimarlığı
mezunlarının

sayısının

artmasıyla

birlikte,

derneği,

peyzaj

mimarlığı

profesyonellerini temsil edecek şekilde geliştirme gereği de doğmus; dernek 1987
yılında yeniden yapılandırılarak, adı Malezya Peyzaj Mimarları Enstitüsü, ILAM
olarak değiştirilmiştir.
Dernek çalışmaları kapsamında profesyonellerin niteliklerinin daha sıkı kontrolü,
profesyonellik seviyesinin yükseltilmesi ve Enstitü’nün güvenilirliğinin arttırılması
için yeni kanun ve yönetmelikler hazırlanmıştır.
ILAM, Malezya’da kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte, ilkelerin, yeni
girişimlerin ve kanunların düzenlenmesinde ortak çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca,
Malezya’daki üniversitelerde en yüksek standartlarda peyzaj mimarlığı eğitiminin
verilmesi için çalışmalarda bulunmakta ve akreditasyon hizmeti vermektedir (ILAM,
2013).
Malezya Peyzaj Mimarları Enstitüsü, tez çalışması kapsamında yapılan anket
çalışmasına katılmamıştır ancak derneğin internet sitesinden edinilen bilgilere göre;
ülkede peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için profesyonellerin kayıtlı
olmaları gereklidir. Mesleki uygulamaların kalitesinin garantilenmesi için uygulanan
kayıt işlemi, Malezya Peyzaj Mimarlığı Enstitüsü, ILAM, tarafından yapılmaktadır.
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Kayıtlı peyzaj mimarı olabilmek için, profesyonellerin, Mesleki Uygulama Sınavı,
Professional

Practice

Examination

for

Landscape

Architects’e

girmeleri

gerekmektedir. Mesleki Uygulama Sınavı’na girebilmek için aranan ön şartlar; iki
yıllık iş deneyimi ve Mesleki Uygulama Kursu, Professional Practice Course for
Landscape Architects, KAIAL’a katılımdır.
Malezya Peyzaj Mimarları Enstitüsü, Mart 2012’de, sürekli mesleki eğitim
programını başlatmış; 1 Ocak 2014’ten itibaren peyzaj mimarlarının programa
katılımı zorunlu olmuştur (ILAM, 2013).
SİNGAPUR
Singapur Peyzaj Mimarları Enstitüsü, Singapore Institute of Landscape Architects,
SILA, Singapur’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1985 yılında kurulmuş olan kar amacı gütmeyen derneğin hedefleri arasında, ülkede
peyzaj mimarlığı sanatı, teori ve uygulamalarını ve çevre ve kentsel tasarımı
geliştirmek; eğitim ve araştırmayı desteklemek ve mesleki niteliğin yüksek
standartlarını korumak yer almaktadır.
SILA, 2010 yılında, mesleki gelişim, iş geliştirme, araştırma ve eğitim desteği
konularında çalışmalar başlatmıştır. Bu kapsamda, tasarım standartlarını yükseltme;
üyelerini en iyi mesleki uygulamalardan, çevresel konulardan, peyzaj mimarlığı
tasarım ve uygulamalarını geliştirecek önemli girişimler ve kurallardan haberdar
etme konularında çalışmalar yapmaktadır.
Singapur’da çalışan peyzaj mimarları SILA’ya kayıt olarak onaylanmaktadırlar. Tam
üyelik için gerekli şartlar; peyzaj mimarlığı diploması, mezuniyet üstünden en az üç
yıl geçmiş olması ve peyzaj mimarlığı iş deneyimidir. IFLA tarafından tanınmış bir
enstitünün üyesi olup Singapur’da en az bir yıl peyzaj mimarı olarak çalışmış
profesyoneller de tam üyeliğe başvurabilmektedirler. Dernek, kayıtlı peyzaj
mimarlarına, sürekli mesleki gelişim programı da sağlamaktadır (SILA, 2013).
Singapur Peyzaj Mimarları Enstitüsü, SILA, tez çalışması kapsamında yapılan anket
çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler hakkında daha
detaylı bilgi edinilememiştir.
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SRİ LANKA
Sri Lanka Peyzaj Mimarları Enstitüsü, Sri Lanka Institute of Landscape Architects,
SLILA, Sri Lanka’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Mayıs 2009’da, ülkede peyzaj mimarlığı mesleğinin uluslararası standartlarda
gelişimini sağlamak amacıyla Sri Lanka Parlamentosu’nun onayladığı kanunun
ardından (Landscape online, 2013), Haziran 2009’da kurulmuş olan derneğin hedefi,
kanunda da belirtildigi gibi, ülkede peyzaj mimarlığı mesleğinin uluslararası
standartlarda gelişimini sağlamak ve ülkede sürdürülebilir gelişim alanında çok
ihtiyaç duyulan mesleğe liderlik ve rehberlik sağlamaktır (Wimaladharma, 2009).
Sri Lanka’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, Sri Lanka Peyzaj Mimarları Enstitüsü SLILA, tez çalışması
kapsamında yapılan anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki
düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir.
TAYLAND
Tayland Peyzaj Mimarları Derneği, Thai Association of Landscape Architects,
TALA, Tayland’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1987 yılında kurulmuş olan derneğin hedefi, üyeleri arasında mesleki bilgi
paylaşımının

ve peyzaj

mimarlığı

mesleki

standartlarının

oluşturulmasının

sağlanmasıdır (TALA, 2013).
Tayland’da peyzaj mimarlığı mesleği pratiği için, doktorluk, avukatlık, mimarlık ve
mühendislik mesleklerinde olduğu gibi, profesyonellerin en az yönetmelikte
belirtilen seviyede eğitim almış olmaları gerekmekte ve hem bireylerin hem de
firmaların lisans alma zorunluluğu bulunmaktadır (Arininta, 2008).
Ülkede 1965 yılından beri tanınan bir meslek olan peyzaj mimarlığı mesleği pratiği,
2000 yılından önce herhangi bir düzenlemeye tabi değilken, 2000 yılında,
Mühendislik ve Mimarlık Mesleklerini Düzenleme Kurulu yerine, Tayland İç İşleri
Bakanlığı’na bağlı özel bir organizasyon olan Mimarlar Konseyi, Council of
Architects, CoA kurulmuş; dört yapılaşmış çevre mesleğini; mimarlık, iç mimarlık ve
dekorasyon, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarımı kapsayan ve bu mesleklerin
profesyonellerini “mimarlar” olarak tanımlayan, Mimarlar Yasası çıkmış, bu
mesleklerin standardizasyonu ve denetimi başlamıştır.
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Mimarlar Konseyi CoA, yapılaşmış çevre ile ilgili mesleklerin uygulamalarını
düzenleyen ve denetleyen; aynı zamanda bu dört meslek dalında kayıtlı “mimarlar”a
lisanslarını veren kurumdur. CoA’nın kayıtlı mimarlarında aradığı şartlar; eğitim,
deneyim ve mesleki sınavda başarılı olmaktır. Bunlara ek olarak mesleki gelişim
kapsamında her yıl düzenlenen mesleki ve akademik sempozyum ve konferanslara
katılmak ve belli bir süre akredit bir firmada eğitim raporu düzenleme şartları vardır.
Tayland’da CoA tarafından oluşturulmuş bakanlık yönetmeliğince 2006 yılında
çıkmış, Yapılaşmış Çevre Tasarım ve Planlama Meslekleri Yasası, 1000 m² den
büyük kamusal alanların planlamasının kayıtlı peyzaj mimarlarınca yapılması
gereğini öngörmektedir (Arininta, 2008).
Ülkede, CoA yönetmeliği pratik/uygulanabilir bulunmamış; itirazlar olmuştur. 2006
yılındakı rapora göre CoA’nın 183 peyzaj mimarı üyesinden sadece 84 tanesi kayıtlı
peyzaj mimarıdır. Otuz firmadan ise on beşi TALA’ya kayıtlıdır. Geride kalanlar
normal üyedir ve bu, ulusal yönetmeliğe göre mesleklerini yapmaya yetkili
olmadıklarını; yönetmeliğe göre çalışamayacaklarını göstermektedir (Arininta,
2007).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Tayland Peyzaj
Mimarları Derneği TALA’nin verdiği cevaplarda da belirtmiş olduğuna göre;
Tayland’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında düzenlemelerin devlet
tarafından

belirlenip

uygulandığı,

devlet

denetimi

sistemi

bulunmaktadır.

Profesyonellerin hem mesleği uygulayabilmek hem de ünvanı kullanabilmek için
lisanslı olmaları gerekmekte; mesleki lisans devletin yetkili kurumu tarafından
verilmektedir. Tayland’de peyzaj mimarlığı mesleğindeki düzenlemelerin temel
nedeni, toplum sağlığı, güvenliği ve refanının korunmasıdır.
TAYVAN
Tayvan Peyzaj Mimarları Derneği, Taiwan Landscape Architects Society, Tayvan’da
peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Ülkede peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, Tayvan Peyzaj Mimarları Derneği, tez çalışması kapsamında yapılan
ankete katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler hakkında bilgi
edinilememiştir.
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YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda Peyzaj Mimarları Enstitüsü, New Zealand Institute of Landscape
Architects, NZILA, Yeni Zelanda’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki
örgüttür.
1969 yılında kurulmuş olan derneğin hedefleri; ülke genelinde peyzaj mimarlığı
mesleğini tanıtmak ve geliştirmek ve çevrenin, sürdürülebilir koruma, planlama,
tasarım ve yönetimini teşvik etmek için çalışmalar yapmaktır. Dernek, üyesi olan
profesyonellerin genel ve teknik bilgilerinin gelişimi için, konferanslar ve sürekli
mesleki eğitim programları sağlamaktadır (NZILA, 2013).
Yeni Zelanda’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında kapsamlı bir
bilgiye ulaşılamamış, Yeni Zelanda Peyzaj Mimarları Enstitüsü NZILA, tez
çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut
mesleki düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir ancak, derneğin internet
sitesinden elde edilen bilgilere göre; ülkede, akredit bir üniversiteden peyzaj
mimarlığı diploması; en az bir yılı ülkede olmak üzere, iki, tercihen üç yıllık iş
deneyimi ve dernek tarafından uygulanan mesleki sınavda başarı ile, mesleki
yetkinliği kanıtlanmış profesyoneller, NZILA Kayıtlı Peyzaj Mimarı ünvanını
kullanmaya hak kazanmaktadır. Kayıtlı peyzaj mimarlarının sürekli mesleki gelişim
programına katılmaları da gerekmektedir.
NZILA Kayıtlı Peyzaj Mimarı, Registered NZILA Landscape Architect ünvanı,
mesleki pratik için gerekli olan profesyonel yetkinliğe ve deneyime sahip
olunduğunun bir göstergesi, derneğin verdiği bir garantidir (NZILA, 2013).
Araştırmalarda, kayıtlı peyzaj mimarı olmanın, peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında yasal bir gereklilik olup olmadığı belirlenememiştir.
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7.4 Avrupa Kıtası Ülkelerinde Peyzaj Mimarlığı Pratiğindeki Düzenlemeler
Avrupa’da otuz dört ülke, peyzaj mimarlarını temsil eden ulusal örgütleriyle IFLA
üyesidir (Şekil 7.6).

AVRUPA BÖLGESİ
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumh.
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hirvatistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre

İtalya
İzlanda
Latviya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Türkiye
Ukrayna
Yunanistan

AVRUPA

Şekil 7.6 : IFLA Avrupa Bölgesi Ülkeleri.

ALMANYA
Alman Peyzaj Mimarları Federasyonu, Bund Deutscher Landschafts architekten
Bundesgeschaeftsstelle, BDLA, Almanya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki
örgüttür.
1913’te Alman Mimarlar Federasyonu olarak kurulmuş olan dernek, 1972’de Alman
Peyzaj Mimarları Federasyonu olarak yeniden adlandırılmıştır. Dernek, mesleğin
halkla ilişkiler konularında çalışmalar yapmakta; üyelerine mesleki eğitim ve teknik
konularda destek vermekte ve profesyonel deneyimlerini paylaşabilecekleri bir
platform sağlamaktadır (BDLA, 2013).

192

Tez çalışması kapsamında yapılan ankete katılan Alman Peyzaj Mimarları
Federasyonu BDLA’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; Almanya’da
BDLA’ya üyelik zorunlu değildir, ancak profesyonellerin peyzaj mimarlığı mesleğini
uygulayabilmeleri için, 1959 yılında kurulmuş olan Alman Federal Mimarlar Odası,
Bundesarchitektenkammer’a üye olmaları; ayrıca kayıtlı ve lisanslı olmaları
gerekmektedir. Peyzaj mimarı ünvanının kullanılması için de zorunlu olan kayıt ve
lisans sisteminin temel nedeni, profesyonellerin çalışmalarını düzenlemek ve
denetlemektir. Düzenlemelerin devlet tarafından belirlenip uygulandığı, devlet
denetimi sisteminin uygulandığı Almanya’da mesleki lisansı veren kurum da Alman
Federal Mimarlar Odası’dır. Lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için aranan ön şartlar;
peyzaj mimarlığı lisans veya yüksek lisans diploması; lisanslı bir peyzaj mimarının
gözetiminde edinilmiş iki yıllık iş deneyimi ve mesleki sınavda başarılı olmaktır.
Odanın düzenlediği sürekli mesleki egitime katılım da lisanlı peyzaj mimarları için
zorunludur. Almanya’da kamu peyzaj projelerinin lisanslı peyzaj mimarları
tarafından yapılması gerekliliği vardır. Projeler tamamlandıktan sonra yetkili kamu
kuruluşu tarafından denetlenmektedir.
AVUSTURYA
Avusturya

Peyzaj

Mimarlığı

Derneği,

Österreichische

Gesellschaft

für

Landschaftsplan, OGLA, ülkede peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
OGLA’nin çalışmaları arasında, peyzaj mimarları için ücret tarifelerini belirlemek;
peyzaj planlama ve peyzaj mimarlığı alanlarında ulusal ve uluslararası konferanslar
ve sempozyumlar düzenlemek; konferans tutanaklarını yayınlamak ve mesleki eğitim
programları düzenlemek yer alır.
Avusturya’da peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için profesyonellerin
yetkinliklerini kanıtlamaları gereken bir sınav ve kayıt sistemi vardır. Peyzaj
mimarlığı diploması ve mezuniyet sonrası en az üç yıllık peyzaj mimarlığı iş
deneyimi olan profesyonellerin, serbest peyzaj mimarları olarak çalışabilmeleri için,
Mimarlar ve Mühendisler Odası’nın inşaat mühendisliği sınavından geçmeleri ve
peyzaj planlama, peyzaj koruma ve yeşil alan tasarımı inşaat mühendisleri olarak,
Mimarlar ve Müşavir Mühendisler Odası’na kayıtlı olmaları; teknik ofis açabilmek
için, gerekli sınavdan geçerek, peyzaj ve bahçe tasarımı mühendislik ofisleri olarak,
Ticaret Odası’na kayıtlı olmaları gerekmektedir (OGLA, 2013).
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BELÇİKA
Belçika Peyzaj Mimarları Derneği, Association Belge des Architectes de Jardin et
Paysagistes, ABAJP, Belçika’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1930 yılında kurulmuş olan ve 1935’te tanınmış meslek birliği statüsünü kazanmış
olan derneğin hedefi; üyelerinin çıkarlarını korumak ve üyeler arası deneyim
paylaşımını sağlamaktır.
Belçika Peyzaj Mimarları Derneği, ABAJP’ye üye olabilmek için, Avrupa Peyzaj
Mimarları Federasyonu, European Federation of Landscape Architects, EFLA
tarafından tanınan bir okulda, üç, dört veya beş yıllık peyzaj mimarlığı eğitimi almış
olma şartı aranmaktadır. Üç yıllık eğitimle lisans diploması olan adayların en az üç
yıllık iş deneyiminin olması gerekmektedir. Dört ve beş yıllık eğitimi veya yüksek
lisans diploması olan adayaların üyeliğinde ise iş deneyimi şartı aranmamaktadır
(ABAJP, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Belçika Peyzaj
Mimarları Derneği ABAJP’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; ülkede
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında herhangi bir yasa, yönetmelik, standart
veya benzeri bir düzenleme bulunmamaktadır. Devlet veya belediyeler tarafından
yaptırılan kamusal alan peyzaj projelerinde aranan tek şart, projelerin peyzaj
mimarlığı eğitimi almış profesyonellerce yapılmasıdır.
Anketin yorumlar kısmında, Belçika Peyzaj Mimarları Derneği’nin son yirmi yıldır,
mesleğin bir takım düzenlemelerle korunmasını istediği; 1990’lı yıllarda bu isteği,
peyzaj mimarlığı ünvanının kullanımının düzenlenmesi şeklinde yenilediği ve bu
yönde girişimlerde bulunduğu ancak devletin bu talebi kabul edip etmeyeceginin
henüz belli olmadığı belirtilmiştir.
BULGARİSTAN
Bulgaristan Peyzaj Mimarlığı Derneği, Bulgarska Asiciacia Landshaftna Arxitektura,
BALA, Bulgaristan’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Bulgaristan’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, Bulgaristan Peyzaj Mimarlığı Derneği BALA, tez çalışması
kapsamında yapılan anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki
düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir.
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ÇEK CUMHURİYETİ
Çek Peyzaj ve Bahçe Derneği, Czech Landscape and Garden Society, CZLA, Çek
Cumhuriyeti’nde peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1990’da kurulmuş olan ve kar amacı olmayan derneğin hedefleri arasında; bahçecilik
ve peyzaj sektöründen profesyonelleri temsil etmek; planlama, uygulama, yönetim,
peyzaj koruma, bahçe ve peyzaj gelişimi konularında çalışmalar yapmak; çevre
kalitesini arttırmak; yerleşimlerde ve peyzajda çevrenin önemli bir parçası olan yeşil
alanları yaygınlaştırmak ve profesyonellerin sosyal statüsünü güçlendirmek yer
almaktadır. Dernek ayrıca, yapıcı, profesyonel işbirliği ile, kentsel alan ve arazi
kullanımına katkılarda bulunmak; peyzaj ve kentsel alanlarla ilgili konularda uzman
fikir ve kararlar vermek; bahçe ve peyzaj kreasyonu alanlarında çalışan profesyonel
bireylerin mesleki seviyelerini yükseltmek; bu mesleklerle ilgili çıkacak yasalarda
söz sahibi olmak ve mesleki fikir paylaşımı ve çözüm üretme konularına platform
oluşturmak için çalışmalar yapmaktadır.
Ülkede mimarlık, plancılık, ve peyzaj mimarlığı, Çek Cumhuriyeti Mimarlar Odası
çatısı altında toplanmıştır. İnşaat sektöründe toplum çıkarlarını etkileyen bazı
faaliyetler, kanun gereği, sadece odaya kayıtlı ve yetki verilmiş kişilerce
uygulanabilmektedir. İnşaat sektöründe çalışan mimar ve mühendislerin mesleklerini
uygulama yetkisi alabilmek için, kabul edilmiş bir üniversiteden mezun olmaları; en
az iki yıllık iş deneyimi; meslek sınavında başarılı olma ve odaya çalışmalarını
içeren portfolyo sunmaları gerekmektedir. Yetkin olmayan profesyonellerin
çalışmaları kanuna aykırıdır.
Ülkede mimarlık ünvanı da 1992 yılından beri kanunla koruma altındadır ve sadece
mimarlık diploması olan ve yetki verilmiş profesyonellerce kullanılabilmektedir.
Yetkili olmayan kişilerin ünvanı kullanmaları yasal değildir ve para cezasına tabidir.
2008 yılında, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı’nın çıkarttığı yasayla, Sertifikali Peyzaj
Mimarı ünvanı da koruma altına alınmıştır.
Planlama kanununa tabi yapıların projelerinin yetkin sertifikalı peyzaj mimarları
tarafından hazırlanması gerekmektedir. Çek Mimarlar Odası tarafından verilen
sertifika ile profesyonellerin mesleki düzeyleri oda tarafından garantilenmiş
olmaktadır. Ayrıca, sertifikalı peyzaj mimarlarının, mesleki uygulamalar sırasında
doğabilecek hasarlara karşı sigortaları vardır (CZLA, 2013).
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DANİMARKA
Danimarka

Peyzaj

Mimarları

Derneği,

Danske

Landskabsarkitekter,

DL,

Danimarka’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1936 yılında kurulmuş olan dernek, Copenhag Üniversitesi ve Danimarka’daki iki
mimarlık fakültesinden birinden mezun olmuş peyzaj mimarlarından oluşmaktadır.
Serbest çalışan peyzaj mimarlarının ayrı bir dernekleri vardır.
Danimarka

Peyzaj

Mimarları

Derneği’nin

ulusal

politikalara

fazla

etkisi

olmamaktadır ancak, ülkede peyzaj mimarlığı mesleği, sağlam temelleri olan,
tanınmış bir meslektir ve küçük olmasında rağmen ülkede çok sayıda peyzaj mimarı
vardır.
Danimarka’da peyzaj mimarlığı ünvanını isteyen meslek üyeleri kullanabilmektedir
ancak, Danimarka Peyzaj Mimarları Derneği üyesi peyzaj mimarı anlamına gelen
MDL ünvanını sadece dernek üyeleri kullanabilir. Koruma altında olan ünvan,
mesleki kalitenin bir göstergesidir. Dernek üyesi olmak, peyzaj mimarlığında yüksek
eğitim almış olmanın veya eş değerde mesleki niteliklere sahip olunduğunun bir
garantisidir. DL üyeleri, MDL ünvanını ve mesleki kalite mührünü kullanırlar.
DL’ye üye olmak için gerekli şartlar; Copenhag Üniversitesi’nden peyzaj mimarlığı
veya peyzaj yönetimi diploması; Danimarka Mimarlık Fakültesi veya Aarhus
Mimarlık Fakültesi Peyzaj ve Şehircilik bölümünden peyzaj mimarlığı diploması
veya EFLA ve IFLA tarafından onaylanmış, Danimarka’da verilen peyzaj mimarlığı
eğitimine eş değerde eğitim veren bir üniversiten alınmış diploma ile aday sınavında
başarılı olmaktır. Bu kurumlardan birinden mezun olmamış olan adaylar, iki yıl
peyzaj mimarı olarak çalışarak iş deneyimi edinip, portfolyo ve sınav başarı
belgeleriyle derneğe üyelik için başvurulabilir (DL, 2013 ve EFLA Survey, 2007).
ESTONYA
Estonya Peyzaj Mimarları Birliği, Eesti Maastikuarhitektide Liit, EMAL, Estonya’da
peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
2003 yılında kurulmuş olan derneğin hedefleri arasında; Estonya’da peyzaj mimarlığı
mesleki standartlarının oluşturulması ve mesleki yeterlilik belgesi verilmesi
konusunda çalışmalar yapmak ve Estonya’da peyzaj mimarlarının sicilini hazırlamak
yer almaktadır.
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Gönüllü, bağımsız, demokratik mesleki bir organizasyon olan birliğe üye olabilmek
için gereken şartlar; peyzaj mimarlığı veya yakın bir dalda dört veya beş yıllık
eğitim almış olmak ve mezuniyet sonrası peyzaj mimarlığı alanında iki yıl iş
deneyimi edinmiş olmaktır (EMAL, 2013).
Estonya’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, Estonya Peyzaj Mimarları Birliği EMAL, tez çalışması kapsamında
yapılan anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler
hakkında bilgi edinilememiştir.
FİNLANDİYA
Finlandiya Peyzaj Mimarları Derneği, Finlands Landskapsarkitektförbund, MARK,
Finlandiya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1946’da kurulmuş, 1997 yılında MARK adını almış olan derneğin hedefi; peyzaj
mimarlığı ve bahçe sanatını geliştirmek ve tanıtmak; aynı zamanda üyelerinin
çıkarlarını korumak ve mesleki niteliklerini arttırmalarına yardımcı olmaktır.
Kar amacı gütmeyen derneğin çalışmaları arasında; Finlandiya’da peyzaj
mimarlığının gelişimini teşvik etmek ve sergiler, seminerler, yarışmalar ve geziler
düzenlemek yer alır. Derneğin peyzaj mimarlığı eğitiminin oldukça yeni olduğu
Finlandiya’daki mesleki eğitimindeki rolü de çok önemlidir. Ülkede 1989 yılında
başlamış olan peyzaj mimarlığı eğitimi ile meslek yeni yeni kurulmaktadır.
MARK üyeleri geniş bir yelpazede peyzaj tasarım ve planlama konularında
çalışmalar yapmaktadırlar.
Derneğe üyelik için gereken ön şartlar; peyzaj mimarlığı yüksek lisans eğitimi,
mezuniyet sonrası bir peyzaj mimarının gözetiminde edinilmiş en az iki yıllık iş
deneyimi ve adayların mesleki yeterliliklerinin değerlendirildiği peyzaj mimarlığı
alanındaki görev ve çalışmalarından örneklerin sunulmasıdır.
Finlandiya’da peyzaj mimarı ünvanı koruma altında değildir ancak, derneğe üye olan
profesyoneller, “Peyzaj Mimarı MARK” mesleki ünvanını kullanmaya hak
kazanırlar. Çevre tasarımı ve peyzaj mimarlığında uzman profesyonellerden oluşan
üyeleriyle MARK, endüstride yüksek standartlar ve mesleki yeterliliği temsil eden
kurum olmuştur. (MARK, 2013 ve EFLA Survey, 2007).
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Finlandiya’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında kapsamlı bir bilgiye
ulaşılamamış, Finlandiya Peyzaj Mimarları Derneği, MARK, tez çalışması
kapsamında yapılan anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki
düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir.
FRANSA
Fransa Peyzaj Federasyonu, Federation Francaise du Paysage, FFP, Fransa’da
peyzaj tasarımcılarını temsil eden mesleki örgüttür.
1982 yılında kurulmuş olan dernek, Fransa’da yasal konular, uygulama, vergi,
sigorta ve kontratlardan, mesleki gelişim, yeterlilik ve eğitim konularına kadar,
mesleğin uygulanışı ile ilgili tüm konularla ilgilenen kuruluştur.
FFP, Fransa’da mesleği ulusal düzeyde temsil eden on bölgesel derneği çatısı altında
toplamıştır. Dernek, bahçe ölçeğinden bölge düzeyine, proje ve planlama
çalışmalarının başlıca sorumlusu olan peyzaj tasarımcıları ile ilgili konularda ve
peyzaj düzenlemelerinin geliştirilmesi konularında hükümetle birlikte çalışmaktadır
(FFP, 2013).
Fransa’da peyzaj mimarı ünvanı yerine, peyzaj tasarımcısı ünvanı kullanılmaktadır.
1940’ta Mimarlar Odası, Ordres des Architectes kurulup, 1977’de “mimar” ünvanını
koruma altına alan kanun yürürlüğe girene dek, peyzaj mimarı, architecte-paysagiste
ünvanı kullanılmış, ancak kanun çıktıktan sonra ünvanın kullanımı yasaklanmıştır. O
zamandan günümüze, Fransa’da peyzaj mimarları, “peyzajcı”, paysagiste ünvanını
kullanmak zorunda kalmışlardır (Holden ve Tricaud, 2008).
Fransa Peyzaj Federasyonu, bu uygulamaya karşı olarak mücadele vermektedir.
Avrupa Peyzaj Mimarları Derneği EFLA başkanı Fritz Auweck, Fransa devlet
başkanı Sarkozy’ye yazdığı mektupta, bu kısıtlamanın, Avrupa Birliği Serbest
Piyasası’nın kurallarına; Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun standart mesleki
sınıflandırmasındaki peyzaj mimarlığı tanımlamasına ve Uluslararası Peyzaj
Mimarları Federasyonu IFLA’nın UIA 2006 anlaşmasına aykırı olduğunu
savunmuştur. Avrupa Peyzaj Mimarları Derneği başkanı, bu konunun Avrupa Birliği
Adalet Divanı’nda gündeme getirileceğini söylemiştir (Holden ve Tricaud, 2008).
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Ülkede ünvan kullanımındaki kısıtlamalar dışında, peyzaj mimarlarının, meslekler
arasında, devlet düzeyinde kabul edilmiş bir rolü vardır (Holden ve Tricaud, 2008).
Fransa’da peyzaj mimarlığı mesleği pratiği için FFP’ye üye olma zorunluluğu yoktur
ancak bölgesel ve ulusal juriler tarafından değerlendirildikten sonra gerçekleşen
derneğe üyelik, mesleki yetkinliğin garantisi olmuştur (FFP, 2013).
Fransa’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında kapsamlı bir bilgiye
ulaşılamamış, Fransa Peyzaj Federasyonu, FFP, tez çalışması kapsamında yapılan
anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler hakkında
detaylı bilgi edinilememiştir.
HIRVATİSTAN
Hırvatistan Peyzaj Mimarları Derneği, Croatian Association of Landscape Architects
CALA, Hırvatistan’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1992 yılında kurulmuş olan dernek, gönüllü, kar amacı gütmeyen sivil bir örgüttür.
Derneğin hedefleri arasında, Hırvatistan’da peyzaj mimarlığı mesleğinin tanınması
ve gelişmesini sağlamak; yaşam kalitesini arttırmak; doğal ve kültürel peyzajın
korunması ve sürdürülebilir planlama için çalışmalar yapmak; üyelerinin mesleki
gelişimine katkıda bulunmak ve peyzaj mimarlığı ile ilgili kanunların hazırlanması
ve uygulanmasında etkin rol oynamak yer alır (CALA, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Hırvatistan Peyzaj
Mimarları Derneği’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; ülkede
profeyonellerin peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmeleri için, lisanslı olmaları
ve mesleki derneğe üye olmaları gerekmektedir. Peyzaj mimarı ünvanının
kullanılmasında da lisanslı olma şartı bulunmaktadır. Mesleki derneğe üye olarak
alınan lisans için aranan ön şartlar; peyzaj mimarlığı lisans veya yüksek lisans
diploması ve lisanslı bir peyzaj mimarı gözetiminde edinilmiş en az iki yıllık iş
deneyimidir. Lisanslı peyzaj mimarlarının, CALA’nin düzenlediği sürekli mesleki
eğitim programına katılmaları da zorunludur.
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HOLLANDA
Hollanda Bahçe ve Peyzaj Mimarlığı Derneği, Nederlandse Vereniging voor Tuin en
Landschapsarchitektuur, NVTL, Hollanda’da peyzaj mimarlarını temsil eden
mesleki örgüttür.
1983 yılında Hollanda Bahçe Mimarları Kraliyet Enstitüsü BNT ile Bahçe ve Peyzaj
Mimarlığı dernegi VTL’nin birleşmesiyle kurulmuş olan dernek, ülkede peyzaj
mimarlığının

katitesinin

yükseltilmesi

ve

mesleki

gelişim

için

platform

oluşturmaktadır (NVTL, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Hollanda Bahçe ve
Peyzaj Mimarlığı Derneği’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; ülkede
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında, düzenlemelerin mesleki örgüt ve
devlet tarafından belirlenip uygulandığı ortak denetim sistemi vardır. Peyzaj
mimarlığı mesleğini uygulayabilmek ve peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için
profesyonellerin kayıtlı ve lisanslı olmaları gerekmektedir. Profesyonellerin devletin
yetkili kurumu tarafından verilen lisansı alabilmeleri için gereken şartlar; peyzaj
mimarlığı lisans veya yüksek lisans diploması ve mesleki sınavda başarılı olmaktır.
Hollanda’da kayıt gerektiren dört meslek dalından birinde çalışan; alanındaki
çalışmalarının kalitesi ve performansı ile kendini kanıtlamış bireylere lisans veren;
korunan ünvanın yasa dışı kullanımınında gerekli işlemleri yapan ve mimar, kentsel
tasarımcı, peyzaj mimarı ve iç mimarların ek eğitimlerinde kalite kurallarını
belirleyen kurum, Mimarlar Ofisi’dir (Hollanda Mimarlık Kayıt Bürosu, 2012).
Ülkede, Akademik Ünvanlar Kanunu ile koruma altında olan peyzaj mimarı ünvanı,
sadece mesleki yeterlilikleri tanınan ve Mimarlar Ofisi’ne kayıtlı profesyonellerce
kullanılabilir. Internette veya telefon rehberinde, peyzaj mimarlığı hizmetleri altında
adı yer alan bireylerin kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ocak 2011’de firmaların
ünvan kullanımlarına da kısıtlamalar getirilmiştir. Daha önce, bir firmada en az bir
kayıtlı peyzaj mimarının olması, o firmanın peyzaj mimarlığı firması ünvanını
kullanması için yeterli olurken, yeni yasa maddesi ile ünvanın kullanımında,
firmanın yönetim kurulunun en az yarısının kayıtlı peyzaj mimarı olması zorunluluğu
gelmiştir. Bir kişi veya firma koruma altında olan bir akademik ünvanı kayıtlı
olmadan kullanırsa, Mimarlık Tescil Bürosu yasal yollarla ünvanın kullanımını
durdurmaktadır.
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Akademik Ünvanlar Kanunu’nun amacı; gerekli eğitimi almış olan tasarımcıların
mesleklerini uygulamaya yetkin olduklarını garantileyerek kalite güvencesi vermek;
yeterli deneyimi olduğu bilinen kayıtlı bir peyzaj mimarı ile çalışan müşterileri
korumak; ayrıca, Hollandalı peyzaj mimarlarının yasal pozisyonunun belirtilmesi ile,
Avrupa

Birliği

mevzuatı

kapsamında,

üye

ülkelerde

çalışma

imkanını

kolaylaştırmaktır. Kanun, tüm kayıtlı mimar, kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı ve iç
mimarın, yılda en az on altı saatlik mesleki eğitime katılarak, profesyonel bilgi
seviyelerini güncel tutmalarını da öngörmektedir.
Ülkede mimar, kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı ve iç mimar olarak kayıt olmak
isteyen bireylerin; mesleki eğitim, deneyim ve mesleki sınavda başarılı olma
şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
Hollanda’da alınmış eğitimle kayıt olmaya hak kazanmış profesyoneller, başka bir
dalda uzun süreli mesleki deneyimleri varsa o dalda kayıtlı olmak için
başvurabilmekte; mesleki eğitim gerekliliklerine uymadıkları için mimarlık kaydını
yapmaya hak kazanmamış olan adaylar ise, yedi yıl mesleki deneyimin ardından
mimarlık sınavına girerek kayıt olabilmektedirler.
Uygulanan Mimarlık Sınavı, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, adayın
sunduğu bir proje değerlendirilmekte; bu bölümde başarılı olan adaylar, ikinci
bölümde

yazdıkları

tez

ve

yaptıkları

bir

tasarımla,

sınav

komitesi

ile

görüşmektedirler. Akademik düzeyde olan sınavdan başarılı olduğunu gösteren
sertifikayı alan adaylar, Mimarlık Siciline kayıt olabilmektedirler.
Mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık dallarında önemli
başarılar sağlamış bireyler de, sertifika almak için başvurabilmektedirler. Başarıların
gösterildiği çalışma örnekleriyle yapılan başvuru için gereken şartlar; sertifika almak
istenilen alanda en az on yıl çalışmış olmak; yeterli bilgi, yeterlilik, beceri ve
anlayışa

sahip olunduğunu ispatlayan nitelikte,

farkedilir düzeyde çalışmalarla

pratik deneyimine sahip olmak; bireysel olarak yapılmış özgün çalışmaların, gerekli
tasarım becerilerine sahip olunduğunu ispatlar şekilde yüksek standartta olması ve
meslek camiasında farkedilmiş, yüksek kalitedeki çalışmaların, birden çok
profesyonel dergide yayınlanmış olmasıdır.
Ülkede, kanun sadece ünvanı korumakta, mesleği herkes uygulayabilmektedir
(Hollanda Mimarlık Kayıt Bürosu, 2012).
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İNGİLTERE
Peyzaj Enstitüsü, The Landscape Institute, LI, İngiltere’de peyzaj mimarlarını temsil
eden mesleki örgüttür.
1928 yılında kraliyet izniyle kurulmuş bir eğitim vakfı ve uzman kurum olan
Entitü’nün hedefi; doğal ve yapılaşmış çevrenin, toplum yararına korunması ve
geliştirilmesidir. Kurumun akreditasyon ve mesleki prosedürleri, peyzaj mimarlığı
alanında çalışan tasarımcıların, yöneticilerin ve bilim adamlarının, en yüksek
standartlarda çalışmalarını garantilemektedir. Peyzaj Enstitüsü’ne tam üyelik,
mesleki kalitenin bir göstergesi olarak uluslararası tanınmaktadır (LI, 2011a).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan İngiltere Peyzaj
Enstitüsü LI’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; İngiltere’de peyzaj
mimarlığı

mesleğinin

uygulanmasında,

mesleği

uygulayan

profesyonellerin

çalışmalarını denetlemek amacıyla, düzenlemelerin mesleki örgüt tarafından
belirlenip uygulandığı, iç denetim sistemi vardır.
Ülkede peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek veya peyzaj mimarı ünvanını
kullanabilmek için kanunen bir gereklilik yoktur ancak, mesleğin pratiği, kraliyet
tüzüğü olarak adlandırılan, yönetmeliği, bir devlet kurumu olan Privy Konseyi, Privy
Council tarafından onaylanmış, Peyzaj Enstitüsü’nce düzenlenmektedir. Enstitü,
peyzaj mimarlığı üniversite diploması ardından “Uzmanlığa Giden Yol” Pathway To
Chartership olarak adlandırılan bir eğitim programı yürütmektedir. Bir taraftan
çalışırken, öngörülen eğitime devam ederek, yetkin bir peyzaj mimarının
gözetiminde deneyim edinen ve bu süreç sonunda girilen mesleki sınavda başarılı
olmuş profesyonellere, sadece Enstitü’ye kayıtlı ve yetkinliğini ispatlamış
profesyonellerin kullanabildiği, “Sertifikalı Peyzaj Mimarı” ünvanını verilmektedir
(Holden ve Tricaud, 2008 ve EFLA Survey, 2007).
İngiltere’de lisans veya kayıt sistemi yerine kullanılan sertifikalı olma statüsü,
profesyonellerin, peyzaj mimarlığı mesleğini icra etmek için yeterli bilgi, beceri,
anlayış ve dürüstlüğe, ahlaka sahip olduğunu onaylamakta ve mesleğe resmi bir
tanınma ve saygınlık getirmektedir (LI, 2011a).
İngiltere’de 2006 sonbaharından beri, Uzmanlığa Giden Yol olarak nitelendirilen
çalışma süreci, sertifikalı statüye sahip, yetkin peyzaj mimarı olmanın ön şartı
olmuştur.
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Peyzaj mimarlarının sertifikalı olmaya hak kazanmaları için izlemeleri gereken
aşamalar olan Uzmanlığa Giden Yol, sürekli değerlendirme sistemine dayalı aktif bir
öğrenim sürecidir. Sadece bilgi değil, bilginin gerçek hayatta nasıl uygulandığı
üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bu sürecte adaylar, mesleki gelişimlerini; üstlendikleri sorumlulukları; uzmanlık
müfredatıyla bağlantılı öğrenimlerini ve deneyimlerini kaydetmekte; her üç ayda bir
özel kurula sunmakta ve geribildirimler, değerlendirme ve öneriler almaktadırlar.
Danışmanlar da adayların gelişimi ile ilgili görüşlerini belirtmektedirler.
Bir danışman yardımıyla ve LI’nin atadığı bir gözetmenin düzenli geribildirimleri ile
öğrenim sürecini tamamlayan adaylar, ilerlemelerine yeterli bilgi ve anlayışa
ulaştıklarını kanıtladıkları noktada, uzmanlık sürecinin son aşaması olan, yılda iki
defa yapılan sözlü sınava girmeye hak kazanmaktadırlar.
Uzmanlık sürecinde ve sözlü sınavda, gözetmenler ve sınavı yapan kişiler, adayların
İngiltere’de “Sertifikalı Peyzaj Mimarı” statüsüyle mesleklerini icra etmeye yeterli
beceri, teknik ve mesleki bilgi, anlayış ve dürüstlüğe sahip olup olmadıklarını
belirlemeye çalışırlar.
Adayların özellikle Peyzaj Enstitüsü’nün temel mesleki kriterlerine sahip olduklarını
kanıtlamaları gerekmektedir. Bu kriterler;
•

Enstitü’nün profesyonel bir üyesi olarak mesleğin, müşterilere, mesleğe,
meslekdaşlara

ve

genel

olarak

topluma

karşı

yasal

ve

profesyonel

yükümlülüklerini anlamış olmak;
•

Peyzaj mimarlığı mesleğinde, müşteri ilişkileri ve mesleki ücretlendirme
konularında organizasyon, idare ve yönetimi anlamak;

•

Kanun ve mevzuatların, arazi kullanım ve peyzaj konuları ile ilgili, kapsam ve
uygulamalarından haberdar olmak ve

•

Peyzaj mimarlığı tasarım, yönetim ve uygulamalarının tüm yasal ve sözleşme
yönleri hakkında sağlam bir bilgiye sahip olmaktır.

Adaylar, peyzaj mimarı olarak çalışırken, bazı alanlarda bire bir gözlemleyip,
yaşayarak deneyim elde edebilecekleri gibi, bir takım temel bilgileri, şahsen tecrübe
etmeseler de, o alanlarda çalışan kişilerle görüşerek edinebilmektedirler.
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Uzmanlığa Giden Yol’da, adaylardan istenen bilgi ve anlayış bir müfredatla
belirlenmiştir. Ek L’de verilmiş olan müfredat, profesyonel hayata atılan, mesleki
olarak yeterli her peyzaj mimarının, temel olarak bilmesi gereken alanları ana hatları
ile belirtmiştir. Adaylardan beklenen her alanda derin bilgiye sahip olmaları değil,
müfredattaki kavramlar hakkında fikir sahibi olmaları ve bu kavramların altında
yatan temel prensipleri kavradıklarını göstermeleridir.
Ezbere dayalı olmayan sözlü sınavda adaylardan beklenen, müfredatta adı geçen
kanunların, yönetmeliklerin, sözleşme belgelerinin içeriklerini tüm detaylarıyla
hatırlamaları değil; uygun bilgiyi, gerçek hayatta gerekli durumlarda etkili bir şekilde
uygulayabilmelerini sağlayacak ve çalışmalarının önemini ve etkilerini kavrayacak
anlayışa sahip olmalarıdır. Adaylardan ayrıca, mesleğin çeşitli alanlarında genel
bilgiye sahip olmaları ve bu bilginin ne zaman ve nerede başarı ile kullanılacağını,
hangi durumlarda ek yardım/tavsiye isteneceğini bilen mesleki olgunluğa sahip
olmaları beklenir.
Bilgi ve anlayış düzeyleri, dolayısıyla mesleki gelişimleri, dört basamaktaki
başarıları ile değerlendirilen adayların uzmanlık sürecinde genel konularda 2.
Basamağa, özel deneyim kazandıkları konularda 3. Basamağa ulaşmaları istenir. Bu
basamaklar;
0. Basamak: Müfredattaki konular hakkında hiçbir bilgisi yok.
1. Basamak: Profesyonel bağlamda henüz kullanılmamış temel bilgi düzeyine sahip.
2. Basamak: Yapılandırılmış, tutarlı, bütünsel bir anlayışa sahip, amaçlanan öğrenim
sonuçlarını ve rutin profesyonel durumlardaki kullanımlarını bilen.
3. Basamak: Öğrenimin amaçlanan sonuçlarını, rutin ve beklenmedik durumlardaki
kullanımlarını, karar verme, etki ve yükümlülüklerinden haberdar, hassas bir
anlayışa sahip.
Profesyonellik, sadece teknik yeterliliklerle sınırlı olmayıp, güven, dürüstlük,
özellikle zor durumlarda sağlıklı değerlendirme yapabilme yeteneği gibi niteliklere
dayanır. Bu nedenle adaylar hem mesleki görev ve sorumluluklarını anlamada hem
de bunları hakkıyla ve olgunlukla yerine getirme açılarından da değerlendirilirler.
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Avrupa Birliği Mesleki Tanınma Yönergesi’nce, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden
birinde, yetkin peyzaj mimarı olan profesyoneller, Uzmanlığa Giden Yol sürecini
geçirmeden lisanslı statüye sahip olabilmektedirler.
Peyzaj Enstitüsü’ne kayıtlı her iş yeri ve departman, mesleki tazminat sigortası
almakla ve sigortasını güncel tutmakla yükümlüdür. İş yerleri veya departmanlar,
sigorta limitlerini kendileri belirleyebilmektedirler, ancak profesyonellere karşı
açılan davaların artması nedeniyle, risk limitlerinin yüksek tutulması tavsiye
edilmektedir.
İngiltere’de Peyzaj Enstitüsü’ne üye olan her peyzaj mimarı, profesyonel çalışmaları
ile ilgili alanlarda mesleki yeterliliklerini korumak, devam ettirmek için sürekli
mesleki eğitim almakla yükümlüdür (LI, 2011b).
İRLANDA
İrlanda Peyzaj Enstitüsü, Irish Landscape Institute, ILI, İrlanda’da peyzaj
mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1992 yılında İrlanda Peyzaj Mimarları Enstitüsü ve İrlanda Bahçe Enstitüsü’nün
birleşmesiyle oluşmuş olan kurum, özel sektörle kamu sektörü çalışanlarını aynı çatı
altında toplamış ve peyzaj mimarlığı mesleğinin gelişmesine yardımcı olmuştur
(EFLA Survey, 2007). İrlanda’da mesleğin pozisyonu hakkında konferanslar
düzenleyen ve üyelerine sürekli mesleki eğitim imkanları sağlayan ILI, ülkede peyzaj
mimarlığı mesleğini güçlendirmek için çalışmalar yapmaktadır (ILI, 2013).
2005 yılında İrlanda parlementosu, görüşülen bir yasa tasarısında, mimarlara kayıt
sistemi getirme yolunda ilk adımı atmış, ancak yasa tasarısının ilk taslağı, peyzaj
mimarlarının ünvanlarında mimar kelimesinin kullanımını yasaklamıştır. Bu taslağa
göre, peyzaj mimarı ünvanının kullanılması durumunda, 5000 Avro ceza veya on iki
ay hapis cezası uygulanması öngörülmüştür. İrlanda Peyzaj Enstitüsü, Avrupa Peyzaj
Mimarlığı Federasyonu EFLA’nın da desteğiyle, yasa tasarısındaki bu maddenin
değişimi için mücadele vermiş; peyzaj mimarlığı mesleki ünvanının tehlikeye
düşmesi, yasadaki maddenin değişimiyle engellenmistir (Hoden ve Tricaud, 2008).
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İrlanda’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında ve peyzaj mimarı ünvanının
kullanımında yasalarla belirlenmiş bir gereklilik bulunmamaktadır (EFLA Survey,
2007) ancak mesleki yeterlilik ve güvencenin bir göstergesi olan, ILI üyesi bir peyzaj
mimarı olabilmek için, peyzaj mimarlığı üniversite diploması ve ILI’nin mesleki
uygulama sınavından geçmek gerekmektedir. ILI sınav komitesinin düzenlediği
sınava girebilmeye hak kazanmak için gereken şartlar, iki yıllık iş deneyiminin
zaman çizelgesi şeklinde belgelenmesi ve adayın öngörülen deneyimi aldığını garanti
eden, kıdemli bir ILI üyesi tarafından imzalanmış belgenin, çalışmaların yer aldığı
portfolyo ile

sunulmasıdır. Sınavdan başarılı olan adaylar, tam üye olduklarını

gösteren İrlanda Peyzaj Enstitüsü Üyesi, Member of Irish Landscape Institute, MILI,
ünvanını kullanmaya hak kazanmaktadırlar (ILI, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan ILI’nin verdiği
cevaplarda da belirtmiş olduğu gibi; ülkede mesleğin uygulanmasında yasalarla
belirlenmiş bir düzenleme yoktur ancak dernek yakın geçmişte, sadece ILI üyelerinin
kullanabilecegi “Kayıtlı Peyzaj Mimarı” ünvanını patentlemiştir.
İSPANYA
İspanya Peyzaj Derneği, Asociación Española de Paisajistas, AEP, İspanya’da
peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1957 yılında Bahçe ve Peyzaj Sanatı Enstitüsü, Instituto de Estudios de Arte
Paisajístiço y Jardinería olarak kurulmuş; 1999 yılında adını İspanya Peyzaj Derneği
olarak değiştirmiş (EFLA Survey, 2007) olan derneğin hedefleri arasında, peyzaj
mimarlığı mesleğinin tanıtılması; mesleki uygulamaları ve peyzaj mimarlığı
eğitiminin desteklenmesi; üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edilmesi
ve İspanya’da peyzaj mimarlığı mesleğinin resmi olarak tanınması yer almaktadır.
(AEP, 2013).
AEP, Avrupa Peyzaj Mimarları Federasyonu EFLA ile birlikte, Avrupa’da peyzaj
mimarlığı mesleğinin tanınması ve düzenlenmesi için de çalışmalar yapmaktadır.
Derneğin Mesleki Uygulama Komitesi, 2012 yılında, 2005 Avrupa Direktifi’ne göre
uyumlaştırılmış eğitim gereklilikleri ile ulusal düzeyde otomatik tanınma getirecek
mesleki yeterliliklerin düzenlenmesini hedefleyen stratejik bir plan geliştirme
çalışmalarına da başlamıştır (AEP, 2013).
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Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan İspanya Peyzaj
Derneği’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; ülkede peyzaj mimarlığı
mesleğinin uygulanmasında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
İspanya’da mimarlar ve mühendislerin geleneksel, etkin rolleri nedeniyle, peyzaj
mimarlığı daha marjinal olmuştur. Ülkede mimarlar ve mühendisler, bölgesel ve
ulusal düzeyde düzenlenmiş ve çok güçlü role sahip olan meslek odaları, Colegio
üyesidirler. 1974 yasalarına göre düzenlenmiş Colegio, Bayındırlık Bakanlığı’nın
denetimi altındadır (Holden ve Tricaud, 2008).
Fransa’da olduğu gibi, İspanya’da da peyzaj mimarları, peyzaj mimarı, arquitteto
paisajista ünvanını kullanamamaktadırlar ve kendilerini peyzajci, paisajiste olarak
tanımlamaktadırlar (Holden ve Tricaud, 2008).
İSRAİL
İsrail Peyzaj Mimarları Derneği, Israeli Association of Landscape Architects,
ISALA, İsrail’de peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1951’de kurulmuş olan ve kar amacı gütmeyen dernek, İsrail’de peyzaj mimarlığı
mesleğini geliştirmek için çalışmalarda bulunmaktadır (ISALA, 2013).
İsrail’de peyzaj mimarlığı mesleği pratiği için kanun gereği, profesyonellerin
Mimarlar

ve

Mühendisler

Birliği’ne

kayıtlı

olmaları

ve

lisans

almaları

gerekmektedir. Peyzaj mimarı ünvanının kullanımı da, 1958 yılında yürürlüğe girmiş
olan Mühendisler ve Mimarlar Kanunu ile koruma altındadır. Kayıtlı olup lisans
alabilmek için İsrail’de peyzaj mimarlığı eğitimi veren Hayfa Üniversitesi, Mimarlık
ve Kentsel Planlama Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden veya Mühendisler ve
Mimarlar Birliği tarafından tanınmış, en az dört yıllık yabancı bir üniversiteden
alınmış diploma, iş deneyimi ve Mimarlar ve Mühendisler Birliği’nin düzenlediği
mesleki sınavda başarılı olma şartları aranmaktadır (EFLA Survey, 2007).
İSVEÇ
İsveç Mimarlar Derneği, Sveriegs Arkitekter, İsveç’te mimarları, iç mimarları ve
peyzaj mimarlarını bir araya getiren ve temsil eden mesleki örgüttür.
2002 yılında beş organizasyonun birleşimiyle kurulmuş derneğe üyelik tüm
profesyonellere açıktır.
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Meslek pratiği için zorunlu olmamasına rağmen İsveç’te mimarlık, iç mimarlık ve
peyzaj mimarlığı alanlarında çalışan mimarların % 95’i derneğe üyedir.
İsveç’te serbest mimarlık çalışmaları yapabilmek için gerekli resmi bir koşul yoktur.
Diğer Avrupa ülkelerindeki gibi mesleği uygulayabilmek için katı sorumluluklar da
bulunmamaktadır (Sveriegs Arkitekter, 2013).
Ülkede mimar ünvanı da koruma altında değildir ancak derneğin, başvuran adayların
alabilecegi ve yetkinlik ve uzmanlıklarının göstergesi olarak kullanabilecekleri,
kendi ünvanları vardır. Peyzaj mimarlığı dalında lisans veya yüksek lisans diploması
ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede edinilmiş iki yıllık iş deneyimi olan dernek
üyeleri, koruma altında olan peyzaj mimarı LAR/MSA ünvanını kullanmaya hak
kazanmaktadırlar (EFLA Survey, 2007).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan İsveç Mimarlar
Derneği’nin verdiği cevaplarda da belirtmiş olduğuna göre; İsveç’te peyzaj mimarlığı
mesleğinin uygulanmasında herhangi bir yasa, yönetmelik, standart veya benzeri bir
düzenleme bulunmamaktadır.
İSVİÇRE
İsviçre Peyzaj Mimarları Federasyonu, Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und
Landschaftsarchitektinnen, BSLA, İsviçre’de yetkin ve aktif peyzaj mimarlarını
temsil eden mesleki örgüttür.
1925 yılında kurulmuş olan derneğin hedefi; ülkede peyzaj mimarlarının ve peyzaj
mimarlığı mesleğinin teknik, profesyonel ve ekonomik çıkarlarının korunması ve
üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edilmesidir (BSLA, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan İsviçre Peyzaj Mimarları
Federasyonu’nun verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; ülkede peyzaj
mimarlığı mesleğini uygulayabilmek veya peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek
için lisanslı veya kayıtlı olma gibi bir gereklilik bulunmamaktadır ancak peyzaj
mimarlığı mesleğinin uygulanmasında, düzenlemelerin mesleki örgüt tarafından
belirlenip uygulandığı, iç denetim sistemi vardır. Düzenlemelerin amacı, mesleği
uygulayan profesyonellerin çalışmalarını denetlemektir.
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İTALYA
1950 yılında kurulmuş olan İtalyan Peyzaj Mimarlığı Derneği, Associazione Italiana
di Architettura del Paesaggio, AIAPP, İtalya’da peyzaj mimarlarını temsil eden
mesleki örgüttür.
Ülkede peyzaj mimarlığı mesleği, 2001 yılında yürürlüğe girmiş olan bir kanunla,
Ulusal Mimarlar, Plancılar ve Peyzaj Mimarları Konseyi, Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, CNAPPC’ye bağlı, Mimarlar,
Plancılar, Peyzajcılar ve Korumacılar Derneği, Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori, tarafından düzenlenmektedir. Peyzaj mimarı ünvanı da
koruma altındadır. Mesleği uygulamaya yetkin olabilmek için, CNAPPC tarafından
düzenlenen mesleki sınavda başarılı olmak ve konseye kayıtlı olmak gerekmektedir
(EFLA Survey, 2007 ve AIAPP, 2013).
Bu kanun gereği, profesyonellerin konseye kayıt olabilmeleri için ayrıca yüksek
lisans diploması gerekmektedir. Ülkedeki çoğu peyzaj mimarının ve İtalyan Peyzaj
Mimarlığı Derneği üyelerinin yüksek lisans diploması olmaması, bu kanun nedeniyle
mesleklerini yapmaları zorlaşmıştır. Mesleğin yasal koruma altına alınmış olması
ideal bir durum gibi görünse de, bu ek şart, uygulamada sorunlara yol açmaktadır.
AIAPP, IFLA ve EFLA tarafından da uluslararası tanınan derneğin varlığını da göz
ardı eden bu yasaya itiraz sürecindedir (Holden ve Tricaud, 2008).
İZLANDA
İzlanda Peyzaj Mimarları Federasyonu, Félag Islenskra Landslagsarkitekta, FILA,
İzlanda’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1978 yılında kurulmuş olan derneğin hedefleri arasında, peyzaj planlama, bahçe
tasarımı ve peyzaj mimarlığını tanıtmak; dış mekan akılcı arazi kullanımı için
standartlar oluşturmak; doğal ve kültürel değerlerin korunmasını garantilemek;
üyelerinin çıkarlarını gözetmek; iş birliğini teşvik etmek ve peyzaj mimarlığı
profesyonellerini ve çalışmalarını topluma tanıtmak yer almaktadır.
FILA üyeleri, meslekle ilgili kanunları, iş yeri hukuku ve mesleki ahlak kurallarını
bilmek ve bu kural ve kanunlara uymakla sorumludurlar. Aynı zamanda
çalışmalarında her zaman çevre korumayı ön planda tutmak ve
gelişime uygun şekilde çalışmakla yükümlüdürler (FILA, 2013).
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sürdürülebilir

Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan İzlanda Peyzaj
Mimarları Federasyonu FILA’nın verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; ülkede
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında, düzenlemelerin devlet tarafından
belirlenip uygulandığı devlet denetimi sistemi vardır. Amacı mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını denetlemek olan düzenlemeler gereği, İzlanda’da
peyzaj mimarlığı mesleğini yapabilmek için profesyonellerin lisanslı olmaları
gerekmektedir. 1996 yılında çıkmış, 2000 yılında yenilenmiş ünvan yasası ile peyzaj
mimarı ünvanı da koruma altına alınmış; ünvanı kullanabilmek için profesyonellerin
lisanslı olması gereği getirilmiştir. Peyzaj mimarlığı üniversite diploması ve yetkin
bir peyzaj mimarının gözetiminde edinilmiş en az iki yıllık iş deneyimi olan
profesyonellere lisansı veren kurum, İzlanda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Idnadarraduneyti’dır (EFLA Survey, 2007).
LATVİYA
Latviya Peyzaj Mimarlığı Derneği, Latvijas Ainavu Arhitekturas Biedriba, LAAB,
Latviya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1995 yılında kurulmuş olan dernek, ülkede mesleki yeterliliği belirleme kriterlerini
ve akredite olmuş eğitim kurumlarının standartlarını, günümüz gereksinimlerine göre
yükseltmek için çalışmalar yapmaktadır (LAAB, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Latviya Peyzaj
Mimarlığı Derneği, LAAB’in verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; Latviya’da
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında, düzenlemelerin mesleki örgüt
tarafından belirlenip uygulandığı, iç denetim sistemi vardır. Düzenlemelerin temel
nedeni, mesleği uygulayan profesyonellerin çalışmalarını denetlemektir. Ülkede
peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için herhangi bir şart/gereklilik yoktur
ancak peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için profesyonellerin lisanslı olmaları
gerekmektedir. 1999 yılında Latviya Bakanlar Kurulunca onaylanan yönetmeliğe
göre, peyzaj mimarlığı lisansı alabilme şartları peyzaj mimarlığı üniversite diploması
ve mesleki sınavda başarılı olmaktır. Mesleki dernek tarafından verilen lisans,
profesyonelin mesleğini en iyi şekilde yapacak eğitim ve deneyimi olduğunun
garantisidir. Aynı zamanda lisans sahibinin yetkin olduğunun göstergesidir (LAAB,
2013). Latviya’da, açık alanlar, kamu alanları ve Avrupa Birliği’nin finanse ettiği
projelerin, lisanslı peyzaj mimarları tarafından yapılması gereği vardır.
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LİTVANYA
Litvanya Peyzaj Mimarları Derneği, Lietuvos Krastovaizdzio Architektu Sajunga,
LKAS, Litvanya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1974 yılında Mimarlar Birliği’nin kurduğu Peyzaj Mimarlığı Komisyonu, 1987
yılında peyzaj mimarlarının oluşturdugu bir topluluğa dönüşmüş, LKAS bu
topluluğun üyeleri tarafından 1995 yılında kurulmuştur (LKAS, 2013).
Litvanya’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, Litvanya Peyzaj Mimarları Derneği, tez çalışması kapsamında yapılan
anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler hakkında
bilgi edinilememiştir.
LÜKSEMBURG
Lüksemburg Peyzaj Mimarları Derneği,

Association Luxembourgeoise des

Architectes Paysagistes, ALAP, Lüksemburg’da peyzaj mimarlarını temsil eden
mesleki örgüttür.
Lüksemburg’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında hiç bir bilgiye
ulaşılamamış, Lüksemburg Peyzaj Mimarları Derneği, tez çalışması kapsamında
yapılan anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler
hakkında bilgi edinilememiştir.
MACARİSTAN
Macaristan

Peyzaj

Mimarları

Derneği,

Magyar

Tajepiteszek

Szovetsege,

Macaristan’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Ülkede peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında hiç bir bilgiye
ulaşılamamış, Macaristan Peyzaj Mimarları Derneği, tez çalışması kapsamında
yapılan anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler
hakkında bilgi edinilememiştir.
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NORVEÇ
Norveç Peyzaj Mimarları Derneği, Norske landskapsarkitekters forening, NLA,
Norveç’te peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1929’da kurulmuş olan derneğe tam üye olabilmek için profesyonellerin yüksek
lisans sahibi olmaları gerekmektedir.
Norveç’te peyzaj mimarı ünvanı yasal olarak korunan bir ünvan değildir ancak
NLA’nin tam üyeleri, onaylanmış ve örgün bir eğitim aldıklarını kanıtlayan, MNLA
ünvanını kullanabilmektedirler (NLA, 2013).
Norveç’te peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında herhangi bir yasa,
yönetmelik, standart veya benzeri bir düzenleme bulunmamaktadır (EFLA Survey,
2007).
Ülkede peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında kapsamlı bir bilgiye
ulaşılamamış, Norveç Peyzaj Mimarları Derneği, tez çalışması kapsamında yapılan
anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler hakkında
bilgi edinilememiştir.
POLONYA
Polonya Peyzaj Mimarlığı Derneği, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, SAK,
Polonya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
2004 yılında kurulmuş olan derneğin üyeleri, peyzaj mimarlığı tasarım ve uygulama
alanında çalışan, gerekli bilgi ve becerilere sahip profesyoneller ve peyzaj mimarlığı
alanında uzman bilim adamlarıdır.
Dernek üyeleri tasarım ve uygulamalarında, belirlenmiş olan etik davranış
kurallarına göre hareket etmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün amacı, dernek
üyelerinin verdikleri hizmet kalitesine güven oluşturmaktır (SAK, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Polonya Peyzaj
Mimarlığı Derneği’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; Polonya’da
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında herhangi bir yasa, yönetmelik, standart
veya benzeri bir düzenleme bulunmamaktadır. Ülkede peyzaj mimarlığı mesleğini
uygulayabilmek veya peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için de herhangi bir
şart/gereklilik yoktur.
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PORTEKİZ
Portekiz Peyzaj Mimarları Derneği, Associacão Portuguesa dos Arquitetos
Paisagistas, APAP, Portekiz’de peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1976’da kurulmuş olan derneğin hedefi; peyzaj mimarlığı mesleği ile ilgili konularda
araştırmalar yapmak ve mesleğin teknik ve sosyal açılardan gelişimini desteklemektir
(APAP, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan APAP’in verdiği
cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; Protekiz’de peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında, düzenlemelerin mesleki örgüt ve devlet tarafından belirlenip
uygulandığı,

ortak

profesyonellerin

denetim

çalışmalarını

sistemi

vardır.

denetlemek

Amacı

olan

mesleği

uygulayan

düzenlemeler

gereğince,

profesyonellerin peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmeleri için mesleki örgüte
üye olmaları gerekmektedir. Peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için herhangi bir
gerekliliğin olmadığı ülkede, 2009 yılında yürürlüğe girmiş kentsel gelişim ve kamu
projelerini düzenleyen kanuna göre, kentsel alanlarda yapılan peyzaj mimarlığı
çalışmalarının, mesleki örgüte kayıtlı ve mesleği uygulamaya yeterli bilgi ve becerisi
olduğunu kanıtlamış, dernekçe tanınmış profesyonellerce yapılması gereklidir.
Meslek çalışmalarının toplum üzerindeki etkileri nedeniyle, Portekiz Peyzaj
Mimarlığı Derneği’ne kamu kuruluşu niteliği verilmiştir.
ROMANYA
Romanya Peyzaj Mimarları Derneği, Asociatia Peisagistilor din Romania, ASOP,
Romanya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
2004 yılında kurulmuş olan derneğin hedefleri arasında, peyzajın korunması, estetik
gelişimi ve ekolojik yeniden yapılandırılmasını desteklemek ve peyzaj mimarlığı
mesleğini tanıtmak yer almaktadır.
Politik olmayan ve kar amacı gütmeyen dernek, peyzaj mimarlığı mesleğinin
gelişimi ve ülkede yaşam kalitesinin arttırılması için, 2002 yılında Romanya’da
düzenlenmiş olan Avrupa Peyzaj Kongresi prensiplerini takip eden çalışmalarda
bulunmaktadır.
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Dernek ayrıca mesleki etik kuralların belirlenmesi, mesleki uygulamalarda yüksek
standartlara ulaşım ve mesleğin Romanya’da tanınması için peyzaj mimarlığı
mesleği uygulamalarında yasal bir sistem oluşturma amacı ile çalışmalara başlamıştır
(ASOP, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Romanya Peyzaj
Mimarları Derneği’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; Romanya’da
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında, düzenlemelerin mesleki örgüt
tarafından belirlenip uygulandığı iç denetim sistemi vardır. Düzenlemelerin amacı,
mesleği uygulayan profesyonellerin çalışmalarını denetlemektir. Ülkede peyzaj
mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için profesyonellerin lisanslı olmaları ve
mesleki

örgüte

üye

olmaları

gerekmektedir.

Peyzaj

mimarı

ünvanının

kullanılabilmesi de lisanslı olmayı gerektirir. Mesleki lisans devlet tarafından
verilmekte, lisans alabilmek için adayların peyzaj mimarlığı lisans veya yüksek
lisans diploması olması ve mesleki sınavda başarılı olmaları şartları aranmaktadır.
Romanya’da yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte peyzaj planlama ve yönetim
projelerinin, kamu alanlarının tasarım ve planlama projelerinin ve araştırma
projelerinin lisanslı peyzaj mimarları tarafından yapılması şarttır. Projeler
tamamlandıktan sonra, yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki yetkili kurumlar olan,
Kalkınma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Devlet İnşaat Müfettişleri veya belediyenin
ilgili kurumları tarafından denetlenmektedirler. Ülkede, yetkin/lisanslı olamayan
kişilerin mesleği uyulaması halinde, dava açılabildiği gibi, hapis cezası da
uygulanabilmektedir.
RUSYA
Rusya Peyzaj Mimarları Derneği, Association of Landscape Architects of Russia,
ALAROS, Rusya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Rusya’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, Rusya Peyzaj Mimarları Derneği ALAROS, tez çalışması kapsamında
yapılan anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler
hakkında bilgi edinilememiştir.
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SIRBİSTAN
Sırbistan Peyzaj Mimarları Derneği, Serbian Association of Landscape Architects,
Udruženje

pejsažnih

arhitekata

Srbije,

SALA/UPAS,

Sırbistan’da

peyzaj

mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1983 yılında Yugoslavya Peyzaj Mimarları Derneği olarak kurulmuş olan dernek,
1987’de IFLA üyesi olmuş, 1996’da Yugoslavya’nın dağılmasıyla, adı Sırbistan ve
Montenegro Peyzaj Mimarları dernegi, 2006 yılında da Sırbistan Peyzaj Mimarları
Derneği olarak değişmiştir.
Sırbistan’da peyzaj mimarlığı mesleği uygulamalarındaki bazı çalışmalar lisansa
tabiidir. Peyzaj mimarları, faaliyet alanlarına göre, yetkin mekan tasarımcısı; kent
planı oluşturulmasında çalışmak üzere yetkin şehir plancısı; yeşil alan yönetimi için
yetkin tasarımcı ve peyzaj düzenlemeleri için yetkin müteahhit lisanslarını
alabilmektedirler. Lisanslı üyeler peyzaj mühendisleri olarak adlandırılmakta ve
lisansları, Sırbistan Mühendisler Odası, Engineers Chamber of Serbia and
Montenegro tarafından verilmektedir (UPAS, 2013).
Sırbistan’da planlama ve inşaat uygulamaları için gerekli olan lisanslar, 2003 yılında
yürürlüğe girmiş kanunla düzenlenmiştir. Sırbistan ve Montenegro Mühendisler
Odası, çeşitli meslek dallarından mezun, lisans gerekliliklerini yerine getirmiş
profesyonellere lisans veren kurumdur. Lisans alabilmek için gereken şartlar;
üniversite eğitimi; plancılar için en az beş yıllık, tasarım ve müteahhitler için en az
üç yıllık iş deneyimi; katılınan projeleri, planları ve uygulamaları içeren, mesleki
başarıların sunuldugu portfolio sunumu; lisanslı bir mühendis tarafindan tavsiye
edilmiş olmak ve mesleki sınavda başarılı olmaktır. Planlama ve uygulama inşaat
kanunu ile alınması şart olan mesleki sınav, planlama, kentsel planlama ve inşaat
alanlarında çalışan profesyonellerin bazı tip lisansları alabilmeleri için, teknik
düzenlemeler ve belirli alanlardaki kanunlar hakkındaki bilgilerin sınandığı, dört
aşamalı bir sınavdır. Gereken şartları yerine getirmiş peyzaj mimarları, yetkin
mekansal planlayıcı, yetkin şehir plancısı, yetkin yeşil alan tasarımcısı ve yetkin açık
yeşil alanların yönetim ve peyzaj müteahhidi kategorilerinde lisans almaktadırlar.
Lisans koşullarını belirlemede, Sırbistan Peyzaj Mimarları derneği büyük rol
oynamaktadır. Sırbistan’da dört kategoride alınan lisansla edinilen ünvanların
dışında, peyzaj mimarı ünvanı koruma altında değildir (UPAS, 2013).
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Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Sırbistan Peyzaj
Mimarları dernegi, UPAS’in verdiği cevaplarda da belirtmiş olduğuna göre; ülkede
peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında, temel nedeni toplum sağlığı, güvenliği
ve refahını korumak olan, düzenlemelerin devlet tarafından belirlenip uygulandığı,
devlet denetimi sistemi vardır.
Ülkede, özel konut bahçeleri dışında, inşaat ruhsatı gerektiren tüm projelerin, lisanslı
peyzaj mimarları tarafından yapılması gerekmektedir. Projeler, bir kamu hizmet
kurumu olan Belgrad Greenery tarafından onaylandıktan sonra inşaat ruhsatı
alınabilmekte, tamamlandıktan sonra projelerin denetimi de Belgrad Greenery
tarafından yapılmaktadır.
Anketin yorumlar kısmında, yapı ruhsatı alabilmek için gerekli olan, peyzaj
mimarlarının lisanslı olma şartı dışında, projelerde gereken yeşil alan yüzdesi, erişim
kolaylığı, çevresel konular için de bir takım düzenlemeler olması ve devletin yetkili
bir kurumu tarafından

uygulamaların,

düzenlemelere uyup uymadıklarının

denetlenmesinin istendiği belirtilmiştir.
SLOVAKYA
Slovak Peyzaj Mimarları Derneği, Slovak Association of Landscape Architects, SAS,
Slovakya’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Slovakya’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında hiç bir bilgiye
ulaşılamamış; Slovak Peyzaj Mimarları Derneği SAS, tez çalışması kapsamında
yapılan anket çalışmasına katılmadığı için ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler
hakkında bilgi edinilememiştir.
SLOVENYA
Slovenya Peyzaj Mimarları Derneği, Slovenian Association of Landscape Architects,
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, SALA/DKAS, Slovenya’da peyzaj
mimarlarını ve çevre koruma ve arazi kullanım planlaması çalışmalarını yapan diğer
profesyonelleri temsil eden mesleki örgüttür.
1992 yılında kurulmuş olan dernek, sosyo ekonomik ve çevresel konuları göz önüne
alarak, kentsel ve peyzaj planlama ve tasarımı alanlarında ve çevre koruma ve
gelişim konularında çalışmalar yapmaktadır (DKAS, 2013).
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Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan Slovenya Peyzaj
Mimarları Derneği, SALA’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre;
Slovenya’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında, düzenlemelerin mesleki
örgüt ve devlet tarafından belirlenip uygulandığı ortak denetim sistemi vardır.
Düzenlemelerin temel nedeni, mesleği uygulayan profesyonellerin çalışmalarını
denetlemektir. Ülkede peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek ve peyzaj mimarı
ünvanını kullanabilmek için lisanslı olmak gereklidir. Mesleki örgüte üye olunarak
alınan lisans için ön şartlar; peyzaj mimarlığı üniversite diploması, yetkin bir peyzaj
mimarının gözetiminde edinilmiş üç-yedi yıllık iş deneyimi ve mesleki sınavda
başarılı olmaktır. Sırbistan’da peyzaj tasarım ve planlama projelerinin lisanslı peyzaj
mimarları tarafından yapılma zorunluluğu vardır ve projeler tamamlandıktan sonra
lisanslı bir düzeltmen tarafından denetlenmektedir. Ülkede, yetkin/lisanslı olmayan
kişilerin mesleği uygulaması, ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin
mesleği yetersiz/hatalı uygulamaları durumunda 2.500 – 30.000 Avro arası para
cezası uygulaması vardır.
TÜRKİYE
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TMMOB’ye bağlı olan Peyzaj Mimarları
Odası, Türkiye’de peyzaj mimarlarını temsil eden ulusal mesleki örgüttür.
Peyzaj Mimarları Odası, 1966 yılında Ankara’da kurulmuş olan Peyzaj Mimarisi
Derneği’nin devamı olarak, 1994 yılında, 6235 (7303) sayılı yasa hükümlerine göre
TMMOB topluluğu içinde kurulmuş; yasal statüde bir mesleki örgüt olmuştur.
Türkiye’de peyzaj mimarlığı mesleğini uygulamaya, yasayla yetkili olan peyzaj
mimarlarını çatısı altında toplayan derneğin hedefleri arasında; başta toplumun
çıkarlarını gözetmek olmak üzere, peyzaj mimarlığı mesleğini tanıtıp, geliştirmek;
üyelerin mesleki dayanışma içinde olmalarını sağlamak, aralarında iletişim ağı
kurmak; meslek onurunu ve üye haklarını korumak; planlama ve projelendirme
sürecinde haksız rekabeti önlemek; ulusal ve uluslararası platformda Türkiye’deki
peyzaj mimarlarını temsil etmek; doğal ve kültürel kaynakların korunması ve
insanlara daha sağlıklı, rahat ve yaşanabilir ortamlar sağlanması için ekolojik, estetik
ve ekonomik planlama ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapılmasını teşvik etmek
yer almaktadır.
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Bu hedefler doğrultusunda odanın yaptığı çalışmalardan bazıları, mesleğin ve
üyelerinin görev ve yetkilerini düzenlemek; meslek ile ilgili yasa, kararname
yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanma sürecinde etkin olarak ilgili tüm kurumlarla
işbirliği içinde bulunmak; yapılan peyzaj projelerinin yönetmelik, şartname ve
standartlara uygunluğunu denetlemek; peyzaj mimarlığı eğitiminin niteliğinin
arttırılması ve günümüz koşullarına uygunluğunun sağlanması amacıyla eğitim
kurumları ile işbirliği yapmak; kent ölçeğinden ülke ölçeğine, peyzaj plan ve
uygulamalarının geliştirilmesi, doğru arazi kullanım kararları alınabilmesi için
Çevresel Etki Değerlendirmesi, ÇED Yönetmeliği uyarınca gerekli raporların
hazırlanabilmesini sağlamak ve yasal ve teknik alt yapının oluşturulmasına yönelik
çalışmalar yapmak; serbest proje ve uygulama bürolarının çalışmalarını denetlemek
ve TMMOB’ye bağlı odalar ve diğer meslek kuruluşları ile benzer amaçlar
doğrultusunda ortak çalışmalar yapmaktır (PMO, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan TMMOB Peyzaj
Mimarları Odası’nin verdiği cevaplarda belirtmiş olduğuna göre; Türkiye’de peyzaj
mimarlığı mesleğinin uygulanmasında, düzenlemelerin mesleki örgüt ve devlet
tarafından belirlenip yürütüldüğü, ortak denetim sistemi uygulanmaktadır. Peyzaj
mimarlığı mesleğini uygulayabilmek ve ünvanı kullanabilmek için profesyonellerin
mesleki örgüte üye ve kayıtlı olmaları gerekmektedir. Mesleki yeterliliğin ölçüldüğü
bir sınav uygulamasının bulunmadığı Türkiye’de, lisans eğitimi olarak adlandırılan
peyzaj mimarlığı üniversite diploması, meslek pratiği ve derneğe üyelik için gerekli
olan şarttır. Ülkede, kamu projelerinin kayıtlı peyzaj mimarları tarafından yapılması
ve projelerin odanın

mesleki

denetimine sunulması

gerekmektedir ancak

uygulamalar tamamlandıktan sonra denetlenmemektedir. Türkiye’de, derneğin
düzenlediği sürekli mesleki egitime katılım da zorunludur.
Türkiye’de mevcut yasalar ve Peyzaj Mimarları Odası yönetmeliği incelendiğinde
görülmektedir ki;
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan
66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş,
kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
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Anayasa’nın 135. maddesi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını; belli bir
mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
meslek üyelerinin birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni
hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacı ile kanunla kurulan,
kamu tüzelkişilikleri olarak tanımlamaktadır (TMMOB, 2011).
Peyzaj Mimarları Odası’nın kuruluşu, amaçları, üyelikleri, organlarının görev ve
yetkileri, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Ana Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Odaya, peyzaj mimarlığı eğitimi veren
kurumlardan mezun olup, yasal olarak peyzaj mimarı ünvanı ile mesleğini
uygulamaya hak kazanmış peyzaj mimarları üye olmaktadır (DDK Raporu, 2009).
Yasalar gereği, meslek üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
üye olma zorunluluğu vardır. Bu tür bir kayıt zorunluluğunun varlığı, odaya, mesleğe
giriş koşullarını belirleme ve denetleme olanağı da vermektedir (DDK Raporu,
2009). Bu zorunluluk dolayısıyla Türkiye’de peyzaj mimarlığı mesleğinin pratiği,
ancak Peyzaj Mimarları Odası’na üye olmakla mümkündür.
Türkiye’de serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri verilmesi, tescil ve belgelendirme
koşulları, 21. 03.2006 yılında, 26115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, yedi bölüm
ve kırk maddeden oluşan, “TMMOB Peyzaj Mimarlığı Odası, Serbest Peyzaj
Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Mesleki Denetim, Büroların Tescili ve
Asgari Ücret Yönetmeliği” ile yasal olarak belirlenmiştir.
Tescil Belgesi verilerek belgelendirilen, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri veren
peyzaj mimarlarının, gerçek veya tüzel kişiler ile kuruluşların, hizmetlerini
uygularken görev ve sorumlulukları ile çalışmalarında uymaları gereken kuralları,
uygulamaları, denetimi ve asgari ücret belirlemesini kapsayan Yönetmelik
doğrultusunda, peyzaj tasarımı ve planlama hizmetlerini sadece, Oda'nın bu
yönetmeliği doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getiren üyelerin yapabileceği
belirtilmiştir.
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Yönetmeliğin beşinci maddesinde belirtilen “serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri” ve
altıncı maddesinde belirtilen “peyzaj planlama, tasarım, çevre düzenleme,
projelendirme ve uygulama süreci”, Yönetmeliğin yedinci maddesi gereğince “Büro
Tescil Belgesi sahibi olmayan peyzaj mimarları tarafından yapılamaz. Serbest peyzaj
mimarlığı hizmetleri, ilgili kanunlara, Oda’nın hazırladığı yönetmeliklere, şartname,
tarife ve peyzaj proje çizim ve sunuş standartlarına uygun olarak yürütülür”.
“Peyzaj Mimarları, Yönetmelik kapsamına giren tüm serbest peyzaj mimarlığı
hizmetlerini, Oda’nın mesleki denetimine sunmakla yükümlüdürler” (PMO, 2006).
Mesleki Denetim Uygulaması (MDU); “peyzaj mimarlığı hizmetlerinin ve meslek
etiğinin gelişimini sağlamak; kamu ve toplum yararını gözetmek; üyelerin hak ve
yetkilerini korumak; serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinin yetkili meslek üyeleri
tarafından yapılmasını sağlamak; haksız rekabeti engellemek, eşit ve adil rekabet
koşullarını oluşturmak; üyelerin 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’ndan gelen haklarını korumak; nitelikli, güvenilir ve tescil alarak
belgelendirilmiş serbest peyzaj mimarlığı bürosu tarafından yapılan tüm serbest
peyzaj mimarlığı hizmetinin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, Oda
tarafından yürürlükteki standart ve normlarca incelenmesi, bunların kayıt ve
sicillerinin tutularak denetimi işlemi” olarak tanımlanmıştır (PMO, 2006).
“Yönetmelikte tanımlanan, Serbest Müşavirlik Peyzaj Mimarlığı Hizmeti, SMMH
veren tüm bürolar, yalnız Oda tarafından Büro Tescil Belgesi verildiğinde
yetkilidirler. Bu yetkilendirme, Teknik Uygulama Sorumluluğu, TUS dahil tüm
SMMH için, mesleki uygulamanın her aşamasında, ilgili oda birimlerine başvurmak
koşulu ile ülke çapında geçerlidir” (PMO, 2006).
Yönetmeliğe göre, “serbest peyzaj mimarlığı bürosu, verdiği her teklife ve/veya
yaptığı serbest peyzaj mimarlığı hizmetine, yeni tarihli ve geçerli Büro Tescil
Belgesi eklemek zorundadır. Serbest peyzaj mimarlığı bürosu yaptığı, yaptırdığı
peyzaj mimarlığı hizmeti kapsamındaki, asgari ücretleri belirlenmiş her türden
planlama, tasarım, çevre düzenleme, proje ve ekleri ile ilgili dökümanları odaya
vererek, meslekî denetim uygulamasından geçirmek ve uygunluk sağlamak
zorundadır”.
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Ayrıca, TMMOB

Peyzaj Mimarları Odası Meslek İçi Eğitim,

Uzmanlık ve

Belgelendirme Yönetmeliği’ne göre, Oda tarafından, belirlenen uzmanlık alanlarına
göre lisans öğrenimi dikkate alınarak hazırlanan eğitim programları sonucunda
gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan, Yönetim Kurulu tarafından mesleki
birikim ve deneyime göre yeterliliği saptanan üyelere meslek içi eğitim belgesi
verilir. Meslek içi eğitim belgesi, peyzaj mimarlığı uzmanlık alanlarında hizmet
alacak kişi ve girişimciler için referans niteliğini taşımaktadır (PMO, 2007).
Yönetmeliği‘nin üçüncü bölümündeki

“Serbest Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri

Verilmesi, Tescil ve Belgelendirme Koşulları”nın tanımlandığı maddeler gereği,
Oda’nın düzenlediği Meslek İçi Eğitim programına katılım da zorunludur.
“Odaya kayıt ve tescilini veya yıllık tescil yenileme işlemini yaptırmadan serbest
peyzaj mimarlığı hizmeti veren serbest peyzaj mimarlığı büroları, yazılı uyarıdan
sonra on beş gün içinde düzeltme yoluna gitmezlerse; serbest peyzaj mimarlığı
bürosunun yetkili serbest peyzaj mimarlarını meslekten geçiçi olarak uzaklaştırma
istemi ile, tekrarı halinde ise uzaklaştırma süresinin iki katı arttırılması istemi ile Oda
Onur Kuruluna sevkedilirler” (PMO, 2007).
TMMOB Ana Yönetmeliği’nde, odaların kendi meslek alanına ve meslek üyelerine
ilişkin mesleki denetim uygulamasında bulunabilecekleri de öngörülmüştür. Bu
kapsamda çalışmanın konusu ile ilgili maddelerde; “büro tescili ve tescil yenilemesi
gerektiren durumlarda, tescilsiz mesleki etkinliklerde bulunan, serbest mühendislik
ve mimarlık ile ilgili yönetmelik ve talimatlara uymayan, mesleki denetim
uygulamasına aykırı davranan, TMMOB ya da Odalarca belirlenmiş asgari ücretin
altında ücret alan, uzmanı olmadığı konularda etkinlik yaparak veya meslek
uygulaması sırasında haksız kazanç sağlayarak üçüncü şahısları zarara uğratan,
peyzaj mimarlığı disiplinini ilgilendiren projelerde, bir peyzaj mimarı tarafından
veya sorumluluğunda yapılması gereken, ancak yetkisiz kişilerce yapılan projelere
imza atan ya da attıran, imzacılık yapan kişilere, olayın doğurduğu sonuçlara göre
belirlen para cezalarının uygulanacağı belirtilmiştir” (DDK Raporu, 2009).
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UKRAYNA
Ukrayna Peyzaj Mimarları Loncası, Guild of Landscape Architects of Ukraine,
GLAU, Ukrayna’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
Derneğin hedefi, ülkede ulusal kültürün bir parçası olan ve yaşam çevresi
oluşturmada önemli rolü olan peyzaj mimarlığı mesleğinin gelişimini sağlamaktır.
Dernek, çevresel sorunlara çözüm bulmakta da önemli rolü olan peyzaj mimarlığı ve
tasarımı stratejileri geliştirme; peyzaj mimarlığı araştırmalarını ve yaratıcı
gelişimlerini destekleme; tasarım ve uygulamada yeni teknolojileri tanıtma; sergi,
seminer, workshop, konferans, yarışma ve festivaller düzenleme alanlarında
çalışmalar yapmaktadır (GLAU, 2013).
Ukrayna’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışı hakkında herhangi bir bilgiye
ulaşılamamış, GLAU, tez çalışması kapsamında yapılan ankete katılmadığı için
ülkedeki mevcut mesleki düzenlemeler hakkında bilgi edinilememiştir.
YUNANİSTAN
Panhelenik Peyzaj Mimarları Derneği, Panhellenic Association of Landscape
Architects, PHALA, Yunanistan’da peyzaj mimarlarını temsil eden mesleki örgüttür.
1980 yılında kurulmuş olan dernek, Yunanistan’da peyzaj mimarlığı bilim ve
sanatını tanıtmak ve geliştirmek; toplumu peyzaj mimarlığı ile ilgili konularda
bilgilendirmek ve peyzaj mimarlığı mesleğinin gelişimi, korunması ve denetimi için
çalışmalar yapmaktadır.
Yunanistan’da peyzaj mimarlığı, Avrupa’daki diğer ülkelerde olduğu gibi tanınmış
bir meslek dalı değildir. Yunan Hükümeti, Avrupa Konseyi, Avrupa Peyzaj
Kongresi’nde, Yunanistan’da peyzaj mimarlığı eğitimini destekleyecegi sözüyle
imza atmış, ancak henüz bu yönde çalışmalar başlamamıştır (PHALA, 2013).
Tez çalışması kapsamında yapılan ankete katılan PHALA’nin verdiği cevaplarda
belirtmiş

olduğuna

göre;

Yunanistan’da

peyzaj

mimarlığı

mesleğinin

uygulanmasında herhangi bir yasa, yönetmelik, standart veya benzeri bir düzenleme
bulunmamaktadır. Mesleği uygulayabilmek veya ünvanı kullanabilmek için herhangi
bir gereklilik yoktur. Profesyonellerin çalıştığı işyerlerini denetleyen kuruluş olan
derneğe üye olmak için aranan ön şart; peyzaj mimarlığı lisans veya yüksek lisans
diplomasıdır.
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8. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEĞİ
PRATİĞİNDEKİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
KARŞILAŞTIRILMASI
“Mesleki uygulama standartları, hizmet kalitesinin değerlendirilebilmesi için
uygulanan bir mekanizmadır” (Menzies, 2003).
Dünya’da peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanışındaki standart ve düzenlemeler
çeşitlilik gösterdiği gibi, mesleki denetim kavramı da farklı şekillerde ele alınmakta
ve

uygulanmaktadır.

Bazı

ülkelerdeki

düzenlemeler,

mesleği

uygulayan

profesyonellerin çalışmalarını denetim altına almak için uygulanırken, kimi ülkelerde
toplumu, mesleğin standartlara uygun olarak yapılmamasından doğacak sonuçlardan
korumak amacı ile uygulanmaktadır.
Peyzaj mimarlığı uygulamalarını düzenleyen standart ve yasal mevzuatın derecesi de
ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bazı ülkelerde mesleği icra edebilmek için
lisans gerekirken, bazı ülkelerde hiçbir düzenleme bulunmamaktadır.
IFLA genel sekreteri Dr. Diane Menzies’in “Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Pratiğinde
Küreselleşme”, Globalization; Landscape Architecture education and practice adlı,
yazısında da değindiği gibi, meslek pratiği için gerekli tutulan şartlar, ülkeden ülkeye
değişmektedir. Bazı ülkelerde meslek yasal olarak tanınmakta, bazılarında ise
tanınmamaktadır. Kimi ülkede kayıt sistemi yasalarla korunurken, kimi ülkede hiçbir
sistem bulunmamaktadır (Menzies, 2003).
Çevrenin

sürdürülebilir

gelişimi,

toplum

sağlığı,

güvenliği

ve

refahının

korunabilmesi ve peyzaj mimarlığı hizmetlerinden yararlanan tüketicileri aldıkları
hizmetin kalitesine güvenebilmelerini sağlayan bir araç olan meslek pratiğinin
düzenlenmesi

ve

uygulamaların

denetlenmesinde,

profesyonellerin

mesleği

uygulayabilmeleri ve peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmeleri için ön şartlar
belirlenmiştir. Meslek pratiğinde, toplumu korumak için düzenlemelerin olduğu
ülkelerde, üç ön şartın; örgün eğitim, yeterli deneyim ve yetkinliğin ölçüldüğü
mesleki sınavda başarılı olmak olduğu görülmektedir.
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Dünya’daki 196 ülke içinden, peyzaj mimarlığı mesleğini temsil eden ulusal örgütü
olan ve Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA’ya üye yetmiş ülkede,
meslekle ile ilgili düzenlemelerde araştırılmış konular ve incelemelerin sonucu elde
edilen bulguların analizi, aşağıdaki tablolarda verilmiştir (Çizelge 8.1 - Çizelge 8.4).
Tabloların okunmasına yardımcı olacak, işaretlerin ve renklendirmelerin açıklamaları
Şekil 8.1’de görülmektedir.

Ülke Adı
Ülke

SÜREKLİ

Zorunlu mu

Sağlanıyor mu

Ceza

EĞİTİM

Proje Denetimi

Meslek Sınavı

Deneyim

Yüksek Lisans

PRATİK İÇİN
ARANANLAR

Üniv. Diploması

Üyelik Şartı

Lisans Şartı

Kayıt Şartı

Üyelik Şartı

Lisans Şartı

PRATİK
ÜNVANIN
İÇİN ŞART KULLANIMI

Kayıt Şartı

Devlet Denetimi

Ortak Denetim

Düzenleme

Ülke Adı

İç Denetim

MESLEKİ
DÜZENLEME

ÜLKE

 Var (Üst satırda yer alan maddenin “var” olduğunu göstermekte)
 Yok (Üst satırda yer alan maddenin olmadığını göstermekte)
Bilgi yok
Adı koyu gri kutucukta olan ülkelerdeki uygulamalar hakkındaki
bilgiler, anket cevaplarından elde edilmiştir.
Adı açık gri kutucukta olan ülkelerdeki uygulamalar hakkındaki
bilgiler, literatür kaynaklarına ve ülkelerin internet sitelerindeki
bilgilere dayanmaktadır.
Adı beyaz kutucukta olan ülkelerdeki uygulamalar hakkında bir
bilgiye ulaşılamamıştır.

Şekil 8.1 : IFLA üyesi ülkelerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemelerin analizi tablosunun lejandı.
Çizelge 8.1 : Afrika Bölgesi ülkelerinde meslek pratiğindeki düzenlemelerin analizi.

Fas
Güney Afrika
Kenya
Malavi3
Nijerya
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Zorunlu mu

Ceza

Proje Denetimi

Meslek Sınavı

Yüksek Lisans

Deneyim



Sağlanıyor mu

SÜREKLİ
EĞİTİM

PRATİK İÇİN
ARANANLAR

Üniv. Diploması

Üyelik Şartı

Lisans Şartı

Kayıt Şartı

Üyelik Şartı

Lisans Şartı

PRATİK
ÜNVANIN
İÇİN ŞART KULLANIMI

Kayıt Şartı

Devlet Denetimi

Ortak Denetim

İç Denetim

MESLEKİ
DÜZENLEME

Düzenleme

ÜLKE


   
  


   

Kuruluş aşamasında olan Malavi Peyzaj Mimarları Derneği’nin anket sorularına verdiği cevaplarda,
bir yanlış anlaşılma olduğu veya mevcut düzenden çok istenilen düzenlemenin belirtildiği
düşünüldüğü icin, analiz tablosunda mesleki pratik ve ünvanın kullanımı için gereken şartlara
verilmiş olan “var” cavapları “yok” olarak ele alınmıştır.
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Çizelge 8.2 : Amerika Bölgesi ülkelerinde meslek pratiğindeki düzenlemelerin
analizi.

A.B.D.
Arjantin
Bermuda







SÜREKLİ




     
 


Zorunlu mu

Sağlanıyor mu

Ceza

EĞİTİM

Proje Denetimi

Meslek Sınavı

Deneyim

Yüksek Lisans

PRATİK İÇİN
ARANANLAR

Üniv. Diploması

Üyelik Şartı

Lisans Şartı

Kayıt Şartı

Üyelik Şartı

Lisans Şartı

PRATİK
ÜNVANIN
İÇİN ŞART KULLANIMI

Kayıt Şartı

Devlet Denetimi

Ortak Denetim

İç Denetim

MESLEKİ
DÜZENLEME

Düzenleme

ÜLKE

     
   
   

Bolivya
Brezilya

 





      

Ekvator
Kanada4



       

Kolombiya

 





   

    

         

Kostarika
Meksika



    

Paraguay
Peru
Porto Riko





   



    

Şili
Uruguay5



     

   

Venezuella

4

Kanada Peyzaj Mimarları Derneği’nin ankette, Sürekli Mesleki Eğitim sağlanıyor mu sorusuna
verdiği “sağlanmıyor” cevabı, analiz tablosunda “sağlanıyor” olarak ele alınmıştır. CSLA,
Kanada’nın yedi eyalet ve iki bölgesindeki mesleki örgütlerinin bağlı olduğu kurumdur. Bu dernek
sürekli mesleki egitim sağlamamasına rağmen, ülke genelinde, eyalet derneklerinin çoğunun, sürekli
mesleki eğitim sağladığı ve eğitime katılımın zorunlu olduğu belirlenmiştir.

5

Uruguay Peyzaj Mimarligi Derneği’nin anketin “ülkenizde mesleki lisans sitemi var mı?”sorusuna
verdiği evet cevabı, diğer sorulara verdiği hayır cevapları nedeniyle, değerlendirmede “hayır” olarak
ele alınmıştır.
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Çizelge 8.3 : Asya ve Okyanusya Bölgesi ülkelerinde meslek pratiğindeki
düzenlemelerin analizi.

Avustralya6



SÜREKLİ

      

Zorunlu mu

Sağlanıyor mu

Ceza

EĞİTİM

Proje Denetimi

Meslek Sınavı

Deneyim

Yüksek Lisans

PRATİK İÇİN
ARANANLAR

Üniv. Diploması

Üyelik Şartı

Lisans Şartı

Kayıt Şartı

Üyelik Şartı

Lisans Şartı

PRATİK
ÜNVANIN
İÇİN SART KULLANIMI

Kayıt Şartı

Devlet Denetimi

Ortak Denetim

İç Denetim

MESLEKİ
DÜZENLEME

Düzenleme

ÜLKE

     

Çin
Endonezya
Filipinler











 







     

 







     




 


Hindistan
Hong Kong
İran
Japonya
Kore
Malezya
Singapur







 
 

Sri Lanka
Tayland











    

Tayvan
Yeni Zelanda

6

 



 

 

 

Avustralya’da ulusal kapsamda yasalarla belirlenmiş bir düzenleme olmamasına rağmen, ülkedeki
sekiz bölgenin bazılarında resmi gerekliliklerin olduğu belirlenmistir. Avustralya Peyzaj Mimarları
Enstitüsü yetkilisi Petra Wiesner, eyaletlere göre farklılıklar gösteren düzenlemeler nedeniyle,
ankette verilen cevapların Avustralya genelinde mevcut olan sisteme dayalı olduğunu vurgulamıştır.
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Çizelge 8.4 : Avrupa Bölgesi ülkelerinde meslek pratiğindeki düzenlemelerin analizi.

Avusturya





Belçika





Deneyim

Meslek Sınavı

Proje Denetimi

Ceza

Sağlanıyor mu

Zorunlu mu
































EĞİTİM

Yüksek Lisans



SÜREKLİ

PRATİK İÇİN
ARANANLAR

Üniv. Diploması



Üyelik Şartı

Üyelik Şartı



Lisans Şartı

Lisans Şartı



Kayıt Şartı

Kayıt Şartı

Ortak Denetim



PRATİK
ÜNVANIN
İÇİN ŞART KULLANIMI

Devlet Denetimi

Almanya

İç Denetim

MESLEKİ
DÜZENLEME

Düzenleme

ÜLKE


















Bulgaristan
Çek Cumh.



Danimarka

















































Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan



Hollanda



İngiltere



İrlanda































































İspanya

















İsrail











İsveç















İsviçre















İtalya



İzlanda



Latviya


































































































































Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Norveç
Polonya



Portekiz



Romanya














































Rusya
Sırbistan























Slovakya
Slovenya
Türkiye



















































Ukrayna
Yunanistan
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IFLA üyesi 70 ülke içinden 47 ülkede peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki mevcut
düzenlemeler hakkında bilgi edinilebilmiştir. Literatür araştırmaları ve anket
çalışmasından elde edilen bulguların dağılımı şöyledir;
Meslek pratiğinde düzenlemelerin varlığı hakkında bilgi edinilebilmiş 44 ülke
içinden 29 ülkede düzenleme olduğu, 15 ülkede ise düzenleme olmadığı
belirlenmiştir (Çizelge 8.5).
Çizelge 8.5 : Peyzaj mimarlığı mesleği pratiğinde düzenleme olan ve
olmayan ülkelerin dağılımı.
Peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında yasa, yönetmelik, standart ve benzeri
düzenlemelerin varlığı
Düzenleme Var
AFRİKA BÖLGESİ
Güney Afrika
Nijerya

Düzenleme Yok
Fas
Kenya
Malavi

AMERİKA BÖLGESİ
ABD
Brezilya
Kanada
Kolombiya
Porto Riko
ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ
Filipinler
Hong Kong
Japonya
Singapur
Tayland
Yeni Zelanda
AVRUPA BÖLGESİ
Almanya
Avusturya
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Hollanda
İngiltere
İsrail
İsviçre
İtalya
İzlanda
Latviya
Portekiz
Romanya
Sırbistan
Slovenya
Türkiye
TOPLAM

Arjantin
Bermuda
Meksika
Uruguay

Avustralya

Belçika
Hırvatistan
İrlanda
İspanya
İsveç
Polonya
Yunanistan

29

228

15

Meslek pratiğindeki düzenleme olan ülkelerden, düzenlemelerin şekli hakkında bilgi
edinilebilmiş 26 ülke içinden; 12 ülkede İç Denetim, 6 ülkede Ortak Denetim, 8
ülkede ise Devlet Denetimi olduğu belirlenmiştir (Çizelge 8.6).
Çizelge 8.6 : Peyzaj mimarlığı mesleği pratiğinde düzenleme olan
ülkelerde uygulanan sistemin şekli.
Peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında var olan düzenleme
sisteminin şekli
İç denetim

Ortak denetim

Devlet denetimi

AFRİKA BÖLGESİ

Kenya

Güney Afrika

Nijerya

AMERİKA BÖLGESİ

Kolombiya
Brezilya

ABD
Kanada
Porto Riko

ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

Hong Kong
Japonya
Yeni Zelanda

Tayland

AVRUPA BÖLGESİ

Çek Cumhuriyeti
Hollanda
Portekiz
Slovenya
Türkiye

Danimarka
Hırvatistan
İngiltere
İsviçre
Latviya
Romanya
TOPLAM

12

Almanya
İzlanda
Sırbistan

6
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8

Peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki düzenlemelerin temel nedeni
hakkında bilgi edinilebilmiş 26 ülke içinde, mevcut düzenlemelerin; 9 ülkede toplum
sağlığı, güvenliği ve refahını korumak için, 15 ülkede profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek için, 1 ülkede iş yerlerini denetlemek, 1 ülkede ise sürdürülebilirlik ve
çevresel konular için uygulandığı belirlenmiştir (Çizelge 8.7).
Çizelge 8.7 : Peyzaj mimarlığı mesleği pratiğinde var olan düzenlemelerin temel
nedeninin ülkelere göre dağılımı.
Peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki düzenlemelerin temel nedeni
Toplum sağlığı, güvenliği
Profesyonellerin
İş yerlerini Sürdürülebilirlik
ve refahını korumak
çalışmalarını denetlemek denetlemek ve çevresel konular
AFRİKA BÖLGESİ

Güney Afrika
Nijerya

Kenya

AMERİKA BÖLGESİ

ABD
Kanada

Brezilya
Kolombiya
Porto Riko

Bermuda

ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

Japonya
Tayland

Hong Kong

AVRUPA BÖLGESİ

Çek Cumhuriyeti
İspanya
Sırbistan

TOPLAM

Almanya
Hollanda
İngiltere
İsviçre
İzlanda
Latviya
Portekiz
Romanya
Slovenya
Türkiye

Yunanistan

9

15

230

1

1

Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için gerekli olan şartlar hakkında bilgi
edinilebilmiş 43 ülke içinden; 27 ülkede kayıt lisans ve/veya derneğe üyeliğin gerekli
olduğu, 16 ülkede ise herhangi bir gereklilik olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 8.8).
Gereklilik olan 27 ülke içinden; 6 ülkede sadece kayıtlı olmak, 12 ülkede sadece
lisanslı olmak gerekli tutulmuştur. 1 ülkede; Bermuda’da sadece derneğe üyelik
yeterken, 2 ülkede; Hollanda ve İsrail kayıt ve lisans, 3 ülkede; Porto Riko, Portekiz
ve Romanya lisans ve üyelik, 1 ülkede; Türkiye’de kayıt ve üyelik, 2 ülkede; Kanada
ve Almanya’da hem kayıt, hem lisans, hem üyelik gereklidir.
Çizelge 8.8 : Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için gerekli olan şartların
ülkelere göre dağılımı.
Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için gerekli olan şartlar
Kayıtlı olmak gerekli Lisanslı olmak gerekli Derneğe üyelik gerekli Gereklilik yok
AFRİKA BÖLGESİ

Güney Afrika
Nijerya

Fas
Kenya
Malavi

AMERİKA BÖLGESİ

Kanada*
Kolombiya

ABD
Brezilya
Kanada*
Porto Riko*

Bermuda

Arjantin

Kanada*
Porto Riko*

Meksika
Uruguay

ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

Malezya
Singapur

Filipinler
Hong Kong
Japonya
Tayland

Avustralya

AVRUPA BÖLGESİ

Almanya*
Avusturya
Çek Cumhuriyeti
Hollanda*
İsrail*
İtalya
Türkiye*

Almanya*
Hırvatistan
Hollanda*
İsrail*
İzlanda
Portekiz*
Romanya*
Sırbistan
Slovenya

TOPLAM

*

Belçika
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
Latviya
Polonya
Yunanistan

Almanya*
Portekiz*
Romanya*
Türkiye*

27

Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için, birden fazla şartın bulunduğu ülkeleri
belirtmektedir.
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16

Peyzaj Mimarı ünvanını kullanabilmek için gerekli olan şartlar hakkında bilgi
edinilebilmiş 45 ülke içinden; 31 ülkede gerekliliklerin olduğu, 14 ülkede ise
herhangi bir gereklilik olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 8.9).
Gereklilik olan ülkeler içinden; 7 ülkede sadece dernek üyeliği, 4 ülkede sadece
kayıt, 13 ülkede sadece lisans, 4 ülkede hem kayıt hem lisans, 1 ülkede kayıt ve
üyelik, 2 ülkede; Kanada ve Kolombiya’da ise hem kayıt, hem lisans, hem üyelik
şartlarının arandığı görülmektedir.
Çizelge 8.9 : Peyzaj Mimarı ünvanını kullanabilmek için gerekli olan şartların
ülkelere göre dağılımı.
Peyzaj Mimarı ünvanını kullanabilmek için gerekli olan şartlar
Kayıtlı olmak gerekli Lisanslı olmak gerekli Derneğe üyelik gerekli Gereklilik yok
AFRİKA BÖLGESİ

Güney Afrika
Nijerya

Fas
Kenya
Malavi

AMERİKA BÖLGESİ

Bermuda
Kanada*
Kolombiya*
Meksika
Porto Riko*

ABD
Brezilya
Kanada*
Kolombiya*
Porto Riko*

Kanada*
Kolombiya*

Arjantin
Uruguay

Filipinler
Hong Kong
Japonya
Tayland

Yeni Zelanda

Avustralya

Almanya
Çek Cumhuriyeti*
Hırvatistan
Hollanda*
İsrail*
İzlanda
Latviya
Slovenya

Danimarka
Finlandiya
İngiltere
İrlanda
İsveç
Norveç
Türkiye*

Belçika
İngiltere
İspanya
İsviçre
Polonya
Portekiz
Sırbistan
Yunanistan

ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

AVRUPA BÖLGESİ

Çek Cumhuriyeti*
Hollanda*
İsrail*
İtalya
Romanya
Türkiye*

TOPLAM

*

31

14

Peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmek için, birden fazla şartın bulunduğu ülkeleri belirtmektedir.

232

Yayınlanmış kaynaklarda ve ankete verilen cevaplarda, Peyzaj Mimarı ünvanını
kullanabilmek için mesleki örgüte üye olunmasının gerekli olduğu belirlenmiş 7
ülkede; Yeni Zelanda, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda, İsveç ve Norveç’te,
koruma altında olan ünvanın peyzaj mimarı ünvanı değil, yalnızca yetkinliğini
kanıtlamış dernek üyesi profesyonellere verilen “kayıtlı peyzaj mimarı” veya
“sertifikalı peyzaj mimarı” gibi özel ünvanların olduğu belirlenmiştir.
Lisans sistemi olduğu belirlenmiş 20 ülke içinden; 11 ülkede mesleki lisansın devlet
tarafından verildiği, 9 ülkede lisansın mesleki dernekler tarafından verildiği
belirlenmiştir (Çizelge 8.10).
Çizelge 8.10 : Lisans veya kayıt sistemi olan ülkelerde lisansı veren kurum.
Lisans veya kayıt sistemi olan ülkelerde lisansı veren kurum
Mesleki lisans devlet tarafından verilir

Lisans mesleki dernek tarafından verilir

AFRİKA BÖLGESİ

Güney Afrika
Nijerya
AMERİKA BÖLGESİ

ABD
Kanada
Porto Riko

Kolombiya

ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

Filipinler
Tayland

Hong Kong
Japonya

AVRUPA BÖLGESİ

Hollanda
İzlanda
Romanya
Sırbistan

TOPLAM

Almanya
Hırvatistan
İngiltere
Latviya
Slovenya
Türkiye
11

9
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Profesyonellerin mesleki niteliklerini ve yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri
gereken bir sınavın varlığı hakkında bilgi edinilebilmiş 42 ülke içinden; 21 ülkede
yetkinlik sınavı uygulamasının olduğu, 21 ülkede ise sınav uygulamasının olmadığı
belirlenmiştir (Çizelge 8.11).
Çizelge 8.11 : Profesyonellerin mesleki niteliklerini ve yeterliliklerini kanıtlamaları
için geçmeleri gereken bir sınavın olduğu ve olmadığı ülkeler.
Profesyonellerin mesleki niteliklerini ve yeterliliklerini kanıtlamaları için
geçmeleri gereken bir sınavın varlığı
Sınav var

Sınav yok

AFRİKA BÖLGESİ

Güney Afrika

Fas
Kenya
Malavi
Nijerya

AMERİKA BÖLGESİ

ABD
Kanada
Porto Riko

Arjantin
Bermuda
Brezilya
Kolombiya
Meksika
Uruguay

ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

Filipinler
Hong Kong
Japonya
Malezya
Tayland
Yeni Zelanda

Avustralya

AVRUPA BÖLGESİ

Belçika
Hırvatistan
İspanya
İsveç
İsviçre
İzlanda
Polonya
Portekiz
Türkiye
Yunanistan

Almanya
Avusturya
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Hollanda
İngiltere
İsrail
İtalya
Latviya
Sırbistan
Slovenya
TOPLAM

21

20
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Meslek pratiği için gerekli tutulmuş şartlar hakkında bilgi edinilebilmiş 38 ülke
içinden; 10 ülkede sadece eğitim şartının arandığı, 28 ülkede ise peyzaj mimarlığı
üniversite eğitiminin yanı sıra, deneyim ve meslek sınavında başarılı olma şartlarının
gerektiği belirlenmiştir (Çizelge 8.12). Çizelgede kullanılan tonlamanın açıklaması
Şekil 8.2’de verilmiştir.
Peyzaj mimarlığı lisans veya yüksek lisans diploması olan eğitim şartına ek
gerekliliklerin olduğu ülkeler içinden; 7 ülkede eğitim ve en az iki yıllık mesleki
deneyim, 7 ülkede eğitim ve meslek sınavında başarı, 14 ülkede eğitim, deneyim ve
sınavda başarı şartları gerekli tutulmuştur.
Bazı ülkelerde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde, eğitim başka dallarda
alınmış ise, meslek pratiği için gereken deneyim süresinin uzadığı görülmektedir.
Bazı ülkelerde, örneğin, Yeni Zelanda, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda,
İsveç ve Norveç’te ise bu şartların, mesleki derneğe üye olabilmek için gerekli
tutulmuş olduğu belirlenmiştir.
LEJAND
Adı beyaz kutuda yer alan ülkelerde meslek pratiği için yalnızca eğitim şartı
aranmaktadır.
Adı açık gri kutuda yer alan ülkelerde meslek pratiği için eğitim ve deneyim şartları
aranmaktadır.
Adı orta ton gri kutuda yer alan ülkelerde meslek pratiği için eğitim ve yeterlilik
sınavında başarı şartları aranmaktadır.
Adı koyu gri kutuda yer alan ülkelerde meslek pratiği için eğitim, deneyim ve
sınavda başarı şartları aranmaktadır.
Şekil 8.2 : Meslek pratiği için gerekli olan şartlar çizelgesinin lejandı.

235

Çizelge 8.12 : Meslek pratiği için gerekli olan şartların ülkelere göre dağılımı.
Meslek pratiği için gerekli olan şartlar
Üniversite diploması Yüksek lisans diploması Mesleki iş deneyimi

Meslek sınavı

AFRİKA BÖLGESİ

Güney Afrika
Kenya
Malavi
Nijerya

Güney Afrika

Güney Afrika

ABD

ABD

AMERİKA BÖLGESİ

ABD
Bermuda
Brezilya
Kanada
Kolombiya
Meksika
Porto Riko

Brezilya

Brezilya
Kanada

Kolombiya

Kolombiya
Porto Riko

Porto Riko

ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

Avustralya
Filipinler
Hong Kong
Japonya
Malezya
Singapur
Tayland
Yeni Zelanda

Avustralya
Hong Kong
Japonya
Malezya
Singapur
Yeni Zelanda

Filipinler
Hong Kong
Japonya
Malezya
Tayland
Yeni Zelanda

AVRUPA BÖLGESİ

Almanya
Avusturya
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İsrail
İtalya
İzlanda
Latviya
Norveç
Polonya
Romanya
Sırbistan
Slovenya
Türkiye
Yunanistan

Almanya

Almanya
Avusturya
Çek Cumhuriyeti

Finlandiya
Hırvatistan
Hollanda

Finlandiya
Hırvatistan
İngiltere
İsrail

İtalya

Almanya
Avusturya
Çek Cumh.
Danimarka

Hollanda
İngiltere
İsrail
İtalya

İzlanda
Latviya
Norveç
Romanya
Sırbistan
Slovenya

Sırbistan
Slovenya

Yunanistan

TOPLAM

38
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Projeler tamamlandıktan sonra bir denetimin olup olmadığı hakkında bilgi
edinilebilmiş 33 ülke içinden; 17 ülkede uygulama sonrası denetimin olduğu, 16
ülkede ise denetlemenin olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 8.13).
Proje denetimi olan ülkelerin çoğunda, bu denetimin devletin yetkili kurumu
tarafından yapıldığı, bazı ülkelerde ise denetimin peyzaj mimarının kendisi
tarafından yapıldığı görülmektedir.
Çizelge 8.13 : Projeler tamamlandıktan sonra denetimin olduğu ve olmadığı ülkeler.
Projeler tamamlandıktan sonra denetimin varlığı
Denetlemeyi yapan kurum veya kişi

Denetleme var

Denetleme yok

AFRİKA BÖLGESİ

Güney Afrika

Peyzaj mimarının kendisi ve müşteri

Fas
Kenya
Malavi

AMERİKA BÖLGESİ

ABD
Bermuda
Porto Riko

Devletin yetkili kurumu
Devletin yetkili kurumu
Devletin yetkili kurumu

Arjantin
Brezilya
Kanada
Kolombiya
Meksika

ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

Avustralya
Hong Kong
Japonya
Tayland

Yetkili konsey
Devlet
Yerel devlet kurumu
Peyzaj mimarının kendisi

AVRUPA BÖLGESİ
Peyzaj mimarı, müteahhit veya yetkili kurum
Almanya

Hırvatistan
Hollanda
İrlanda
İsveç
Polonya
Romanya
Sırbistan
Slovenya
TOPLAM

Kontrol mühendisi
Mimarlık Kayıt Komisyonu
Peyzaj mimarının kendisi ve müşteri
Kontrata göre bilirkişi
Müfettiş
Devletin yetkili kurumu
Kamu kuruluşu
Lisanslı düzeltmen
17

Belçika
İspanya
İsviçre
İzlanda
Latviya
Portekiz
Türkiye
Yunanistan
16

237

Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması, ünvanı kullanması veya
lisanslı profesyonellerin mesleği yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir
ceza uygulamasının olup olmadığı konusunda bilgi edinilebilmiş 34 ülke içinden; 11
ülkede ceza uygulamasının olduğu, 23 ülkede ise herhangi bir ceza uygulamasının
olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 8.14).
Uygulamanın olduğu ülkelerde cezaların; uyarı ve/veya lisansın iptali, para cezası,
olası dava ve hapis cezası arasında değiştiği görülmektedir.
Çizelge 8.14 : Yetkin olmayan kişilerin mesleği uygulaması, ünvanı kullanması veya
yetkin profesyonellerin mesleği yetersiz, hatalı uygulamaları halinde
herhangi bir ceza uygulaması olan ve olmayan ülkeler.
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması, ünvanı kullanması
veya lisanslı profesyonellerin mesleği yetersiz, hatalı uygulamaları halinde
herhangi bir ceza uygulamasının varlığı
Ceza var

Ceza yok

AFRİKA BÖLGESİ

Güney Afrika
Nijerya

Fas
Kenya
Malavi

AMERİKA BÖLGESİ

ABD (para cezası)
Porto Riko (para veya hapis cezası)

Arjantin
Bermuda
Brezilya
Kanada
Kolombiya
Meksika
Uruguay

ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

Hong Kong (1 yıl hapis cezası)
Tayland (uyarı ve/veya lisansın iptali)

Avustralya
Japonya

AVRUPA BÖLGESİ

Belçika
Hırvatistan
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İzlanda
Latviya
Polonya
Portekiz
Türkiye

Almanya
Hollanda
Romanya (olası dava ve hapis cezası)
Sırbistan (lisansın iptali)
Slovenya (2500-30000 € para cezası)

TOPLAM

11

23
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Sürekli Mesleki Eğitim sisteminin varlığı hakkında bilgi edinilebilmiş 40 ülke
içinden; 16 ülkede peyzaj mimarlığı derneklerinin Sürekli Mesleki Eğitim sağladığı
ve alınmasının zorunlu tutulduğu, 9 ülkede derneklerin Sürekli Mesleki Eğitim
sağladığı ancak alınmasının zorunlu olmadığı, 15 ülkede ise derneklerin Sürekli
Mesleki Eğitim sağlamadığı belirlenmiştir (Çizelge 8.15).
Çizelge 8.15 : Sürekli Mesleki Eğitim sisteminin olduğu ve olmadığı ülkeler.
Sürekli Mesleki Eğitimin sisteminin varlığı
Sağlanıyor ve alınması
zorunlu
AFRİKA BÖLGESİ

Sağlanıyor ancak alınması
zorunlu değil

Sağlanmıyor

Güney Afrika

Nijerya
Kenya

Fas
Malavi

Meksika

Arjantin
Bermuda
Brezilya
Kolombiya
Porto Riko
Uruguay

AMERİKA BÖLGESİ

ABD
Kanada

ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

Hong Kong
Japonya
Malezya
Singapur
Yeni Zelanda

Avustralya
Tayland

AVRUPA BÖLGESİ

Almanya
Belçika
Hırvatistan
İrlanda
Latviya
Romanya
Slovenya
Türkiye
TOPLAM

Bulgaristan
İngiltere
İsveç
İsviçre

Hollanda
İspanya
İzlanda
Polonya
Portekiz
Sırbistan
Yunanistan

16

9

15

Düzenlenen anket çalışmasına katılmış olan ülkelerin meslek derneklerinin verdiği
yanıtlar EK N’de, IFLA üyesi yetmiş ülkede, peyzaj mimarlığı meslek pratiğindeki
mevcut düzenlemelerin grafiksel değerlendirmesi Ek O’da verilmiştir.
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Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve uygulamalarında, niteliğin
yükseltilmesine yardımcı olup olmadığı hakkında görüşlerin elde edilebildiği 35 ülke
içinden; 33 ülkenin, sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve uygulamalarında,
niteliğin yükseltilmesine yardımcı olduğunu düşündüğü, 2 ülkenin ise bu görüşe
katılmadığı belirlenmiştir (Çizelge 8.16).
Çizelge 8.16 : Kayıt/lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve uygulamalarında,
niteliğin yükseltilmesine yardımcı olup olmadığı hakkındaki görüşler.
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve uygulamalarında, niteliğin
yükseltilmesine yardımcı olup olmadığı hakkındaki görüşler

Yardımcı Olur

Yardımcı Olmaz

AFRİKA BÖLGESİ
Fas
Güney Afrika
Kenya
Malavi
Nijerya
AMERİKA BÖLGESİ
ABD
Arjantin
Bermuda
Brezilya
Kanada
Kolombiya
Meksika
Porto Riko
Uruguay
ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ
Avustralya
Hong Kong
Japonya
Tayland
AVRUPA BÖLGESİ
Almanya
Belçika
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsviçre
İzlanda
Latviya
Polonya
Portekiz
Romanya
Sırbistan
Slovenya
Türkiye
Yunanistan
TOPLAM

Hırvatistan
İsveç

31

2
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Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi / denetlenmesinin, toplum sağlığı,
güvenliği ve refahını korumaya yardımcı olup olmayacağı hakkında görüşlerin elde
edilebildiği 33 ülke içinden; 28 ülkenin, mesleğinin düzenlenmesi / denetlenmesinin,
toplum sağlığı, güvenliği ve refahını korumaya yardımcı olduğunu düşündüğü, 5
ülkenin ise bu görüşe katılmadığı belirlenmiştir (Çizelge 8.17).
Çizelge 8.17 : Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi/denetlenmesinin, toplum
sağlığı, güvenliği ve refahını korumaya yardımcı olup olmayacağı
hakkındaki görüşler.
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi / denetlenmesinin, toplum sağlığı,
güvenliği ve refahını korumaya yardımcı olup olmayacağı konusundaki
görüşler
Yardımcı Olur

Yardımcı Olmaz

AFRİKA BÖLGESİ

Fas
Güney Afrika
Kenya
Malavi
AMERİKA BÖLGESİ

ABD
Arjantin
Bermuda
Brezilya
Kanada
Kolombiya
Meksika
Porto Riko
Uruguay
ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ

Avustralya
Hong Kong
Japonya
Tayland
AVRUPA BÖLGESİ

Belçika
Hollanda
İsveç
İsviçre
Polonya

Almanya
Hırvatistan
İrlanda
İspanya
İzlanda
Latviya
Portekiz
Sırbistan
Slovenya
Türkiye
Yunanistan
TOPLAM

28

5
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Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için;
•

Düzenlemelerin devlet tarafından belirlenip uygulandığı, devlet denetimi
sisteminin olduğu,

•

Mesleğin pratiği ve ünvanın kullanımı için, lisans / yetkinlik belgesi alınmasının
şart tutuldugu,

•

Lisans alabilmek için; eğitim, deneyim ve mesleki sınavda başarılı olmanın
gerektiği,

•

Ayrıca tamamlanan projelerin denetlendiği,

•

Yetkin olmayan kişilerin mesleği pratiği ve ünvanı kullanımında ceza
uygulamasının bulunduğu ve

•

Derneklerin verdiği Sürekli Mesleki Eğitime katılımın zorunlu tutulduğu sistem,
en sıkı düzenleme şekli olarak belirlenmiştir.

Buna göre, IFLA üyesi yetmiş ülkede, peyzaj mimarlığı mesleği pratiğinde mevcut
düzenlemeler hakkında bilgi edinilebilmiş 47 ülke içinden;
•

3 ülkede; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Güney Afrika’da, meslek
pratiğideki en sıkı düzenlenme şekli görülmektedir.

•

A.B.D.’nin bir bölgesi olan Porto Riko’da da , Sürekli Mesleki Eğitime katılımın
zorunlu tutulmuş olması dışında, yukarıda belirtilen düzenleme şekli mevcuttur
ancak, ankete verilen cevaplarda, ülkede sadece A.B.D. tarafından düzenlenen,
federal projelerin lisanslı peyzaj mimarları tarafından yapılması gerektiği, yerel
projelerin uygulanmasında lisanslı profesyonel tarafından yapılma şartının
aranmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle Porto Riko, Dünya’da meslek pratiğinde en
sıkı düzenleme şeklinin görüldüğü ülkeler arasında değerlendirilmemiştir.

•

İsrail’de, tamamlanan projelerin denetimi, yetkin olmayan kişilerin mesleği
uygulamaları durumunda bir ceza uygulamasının varlığı ve derneğin Sürekli
Mesleki Eğitim sağlayıp sağlamadığı hakkında bilgi bulunamamış, var olan
düzenlemenin şekli de belirlenememiştir ancak, mesleği uygulayabilmek ve
ünvanı kullanabilmek için kayıt ve lisans gereğinin olduğu; lisans alabilmek için
eğitim, deneyim ve yetkinlik sınavında başarılı olma şartlarının arandığı ülkede,
uygulanan sistemin devlet denetimi olduğu ve bu ülkenin de en sıkı düzenleme
olan ülkeler arasında yer aldığı düşünülmektedir.
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•

Kanada’da, meslek pratiği için arananlar arasında deneyim edinmiş olma şartının
yer almaması dışında, A.B.D, Almanya ve Güney Afrika’daki gibi sıkı bir
düzenleme olduğu belirlenmiştir. Değerlendirmede, Kanada’nın bu üç ülke
arasında yer almamış olmasının nedeni; on eyalet ve kendine bağlı üç bölgeden
oluşan ülkedeki, meslek pratiğindeki düzenleme şekillerinin ve derecesinin, eyalet
ve bölgeler arasında farklılıklar göstermesidir. En sıkı düzenleme şekli olarak
yukarıda belirlenmiş olan sistem, ülke genelinde uygulanmamaktadır. Yalnızca,
Alberta, British Columbia ve Ontario’da, A.B.D. ile aynı sistemin olduğu
görülmektedir.

•

Tayland, mesleği uygulayabilmek için deneyim edinmiş olma ve Sürekli Mesleki
Eğitime katılımın zorunlu tutulmuş olması dışında, devlet denetiminin olduğu,
mesleğin pratiğinde sıkı bir düzenleme şeklinin görüldüğü ülkeler arasında yer
almaktadır.

•

İzlanda’da meslek pratiği için yetkinliğin ölçüldüğü bir sınav sistemi ve yetkin
olmayan kişilerin mesleği uygulamasında bir ceza uygulaması bulunmamaktadır.
Ayrıca tamamlanan projelerin denetimi yapılmamakta ve dernek Sürekli Mesleki
Eğitim sağlamamaktadır ancak, mesleğin pratiği ve ünvanın kullanılabilmesi için,
düzenlemelerin devlet tarafından belirlenip uygulandığı, devlet denetimi
sisteminin olduğu ve eğitim ve deneyim gerekliliklerini yerine getirmiş olan
profesyonellerin, mesleği icra edebilmeleri için devlet tarafından verilen lisansı
almalarının zorunlu tutulduğu görülmektedir.

•

Benzer bir şekilde, sıkı bir düzenleme şeklinin görüldüğü, Sırbistan’da, A.B.D.,
Almanya ve Güney Afrika’dan farklı olan noktalar; peyzaj mimarı ünvanın
kullanımında herhangi bir şart bulunmaması ve derneğin Sürekli Mesleki Eğitim
sağlamamasıdır.

Düzenlemelerin mesleki örgüt ve devlet tarafından belirlenip uygulandığı, Ortak
Denetim sisteminin olduğu ülkeler arasında;
•

Meslek pratiğinde en sıkı düzenleme Slovenya’da görülmektedir.

•

Hollanda da, derneğin sürekli mesleki eğitim sağlamaması dışında, en sıkı
düzenleme sisteminin uygulandığı ülkeler arasında yer almaktadır.
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•

Nijerya’da meslek pratiği için deneyim edinmiş olma ve yetkinlik sınavında
başarılı olma şartları, ayrıca derneğin sağladığı Sürekli Mesleki Eğitime katılımın
zorunlu tutulmuş olmaması dışında, sıkı bir düzenleme sisteminin bulunduğu
görülmektedir.

•

Çek Cumhuriyeti’nde, Ortak Denetim sisteminin olduğu ülkeler arasında, meslek
pratiğinde en sıkı düzenlemenin görüldüğü Slovenya’dan farklı olan iki noktanın;
tamamlanan projelerin denetlenmemesi ve derneğin Sürekli Mesleki Eğitim
düzenlememesi olduğu belirlenmiştir.

•

Protekiz’de ise meslek pratiği için aranan tek şartın, derneğe üyelik ve yine
dernek tarafından verilen lisansı almak olduğu görülmektedir.

Düzenlemelerin mesleki örgüt tarafından belirlenip uygulandığı, İç Denetim
sisteminin olduğu ülkeler arasında;
•

Meslek pratiğinde en sıkı düzenleme Hong Kong’da görülmektedir.

•

Japonya da, yetkin olmayan kişilerin mesleği uygulaması durumunda uygulanan
bir ceza sisteminin olmaması dışında, Hong Kong gibi, iç denetim sistemini
uygulayan ülkeler arasında meslek pratiğinde en sıkı düzenleme şeklinin
görüldüğü ülkelerdendir.

•

Ülkede, meslek pratiğinde yasal bir düzenleme olmadığını belirtmis olan,
Hırvatistan’da, meslek sınavı ve yetkin olmayan kişilerce mesleğin pratiği
durumunda bir ceza uygulaması olmaması dışında, sıkı düzenleme olan
ülkelerdeki gerekliliklerin bulunduğu görülmektedir.

•

İç denetim sistemini uygulayan bir diğer ülke olan Romanya’da, deneyim edinmiş
olma ve yetkinlik sınavı uygulaması dışında, mesleğin pratiği ve ünvanın
kullanımında gereklilikler olduğu görülmektedir.

•

Latviya’da, sadece peyzaj mimarı ünvanının kullanılabilmesi için, düzenlenen
yetkinlik sınavında başarının ardından alınan lisansın, gerekli tutulmuş olduğu
belirlenmiştir.

•

Kolombiya’da meslek pratiği ve ünvanın kullanımı için yetkinlik sınavı
düzenlenmesinin dışında, kayıt, lisans ve üyelik gerekliliklerinin bulunduğu
görülmektedir.
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•

Yeni Zelanda’da ve Danimarka’da eğitim, deneyim ve uygulanan mesleki
sınavda başarı şartlarının, derneğe üye olabilmek ve Kayıtlı Peyzaj Mimarı
ünvanını kullanabilmek için gerekli tutulmuş olduğu görülmektedir.

•

İngiltere’de de, peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek veya peyzaj mimarı
ünvanını kullanabilmek için kanunen bir gereklilik olmadığı görülmektedir, ancak
Yeni Zelanda ve Danimarka’da olduğu gibi, eğitim, deneyim ve uygulanan
mesleki sınavda başarı şartlarının, ülkedeki mesleki dernek olan Peyzaj
Enstitü’süne kayıtlı olabilmek ve sadece yetkinliğini ispatlamış profesyonellere
verilen, Sertifikalı Peyzaj Mimarı ünvanını kullanabilmek için gerekli olduğu
belirlenmiştir.

Düzenlemenin varlığı belirlenmiş, ancak şekli; devlet denetimi mi, ortak denetim mi,
iç denetim mi olduğu belirlenememiş ülkeler arasında;
•

3 ülkede ; Avusturya, İtalya ve Malezya’da, mesleği uygulayabilmek için kayıtlı
olmanın gerektiği, kayıtlı olabilmek için; eğitim, deneyim ve yetkinlik sınavında
başarılı olma şartlarının arandığı görülmektedir. İtalya’da bu şartlar, aynı zamanda
ünvanın kullanılabilmesi için de gerekli tutulmuştur.

•

Filipinler’de mesleğin uygulanabilmesi ve ünvanın kullanılabilmesi için gerekli
olan lisansın alınmasında; eğitim ve yetkinlik sınavında başarılı olma şartlarının
arandığı görülmektedir.

•

Singapur’da ise, meslek pratiği için kayıt şartı gerekli tutulmuştur. Kayıtlı
olabilmek için; eğitim ve mesleki deneyim şartları aranmaktadır.

Meslek pratiğinde yasalarla belirlenmiş bir düzenlemenin olmadığı İrlanda ve
İsveç’te ve düzenleme olup olmadığı belirlenememiş Finlandiya ve Norveç’te, Yeni
Zelanda, İngiltere ve Danimarka’da olduğu gibi, eğitim, deneyim ve uygulanan
mesleki sınavda başarı şartlarının, derneklere üye olabilmek için gerekli tutulmuş
olduğu görülmektedir. Bu ülkelerde, sadece derneklere üye olan yetkinliğini
kanıtlamış profeyonellere, uzmanlıklarının bir göstergesi olarak verilen özel
ünvanların, koruma altında olduğu belirlenmiştir.
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Yeni Zelanda’da NZILA Kayıtlı Peyzaj Mimarı, Danimarka’da MDL, Finlandiya’da
Peyzaj Mimarı MARK, İngiltere’de Sertifikali Peyzaj Mimarı, İrlanda’da MILI,
İsveç’te LAR/MSA, Norveç’te MNLA ünvanlari, mesleki kalitenin göstergesi olarak
kullanılmaktadır. Profesyonellerin, peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
yeterli bilgi, beceri, anlayış ve dürüstlüğe, ahlaka sahip olduğunu onaylayan bu
ünvanlar mesleğe resmi bir tanınma ve saygınlık getirmektedir.
Peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında, Dünya’da en sıkı düzenleme ve
denetimi uygulayan ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde, meslek
pratiği için lisans alma zorunluluğunun altında yatan kavramın, toplum sağlığı,
güvenliği ve refahının korunması olduğu görülmüştür.
Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği ASLA, mesleklerin düzenlenmesinde genel bir
kural olan, “eğer bir meslek toplum sağlığı, güvenliği ve refahını doğrudan
etkiliyorsa, mesleğin uygulanması lisansa tabi olmalıdır” kuralından yola çıkarak,
peyzaj mimarlığının bu kurala uyduğunu ve düzenlenmesi gerektiğini savunmaktadır
(ASLA Fact Sheet, 2003).
Beş yüz meslek dalının en az bir eyalette, pratiği için lisansın gerekli olduğu; peyzaj
mimarlığı mesleğinin en sıkı denetlenen kırk meslek arasında yer aldığı bu ülkede,
meslek pratiği için zorunlu olan lisans sistemi hakkında eleştiriler de bulunmaktadır.
Avrupa İş İdaresi Enstitüsü’nde profesör olan Young (1987), lisans sisteminin
ekonomik, etik ve politik açılarını değerlendirdiği The Rule of Experts: Occupational
Licensing in America adlı kitabında çeşitli mesleklerdeki lisans siteminin etkileri
analiz edildiğinde, bazı çarpıcı olumsuz sonuçların görüldüğünü belirtmiştir.
Mesleğe giriş, ihraç ve üyelerin mesleki çalışmalarını düzenleyen kuralları belirleyen
meslek örgütlerinin, bu kuralları uygulamalarını devletin kanunla zorunlu tutmasının;
lisans almayı ön koşullara bağladığı için mesleğe girişi sınırlamış, rekabet önlenmiş,
tüketici tercihlerini sınırlamış, tüketici maliyetlerini yükseltmiş ve amaçlananın
aksine toplum refahında bir gelişme görülmemiş olduğunu savunmuştur.
Occupational Licensing adlı makalede Young (1993), lisans yasalarının mesleğe
girişi kısıtladığı ve girişi maliyetli kıldığı için, verilen hizmetlerin fiyatını arttırdığını
ve mesleği uygulayan kişilerin sayısını azalttığını vurgulamıştır. Yazara göre sonuç;
Cadillac Etkisi olarak tanımlanan, tüketicilerin ya yüksek kalitede hizmeti yüksek
fiyatlara alması ya da hiç hizmet almaması şeklinde görülmektedir.
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Bu nedenle bazı tüketiciler işi kendileri yapmaya yönelmekte, bu da bazı mesleklerde
düşük kaliteye ve mesleğin lisanssız pratiğinden daha az güvenli durumlara neden
olmaktadır. Çalışmalarda, veterinerlik hizmetlerinde sıkı limitlerin olduğu bölgelerde
kuduz oranlarının daha yüksek olduğu; elektrik teknisyenlerini denetleyen sıkı lisans
kanunlarının bulunduğu bölgelerde, tüketicilerin yüksek fiyatlara hizmet almak
yerine işi kendileri yaptığı için elektrik çarpmalarının daha yaygın olduğu
görülmüştür.
Lisans sisteminin, mesleği kimin uygulayıp, kimin uygulayamayacağını belirlemesi
konusundaki eleştirileri çarpıcı iki örnekle destekleyen Young (1993), A.B.D.’de
mevcut lisans yasalarına göre, Thomas Edison’un lisanslı bir mühendis
olamayacağını; mevcut eğitim kriterleriyle Frank Lloyd Wright’in mimarlık sınavına
girmeye hak kazanamayacağını vurgulamıştır.
Lisans sistemiyle ilgili en yaygın eleştiri ise, denetim kurullarının, lisanslı
profesyoneller tarafından yapılan hatalı uygulamalara ceza uygulamak yerine,
çoğunlukla mesleği lisanssız uygulayanları cezalandırması olmuştur (Young, 1993).
“Meslek Lisansları: Kaliteyi mi Garantiliyor, Rekabeti mi Önlüyor”, Licensing
Occupations: Ensuring Quality or Restricting Competition adlı kitabında Kleiner
(2006), mesleklerin pratiğinde lisanslı olma gereğinin, bu düzenlemenin başlıca
nedeni olan, tüketicilere verilen hizmetin kalitesini garanti ederek, hizmet alımı
tercihini arttırma hedefinden kaynaklandığını belirtmiştir.
Hatalı teşhis koyan bir doktorun, bulaşıcı bir hastalığın salgına dönüşmesine; elektrik
teknisyeninin fırını yanlış monte etmesinin yangınlara ve insanların ölümüne neden
olabileceği örneklerini veren yazar, bu durumlarda eğitimi gerekli tutan
düzenlemelerin amaçlarını başarmış olduğuna değinmiştir.
Lisansı, diğer bir deyişle, bir işi yapabilme yetkisini, sürücü ehliyetine benzeten
Kleiner, sürücülerin trafiğe çıkabilmeleri için temel kurallar hakkında bir bilgi
edinmeleri ve bu bilgileri uygulamaktaki yeterliliklerini sınavda başarılı olarak
kanıtlamaları gereğinin, toplumun can ve mal güvenliği için gerekli olması gibi, bir
mesleği güvenli bir şekilde uygulayabilmek için de gerekli olduğunu belirtmiş ancak
kimin çalışıp çalışamayacağını belirleyen lisans kanunlarının bir nevi tekelcilik
yarattığını; mesleğe girişe koşul ve sınırlama getirerek, rekabeti ve tüketici tercihini
kısıtladığını da vurgulamıştır.

247

Mesleki düzenlemeleri incelediği kitabında Hogan (1978), lisans sisteminin, amacını
gerçekleştirmekte başarısız olduğu gibi, verimli olmadığını da savunmuştur. Yazar,
mesleki lisans sisteminin, profesyonel hizmetlerin kalitesini yükseltmediğini; lisans
kurullarının, etik olmayan veya yetersiz uygulayıcıların disiplinini sağlamakta etkisiz
kaldığını ve mesleğin lisanssız uygulanmasına karşı alınan önlemlerin çoğu zaman
yetersizliği değil rekabeti ortadan kaldırmak için kullanıldığını iddia etmiştir. Ayrıca
lisans kanunlarının olumsuz etkilerinin olduğu görüşündeki yazar, kanunlardaki
gereklilikler nedeniyle profesyonel hizmetlerin maliyetinin ve bedelinin yükseldiğini
belirtmiştir. Alternatif olarak ise kayıt sisteminin daha etkili olacağını savunmuştur.
Türkiye’de mevcut durumun değerlendirmesi yapıldığında; peyzaj mimarlığı mesleği
pratiğindeki düzenlemelerde, yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş kuralların
uygulanamadığı görülmektedir. Araştırmada incelenen ülkeler arasında, meslek
pratiği için, kayıt, üyelik ve üniversite eğitimi şartlarının arandığı Portekiz ve
Romanya’daki düzenlemelerle benzer gerekliliklerin olduğu ülkemizde, kağıt
üzerinde belirlenmiş bu gerekliliklere uyulup uyulmadığını kontrol eden bir sistem
bulunmadığı belirlenmiştir.
Türkiye’de mevcut yasalar ve Peyzaj Mimarları Odası yönetmeliğine göre;
•

Peyzaj mimarlığı eğitimi veren kurumlardan mezun olup, yasal olarak peyzaj
mimarı ünvanı ile mesleği uygulamaya hak kazanmış profesyonellerin, mesleki
faaliyetlerinin icrası için yasalar gereği, bir kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşu olan Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı üye olma zorunluluğu vardır.

•

Peyzaj

tasarımı

ve

planlama

hizmetlerini

sadece,

Oda'nın

yönetmeliği

doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getiren üyeler verebilir.
•

Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri ve peyzaj planlama, tasarım, çevre düzenleme,
projelendirme ve uygulama çalışmaları, Büro Tescil Belgesi sahibi olmayan
peyzaj mimarları tarafından yapılamaz. Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri, ilgili
kanunlara, Oda’nın hazırladığı yönetmeliklere, şartname, tarife ve peyzaj proje
çizim ve sunuş standartlarına uygun olarak yürütülür.

•

Peyzaj Mimarları, Yönetmelik kapsamına giren tüm serbest peyzaj mimarlığı
hizmetlerini, Oda’nın mesleki denetimine sunmakla yükümlüdürler.
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•

Serbest peyzaj mimarlığı bürosu, verdiği her teklife ve/veya yaptığı serbest peyzaj
mimarlığı hizmetine, yeni tarihli ve geçerli Büro Tescil Belgesi eklemek
zorundadır.

•

Serbest peyzaj mimarlığı bürosu yaptığı, yaptırdığı peyzaj mimarlığı hizmeti
kapsamındaki, asgarî ücretleri belirlenmiş her türden planlama, tasarım, çevre
düzenleme, proje ve ekleri ile ilgili dökümanları odaya vererek, mesleki denetim
uygulamasından geçirmek ve uygunluk sağlamak zorundadır.

•

Oda’nın düzenlediği Meslek İçi Eğitim’e katılım zorunludur.

•

Odaya kayıt ve tescilini veya yıllık tescil yenileme işlemini yaptırmadan serbest
peyzaj mimarlığı hizmeti yapan serbest peyzaj mimarları meslekten geçiçi olarak
uzaklaştırılma istemi ile, tekrarı halinde ise uzaklaştırma süresinin iki katı
arttırılması istemi ile Oda Onur Kuruluna sevkedilirler.

•

Büro tescili ve tescil yenilemesi gerektiren durumlarda, tescilsiz mesleki
etkinliklerde bulunan, serbest mühendislik ve mimarlık ile ilgili yönetmelik ve
talimatlara uymayan; mesleki denetim uygulamasına aykırı davranan; TMMOB ve
Odalarca belirlenmiş asgari ücretin altında ücret alan; uzmanı olmadığı konularda
etkinlik yaparak veya meslek uygulaması sırasında haksız kazanç sağlayarak
üçüncü şahısları zarara uğratan; peyzaj mimarlığı disiplinini ilgilendiren
projelerde, bir peyzaj mimarı tarafından veya sorumluluğunda yapılması gereken,
ancak yetkisiz kişilerce yapılan projelere imza atan ya da attıran, imzacılık yapan
kişilere, olayın doğurduğu sonuçlara göre belirlenen para cezalarının uygulanacağı
belirtilmiştir (PMO, 2006).

Ancak, politik ve fazlaca yoruma açık konulardaki gerçeklere değinmeden bir
değerlendirme yapıldığında görülmektedir ki; ülkemizde yasalarla belirlenmiş
kurallar,

uygulanmamakta,

uygulanamamaktadır.

Bir

çok

konuda

odaların

yetkilendirilmiş olduğu görülse de, bu yetkileri koruyan ve denetleyen kanunlar
bulunmamaktadır.
Peyzaj Mimarları Odası’na daha üye olma noktasında sorunların olduğunu bildiren
Oda ikinci başkanı Mustafa Artar (2013), 5450 peyzaj mimarının üye, ancak
neredeyse %70’inin pasif olduğunu, bir o kadar da üye olmadığının düşünüldüğünü
belirtmiştir.
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Ülkemizde, peyzaj mimarlarının çalışmalarını odaya kayıtlı olmadan yapmalarından
daha önemli bir nokta da, Türkiye'de Peyzaj Planlama ve Tasarımı Sorunları
Sempozyumu’nda, Peyzaj Mimarlığında Durum Tespiti adlı bildiride Demiralp
(2009)’in çarpıcı bir şekilde değindiği gibi; mesleği, birkaç bitki ismi (elma, kavak,
çam) bilen, her vatandaşın; okur-yazar olan, bir şekilde görmüş-duymuş her insanın;
bitki işleriyle uğraşan, tanımı bizlere de yakıştırılan her bahçıvanın; sepet, buket
yapan, satan tüm çiçekçilerin; bitki üreten, satan her tüccarın ve bir şekilde kendisini
işin içinde bulmuş diğer tüm üniversite mezunlarının uygulamakta olduğu gerçeğidir.
Oysa yasalarda açıkça belirtildigi üzere; “Türkiye’de belli işlerin/mesleklerin ilgili
meslek kuruluşuna üye olmaksızın yapılması yasaklanmış olup, mümkün değildir.
Böylece ilgili odaya/birliğe kaydolmak, aynı zamanda o meslekte çalışma/işi yapma
hakkına sahip olmak anlamına gelmektedir” (DDK Raporu, 2009).
Kanunlara göre, her mühendis, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısının,
mezuniyetini takip eden ilk altı ay içinde bağlı olduğu odaya üye olma zorunluğunun
olduğu ülkemizde, ne yazik ki bunu denetleyen bir sistem bulunmamaktadır. Bu
konuda, odalar kendi imkanları çerçevesinde bir denetleme yapmaya çalışmaktadırlar
(Işık, 2013).
Peyzaj Mimarlığı Fakültesi’nden mezun olan her peyzaj mimarı, mesleğini oda
üyeliği olmadan yapabilmektedir.
Oda üyeliğinin avantaj sağladığı bir konu ise, bazı ihalelere katılımda aranan “en az
beş yıl deneyimli peyzaj mimarı” olma şartında, mesleki deneyim yılı olarak, sadece
beş yıllık oda üyeliğinin esas alınmasıdır (Işık, 2013).
Yönetmelikte yer alan ve belli ölçüde uygulanan mesleki denetim uygulamasında ise
son dönemdeki gelişmelerle bazı değişiklikler olmuştur.
T.C. Şehircilik ve Çevre Bakanlığı’nın, TMMOB’a bağlı odaların sahip olduğu bir
çok yetkiyi kendi bünyesine toplaması ve odaların bir çok yetkisini kısıtlaması,
üyelerine odalar tarafından verilen Yetkilendirilmiş Mesleki Proje Çizme Yeterliliği
Belgesi olan Büro Tescil Belgesi’nin anlamını ve işlevini kaybetmesine neden
olmuştur. Daha önce, tüm yerel ve kamu yönetimlerinin imar bölümleri, proje
aşamasında proje mükelleflerinden oda onayı istemekte, ancak bu onayın olması
durumunda imar paftalarına izin verilmekteyken, bu yetki artık ortadan kaldırılmıştır
(Işık, 2013).
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Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Barış Işık, tüm bu nedenlerden
dolayı, bir mesleki denetim ve bu denetimin yaptırımından bahsetmenin mümkün
olmadığını; yönetmelikte mesleki denetim koşullarının yer alması ve açıkça
belirtilmesine rağmen, yaptırımının olmadığını belirtilmiştir.
Yasa ve yönetmelikte belirlenmiş koşulların, mesleği yetkin olmayan kişilerin
yapmasını önlemekten çok, meslek bilinci olan, Büro Tescil Belgeli üyelere
uygulandığı görülmektedir. Örneğin tüm şubeler ve genel merkez tarafından yılda iki
defa düzenlenen meslek içi eğitimlere katılım, Büro Tescil Belgeli üyelerin, bu
belgelerini yıllık olarak uzatabilmeleri için şart koşulmuştur. Eğitimlere katılmayan
üyelerin, Büro Tescil belgeleri iptal edilmekte ve üyeler yeniden başvuru yapmak
zorunda kalmaktadırlar.
İmar Yasası’nın bulunduğu, deprem kuşağındaki ülkemizde, inşaatların bile
denetiminin tam olarak yapılmadığını belirten Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı ögretim üyesi Prof. Dr.
Aydınoğlu (1999), kamu inşaatları için müteahhitlere getirilmiş olan "karne
düzeni"’nin, amacına hizmet edemediğini; karne sahibi kişilerin kağıt üzerinde iş
ortağı vaya yönetici olarak gösterilerek, ticaret odasına kayıt yaptıran herkesin inşaat
yapabildiği bir karne ticareti düzeniyle sistemin yozlaştığını vurgulamıştır.
“Mühendislik ve Meslek Yasası Üzerine” adlı yazısında İnşaat Yüksek Mühendisi
Çelebi (2004), yasaların, yönetmeliklerin ve standartların uygulanmak için
hazırlandıklarını; bunlar düzenlenirken ülkenin gerçeklerinin, ihtiyaçlarının ve
varolan sorunların çözümünün önemli olduğunu belirtmiştir. AB’ye uyum yasaları
ile “Yapı Denetim Kanunu” ve benzeri çıkartılan yasaların ve bu yasalar gereği
denetimin ilgili bakanlıklara verilmesinin, çözüm olmadığını savunan Çelebi, bir
yasa oluşturulurken veya yenilenirken, yasa konusu ile ilgili olarak ülkenin
gerçeklerinin, tüm verileri ile değerlendirilmesi ve uygulanabilir bir sentez
oluşturulması gereğine değinmiştir. Çağdaş sivil toplumsal örgütlenmeler olmadan
ve bu örgütlenmelerle köklü zihniyet değişikliği yaratılmadan, hiçbir yasanın,
yönetmeliğin, standardın uygulanamayacağı ve sorunların çözülemeyeceğini
vurgulamıştır.
Ülkemizde, mesleklerin yetkin profesyoneller tarafından uygulanması için bazı
girişimler olduğu da görülmektedir.
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İstanbul Teknik Üniversitesi,

uzun zaman uğraş verdiği çalışmaları sonucunda,

endüstri, elektrik-elektronik, jeoloji, makina, inşaat ve gıda başta olmak üzere tüm
mühendislik alanlarını kapsayacak “Yetkin Mühendislik Belgesi” uygulamasını
Türkiye’ye getirmiştir.
“Amerika'da mühendislik bölümü mezunu her öğrencinin girdiği ve sınava
girmeyenlerin mühendis dahi kabul edilmeyerek, hiçbir projede imza yetkisi
verilmediği Yetkin Mühendislik Sistemi'ni Türkiye’ye getirdik” diyen Rektör Prof.Dr.
Şahin, dünya çapında yapılan sınavla mühendislik mezunlarına, “Yetkin Mühendislik
Belgesi” veren Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Mühendislik Teknolojileri
Akreditasyon Kurumu ABET’in, yaptığı incelemeler sonucunda, “Mühendisler ve
Araştırmacılar İçin Ulusal Sınav” NCEES’i uygulama yetkisini İTÜ’ye verdiğini
belirtmiştir (Çakmakçı, 2011).
Yetkin Mühendislik Sisteminde, eğitimin son yılında sınava girip geçerli not alan,
ardından dört yıl endüstride çalışan profesyonellerin, “Yetkin Mühendis” ünvanını
alabileceği; zamanla bu belgeye sahip olmayanların Dünya’da olduğu gibi, hiçbir
projede imza yetkisi olmayacağı belirtilmiştir. Yetkin Mühendislik Belgesi olan
profesyonellerin, “İmza Yetkili Yetkin Mühendis” sıfatıyla diploma eşitliğine ve
yurtdışında eşit iş fırsatına kavuşacağı; ulusal projelerde de öncelikli aranan isimler
olacakları vurgulanmıştır (Çakmakçı, 2011).
Ülkemizde meslek standartlarını temel alarak teknik ve mesleki alanlarda ulusal
yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme
ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihinde,
5544 sayılı Kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Mesleki
Yeterlilik Kurumu, MYK kurulmuştur.
Çalışanların yetkinliklerinin belgelenmesi konusunda önemli katkılar sağlayacak
meslek standartlarını, her sektörde gerekli bilgi deneyim ve alt yapı gibi kriterleri göz
önüne alarak, yaptığı değerlendirme sonucunda, yine sektör kurum ve kuruluşların
belirlemesi öngörülmüştür (ATO, 2012). Ancak, Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, dişhekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık,
veterinerlik, mimarlık, mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi
gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun
kapsamı dışında bırakılmıştır (MYK, 2013).
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9. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Yaşadığımız mekanların büyük oranda insan yapımı çevrelerde oluşu, bu çevrenin ve
bağlantılı olarak sağlık, güvenlik ve maddi varlıkların korunması için, yapılaşmış
mekanları

şekillendiren

tasarım

profesyonellerinin,

mesleki

yetkinliklerinin

garantilenmesini gerektirir.
Alan kullanımı ve dolaşımın şematik olarak kontrolunu sağlayan planlama, binaların,
altyapının ve yolların yapısal ağını oluşturan mimarlık ve mühendislik meslekleri
gibi, bu öğeler arasında ve etrafindaki tüm açık alanları organize ederek, fiziksel
çevremizde devamlılığı, insan ve doğa arasında doğrudan ilişki kurulmasını sağlayan
peyzaj mimarlığı mesleğinin de, yetkin profesyonellerce uygulanması önemlidir.
Çalışmada “peyzaj mimarlığı mesleği uygulamalarının çevre ve toplum sağlığı,
güvenliği ve refahı üzerinde doğrudan etkilerinin olması, mesleğin yetkin
profesyoneller tarafından uygulanmasını gerektirir” hipotezinden yola çıkarak,
öncelikle mesleki yetkinlik kavramı ve yetkinliğin nasıl sağlandığı konuları
araştırılmıştır.
1863’te Frederick Law Olmsted’in bahçe tasarımcısı yerine, çalışmaların kapsamını
daha iyi yansıttığını düşündüğü “peyzaj mimarı” ünvanını kullanımıyla başlayan
süreçte, 19.

yüzyılın

sonlarında, meslek

örgütlerinin kurulması, eğitimde

akreditasyon programlarının oluşturulması ve akademik ve mesleki pratik
standartlarının gelişimiyle, bir meslek dalı olarak tanınan peyzaj mimarlığı
mesleğinin çalışma alanlarının belirlenmesi, bu alanlarda yapılacak tasarım ve
uygulamaların, doğal çevrenin geleceğini ve kullanıcıların sağlığı ve güvenliğini
tehlikeye atmadan, standartlara uygun olarak yapılabilmesi için, eğitim ve meslek
hayatının çeşitli aşamalarında edinilmesi gereken “temel bilgi ve beceri alanları”nın
belirlenebilmesini sağlamıştır.
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Bu bilgi alanları, peyzaj mimarlığı tarihi ve kritiği; doğal ve kültürel sistemler;
tasarım ve planlama teori ve yöntemleri; kamu politika ve düzenlemeleri; değişik
ölçeklerde tasarım ve planlama; çevre tasarımı ve mühendisliği; inşaat belgeleri ve
yönetimi; iletişim ve mesleki ve ahlaki değerlere uyum başlıkları altındaki konular
olarak belirlenmiştir.
Eğitim – öğrenim sürecinde kazanılan temel bilgilerin, deneyimle pekiştirilmesi, ve
bu bütünün mesleki etik kurallara bağlı kalınarak uygulanmasının, mesleği
uygulamaya yetkin olmayı sağlacak gereklilikler olduğu görülmüştür.
Peyzaj mimarlığı mesleği uygulamalarının çevre ve toplum sağlığı, güvenliği ve
refahı üzerindeki etkilerinin incelenmesi, mesleğin, yetkinlik kavramının temelini
oluşturan örgün eğitim, yeterli deneyim ve etik kurallara bağlılık olmadan
uygulanmasının olumsuz sonuçlarının belirlenebilmesini sağlamıştır.
Meslek

çalışmalarında

sürdürülebilir

yaklaşımların

bilinmemesi

veya

uygulanmamasının, çevreye olumsuz etkileri;
•

Toprağın zarar görmesi;

•

Bitki örtüsünün zarar görmesi;

•

Toprak geçirimliliğin azalması;

•

Yüzeysel su akışının artması;

•

Su kirliliği;

•

Aşırı çökelme;

•

Sera gazlarının artması;

•

Atık oluşumu;

•

Su israfı;

•

Yayılıcı türlerin kontrolsüz artışı ve

•

Enerji tüketiminde artış olarak belirlenmiştir.

Uygulama alanları başlıkları altında değerlendirilen, mesleğin çalışma alanlarında
yapılan yetersiz, ihmalkar ve hatalı uygulamaların toplum sağlığı, güvenliği ve
refahına olumsuz etkileri;
•

Birbiriyle uyumsuz olabilecek alanların yan yana konumlandırılması;

•

Farklı kullanım alanlarının sınırlarının belirli olmaması;

•

Aralarında yeterli tampon bölge bırakılmaması;
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•

Tasarımın, kuytu, suç işlenmeye elverişli olabilecek, suçluların gizlenebilecekleri,
görüşün engellendigi mekanlar oluşturması;

•

Kullanıcılar için takılma, düşme, kayma tehlikesi yaratan döşeme malzemeleri ve
sert zemin uygulamaları, peyzaj donatı elemanları ve bitkilerin kullanımı;

•

Gerekli yerlerde düşmeyi engelleyici bariyerlerin kullanılmaması;

•

Kullanıcıların, özellikle de çocukların tehlikeli olabilecek alanlara erişimlerini
engelleyici yeterli önlemin alınmaması;

•

Gerekli yerlerde, uyarı tabelalarının kullanılmaması;

•

Çocuk oyun alanlarının uygun olmayan konumları, tasarımları ve güvenli olmayan
teknik özelliklere sahip oyun ekipmanların kullanılması;

•

Hatalı tesviye;

•

Yetersiz drenaj;

•

Bitki ve yapısal elemanların yanlış konumlandırılmalarıyla yol ve kavşaklarda
görüşün engellemesi;

•

Yeterli aydınlatma yapılmaması veya aydınlatma elemanlarının hatalı montajı;

•

Uygun olmayan bitkisel materyalin kullanımı ve

•

Duvar, merdiven, rampa gibi dış mekan yapısal elemanlarda gerekli standartların
uygulanmamasından kaynaklanan,

yaralanma hatta ölümle sonuçlanabilecek, araç ve yaya kazaları, takılma, kayma,
düşme, boğulma, elektrik çarpması, zehirlenme gibi fiziksel etkiler ve erozyon,
taşkın, su baskını, yangın, temiz su kaynaklarının kirlenmesi gibi çevresel ve maddi
zararlar olarak belirlenmiştir.
İncelemelerde elde edilen bulgularla, doğal çevre ve insanlar üzerinde belirlenen bu
ciddi etkileri nedeniyle peyzaj mimarlığı mesleğinin yetkin profesyoneller tarafından
uygulanmasının gerekliliği kanıtlanmıştır.
Araştırmalar, mesleklerin pratiğinin, Orta Çağ hatta İlk Çağ’lardan beri, belirli
standart ve etik kurallara sadık kalınarak uygulanmalarını sağlamak için bazı
düzenlemeler getirildiğini göstermiştir. Günümüzde, özellikle toplum sağlığı ve
güvenliğini etkileyen meslek dallarının, üç temel şekilde; düzenlemelerin devlet
tarafından belirlenip uygulandığı “Devlet Denetimi” ve bu sisteme alternatif olarak,
düzenlemelerin hem devlet hem de mesleki örgütler tarafından belirlenip uygulandığı
“Ortak Denetim” veya sadece meslek örgütleri tarafından belirlenip uygulandığı “İç
Denetim” sistemleriyle düzenlendiği belirlenmiştir.
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Düzenlemelerde, mesleği uygulayabilme yetkisinin ise, belirli ön şartların yerine
getirilmesinin ardından, kayıt, dernek üyeliği, sertifika, veya lisans şeklinde verildiği
belirlenmiştir.
Yapılan araştırmalarda, Dünya’da bazı ülkelerde, çevrenin sürdürülebilir gelişimi ve
toplum sağlığı, güvenliği ve refahının korunabilmesi için, peyzaj mimarlığı mesleği
pratiğinin de düzenlenmekte olduğu; profesyonellerin mesleği uygulayabilmeleri ve
peyzaj mimarı ünvanını kullanabilmeleri için, yeterli eğitim, deneyim ve mesleki
sınavda başarılı olma şartlardan biri veya birkaçına uygunluğun arandığı
görülmüştür.
Bu konuda daha kapsamlı bilgi edinilebilmesi için, Dünya’daki 196 ülke arasından,
Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu üyesi yetmiş ülkede, mesleğin
pratiğindeki

mevcut

düzenlemeler belirlenmeye

çalışılmıştır. Araştımalarda,

yayınlanmış kaynakların incelenmesi yöntemine ek olarak, uluslararası bir anket
çalışması düzenlenmiş ve

bu yetmiş ülkenin peyzaj mimarlığı derneklerinden,

ülkelerinde mesleğin uygulanmasında mevcut düzenlemeler hakkında bilgi
istenmiştir.
Çalışmanın önceki bölümlerinde elde edilmiş bilgiler ışığında hazırlanan anket
sorularında her ülkenin peyzaj mimarları derneğine, ülkelerinde mesleğin pratiğinde
düzenleme olup olmadığı; var ise ne tip bir sistemin uygulandığı; düzenlemelerin
temel nedeninin ne olduğu; ülkede mesleğini uygulayabilmek ve peyzaj mimarı
ünvanını kullanabilmek için nelerin gerekli olduğu; ayrıca, bir lisans sistemi varsa
lisansın

hangi

kurum

tarafından

verildiği;

profesyonellerin

yeterliliklerini

kanıtlamaları için bir sınav uygulamasının olup olmadığı; mesleki pratik için aranan
şartlar; ülkede hangi tip projelerin yetkin profesyoneller tarafından yapılmasının
gerekli olduğu; projelerin tamamlandıktan sonra denetlenip denetlenmediği; yetkin
olamayan kişilerin mesleği uygulamaları durumunda bir ceza sisteminin olup
olmadığı ve derneğin sürekli mesleki eğitim sağlayıp sağlamadığı konuları sorulmuş;
kayıt, lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve uygulamalarında niteliğin
yükseltilmesine

yardımcı

olup

olmayacağı

ve

mesleğin

düzenlenmesi,

denetlenmesinin toplum sağlığı, güvenliği ve refahını korumaya yardımcı olup
olmayacağı hakkında görüşlerini bildirmeleri istenmiştir.
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On dört sorudan oluşan ankette, her ülkeye aynı soruların sorulması; cevap şıklarının
çoktan seçmeli olarak düzenlenmesi; yorumsal sorulardan kaçınılması ve soruların
çoğunlukla ülkelerdeki mevcut sistem hakkında net yanıtlar alınabilecek şekilde
oluşturulması, daha standart bir değerlendirme yapilabilmesini sağlamıştır.
Literatür araştırmaları ve anket çalışmasında elde ediler bulgular, düzenlemelerin
devlet tarafından belirlenip uygulandığı, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve
Güney Afrika’nın, peyzaj mimarlığı mesleğinin en sıkı şekilde düzenlendiği ülkeler
olduğunu göstermiştir. Düzenlemelerin mesleki örgüt ve devlet tarafından belirlenip
uygulandığı Slovenya ve Hollanda ile, düzenlemelerin mesleki örgüt tarafından
belirlenip uygulandığı Hong Kong ve Japonya’da da, en sıkı düzenleme şeklinin
görüldüğü; eğitim, deneyim ve yeterlilik sınavınında başarı şartlarını yerine getiren
profesyonellerin, mesleği uygulayabilmeleri için yetkinlik belgesi – lisans
almalarının gerekli tutulmuş olduğu belirlenmiştir.
Mesleğe kabul koşulları arasında yeterliliği zorunlu kılan ve çalışmaları
denetleyerek, standartların altında yapılmalarını önleyen bu düzenlemelerin en
önemli avantajlarının, mesleğin ve uygulama alanlarının tanımlanmış olması,
tanınması; çalışmaların belirli güvenlik ve kalite standartlarına uygun olarak
yapılması ile kullanıcıların yaralanma ve maddi hasar oluşum riskinin azaltılması ve
hizmetlerden yararlanan toplumun, yetkinliği belgelenmiş profesyonellere güven
duymasının sağlanması olduğu görülmüştür.
Farklı bir yaklaşımda ise, mesleği kimin uygulayıp, kimin uygulayamayacağının;
meslek pratiği için ön koşulların olmasının; mesleğe giriş, ihraç ve üyelerin mesleki
çalışmalarını düzenleyen kuralların yasa ve yönetmeliklerle belirlenmesinin, bir çeşit
tekelcilik yaratarak mesleğe girişi sınırladığı, rekabeti önlediği, tüketici tercihini
kısıtladığı ve maliyetleri yükselttiği düşüncesiyle, bu sistemin eleştirildiği
görülmüştür.
İncelemelerde, her toplumun, kendi sosyal, kültürel ve hukuksal yapısına uygun bir
mesleki düzenleme sistemini benimsediği fark edilmiştir.
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Örneğin beş yüz meslek dalının en az bir eyalette pratiği için lisans gereğinin olduğu
Amerika Birleşik Devletleri’nde, toplumun, ihtiyaç duyduğu hizmetleri yetkin,
lisanslı profesyonellerden almaya alışkın olduğu; lisansı, hizmet kalitesinde bir
güvence olarak gördüğü; yapılan herhangi bir hata veya ihmale karşı bir denetimin
olduğunu ve bu sistemin tüketiciyi korumak için uygulandığını bildiği görülmüştür.
Mesleğin pratiğinde yasalarla belirlenmiş bir düzenlemenin bulunmadığı Yeni
Zelanda, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda, İsveç, Norveç gibi ülkelerde ise,
toplum bilinci sayesinde, uygulamaların, yetkinliği peyzaj mimarları derneklerine
üye olarak garantilenmiş, kayıtlı, sertifikalı peyzaj mimarı ünvanlarına sahip
profeyoneller tarafından yapıldığı belirlenmiştir.
Türkiye’deki mevcut sistem değerlendirildiğinde, Dünya’da uygulanan benzer
düzenlemeler örnek alınarak oluşturulmuş yasa ve yönetmeliklerin, ülkemizin sosyal
ve hukuksal yapısına uymadığı için, sadece kağıt üzerinde kaldığı; uygulanamadığı
görülmüştür.
Yetkinlik belgesi, diğer bir deyişle lisans sisteminin olmadığı ülkemizde, üniversite
eğitimi, lisans eğitimi olarak adlandırılmakta; egitimini tamamlamış kişiler,
mezuniyetin ardından eğitim aldıklar dalda, mesleklerini uygulamaya lisanslı
olmaktadırlar. Meslek pratiği için, ilgili odalara kayıt / üye olmanın, yasalarla
belirlenmiş bir gereklilik olmasına rağmen, herhangi bir yaptırım olmadığı için var
olan bu yasalara uyum denetlenememekte; oda üyeliği, profesyonellerin tercihlerine
kalmaktadır.
Mesleği, lisans egitimini tamamlamış ancak odaya üye olmayan profesyonellerin bile
uygulamasının, belirlenmiş yasalara göre yasak olduğu ülkemizdeki bir diğer gerçek
ise, özellikle özel projelerin, yeterli eğitim almış veya almamış, meslekle yakından
ilgisi olan herkes tarafından uygulanıyor olmasıdır.
Meslek pratiğinde düzenleme bulunmayan bir ülkeye, o ülkenin sosyal ve hukuksal
yapısına göre, uygulanabilir bir sistem önermek mümkündür. Ancak düzenlemelerin
olduğu, hem de bu düzenlemelerin yasalarla belirlenmiş olduğu ülkemizde,
profesyonellerin çalışmalarını belirli kriterlere uygun şekilde yapmalarını öngören,
bağlayıcı bir sistemin önerilmesinin bir çözüm olmayacağı düşünülmektedir.
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Araştırmalarda elde edilen bulgularla belirlendiği gibi; yüksek nitelikli, sürdürülebilir
bir yapılaşmış çevrenin toplum yararına olduğu gerçeği ve inşaat sektöründen
kaynaklanan tehlikelerin ve olumsuz sonuçların varlığı; çalışmaların çevreye zarar
vermeden ve toplum sağlığı, güvenliği ve refanını tehlikeye atmadan yapılması için
uygulanabilir bir model önerisi olarak, profesyonellerin kendi çalışmalarını belirli
temel konularda denetleyecekleri, “bireysel kontrol sistemi” olabileceği sonucuna
varılmıştır.
Çalışmanın, Peyzaj Mimarlığı Mesleği Uygulamalarının Etkileri başlıklı dördüncü
bölümünde ele alınan bilgiler ışığında, birincisi çevrenin korunması (Şekil 9.1),
ikincisi toplum sağlığı ve güvenliğinin korunması için (Şekil 9.2) iki ayrı kontrol
listesi hazırlanmıştır.
Projelerin, estetik, ihtiyaçlara cevap veren ve kullanışlı olduğu kadar, çevre ile
uyumlu, doğal kaynakları koruyan, kullanıcıların sağlığı, güvenliği ve refahını
gözetecek şekilde tasarlanıp uygulanması için, dikkat edilmesi gereken konuları
içeren kontrol listelerinin kullanımı ile yapılacak bireysel kontrol’ün, uygulamaların
niteliğini arttırmada etkili bir sistem olacağına inanılmaktadır.
Kontrol listelerinde, tasarım ve uygulamalarda göz önünde bulundurulması gereken
temel konular özetlenmiştir. Listelerdeki maddeler, bir projenin çevreye zarar
vermeden yapılabilmesini ve toplum sağlığı, güvenliği ve refahının korunabilmesini
sağlayacak başlıca konuların değerlendirilebileceği şekilde düzenlenmiştir.
Maddeler, çalışmanın Peyzaj mimarlığı mesleği uygulamalarının etkileri başlıklı
dördüncü bölümünde kaynakları belirtilmiş bilgiler derlenerek hazırlanmıştır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE İÇİN
TASARIM VE UYGULAMA DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
ALAN SEÇİMİ VE TASARIMI
Evet Hayır
1. Tasarım öncesi alan değerlendirmesi yapılarak, uygun
sürdürülebilir yaklaşımlar değerlendirildi mi? _______________
2. Alan seçiminde bakir alanlar yerine zarar görmüş sistemlerin
onarılacağı (kahverengi veya gri) alanlar tercih edildi mi? _____
3. Mevcut arazi formuna yoğun müdahele gerektiren alanlarının
seçilmemesine dikkat edildi mi? _________________________
4. Tarım alanı olarak belirlenmiş bölgelerde gelişim sınırlı
tutuldu mu? _________________________________________
5. Gelişimin taşkın alanları içinde olmasına dikkat edildi mi? ____
6. Taşkın yatakları / sel havzaları korundu mu? ________________
7. Nehir kıyısı, sulak alan ve sahil tampon bölgeleri korundu mu? _
8. Tehlikedeki türlerin yer aldığı habitatlar korundu mu? ________
9. Ormanlık alanlar korundu mu? __________________________
10. Tarihi, kültürel ve doğal alanlar korundu mu? _______________
11. Seçilen alan mevcut yerleşimlerin içinde mi? _______________
12. Alan motorsuz taşıt ve toplu taşıma kullanımını teşvik
ediyor mu? __________________________________________
13. Mevcut yapılaşmalarla bağlantı sağlandı mı? _______________
14. Yol ağları, yaya ve bisiklet ulaşımını kolaylaştırıyor, toplu
taşıma olanakları içeriyor mu? ___________________________
SU
1. Peyzaj sulamada içme suyu kullanımı azaltıldı mı? ____________
2. Su tasarruflu ekipmanlar kullanıldı mı? _____________________
3. Sulama projelerinde suyun etkin kullanımı sağlandı mı kayıp
azaltıldı mı? __________________________________________
4. Yağmur sularının toprağa karışmasının sağlanması için geçirimsiz
yüzeyler az tutuldu mu? _________________________________
5. Erozyon ve çökelmeye neden olan yüzeysel akış kontrol altına
alındı mı? ____________________________________________
6. Yüzeysel akışla kirlenen suyun temiz su kaynaklarna karışması
önlendi mi? ___________________________________________
7. Yağmur suyu alanda değerlendirildi mi? Yağmur suyunun atık
olarak tahliyesi yerine toplanarak sulama veya dekorarif su
öğelerinde veya yer altı sularını desteklemede kullanıldı mı? ____
Şekil 9.1 : Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Tasarım ve Uygulama Değerlendirme
Kontrol Listesi.
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TOPRAK
Evet Hayır
1. Uygulama / inşaat sürecinde toprağın sıkışması engellendi mi? __
2. Uygulama / inşaat sürecinde toprağın kimyasal kirlenmesi
önlendi mi? ___________________________________________
3. Uygulama sürecinde sağlıklı toprak korundu mu? _____________
4. Zarar görmüş toprağın uygun teknikler kullanılarak ideal fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerine kavuşması sağlandı mı? _____
5. Doğal arazi formunu bozacak, erozyona yol açacak yoğun
tesviyelerden kaçınıldı mı? ______________________________
BİTKİ ÖRTÜSÜ
1. Yerel bölgeye ait olmayan, mevcut türlerle besin, su ve ışık için
rekabet içine girebilecek, yayılıcı türlerin kullanımından
kaçınıldı mı? _________________________________________
2. Tespit edilmiş yayılıcı türler kontrol altına alındı mı? _________
3. Tasarımda mevcut bitki örtüsü korundu mu? _______________
4. Uygulama sürecinde mevcut bitki örtüsünün zarar görmesi
önlendi mi? __________________________________________
5. Bitki seçimi iklim, coğrafi koşullar ve su kaynakları dikkate
alınarak yapıldı mı? ___________________________________
6. Kullanılan bitkiler bölgeye özgü mü? _____________________
7. Bitkilerin sağlıklı gelişebilmeleri için uygun ve yeterli alan
ayrıldı mı? __________________________________________
8. Yapıların ısıtma ve soğutma ihtiyacının azaltılması için
bitkilerden yararlanıldı mı? _____________________________
9. Kentsel ısı adası etkilerinin azaltılması için bitkilerden
yararlanıldı mı? ______________________________________
10. Sera gazlarının etkilerinin azaltılması için uygun bitkilendirme
yapıldı mı? __________________________________________
11. Yeşil alan atıklarının geri dönüşümü sağlandı mı? (Öğütülerek
malç veye organik gübre olarak kullanımları sağlandı mı?) ____
12. Tehlikeli orman yangını riskinin azaltılması için önlemler
alındı mı? ___________________________________________
Şekil 9.1 (devam) : Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Tasarım ve Uygulama
Değerlendirme - Kontrol Listesi.
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MALZEMELER
Evet Hayır
1. Malzeme üretimi ve nakliyesini çevreye olumsuz etkilerinin
azaltılması için, mevcut malzemeler değerlendirilerek yeniden
kullanımları sağlandı mı? _______________________________
2. Kullanılan malzeme miktarının azaltılması hedefine ulaşıldı mı?
3. Yeniden inşa etme yerine, mevcut yapılar değerlendirildi mi? _
4. Alandaki yapı, sert peyzaj ve peyzaj elemanlarından
kullanilabilir olanları korundu mu? _______________________
5. Tasarım, minimum inşaat atığı yaratacak şekilde yapıldı mı? ___
6. İnşaat atıklarının değerlendirilerek geri dönüşümü sağlandı mı?
7. Alınacak malzemelerde geri dönüşümle kazanılmış olanlar
tercih edildi mi? _______________________________
8. Karbon ayak izinin azaltılabilmesi için yerel malzemeler
seçildi mi? __________________________________________
9. Kısa vadede yenilenme gerektirmeyecek, dayanıklı malzemeler
seçildi mi? __________________________________________
10. Tehdit altındaki ağaç türlerinden elde edilmiş ahşap
kullanılmamasına dikkat edildi mi? _______________________
11. Kullanılan ahşaplar sertifikalı mı? ________________________
12. Yüzeysel akışın azaltılması için geçirimsiz malzemelerin
kullanımı sınırlı tutuldu mu? ____________________________
13. Sert zeminlerde geçirimli malzemeler kullanıldı mı? _________
14. Aydınlatma da kullanılan ekipmanlar enerji tasarruflu mu? ____
15. Tasarımda güneş ve rüzgar enerjisi değerlendirildi mi? (güneş
enerjisi ile çalışan aydınlatma elemanları, su pompalarının
kullanımı gibi) _______________________________________
16. Uçucu Organik Madde emisyonu düşük yapıştırıcı, dolgu
macunu, boya ve cilalar tercih edildi mi? __________________
İNŞAAT / UYGULAMA
1. İnşaat sırasında geçirimliliği azaltan, dolayısıyla erozyona neden
olan toprak sıkışması önlendi mi? _________________________
2. İnşaat faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik önlendi mi? ________
3. İnşaatla bağlantılı aktivitelerin etkilerinin azaltılması için
önlemler alındı mı? ____________________________________
4. İnşaat sırasında zarar görmüş toprak iyileştirildi mi? __________
5. Daha önceki gelişimlerden zarar görmüş toprak iyileştirildi mi? _
6. İnşaat ve hafriyat atıkları çöp alanlarına gönderilmek yerine
alanda değerlendirildi mi? _______________________________
7. İnşaat sırasında çıkan bitki örtüsü, kaya ve toprak kullanılarak
geri dönüşümleri sağlandı mı? ____________________________
8. Uygulama sırasında alanın fiziksel yapısı korundu mu? ________
Şekil 9.1 (devam) : Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Tasarım ve Uygulama
Değerlendirme Kontrol Listesi.
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BAKIM VE YÖNETİM
Evet Hayır
1. Uzun vadede sürdürülebilirliğin sağlanması için alan bakım
planlaması yapıldı mı? __________________________________
2. Geri dönüştürülebilecek melzemelerin toplanıp saklanması için
uygun alanlar sağlandı mı? ______________________________
3. Tüm peyzaj ve dış mekan operasyon ve bakımında enerji
tüketiminin azaltılması için girişimlerde bulunuldu mu? _______
4. Bakımda yakıt tasarruflu araçların kullanımı sağlandı mı? ______
5. Peyzaj bakım aktivitelerinde sera gazı ve hava kirtetici
maddelerin oluşumu azaltıldı mı? _________________________
6. Alandaki uygulama ve bakım sırasında ortaya çıkan organik
maddelerin geri dönüşümü sağlanıyor mu? __________________
7. Ekosisteme zarar verecek kimyasal ilaçlamalardan
kaçınılıyor mu? _______________________________________
8. Kimyasal yerine organik gübre kullanılıyor mu? ______________
İNSAN SAĞLIĞI VE İYİLİĞİ
1. Gelişimin, bölge halkına ekonomik ve sosyal getiriler sağlıyor
mu? (İş imkanı sağlama gibi) ____________________________
2. Gelişimin bölgeye getirileri vurgulanarak, alan kullanımı
destekleniyor mu? ____________________________________
3. Sürdürülebilirlik anlayışının gelişimi ve bu konuda eğitim
destekleniyor mu? ____________________________________
4. En uygun alan erişimi ve yön bulma sistemi sağlandı mı? _____
5. Alanın güvenli olması için gerekli önlemler alındı mı? ________
6. Dış mekan fiziksel aktiviteleri için uygun alanlar sağlandı mı? _
7. Ruhsal yenilenme için yeşil alan manzaraları ve sessiz alanlar
sağlandı mı? _________________________________________
8. Sosyal iletişim için uygun alanlar sağlandı mı? ______________
9. Etkili ve yeterli aydınlatma yapıldı mı? ____________________
10. Işık kirliliği önlendi mi? ________________________________
Şekil 9.1 (devam) : Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Tasarım ve Uygulama
Değerlendirme Kontrol Listesi.

263

TOPLUM SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE REFAHI İÇİN
TASARIM VE UYGULAMA DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
ALAN TASARIMI
Evet Hayır
1. Kullanım içeren düzenlenmiş alanlarının, elektrik hatları yakınında
olması gibi, birbiriyle uyumsuz olabilecek öğelerin yan yana gelmemesi
sağlandı mı? _______________________________________________
2. Yaya dolaşım hattında kullanıcılar için takılma veya devrilme riski
oluşturabilecek yapısal öğelerin kullanılmamasına dikkat edildi mi? ___
3. Tasarımın, kuytu, suç islenmeye elverişli olabilecek, suçluların
gizlenebilecekleri, görüşün engellendiği mekanlar oluşturması
önlendi mi? _______________________________________________
4. Dik yamaç veya kot farkının fazla olduğu alanların kenarlarında,
düşmeyi engelleyici bariyerler kullanıldı mı? _____________________
5. Cazip tehlikeler olarak adlandırılan öğelere erişim engellendi mi? (Su
öğelerinin yakınındaki çocuk oyun alanlarında, kapı, çit vb. erişim
önlemlerinin alınması gibi) ___________________________________
6. Tasarlanan alanla, yol ve diğer yapılar arasında yeterli mesafe
bırakıldı mı? ______________________________________________
7. Birbirleriyle çelişebilecek kullanımlar arası tampon bölgeler oluşturuldu
mu? (örneğin aktif spor alanları ile dinlenme alanlar arasında,
otoparklar ve kullanım alanları arasında) ________________________
REKREASYON ALANLARI
1. Aktif rekreasyon alanları planlamasında; spor alanlarının konumları,
diğer kullanımlarla ilişkisi değerlendirilerek seçildi mi? ___________
2. İlgili spor için gerekli pota, kale, file gibi ekipmanların, teknik
özelliklerinin uygunluğu ve güvenliği kontrol edildi mi? ___________
3. Seçilen zemin malzemesi kullanımlara uygun mu? ________________
4. Yeterli drenaj sağlandı mı? ___________________________________
5. Tesislerin etrafinda gerekli çit ve kapılar kullanıldı mı? ____________
6. Aktif rekreasyon içeren kullanım alanları etrafinda 9m, engel
içermeyen, açık bölge bırakılıp; alana ulaşımı sağlayan yol dışında, bu
9m açık alan içinde, yaya ve araç yolu bulunmaması sağlandı mı? ___
7. Parkur tasarımında; aynı parkuru kullanabilecek yayalarla
bisikletlilerin, hareket yönü ve sınırları belirgin mi? ______________
8. Güzergahlarda, doğal ve insan yapısı tehlikeli alanlara giriş çıkışlarda
kontrol sağlandı mı? _______________________________________
9. Dik yamaç kenarlarından geçen parkurlarda, korkuluk, duvar ve
uyarıcı tabelalar kullanıldı mı? _______________________________
10. Plaj, yüzme havuzu, doğal veya yapay su öğeleri içeren rekreasyon
alanlarında derinlik bildiren, yüzmenin uygun olmadığı yerlerde
“yüzmek yasaktır” uyarısını içeren tabelalar kullandı mı? __________
11. Bu öğelere çocukların kontrolsuz erişimini engelleyici önlemler
alındı mı? ________________________________________________
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ÇOCUK OYUN ALANLARI
Evet Hayır
1. Gerekli önlemlerin alınabilmesi için, alanların konumlarına göre
potansiyel tehlikeler belirlendi mi? _______________________
2. Hemen yakınında araç yolu, göl, akarsu, yamaç ve benzeri
tehlikeler varsa, bu bölgelere çocukların kontrolsuz erişimini
engelleyici önlemler alındı mı? _________________________
3. Tasarımında çocukların güneş altında, açıkta kalmamaları için
gölgelik alanlar sağlandı mı? ____________________________
4. Alan genelinde, özellikle de oyun ekipmanlarının altı ve
çevresinde, su birikimlerinin önlenmesi için iyi bir drenaj
sağlandı mı? _________________________________________
5. Seçilen bitki materyali uygun mu? (dikenli, zehirli türlerin
kullanılmamasına dikkat edildi mi?) ______________________
6. Alanın erişilebilir ancak giriş çıkışların rahat olduğu kadar
kontrollü de olmaları sağlandı mı? ________________________
7. Yaş gruplarına uygun tasarım yapıldı mı?
2-5 yaş arası ve 5-12 yaş arası çocuklar için ayrı oyun alanları
bulunuyor mu? _______________________________________
8. Yaş gruplarına göre ayrılmış bölgelerin, tasarım ve
ekipmanlarının ölçeği ile farkı belirgin mi? _________________
9. Bu farklı alanlar, bitkisel çit gibi bir tampon bölgeler ile
birbirlerinden ayrıldı mı? _______________________________
10. Fiziksel aktivitelerle, kum havuzları gibi daha az hareket içeren
çelişen aktivitelerin farklı bölgelerde, birbirlerinden ayrı
yerlerde olmaları sağlandı mı? ___________________________
11. Talebin fazla olduğu oyun ekipmanları, uzun sıraların
oluşmasını önlemek için alanın değişik noktalarına dağıtıldı mı?
12. Sırada beklenmesi, oyun ekipmanlarının amaç dışı
kullanılmaması gibi genel davranış kurallarını belirten uyarı
tabelaları kullanıldı mı? ________________________________
13. Yetişkin gözetiminin sağlanabilmesi için, görüşün
engellenmemiş olması, kör noktaların kalmaması, tünel ve
benzeri bölmelerin pleksi gibi saydam malzemelerle yapılarak
yetişkinlerin oyun alanlarındaki çocuklarını rahatlıkla
görebilmeleri sağlandı mı? ______________________________
14. Ekipmanların, 2.5 m’den yüksek olmamasına dikkat edildi mi? _
15. 75 cm’den yüksek oyun ekipmanları arasında en az 2.75 m
mesafe bırakıldı mi? ___________________________________
16. Çocukların sıkışabileceği oyun ekipmanlarında, korkuluklar
veya tırmanma merdivenleri arasındaki açıklıkların 9 cm’den dar
vaya 22 cm’den geniş olmasına dikkat edildi mi? ____________
17. Platform ve rampalar gibi yükseltilmiş zeminlerde düşmeyi
engelleyici korkuluklar kullanıldı mı? _____________________
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ÇOCUK OYUN ALANLARI (DEVAMI)
Evet Hayır
18. Amaç dışı kullanımın engellenmesi için, örneğin tırmanılmaması
gereken yerlerde tırmanılabilir yüzeyler olmamasına özen
gösterildi mi? ________________________________________
19. Açıklık, aralık, kırık, çatlak, eksik, paslanmış parçalar, açık
kanca veya çıkıntılı cıvata uçları, sivri uç ve kenarların
olmaması için yeterli kontrol yapıldı mı? __________________
20. Alan genelinde, özellikle de düşme bölgelerinde kullanılan
zemin malzemesi uygun mu? (drenaji iyi sağlanmış zeminler
için uygun malzemeler; en az 30 cm talaş, malç, kum veya
küçük yuvarlak çakıldır) _______________________________
21. Özellikle oyun ekipmanlarının altındaki zeminin, asfalt, beton
gibi sert yüzeyler olmamasına dikkat edildi mi? _____________
22. Oyun ekipmanlarının altında, ekipmanların çevresinden her
yönde, 2m daha geniş tutulan koruyucu zemin kullanıldı mı? __
23. Zeminde takılıp düşmelere neden olabilcek öğelerin olmamasına
dikkat edildi mi? ______________________________________
24. Özellikle oyun ekipmanlarının beton pabuçlarının açıkta
kalmamış olmasına özen gösterildi mi? ___________________
ARAÇ VE YAYA YOLLARI
Evet Hayır
1. Yol kenarlarında kullanılan bitkilerin, tabelaları kapatmamasına,
görüş mesafesini ve açısını kısıtlamamasına dikkat edildi mi? ___
2. Kavşaklarda kullanılan bitkiler, görüşü engellemeyen, alçak bitki
türleri mi? ____________________________________________
3. Mevcut yollara bağlantı planlarını içeren projelerde, trafik kontrol
gereçlerinin teknik bilgilerine uyuldu mu? __________________
4. Gerekli yer ve durumlarda, kalıcı veya geçici uyarı işaretleri
kullanıldı mı? _________________________________________
5. Uygun bitki seçimi ve bakım ile, tehlike unsuru olabilecek
döküntüler önlendi mi, önlenmesi için plan yapıldı mı?_________
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SOKAKLAR
Evet Hayır
1. Kaygan olmayan, uygun döşeme malzemeleri seçildi mi? _____
2. Düşme tehlikesi yaratabilecek durumları ortadan kaldırmak veya
mevcut tehlikeye dikkat çekerek önlemek için uyarıcı tabelalar
kullanıldı mı? ________________________________________
3. Yayalar için açık, engelsiz yol sağlandı mı? ________________
4. Kaldırım - yol bağlantı noktalarında, yapısal ve bitkisel
materyalin görüşü engellemesi önlendi mi? _________________
5. Kot farkı olan yerlerde korkuluk ve trabzanlar kullanıldı mı? ___
6. Yeterli aydınlatma yapıldı mı? ___________________________
7. Yeterli drenaj sağlandı mı? _____________________________
8. Zeminde takılıp düşme tehlikesi yaratabilecek kot farklarının
olmamasına özen gösterildi mi? __________________________
9. Mazgallar zeminle aralarında yükseklik farkı olmayacak ve
oynamayacak şekilde yuvalarına tam oturuyor mu? __________
10. Ağaç ızgaralarının konum ve uygulaması, takılıp düşmelere
neden olmayacak şekilde yapıldı mı? _____________________
11. Kaldırımlarda, yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olacak,
yürüme yolu üzerinde engel, yaya hareketini kısıtlayan çit, bitki,
donatı vb. öğelerin olmamasına dikkat edildi mi? ____________
OTOPARKLAR
Evet Hayır
1. Araçların, kaldırım ve diğer araç olmayan alanlarda yayalara
çarpmalarını önlemek için yeterli bariyer kullanıldı mı? ________
2. Araç trafiği ile çevrili mekanlar, tampon bölgeler veya
bariyerlerle korundu mu? ________________________________
3. Otoparklarla kaldırım arasında güvenli bağlantı sağlandı mı? ____
4. Otoparkların tasarımı, araçların yola, ana dolaşım arterlerine veya
girişe geri geri çıkmalarını gerektirmeyecek şekilde yapıldı mı? _
5. Yeterli drenaj sağlandı mı? ______________________________
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TESVİYE, DRENAJ VE EROZYON KONTROLÜ
Evet Hayır
1. Tesviye çalışmalarının yapıldığı alanlar, geçici olarak çitle
çevrildi mi? __________________________________________
2. Yamaçlarda güvenli şev açısı sağlandı mi? (Gevşek toprak
yığınının dengeli, durağan kalabileceği maksimum eğim veya açı
olan güvenli şev açısı 25 – 40 derece arasındadır) ____________
3. Tesviye, ani kot farkları olmayacak şekilde, homojen yapıldı mı?
4. Tesviyenin bir bölgede yapılıp, alan genelinde bölgeler arasında
kot farkları bırakılmamasına özen gösterildi mi? ______________
5. Eğim binalardan ters yöne, dışa doğru verildi mi? _____________
6. Yağmur suyunun birikiminin engellenip, kontrollü bir şekilde,
yapıların aksi yönünde drene edilmesi sağlandı mı? ___________
7. Toprak altı drenaj sistemlerinin planlama ve uygulamaları
sırasında, gider ve kanalizasyon bağlantıları uygun şekilde
yapıldı mı? ___________________________________________
8. Atık, yüzeysel akışla kirlenmiş suyun, temiz su kaynaklarına
karışmaması için önlemler alındı mı? ______________________
9. Gerekli yerlerde derin köklü bitkiler ve ağların kullanımı ile
erozyon kontrol altına alındı mı? __________________________
AYDINLATMA
Evet Hayır
1. Hem genel olarak alan, hem de dolaşım hatları, yürüme ve araç
yolları, giriş çıkışlar, basamaklar, rampalar, duvarlar, tabelalar
ve benzeri yapılar, alçak ve yüksek aydınlatma elemanları ile
yeterince aydınlatıldı mı? _______________________________
2. Aydınlatma elemanlarının montajı gerekli teknik kurallara
uygun olarak yapıldı mı? _______________________________
3. Dış mekan aydınlatmada elemanların konumları, yaydıkları
ışığın miktarı, zamanı, süresi ve rengi dikkatle planlandı mı? __
4. Kullanıcıların görme ve görünebilmeleri sağlandı mı? _______
5. Karanlık, kuytu alanların kalmamasına dikkat edildi mi? ______
6. Kullanılması istenmeyen bölgelerde, o bölgelerin kullanıma açık
veya güvenli olduğu izlenimini verebilecek aydınlatma
yapılmamasına özen gösterildi mi? _______________________
7. Az sayıda yüksek voltajlı aydınlatma elemanları yerine, düşük
voltajlı elemanların sayıca daha çok kullanımı ile, gölge
oluşumu ve aşırı parlaklık önlendi mi? ____________________
8. Aydınlatma elemanlarının bitkiler tarafından kapatılmamasına,
hem yerleştirilirken hem de bakımları sırasında dikkat edildi mi?
9. Elektrik hatlarının toprak altında yeterli derinlikten geçmesi
sağlandı mı? _________________________________________
10. Yüzeyde, açıkta kablo kalmamasına dikkat edildi mi? ________
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BİTKİLENDİRME
Evet Hayır
1. Alanda amaçlanan kullanıma uygun türler seçildi mi? _________
2. Mevcut bitkiler arasında, tehlikeli olabilecek türler belirlenerek
gerekli önlemler alındı mı? ______________________________
3. Kullanıcı aktivitelerinin dikenli veya zehirli bitkilere, zayıf
dallara, aşırı ağaç döküntüsüne yakın olmaması sağlandı mı? ___
4. Zayıf, kurumuş, sığ ve sıkışık köklü veya dal yapısı zayıflamış
ağaçların devrilmemesi; dalların düşmemesi için, ağaç destekleri
veya budama gibi gerekli ve yeterli önlemler alındı mı? ________
5. Yayaların düşmesine ve araçların kaza yapmasına neden olan
meyve ve aşırı yaprak döküntüsü olan türlerin, kaldırım ve
yolların yakınında kullanılmamalarına dikkat edildi mi? _______
6. Bitkilerin düzenli bakım ve budamalarının yapılması için program
oluşturuldu mu? _______________________________________
SULAMA
Evet Hayır
1. Fıskiyeler ve sulama başlıklarının konumları ve sulama açıları,
istenmeyen alanların ıslanmasını önleyecek şekilde ayarlandı mı?
2. Sulama ekipmanlarının yüksekliklerinin, takılıp düşmelere neden
olmayacak şekilde olmasına dikkat edildi mi? _______________
3. Aşırı sulamanın göllenmelere neden olmaması için, sulama süre
ve miktarı ayarlandı mı? ________________________________
SERT ZEMİN
Evet Hayır
1. Yeterli tesviye ve drenaj yapıldı mı? _______________________
2. Döşeme malzemelerinin altında, çökmeleri önleyici alt katmanlar,
seçilen malzemenin cinsine göre uygun ve yeterli yapıldı mı? ___
3. Özellikle ıslanınca kaygan olan döşeme malzemelerinin
kullanılmamasına dikkat edildi mi? ________________________
4. Bitmiş zeminde yükseklik farklarının olmaması sağlandı mı? ___
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DIŞ MEKAN YAPISAL ELEMANLARI
Evet Hayır
Duvarlar
1. İstinat duvarlarının devrilme riskini önlemek için, teknik
bilgilere uygunlukları (yeterli pabuç, güçlendirme ve drenaj)
sağlandı mı? ___________________________________
Merdivenler
2. Kaygan olmayan uygun döşeme malzemesi kullanıldı mı? _____
3. Basamak yükseklik, genişlik ve derinliklerinde uygun ölçüler
sağlandı mı? (rıht yüksekliği, maksimum 17.5 cm, minimum 10
cm, minimum basgıç genişliği 27.5 cm olmalıdır) ___________
4. Basamaklarda su birikmesi ve buzlanma olmaması için yeterli
drenaj ve eğim sağlandı mi? (arkadan öne doğru, %2 lik bir
eğim verilmelidir) ____________________________________
5. Gerekli yerlerde trabzan ve korkuluklar kullanıldı mı?1 _______
6. Trabzan ve korkuluk boyutları, konumları ve dikmeleri
arasındaki mesafe güvenli mi?2 __________________________
Rampalar
7. Engelliler, bisikletliler ve çocuk arabaları için yolların kaldırımla
kesiştiği noktalarda, rampa bulunuyor mu? _________________
8. Rampaların eğiminin çok dik veya yetersiz olmamasına dikkat
edildi mi?3 __________________________________________
9. Rampaların, mümkün olan en az eğimde tasarlanması sağlandı
mı? (Rampanın alt kısmı ile üst kısmı arasındaki kot farkı
maksimum 0.75m olmalıdır) ____________________________
10. Rampalardan yaya yoluna, oluklara veya yola geçişler aynı
hizada mı? __________________________________________
11. Ani, tutarsız yükseklik farklarının olmamasına dikkat edildi mi?
12. Yayaların rampaya dik yürümeyeceği durumlarda rampalar tek
yöne eğimli; yayaların yürüme hattı üzerinde bulunan veya
trabzan veya korkuluk içermeyen rampalar üç yöne eğimli
olarak tasarlandı mı? __________________________________
13. Rampaların alt ve üst kısımlarında sahanlık bulunuyor mu? ____
14. Sahanlıkta, drenaj için %2 eğim sağlandı mı? _______________
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Genişliği 1.1m’yi geçen basamakların iki kenarında kesintisiz trabzan olması gereklidir.
Basamakların her noktasından 0.75 m içinde ulaşılabilecek bir trabzan olması için basamak
ortalarında da trabzan olmalıdır. Genişliği 1.1 m’den az olan basamaklarda sadece bir trabzan
kullanılabilir.
Trabzanlar alt ve üst basamaktan en az 30 cm artı bir basgıç kadar devam etmeli ve bu kısımlar yere
parallel olmalıdır. Trabzan ve duvar arasında en az 4 cm aralık olmalıdır. Trabzanın tutulacak
kısmının üstü basgıçlardan 85 cm – 105 cm mesafe arasına monte edilmiş olmalıdır. Trabzanların
bitiş noktaları ya yuvarlatılmış olmalı ya da yere, duvara veya dikmeye doğru yumuşak bir biçimde
döndürülmüş olmalıdır.
Eğimi %5’ten fazla olan alanlar, rampa olarak kabul edilir. Rampaların maksimum eğimi 1:12
olmalıdır. Minimum rampa genişliği 1m olmalıdır.
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DIŞ MEKAN YAPISAL ELEMANLARI (DEVAM)
Evet Hayır
15. Sahanlık genişliğinin en az bağlantılı olduğu rampa kadar olması
sağlandı mı? ___________________________________
16. Sahanlık uzunluğunun en az 1.5m olması sağlandı mı? ________
17. Rampa sahanlıkta yön değiştiriyorsa, 1.5m x 1.5m olan
minimum sahanlık ölçüleri sağlandı mı? ___________________
18. Çapraz eğimli rampa ve sahanlık yüzeylerinin çapraz
eğiminin %2’den fazla olmamasına dikkat edildi mi? _________
19. Yükseltisi 0.15m’yi aşan rampalarda veya 1.8m den daha uzun
olan rampalarda, rampanın her iki tarafinda trabzan
kullanıldı mı? ________________________________________
20. Trabzanların boyutları, konumları ve dikmeleri arasındaki
mesafeler uygun mu? __________________________________
Korkuluklar
21. Dış mekan merdiven sahanlıkları, rampaların, terasların, yamaç
kenarlarının ve tehlikeli olabilecek öğelerin çevresinde
korkuluklar kullanıldı mı? ______________________________
22. Yüksekten geçen yürüme yollarının açık taraflarında, yaya
yolundan alçakta olan kota düşmeleri engellemek için
konumlandırılmış korkuluk sistemleri bulunuyor mu? ________
23. İstinat duvarının herhangi bir tarafinda kot farkının 0.75m yi
geçtiği, ve bu istinat duvarlarının üst kısmının, yaya yolu,
otopark alanı veya özel araç yoluna 1m’den yakın olduğu
durumlarda, duvar boyunca korkuluk bulunuyor mu? ________
24. Korkulukların, bitişik yaya yolundan dikey olarak 1.1m
yüksekliğinde yapılmasına dikkat edildi mi? ________________
25. Açık korkulukların, korkuluk çubukları veya açıklıkları,
aralarından 10cm çapında bir kürenin geçemeyeceği sıklıkta mı?
26. Korkulukların montajları uygun, sağlam olacak şekilde
yapıldı mı? __________________________________________
Veranda ve Gölge Yapıları
27. Veranda ve gölge yapılarının, temel yapısal prensiplere; gerekli
yapı detaylarına uygunlukları sağlandı mı? _________________
28. Kullanılan bağlantı elemanları ve montajları kontrol edildi mi? _
Kapılar ve Çitler
29. Tehlikeli alanlara giriş çıkışın yeterli derecede kontrol
edilebilmesini sağlayan yapısal elemanlar olan kapı ve çitler,
gerekli yerlerde kullanıldı mı? ___________________________
30. Bağlantı ve montajları uygun şekilde yapıldı mı? ____________
31. Devrilme, rüzgarla istenmeyen zaman ve yönde hareket
etmelerinin önlenmesi için gerekli önlemler alındı mı? ________
Şekil 9.2 (Devam) : Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Refahı İçin Tasarım ve Uygulama
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DIŞ MEKAN YAPISAL ELEMANLARI (DEVAM)
Evet Hayır
Peyzaj Sınır Elemanları
32. Yoğun yaya trafiği olan; yaya yolu - çim alan - bitkisel alan
geçiş bölgelerinde kullanılan peyzaj sınır elemanlarının
konumları ve yükseklikleri, takılıp düşmelere neden olmayacak
şekilde ayarlandı mı? __________________________________
Ağaç Destekleri
33. Ağaç desteklerinin, yayaların hareketini kısıtlayıp, engelleyecek;
yayaların araç yolunu kullanmalarını zorunlu hale getirecek
şekilde olmamasına dikkat edildi mi? _____________________
Tabelalar
34. “İnşaat Alanı”, “Dik Yamaç”, “Sığ Su”, “Hız Tümseği” gibi
uyarı tabelalarının gerekli olduğu potansiyel tehlike alanları
belirlendi mi? ________________________________________
35. Belirlenen tehlikelere dikkat çekerek uyarı sağlayacak tabela ve
işaretler, görülebilecek yerlerde kullanıldı mı? ______________
36. Tabelaların montajları uygun şekilde yapıldı mı ve devrilme,
uçma riskine karşı önlemler alındı mı? ____________________
MALİ ZARARLAR
Evet Hayır
37. Özellikle kurak iklimli ve ormanlık bölgelerde, yangın
tehlikesini azaltacak; yangınların yayılıp mülklere zarar
vermesini önleyecek; koruma alanları, yangın şeritleri, bazı
ağaçların seyreltilmesi, yangının ilerlemesini bölmek için yapı
ve yolların stratejik konumlandırılmaları ve stratejik sulamayı
içeren etkili koruma alanı tasarım teknikleri uygulandı mı? ____
38. Dolgu ve hafriyat çalışmalarında, alt yapı tesislerinin zarar
görmemesine dikkat edildi mi? __________________________
39. Çalışmalar sırasında zarar gören alt yapı tesisleri belirlenerek,
gerekli onarımları yapıldı mı? ___________________________
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Kontrol listelerinin, peyzaj mimarlığı tasarım ve uygulamalarında bir rehber olarak
kullanımının yanı sıra, Türkiye’de peyzaj mimarlığı mesleği ve uygulamalarında
niteliğin

yükseltilebilmesi

için,

öncelikle

toplumun,

hizmetleri

yetkin

profesyonellerden almalarının önemi konusunda bilinçlendirilmesi; avantajları
konusunda bilgilendirilmesi gerektiği sonucuna da varılmıştır.
Nasıl sağlık hizmetlerinin uzman hekimlerden alınmasının kabul edilmiş avantajları
biliniyorsa;

peyzaj

mimarlığı

çalışmalarının

da

uzmanlığı

garantilenmiş

profesyoneller tarafından yapılmasının sağlayacağı yararların topluma tanıtılmasının,
önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.
Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için yasalarla belirlenmiş bir
düzenlemenin bulunmadığı; bir çeşit iç denetim sisteminin uygulandığı yedi ülkede;
Yeni Zelanda, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda, İsveç ve Norveç’te görülen,
sadece odanın belirlediği mesleğe kabul koşullarını yerine getirmiş profesyonel
üyelere verilen özel ünvanlarla, hizmetlerin, nitelik ve yetkinlikleri garantilenmiş
olan bu profesyonellerden alınmasının teşvik edildiği sistemin, uygulanabilir bir
sistem olduğu düşünülmektedir.
Peyzaj Mimarları Odası’nın vereceği, “Kayıtlı Peyzaj Mimarı” özel ünvanıyla,
meslek çalışmalarında nitelikleri ve yetkinliği garantilenmiş olan profesyonellerin
tercih edilemesinin teşvik edilmesi; toplumun, mevcut düzenlemelerde var olan,
kamu projelerinin oda üyesi peyzaj mimarları tarafından yapılması gereğinin, özel
projelerde de uygulanması konusunda bilinçlendirilmesi ile, zaman içinde mesleğin
çoğunlukla bu yetkin profesyoneller tarafından uygulanacağına; bağlantılı olarak da
uygulamalarda yüksek niteliklerin sağlanacağına; çevrenin ve toplumun sağlığı,
güvenliği ve refahının korunabileceğine inanılmaktadır.
Uzun vadede, gerekli altyapının oluşturulmasının ardından, profesyonellerin mesleki
yeterliliklerinin belirlenebileceği bir sınav uygulamasının düzenlenmesi ile, mesleki
çalışmaların belirli standartlara uygun olarak yapılmasının garantileneceği; bu
uygulamanın, niteliklerini kanıtlamış profesyonellerin uluslararası platformda
tanınmalarını, kabul edilmelerini ve aranmalarını sağlayacağı düşünülmektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin mühendislik dallarına getirdiği yetkinlik sınavı
uygulaması benzeri bir sınavla, başarılı olan profesyonellere verilebilecek “Yetkin
Peyzaj Mimarı” ünvanı, yukarıda değinilmiş olan yedi ülkedeki özel ünvanlı peyzaj
mimarları gibi, profesyonel kalitenin ve güvenin bir göstergesi olacaktır.
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konuları ve bilgi başlıklarını içeren müfredat.

EK M : Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA üyesi yetmiş ülkenin
peyzaj mimarları derneklerinin kuruluş yılları.
EK N :

Anket çalışmasına katılan ülkelerin peyzaj mimarları derneklerinin
sorulara verdiği cevaplar.

EK O :

IFLA üyesi ülkelerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki düzenlemeler
hakkındaki elde edilen bilgilerin grafiksel analizi.
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EK A : IFLA üyesi yetmiş ülkenin peyzaj mimarları derneklerinin internet
sitesi ve elektronik posta adresleri (IFLA, 2012).
IFLA AFRİKA BÖLGESİ ÜLKELERİ
Fas

Assocaition Architectes-Paysagistes du Maroc, AAPM
http://www.aapm.ma/
aapm.paysagistes@gmail.com

Güney Afrika

The Institute of Landscape Architects of South Africa, ILASA

http://www.ilasa.co.za/
ilasa@ilasa.co.za, herman@work-room.co.za
Kenya

Architectural Association of Kenya, AAK
http://aak.or.ke/
lariak@nbi.ispkenya.com, aak@aak.or.ke

Malavi

Malawi Institute of Landscape Architects (kurulum aşamasında)

bglkhonje@yahoo.com
Nijerya

Society of Landscape Architects of Nigeria, SLAN
bimfod@yahoo.com

IFLA AMERİKA BÖLGESİ ÜLKELERİ
A.B.D.

American Society of Landscape Architects, ASLA
www.asla.org
info@asla.org, mhanson@asla.org

Arjantin

Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas, CAAP
http://www.caapaisajistas.org.ar/
secretaria@caapaisajistas.org.ar, info@caapaisajistas.org.ar

Bermuda

Bermuda Association of Landscape Architects, BALA
vhl@logic.bm

Bolivya

Sociedad de Arquitectos Paisajistas, Ecología y Medio
Ambiente, SAPEMA
ecadstudio@hotmail.com

Brezilya

Associacao Brasileira de Arquitetos Paisagistaas, ABAP
http://www.abap.org.br/
abap@abap.org.br

Ekvator

Sociedad de Arquitectos Paisajistas del Ecuador, SAPE
http://www.sapeecuador.com.ec/
admoncayo@utpl.edu.ec

Kanada

Canadian Society of Landscape Architects, CSLA
http://www.csla-aapc.ca/
info@csla.ca

Alberta

Alberta Association of Landscape Architects, AALA
www.aala.ab.ca
aala@aala.ab.ca, rob.marchak@edmonton.ca
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Atlantik Bölgeleri

Atlantic Provinces Association of Landscape Architects, APALA

www.apala.ca
info@apala.ca, edward@ekistics.net
British Columbia

British Columbia Society of Landscape Architects, BCSLA
www.bcsla.org
dmin@bcsla.org, pawel@dkl.bc.ca

Manitoba

Manitoba Association of Landscape Architects, MALA
www.mala.net
malaoffice@shaw.ca, emeka@nadi-design.com

Northwest

Northwest Territories Association of Landscape Architects,
NWTAL

nwtala@gmail.com, fergusonm@shaw.ca
Nunavut

Nunavut Association of Landscape Architects, NuALA
nualainfo@gmail.com, cdelong@gov.nu.ca

Ontario

Ontario Association of Landscape Architects, OALA
www.oala.on.ca
oalaadmin@oala.ca

Quebec

Association des Architectes Paysagistes du Québec, AAPQ
www.aapq.org
info@aapq.org, aquel.penalosa@bell.net

Saskatchewan

Saskatchewan Association of Landscape Architects, SALA
www.sala.sk.ca
ttumach@dillon.ca, trevor.tumach@aecom.com

Kolombiya

Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas, SAP
http://www.sapcolombia.org/

Kostarika

Asociacion de Paisajistas de Costa Rica, ASOPAICO

Meksika

Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Mexico, SAPM
http://www.sapm.com.mx/

Paraguay

Sociedad Paraguaya de Arquitectura del Paisaje, SPAP

Peru

Asociacion Peruana de Arquitecture del Paisaje, APP
http://www.paiperu.org/

Porto Rico

Instituto de Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico
www.caappr.org

Şili

Instituto Chileno de Arquitectos del Paisaje, ICHAP
http://www.ichap.cl/

Uruguay

Asociacion Uruguaya De Arquitectura De Paisage, AUDADP

http://audadp.org.uy/
ossimon@adinet.com.uy
Venezuella

Sociedad Venezuelana de Arquitectos Paisajistas, SVAP
svaporg@gmail.com
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IFLA ASYA VE OKYANUSYA BÖLGESİ ÜLKELERİ
Avustralya

Australian Institute of Landscape Architects, AILA
http://www.aila.org.au/
admin@aila.org.au

Çin

Chinese Society of Landscape Architecture, CHSLA
http://www.chsla.org.cn/
chsla@sohu.com, chsla@vip.sina.com

Endonezya

Indonesia Society of Landscape Architects, ISLA
http://www.landscape-isla.org/
info@landscape-isla.org, pniali@yahoo.com

Filipinler

Philippines Association of Landscape Architects, PALA
http://www.pala.org.ph/
secretariat@pala.org.ph, pala_org@yahoo.com.ph

Hindistan

Indian Society of Landscape Architects, ISOLA
http://isola.org.in
society_landscape@yahoo.co.in

Hong Kong

Hong Kong Institute of Landscape Architect, HKILA
http://www.hkila.com/v2/
secretary@hkila.com

İran

Iranian Society of Landscape Professions, ISLAP
www.islaponline.org
ifla@islaponline.org

Japonya

IFLA-Japan
http://www.jila-zouen.org/
jifla@zat.att.ne.jp

Kore

Korean Institute of Landscape Architecture, KILA
http://www.kila.or.kr/
kila96@chol.com

Malezya

Institute of Landscape Architects Malaysia, ILAM
http://www.ilamalaysia.org/
ilamalaysia@hotmail.com, ilamalaysia1981@gmail.com

Singapur

Singapore Institute of Landscape Architects, SILA
http://www.sila.org.sg/website/
admin@sila.org.sg, secretariat@sila.org.sg

Sri Lanka

Sri Lanka Institute of Landscape Architects, SLILA
sankauw@slt.lk, sankauw@gmail.com

Tayland

Thai Association of Landscape Architects, TALA
http://www.tala.or.th/tala/
tala@tala.or.th

Tayvan

Taiwan Landscape Architects Society
epdc2000@ms42.hinet.net

Yeni Zelanda

New Zealand Institute of Landscape Architects, NZILA
http://www.nzila.co.nz/
info@nzila.co.nz
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IFLA AVRUPA BÖLGESİ ÜLKELERİ
Almanya

Bund Deutscher Landschafts Architekten, BDLA
http://www.bdla.de/
info@bdla.de, info@bak.de
petra.baum@bdla.de, ingeborg.paland@bdla.de

Avusturya

Österreichische Gesellschaft für Landschaftsplan, OGLA
http://www.oegla.at/
sekretariat@oegla.at

Belçika

Association Belge des Architectes de Jardin et Paysagistes,
ABAJP
http://www.abajp.be/
info@bvtl.be; info@abajp.be

Bulgaristan

Bulgarska Asiciacia Landshaftna Arxitektura, BALA
http://www.ula-bg.com/
kyo@dir.bg, emil.galev@mail.bg, emil.galev@abv.bg

Çek Cumhuriyeti

Czech Landscape and Garden Society, CZLA
http://www.szkt.cz/
kancelar@szkt.cz, hajdova.tatana@brno.cz
kurz@zakurz.cz, marekroundup@volny.cz

Danimarka

Danske Landskabsarkitekter, DL
http://www.landskabsarkitekter.dk/
dl@landskabsarkitekter.dk

Estonya

Eesti Maastikuarhitektide Liit, EMAL
http://www.maastikuarhitekt.ee/
juhatus@maastikuarhitekt.ee

Finlandiya

Finlands Landskapsarkitektförbund, MARK
http://www.m-ark.fi/
mark@m-ark.fi, jasenrekisteri@m-ark.fi

Fransa

Federation Francaise du Paysage, FFP
http://www.f-f-p.org/fr/
contact@f-f-p.org, f.f.p@wanadoo.fr

Hırvatistan

Croatian Association of Landscape Architects CALA
http://hdka.hr/
hdka@hdka.hr

Hollanda

Nederlandse Vereniging voor Tuin en
Landschapsarchitektuur, NVTL
http://www.nvtl.nl/nl/
info@nvtl.nl, secretariaat@nvtl.nl

İngiltere

The Landscape Institute, LI
http://www.landscapeinstitute.org/
mail@landscapeinstitute.org, lesleym@landscapeinstitute.org

İrlanda

Irish Landscape Institute, ILI
http://www.irishlandscapeinstitute.com/
ili@irishlandscapeinstitute.com
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İspanya

Asociación Española de Paisajistas, AEP
http://www.aepaisajistas.org/
aep@aepaisajistas.org, presidente@aepaisajistas.org

İsrail

Israeli Association of Landscape Architects, ISALA
http://www.land-arch.org.il/
isala@netvision.net.il, alisa@bm-landscape.co.il
igudnof@netvision.net.il

İsveç

Sveriegs Arkitekter
http://www.arkitekt.se/
kansli@arkitekt.se

İsviçre

Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und
Landschaftsarchitektinnen, BSLA
http://www.bsla.ch/output.php
bsla@bsla.ch, pg@pgla.ch

İtalya

Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, AIAPP
http://www.aiapp.net/
segreteria.nazionale@aiapp.net, presidente@aiapp.net
vicepresidente@aiapp.net

İzlanda

Felag Islenskra Landslagsarkitekta, FILA
http://www.fila.is/
info.fila@fila, is, rs@hornsteinar.is
hlins@islandia.is, ritari@fila.is

Latviya

Latvijas Ainavu Arhitekturas Biedriba, LAAB
http://www.laab.lv/jo15/
info@laab.lv

Litvanya

Lietuvos Krastovaizdzio Architektu Sajunga, LKAS
http://www.lkas.lt/
info@lkas.lt

Lüksemburg

Association Luxembourgeoise des Architectes Paysagistes
jweier@pt.lu, info@mcm.public.lu

Macaristan

Magyar Tajepiteszek Szovetsege,
http://www.tajepiteszek.hu/
info@tajepiteszek.hu

Norveç

Norske landskapsarkitekters forening, NLA
http://www.landskapsarkitektur.no/
post@landskapsarkitektur.no, mail@landskapsarkitektur.no

Polonya

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, SAK
http://www.sak.org.pl/
biuro@sak.org.pl, office@sak.org.pl
board@sak.org.pl

Portekiz

Associacao Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, APAP
http://www.apap.pt/
apap@apap.pt, secretaria@apap.pt
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Romanya

Asociatia Peisagistilor din Romania, ASOP
http://www.asop-romania.org.ro/
office@asop-romania.org.ro

Rusya

Association of Landscape Architects of Russia, ALAROS
info@alaros.ru

Sırbistan

Udruzenje pejsažnih arhitekata Srbije, UPAS
http://www.upa.org.rs/
office@upa.org.rs, offiçe@upa.org.yu

Slovakya

Slovak Association of Landscape Architects, SAS
z_sas@euroweb.sk

Slovenya

Drustvo krajinskih arhitektov Slovenije, DKAS
http://www.dkas.si/
info@dkas.si

Türkiye

Peyzaj Mimarları Odası, PMO
http://www.peyzajmimoda.org.tr/
peyzaj@peyzajmimoda.org.tr

Ukrayna

Guild of Landscape Architects of Ukraine, GLAU
http://www.landscape-gildiya.com.ua/
olesya.post@gmail.com, dendrov@meta.ua
skorohod05@yahoo.com

Yunanistan

Panhellenic Association of Landscape Architects, PHALA
http://www.phala.gr/phala/
info@phala.gr
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EK B : Tez çalışması kapsamında yapılan ankete katılım için IFLA üyesi
ülkelerin peyzaj mimarları derneklerine gönderilen davet mektubu
Sayın Meslekdaşım,
İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde Doktora öğrenimimin tez
aşamasındayım.
“Peyzaj Mimarlığı Mesleği ve Uygulamalarında Niteliğin Yükseltilmesine
Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi” başlıklı tez çalışmam kapsamında, Dünya’da peyzaj
mimarlığı mesleğini uygulamadaki standartlar, mesleki lisans, kayıt gereklilikleri ve
çevre ve toplum sağlığı, güvenliği ve refahını koruma konularında araştırma
yapmaktayım.
Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu, IFLA üyesi ülkelerde peyzaj
mimarlığı mesleğinin nasıl uygulandığını belirleyebilmek için bir anket
çalışması yapıyorum.
Ankete katılıp ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleği pratiği ile ilgili bilgilere
ulaşmama yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Lütfen yaklaşık on dakikada tamamlanabilecek ankete katılmak için aşağıdaki link’i
tıklayınız.
Anketi İngilizce, Fransızca, İspanyolca veya Türkçe alabilmek için dil seçiminizi
başlangıçta yapabilirsiniz.
Eğer sorularınız veya yorumlarınız olursa bana zeydemiroz@yahoo.com adresinden
ulaşabilirsiniz.
Katılımınız için çok teşekkür ederim.
Saygılar
Zeynep Demiröz Kıray
Yüksek Peyzaj Mimarı
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EK C : Tez çalışması kapsamında yapılan ankete katılım için IFLA üyesi
ülkelerin peyzaj mimarları derneklerine gönderilen İngilizce
davet mektubu
Dear Sir/Madam,
I am studying my PhD in Landscape Architecture at Istanbul Technical University, in
Istanbul, Turkey.
I am currently writing my doctoral thesis on the topic “A Proposed Approach to
Promote the Quality of the Profession and Practice of Landscape Architecture”.
My research includes the professional practice standards on landscape architecture
around the world; professional licensure and registration requirements; sustainability
and the protection of public health, safety and welfare concepts.
I am conducting a survey to be able to determine how the profession of
landscape architecture is practiced in IFLA member countries.
I have obtained your information through member associations’ directory of IFLA.
I would greatly appreciate if you would participate in my survey and help me gather
information regarding the requirements on the practice of landscape architecture in
your country.
Please click on the link below to take the survey, which should only take about ten
minutes to complete.
If you prefer to take the survey in French or Spanish you can make your language
selection at the beginning.
If you have any questions or comments please contact me at
zeydemiroz@yahoo.com.
Thank you very much for your participation.
Looking forward to hearing from you.
Best Regards

Zeynep Demiröz Kıray
Registered Landscape Architect in Turkey.
Master of Professional Studies Degree - Cornell University, Ithaca, New York.
Master’s in Landscape Architecture - Istanbul Technical University, Turkey.
Bachelor’s in Landscape Architecture - University of Istanbul, Turkey.
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EK D : Tez çalışması kapsamında yapılan ankete katılım için IFLA üyesi
ülkelerin peyzaj mimarları derneklerine gönderilen İspanyolca
davet mektubu
Estimado Senor/Senora,
Estoy estudiando mi doctorado en Architectura del Paisaje en la Univercidad
Technica de Istanbul, en Istanbul, Turkia.
Ahorita estoy escribiendo mi doctorado sobre “Una Propuesta Enfocada en
Promover la Calidad en la Profesion y Calidad de la Arquitectura en Paisaje”
Mi investigacion incluye el estandar profecional en practica sobre la arquitectura
paisajista alrededor del mundo, la licencia professional y las registraciones
requeridas, tan igual al la proteccion de salud al publico, la seguridad y el bienestar
sobre el concepto.
Estoy conduciendo un studio que pueda determiner como la profesion la
arquitectura paisajista es practicada en los paises afiliados a la IFLA.
Yo he obtenido tu informacion por la asociacion afiliada en el directorio de la IFLA.
Yo le agradezeria si usted pudiera participar en mi estudio y apoyarme en reunir
informacion sobre la practica de la arquitectura paisajista en tu pais.
Por favor presione en el link que lo llevara al studio, que no le va ha tomar mas de
diez minutos para completar.
Si prefiere tomar el studio en Frances o en Ingles, puede hacer la seleccion de su
idioma al comienzo del studio.
Si tiene alguna pregunta o comentario por favor contatece conmigo a
zeydemiroz@yahoo.com.
Muchas gracias por su participacion.
Espero escuchar de usted prontamente.
Sinceramente

Zeynep Demiröz Kıray
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EK E : Tez çalışması kapsamında yapılan ankete katılım için IFLA üyesi
ülkelerin peyzaj mimarları derneklerine gönderilen Fransızca
davet mektubu
Cher Collègue,
Je prépare actuellement une thèse de doctorat à l’université technique d’Istanbul en
architecture paysagiste dont le sujet est: "Proposition d’ une approche pour
promouvoir l’excellence et les pratiques de la profession d’architecte
paysagiste".
Ma recherche inclut les standards des pratiques professionnelles dans le monde, les
réglementations du métier (cadre juridique), aussi bien que la protection de la santé
publique de la sécurité et du bien-être de la population.
J'enquête donc afin de déterminer de quelle facon est pratiqué le métier d’architecte
paysagiste dans les pays de l’IFLA.
C’est pourquoi je vous serais très reconnaissante si vous vouliez bien m’y aider en
participant à cette recherche et ce, en répondant à ce questionnaire, ce qui ne vous
prendra pas plus qu’une dizaine de minutes.
Vous avez la possibilité de choisir une autre langue en cochant: anglais, espagnol ou
français au début du questionnaire.
Si vous avez des questions à me poser ou des commentaires à faire, merci de le faire
à zeydemiroz@yahoo.com.
Dans l’attente de vous lire et vous remerciant chaleureusement pour votre
collaboration.
Avec mes respects,

Zeynep Demiröz Kıray
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EK F : İngilizce Anket Soruları
THE PRACTICE OF LANDSCAPE ARCHITECTURE PROFESSION
Please select your country
---

Please enter the name of the professional organization that represents landscape
architects in your country

Which year was your professional organization established?

1. Do you have any regulations on the practice of landscape architecture in
your country?
Yes
No
2. If yes, what kind of regulatory process do you have for the practice of
landscape architecture in your country?
No regulation - No explicit control on the practice of the profession.
Self Regulation - Regulations are specified and enforced by the professional
organizations.
Co regulation - Regulations are specified and enforced by both the state and
the professional body.
Statutory regulation - Regulations are specified and enforced by the state.
3. What is the main reason for regulating the profession in your country?
To protect public health, safety and welfare.
To regulate the activities of the professionals.
To regulate the businesses.
Sustainability and environmental issues.
No Regulation.
Şekil F.1 : İngilizce anket soruları
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4. Are there any requirements to practice landscape architecture in your
country?
Please select all that apply
Professional must be registered in order to practice landscape architecture
(registration is not a guaranty of competency or expertise).
Professional must be licensed in order to practice landscape architecture
(a license requires certain education, training and proof of competency).
Professional must be a member of the professional organization.
No, there are no requirements.
5. Are there any requirements to be able to use the title “Landscape
Architect” in your country?
Please select all that apply
Landscape architect must be registered in order to use the title (registration is
not a guaranty of competency or expertise).
Landscape architect must be licensed in order to use the title (a license
requires certain education, training and proof of competency).
Landscape architect must be a member of the professional organization.
No, there are no requirements.
6. If there is licensure in your country, is it state licensure or licensure
through membership in the professional organization?
State Licensure.
Licensure through membership in professional organization.
No licensure.

7. Is there an exam the professional must take to prove their qualifications
and competence?
Yes
No
Şekil F.1 (devam) : İngilizce anket soruları

301

8. What are the requirements to be a registered / licensed landscape
architect?
Please select all that apply
University degree in landscape architecture.
Post graduate degree in landscape architecture.
Professional experience under guidance of a licensed landscape architect
(please specify how many years of experience is required).
Passing an exam.
Other.
9. In your country, what type of landscape architectural projects requires a
registered/licensed landscape architect?

10. Are the landscape architectural projects inspected after completion? If
yes who performs the inspection?
Yes
No

11. Are there any penalties for unlicensed practice, unlicensed use of the title
“landscape architect” or incompetent / improper practice by a licensee?
If yes what are the penalties?
Yes
No
Şekil F.1 (devam) : İngilizce anket soruları
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12. Does your professional organization provide continuing education?
Yes and it is mandatory
Yes but it is not mandatory
No

13. Do you think registration/licensure promotes the quality of landscape
architecture profession and applications?
Yes
No

14. Do you think regulating the practice of landscape architecture will help
protect the health, safety and welfare of the public?
Yes
No
Would you like to receive the results of this survey?
Yes
No
COMMENTS

Şekil F.1 (devam) : İngilizce anket soruları
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EK G : İspanyolca Anket Soruları
LA PRACTICA PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA PAISAJISTA
Por favor seleccione su pais
---

Por favor presente el nombre de la organizacion profesional que representa a
los arquitectos de paisaje en su pais

En que año su organizacion profesional fue establecida?

1. Ustedes tienen alguna regulaciones de practica sobre la arquitectura
paisajista en su pais?
Si
No
2. Que tipo de procesos regulatorios ustedes practican en la arquitectura
paisajista en su pais?
No hay regulaciones - No exciste ningun control en la practica profesional.
Regulacion de uno mismo - La regulaciones son espicificadas y enforsadas
por la organizacion profesional.
Regulaciones Co-Operativas - Regulaciones son especificadas y enforsadas
por el estado y la organisacion profesional.
Regulaciones reglamentarias - Reglamentos so especificas y enforzadas por el
estado.
Şekil G.1: İspanyolca anket soruları
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3. Cual es la razon por el cual regulan la profesion en tu pais?
Para protejer a la salud, seguridad y el prevenir al publico.
Para regular la actividades de la profesión.
Para regular el negocio.
Por problemas a la sostenibilidad y al ambiente.
No hay regulaciones.

4. Hay algun requisito para practicar la arquitectura paisajista en tu pais?
Por favor seleccione todos las opciones que son aplicables
El profesional tiene que ser registrado para ejercer el oficio de arquitecto
paisajista (registracion no garantiza o prueba la competencia).
El profesional requiere tener una licencia para ejercer como un arquitecto de
paisajismo. (la licencia requiere un tipo de educacion, entrenamiento, y prueba
de cometencia).
El profecional necesita ser miembro de la organización.
No, no hay ningun requisito.
5. Hay algun requisito para utilizar el titulo de “Arquitecto de Paisaje”?
Por favor seleccione todos las opciones que son aplicables
El arquitecto de Paisajes requiere ser registrado en orden de poder utilizar el
titulo (registracion no garantiza o prueba la competencia).
El arquitecto de paisajes requiere obtener una licensia para poder practicar la
profesion (la licencia requiere un tipo de educacion, entrenamiento, y prueba
de cometencia).
El profecional necesita ser miembro de la organización.
No, no hay ningun requisito.

6. Si hay licencia de en tu pais, es la licencia del estado o la licencia
obetenida para miembros de la organizacion profesional?
Licencia estatal.
Licencia obetenida para miembros de la organizacion profesional.
No licencia.
Şekil G.1 (devam) : İspanyolca anket soruları
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7. Hay algun examen que el profesional requiere tomar para confirmar sus
calificaciones o competencia?
Si
No

8. Cuales son los requisitos para registrarse com la licencia de arquitecto de
paisaje?
Por favor seleccione todos las opciones que son aplicables
Titulo de la universidad en arquitectura de paisaje.
Titulo postgrado en arquitectura de paisaje.
Experienza profesional bajo las guias de un arquitecto de paisajes con licencia
(por favor explique cuantos anos de experiencia es requerida).
Pasando un examen.
Otro.
9. En tu pais, que tipo de proyectos de arquitectura al paisaje requiere un
registrado/licenciado arquitecto de paisajes?

10. Los proyectos de los arquitectos de paisajes son inspeccionados despues
de ser acabados? Y si es si, quien performa la inspeccion?
Si
No
Şekil G.1 (devam) : İspanyolca anket soruları
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11. Hay algun tipo de castigo por practicar sin licencia, el uso de utilizar el
titulo de “arquitecto de paisajes” o la impotencia / falta de practica del
licenciado? Si si, cual es la pena?
Si
No
12. Tu organizacion profesional ofrece educacion continua?
Si, es mandatorio
Si pero no es mandatorio
No
13. Usted pienza que la registracion/licencia promuebe la calidad de la en la
profecion de la arquitectura y de su aplicaciones?
Si
No
14. Usted piesa que regulando la practicas de la arquitectura al paisaje
ayudaria a proteger la salud, seguridad y el bienestar al publico?
Si
No

Le gustaria recivir los resultados de los estudios?
Si
No
COMENTARIOS

Şekil G.1 (devam) : İspanyolca anket soruları
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EK H : Fransızca Anket Soruları
LA PRATIQUE DE L'ARCHITECTURE DE PAYSAGE PROFESSION
S'il vous plaît sélectionnez votre pays
---

S'il vous plaît entrez le nom de l'organisation professionnelle qui représente les
architectes paysagistes dans votre pays

En quelle année a été votre organisation professionnelle créé?

1. Avez-vous des règlements sur la pratique de l'architecture de paysage
dans votre pays?
Oui
No
2. Si oui, quel genre de processus de réglementation avez-vous pour la
pratique de l'architecture de paysage dans votre pays?
Aucune réglementation - Pas de contrôle explicite sur la pratique de la
profession.
Règlement auto - Règlement sont spécifiées et appliquées par les organisations
professionnelles.
Réglementation Co - Les règlements sont spécifiées et appliquées par l'État et
l'organisme professionnel.
Réglementation légale - Règlement sont spécifiées et appliquées par l'Etat.
Şekil H.1 : Fransızca anket soruları
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3. Quelle est la principale raison pour réglementer la profession dans votre
pays?
Pour protéger la santé publique, la sécurité et le bien-être.
De réglementer les activités des professionnels.
De réglementer les entreprises.
Développement durable et les questions environnementales.
Aucun règlement.
4. Yat-il des conditions d'exercice de l'architecture de paysage dans votre
pays?
S'il vous plaît choisir tout ce qui s'applique
Professionnel doit être inscrit pour pouvoir pratiquer l'architecture de paysage
(l'enregistrement n'est pas une garantie de compétence ou expertise).
Professionnel doit posséder une licence pour pratiquer l'architecture de
paysage (une licence nécessite certaine éducation, la formation et une preuve
de compétence).
Professionnel doit être un membre de l'organisation professionnelle.
Non, il n'y a pas d'exigences.
5. Quelles sont les exigences pour être en mesure d'utiliser le titre architecte
paysagiste dans votre pays?
S'il vous plaît choisir tout ce qui s'applique
Paysagiste doit être enregistré afin de pouvoir utiliser le titre (enregistrement
n'est pas une garantie de compétence ou expertise).
Paysagiste doit être agréé pour pouvoir utiliser le titre (une licence nécessite
certaine éducation, la formation et une preuve de compétence).
Paysagiste doit être membre de l'organisation professionnelle.
Non, il n'y a pas d'exigences.
Şekil H.1 (devam) : Fransızca anket soruları
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6. S'il ya un permis dans votre pays, est-il permis d'État ou permis par
l'adhésion à une organisation professionnelle?
Permis d'Etat.
Permis à travers l'adhésion à une organisation professionnelle.
Pas de permis.
7. Y at-il un examen le professionnel doit prendre pour confirmer leurs
qualifications et leurs compétences?
Oui
No
8. Quelles sont les exigences pour être un architecte paysagiste enregistré /
agréé?
S'il vous plaît choisir tout ce qui s'applique
Diplôme universitaire en architecture de paysage.
Diplôme d'études supérieures en architecture de paysage.
Expérience professionnelle sous la direction d'un architecte paysagiste agréé
(veuillez préciser combien d'années d'expérience est requis).
Passer un examen.
Autre.
9. Dans votre pays, quel type de paysage projets d'architecture nécessite un
architecte paysagiste enregistré / agréé?

10. Sont le paysage projets architecturaux inspectés après l'achèvement? Si
oui qui effectue l'inspection?
Oui
No
Şekil H.1 (devam) : Fransızca anket soruları
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11. Y at-il des sanctions pour exercice illégal, l'utilisation non autorisée du
titre architecte paysagiste ou pratique incompétent / abusive par un
titulaire de licence? Si oui quelles sont les sanctions?
Oui
No
12. Est-ce que votre organisation professionnelle assurer la formation
continue?
Oui et il est obligatoire
Oui, mais il n'est pas obligatoire
No
13. Pensez-vous que l'enregistrement / permis favorise la qualité du paysage
profession d'architecte et applications?
Oui
No
14. Pensez-vous que réglementant la pratique de l'architecture de paysage
aidera à protéger la santé, la sécurité et le bien-être de la population?
Oui
No
Voulez-vous recevoir les résultats de cette enquête?
Oui
No
COMMENTAIRES

Şekil H.1 (devam) : Fransızca anket soruları
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EK I : Güney Afrika Peyzaj Mimarlığı Mesleki Konseyi, SACLAP’ın mesleki
kayıt için bilinmesi gereken konuları içeren temel yeterlilikler tablosu.

IV. Kategori: Profesyonel Peyzaj Asistanı
A. Uzman: Uygulamayı yapacak beceri, bilgi, eğitim ve deneyime sahip
B. Yeterli: Uygulamayı yapmaya yeterli, beceri, bilgi ve eğitime sahip
C. Genel Bilgi Sahibi: Belirli konuların varlığı ve önemi hakkında
bilgiye sahip.

1

MESLEKİ UYGULAMA

1.1

Proje Yönetimi

Profesyonel Peyzaj Asistanı

III. Kategori: Profesyonel Peyzaj Teknisyeni

P. Peyzaj Teknisyeni

II. Kategori: Profesyonel Peyzaj Teknoloji Uzmanı

P. Peyzaj Teknoloji Uzmanı

I. Kategori: Profesyonel Peyzaj Mimarı

Profesyonel Peyzaj Mimarı

Çizelge I.1. Güney Afrika Peyzaj Mimarlığı Mesleki Konseyi, SACLAP’ın mesleki
kayıt için bilinmesi gereken temel yeterlilikler tablosu (SACLAP, 2011)

A

B

C

-

A

B

C

-

A

A

C

C

A

A

C

C

A

A

B

C

Diğer çalışanları, toplantıları ve işlemleri koordine etme;
proje bilgilerinin koordinasyonu, birleştirilmesi ve
dağıtımı.
1.2

Sözleşme Yönetimi
Özellikle peyzaj uygulama ile ilgili programlama,
etaplandırma, ürün temin stratejileri, ihale dökümanları,
teslim, maliyet kontrolü, kalite kontrolü, değerlendirme,
alan teftişi, bakımın gözlenmesi ve sözleşme uygulaması.

1.3

Mesleki Uygulama
İş bölümü, müşteri / peyzaj mimarı anlaşması, sigorta ve
yasal gereklilikler bilgisi, sürekli mesleki eğitim, disiplin
prosedürleri, davranış kuralları.

1.4

Ofis Yönetimi
Nakit akışı, ödeme şekilleri, masraflar, faturalandırma,
personel tahsisi ve pazarlama.

1.5

Ofis İdaresi
Ticari ve teknik evrak dosyalama, proje yönetimi, faks,
elektronik posta, baskı, zaman çizelgesi hazırlama ve
telefonla iletişim becerisi, muhasebe ve faturalandırma
bilgisi.

1.6

Etik kurallar

A

A

A

A

1.7

İşyeri sağlığı ve güvenliği

A

A

B

C
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IV. Kategori: Profesyonel Peyzaj Asistanı
A. Uzman: Uygulamayı yapacak beceri, bilgi, eğitim ve deneyime sahip
B. Yeterli: Uygulamayı yapmaya yeterli, beceri, bilgi ve eğitime sahip
C. Genel Bilgi Sahibi: Belirli konuların varlığı ve önemi hakkında
bilgiye sahip.

2

PEYZAJ UYGULAMA SÜRECİ VE KAMUSAL
ALAN TASARIMI

2.1

Peyzaj master planlama/tasarım

Profesyonel Peyzaj Asistanı

III. Kategori: Profesyonel Peyzaj Teknisyeni

P. Peyzaj Teknisyeni

II. Kategori: Profesyonel Peyzaj Teknoloji Uzmanı

P. Peyzaj Teknoloji Uzmanı

I. Kategori: Profesyonel Peyzaj Mimarı

Profesyonel Peyzaj Mimarı

Çizelge I.1 (devam) : Güney Afrika Peyzaj Mimarlığı Mesleki Konseyi,
SACLAP’ın mesleki kayıt için bilinmesi gereken temel
yeterlilikler tablosu.

A

B

C

-

A

B

C

-

A

A

B

C

A

A

C

-

A

A

B

C

A

A

B

C

Sörvey, alan analizi, alan değerlendirmesi, öneriler,
raporlar ve kurallar.
2.2

Peyzaj Tasarımı
Yorumlama, verilerin toplanması, hizmetler ve tasarım
bilgilerinin birleştirilmesi, verilerin değerlendirilmesi,
iletişim yeteneği, eskiz tasarım önerileri, sunum çizimleri,
raporlar, onay, tasdik yerel idarelerin gereklilikleri, diğer
meslek disiplinlerinin katılımı için tavsiyeler.

2.3

Uygulama çizimleri ve peyzaj uygulama ile ilgili
belgeler
Sert zemin ve bitkisel peyzaj uygulama projeleri ve
detaylar, tesviye planları, bitkilendirme planları, sulama
planları, kullanılacak ürün faturaları.

2.4

Maliyet Hesaplaması ve Peyzaj Uygulama
Maliyet hesaplamaları, proje bütçesine uyum, adet
belirleme, ölçüm ve hesaplama, malzeme ve işçilik
fiyatları.

2.5

Peyzaj Mimarlığı ile ilgili Teknik Beceriler
Çizim, sunum teknikleri, fotoğrafçılık, bilgisayar
kullanımı.

2.6

Araştırma
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IV. Kategori: Profesyonel Peyzaj Asistanı
A. Uzman: Uygulamayı yapacak beceri, bilgi, eğitim ve deneyime sahip
B. Yeterli: Uygulamayı yapmaya yeterli, beceri, bilgi ve eğitime sahip
C. Genel Bilgi Sahibi: Belirli konuların varlığı ve önemi hakkında
bilgiye sahip.

3

ÇEVRE PLANLAMA SÜRECİ

3.1

Çevre Yönetimi

Profesyonel Peyzaj Asistanı

III. Kategori: Profesyonel Peyzaj Teknisyeni

P. Peyzaj Teknisyeni

II. Kategori: Profesyonel Peyzaj Teknoloji Uzmanı

P. Peyzaj Teknoloji Uzmanı

I. Kategori: Profesyonel Peyzaj Mimarı

Profesyonel Peyzaj Mimarı

Çizelge I.1 (devam) : Güney Afrika Peyzaj Mimarlığı Mesleki Konseyi,
SACLAP’ın mesleki kayıt için bilinmesi gereken temel
yeterlilikler tablosu.

A

B

C

-

A

B

C

-

B

C

C

-

A

B

C

-

A

A

C

C

A

B

C

-

A

B

C

-

A

B

C

C

Çevre yönetim planlarının çizimi ve uygunluklarının
takibi (Ülkenin katıldığı çok uluslu anlaşmalara uygunluk
gibi).
3.2

Çevresel Planlama
Çevre yönetimi, sürdürülebilir tasarım prensiplerinin
uygulanması.

3.3

Etki Değerlendirme
Çevre Hukuku’nda belirtilen aktivitelerin etkilerinin
bilinmesi.

3.4

Rehabilitasyon
Rehabilitasyonun arazi formlarındaki değişim, erozyon
kontrolü, bitkilendirme, uygun toprak hazırlanması ve
benzeri konularla ile ilgili yönleri.

3.5

Devletin belirlediği Mevzuat, Yönetmelik ve Kurallar
Biyoçeşitlilik, koruma alanları, korunan ağaçlar, yabancı
bitki örtüsü gibi ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çevre
ile ilgili konular.

3.6

Peyzaj Karakter Analizi
Mekan duygusu ve yapılaşmanın peyzajı nasıl
etkileyeceği konuları.

3.7

Yeşil Yapılar
Özellikle peyzaj mimarlığının bu projelerle bağlantısı.

3.8

Araştırma
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EK J : Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan Peyzaj Mimarları Kayıt
Sınavı L.A.R.E.’nin içeriği
1. Bölüm - Proje ve Uygulama Yönetimi
(100 adet, çoktan seçmeli soru, 2 ½ saatlik sınav)
Proje Yönetimi (%62)
•

Proje kapsamının ve müşteri isteklerinin belirlenmesi.

•

Proje bütçesinin (veya karlı maliyetin) belirlenip takip edilmesi.

•

Verilecek hizmetin kapsamının ve gerekebilecek diğer uzmanların
belirlenmesi.

•

Program geliştirilmesi.

•

Kontrat anlaşmalarının hazırlanması ve incelenmesi.

•

Topoğrafya etüdlerinin koordine edilmesi ve proje alanı haritasının
oluşturulması.

•

Proje takviminin belirlenmesi.

•

Toplantıların yapılması (çalışma ekibi, danışmanlar, müşteriler, yerel denetim
kurumları ile).

•

Projede çalışacak diğer meslek disiplinlerin çalışmalaraının koordine edilmesi.

•

Tasarım kararlarının belgelenmesi.

•

Teknik bildiri ve grafiklerin hazırlanması.

•

Menfaat sahiplerinden proje ile ilgili verilerin toplanması.

•

Uygulama belgelerinin koordinasyonu ( proje ekibi, müşteriler ve diğer
danışmanlar arasında)

İhale ve Uygulama (%38)
•

İhaleye katılan tekliflerin değerlendirilmesi.

•

Uygulama belgelerini zeyilnamelerinin hazırlanması.

•

Uygulama toplantılarına katılım.

•

Müteahhit sorularının yanıtlanması.

•

Sunumların incelenerek değerlendirilmesi.

•

Çizimlerin incelenerek değerlendirilmesi.

•

Uygulama sırasında müsterilerin değişiklik taleplerinin gerekli belgelerinin
hazırlanması.

•

Uygulama inceleme ve belgelendirmelerinin yapılması.

•

Kapsamlı iş sonu denetlemesinin yapılması.

•

Son denetimin yapılması.
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2. Bölüm 2- Envanter ve Analiz
(80 adet, çoktan seçmeli soru, 2 saatlik sınav)
Alan Envanteri (%22)
•

Gerekli, düzenleme ve izin belgelerinin belilenmesi.

•

Alan incelemesinin yapılması.

•

Alan envanterinin hazılanması.

•

Eksiklerin belirlenmesi.

Mevcut Koşulların Analizi (%78)
•

Tasarımın etkileriyle bağlantılı yasa / yönetmelik maddelerinin
değerlendirilmesi.

•

Alan kullanım analizinin yapılması.

•

Dolaşım ağı analizinin yapılması.

•

Alt yapı analizinin yapılması.

•

Görüş açılarının analizinin yapılması.

•

Mikroiklim analizinin yapılması.

•

Taşkın durumunun değerlendirilmesi.

•

Bitki örtüsü analizinin yapılması.

•

Bakı analizinin yapılması.

•

Ekolojik analizin yapılması (habitat, biyoçeşitlilik vb.)

•

Eğim analizinin yapılması.

•

Toprak analizinin yapılması.

•

Jeoteknik analizin yorumlanması.

•

Küçük ölçekli yüzeysel su analizinin yapılması.

•

Menfaat sahiplerinin proje ile ilgili verilerin değerlendirilmesi.

•

Alan içindeki ve dışındaki kullanımların birbirleriyle olan ilişkilerin analizi.
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3. Bölüm - Tasarım
(100 adet, çoktan seçmeli soru, 3 ½ saatlik sınav)

Kavram Geliştirme (%58)
•

Alandaki firsatların ve kısıtlamaların değerlendirilmesi.

•

Program geliştirilmesi.

•

Tasarım alternatiflerinin oluşturulması.

•

Tasarım alternatiflerinin analizi.

•

Tasarımın anlatılması.

•

Tasarımın geliştirilmesi.

•

Tasarımın çizim ve sunumlarının hazırlanması.

*Amaç adayın değişik çizim teknikleri ve kullanımları hakkındaki bilgisini ölçmektir.
Adaydan çizim yapması beklenmez.

Tasarım Geliştirme (%42)
•

Master Plan belgelerinin hazırlanması (alan kullanımı, dolaşım ağı vb.).

•

Arazi şekillendirme değerlendirmesinin yapılması.

•

Alternatifler arasından seçilen tasarımın geliştirilmesi.

•

Alan tasarımının, kesitlerin ve detayların geliştirilmesi.

•

Görsel grafiklerin hazırlanması (Perspektifler, kesitler, planlar vb.).

•

Tasarımda kullanılacak malzeme ve öğelerin seçimi; nereden alınacakları ve
stok durumlarının belirlenmesi.

4. Bölüm - Tesviye, Drenaj ve Uygulama Belgeleri
(120 adet, çoktan seçmeli soru, 4 saatlik sınav)

Uygulama Belgeleri (%100)
•

Alanın mevcut koşulları belirten planın hazırlanması.

•

Yıkım ve hafriyat planlarının hazırlanması.

•

Alan koruma planlarının hazırlanması (toprak, mevcut öğeler, mevcut döşeme,
tarihi öğeler, bitki örtüsü vb.).

•

Erozyon ve çökelme kontrol planlarının hazırlanması.

•

Vaziyet planı ve malzeme planlarının hazırlanması.

•

Tesviye planının hazırlanması.

•

Yüzeysel su akışı yönetim planının hazırlanması.

•

Bitkisel tasarım planının hazırlanması.

•

Proje kesitlerinin hazırlanması.

•

Uygulama detaylarının hazırlanması.

•

Genel kontrat ve ihalemaddelerinin hazırlanması.

•

Teknik özellik belgelerinin hazırlanması (CLARB, 2013).
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EK K : Amerika Birleşik Devletleri Peyzaj Mimarları Kayıt Sınavı L.A.R.E.
Kılavuzu
Amerika Birleşik Devletleri’nde, Peyzaj Mimarlığı Kayıt Kurulları Konseyi CLARB,
Peyzaj Mimarı Kayıt Sınavı L.A.R.E için hazırladığı başvuru kılavuzunda, yetkin
peyzaj mimarlarının bilmeleri ve tasarım ve uygulamalarında göz önünde
bulundurmaları gereken temel standartları belirlenmiştir. Bu standartlar;
1. Sınırdan geride inşa etme şartları
1.1. Mülkiyet hattı
Otopark alanı, girişler dışındaki yollar ve yükleme alanları gibi döşemeli araç
dolaşım yolları;
•

Mülkiyet hattı yol kenarından geçiyorsa, geçiş hakkı olan herhangi bir yoldan
en az 4.5 m geride olmalıdır.

•

Diğer tüm mülkiyet hatlarından en az 3 m geride olmalıdır.

Yapılar;
•

Mülkiyet hattı yol kenarından geçiyorsa, geçiş hakkı olan herhangi bir yoldan
en az 7.5 m geride olmalıdır.

•

Diğer tüm mülkiyet hatlarından en az 4.5 m geride olmalıdır.

1.2. Akarsu, göl ve sulak alan sınırları
•

Alanda çalışma gerektirecek, alanın yapısını değiştirecek tüm uygulamalar,
suya direk ulaşım gerektiren iskele, bot rampaları vb. aktiviteler dışında,
belirlenmiş akarsu sınırlarından veya diğer su öğelerinden en az 15 m geride
olmalıdır.

•

Alanda çalışma gerektirecek, alanın yapısını değiştirecek tüm uygulamalar,
belirlenmiş sulak alan sınırlarından en az 30 m geride olmalıdır.

1.3. Taşkın alanı sınırlamaları
Taşkın alanlarının sınırları içinde, kapalı yapılar ve uzantıları bulunmamalıdır.
1.4. Genel ilkeler: Gerekli tampon bölge
•

Üzerinde ticari veya endüstriyel kullanım olan bir parsel ile bitişiğindeki
yerleşim alanı olarak kullanılan parsellerde, mülkiyet sınırının her iki tarafinda,
7.5 m tampon alan olması gerekir. Kurumsal kullanımlar bu kuraldan muaftır.

•

Bu tip tampon bölgeler, yapı, yol, otopark alanı veya tennis kortu, yüzme
havuzu, oyun alanı ve benzeri herhangi bir aktif rekreaston amacı için
kullanılmamalıdırlar.
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2. Yaya Güvenliği
2.1. Aktif Rekreasyon alanları
Futbol, basketbol, voleybol ve benzeri aktif rekreasyon içeren kullanım alanları
etrafinda 9 m, engel içermeyen, açık bölge olmalıdır. Rekreasyon alanına ulaşımı
sağlayan yol dışında, bu 9 m açık alan içinde yaya veya araç yolu
bulunmamalıdır.
2.2. Korkuluk ve bariyerler
Korkuluk sistemleri, yüksekten geçen yürüme yollarının açık taraflarında; yaya
yolundan alçakta olan kota düşmeleri engellemek için konumlandırılmış öğelerdir.
•

İstinat duvarının herhangi bir tarafında kot farkının 0.75 m‘yi geçtiği, ve bu
istinat duvarlarının üst kısmının, yaya yolu, otopark alanı veya özel araç yoluna
1 m’den yakın olduğu durumlarda korkuluk kullanmak zorunludur.

•

Korkuluklar, bitişik yaya yolundan dikey olarak 1.1 m yüksekliğinde olmalıdır.

•

Açık korkulukların, korkuluk çubukları veya açıklıkları, arasından 10 cm
çapında bir kürenin geçemeyeceği sıklıkta olmalıdır.

3. Taşıtlarla ilgili koşullar
3.1. Genel ilkeler
Gerekli olan tüm ulaşım yolları, koridorlar ve otopark alanları, dösemeli olarak
inşa edilmeli ve bakımları yapılmalıdır.
3.2. Araç dolaşımı
Otaparkların tasarımı araçların yola, ana dolaşım arterlerine veya girişe geri geri
çıkmalarını gerektirmemelidir.
3.3. Kavşaklar
Yol kavşakları, ya doğrudan aynı hizada olmalı, ya da bitişikteki yol kenarlarının
arası (dirsekler arası) minimum 45 m olmalıdır (Şekil K.1).
Minimum 45 m

Şekil K.1 : Yol kavşaklarında dirsekler arası güvenli mesafe.
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•

Konut ile cadde arasındaki özel araç yolu girişleri, ya cadde ile veya özel araç
yolu merkez hattı ile hizalanmalı ya da diğer yol veya özel araç yolu ile
arasında en az 23 m kalacak şekilde olmalıdır.

•

Yol dışındaki tüm araç park alanları ve yol kavşakları güvenli, kullanışlı ve
ulaşılabilir olmalıdır. Kavşaklarda kesintisiz görüş imkanı sağlayan minimum
görüş üçgeni kuralı kullanılmalıdır. 0.6m - 1.5m arası yükseklikte en az 11.5m.
engelsiz olmalıdır (Şekil K.2). Ağaç gövdeleri engel olarak kabul edilir.

Minimum 11.5 m

Minimum 11.5 m
m

Şekil K.2 :

Yol kavşaklarında kesintisiz görüşün sağlanması için engelsiz
bırakılması gereken alanın minimum boyutlar.

3.4. Araç Yolları
•

Gidiş-geliş şeritli araç yolları minimum 6.7 m, maksimum 8 m genişliğinde
olmalıdır.

•

Tek yönlü araç yolları, net bir şekilde tabelalarla ve yol çizgileriyle
işaretlenmis olarak, minimum 3.3 m genişliğinde olmalıdır.

•

Otomobiller için olan araç yollarının dönüş minimum iç yarıçapı 5.5 m
olmalıdır (Şekil K.3).

•

Kamyonetler, otobüsler ve acil durum taşıtları için minimum dönüş iç yarıçapı
9.1 m olmalıdır (Şekil K.3).
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X : Otomobiller 5.5 m, Geniş Araçlar 9.1 m
Y : Otomobiller 8.2 m, Geniş Araçlar 13.1 m
Z : Otomobiller 8.8 m, Geniş Araçlar 13.7 m

Şekil K.3 : Araçların dönebilmeleri için gerekli olan minimum yol boyutları.
3.5. Otopark ve Yükleme Alanı Koşulları
•

Standart araç park alanı boyutları 2.7 m x 6 m. olmalıdır.

•

Paralel otopark alanları minimum 6.7 m uzunluğunda ve minimum 2.7 m
genişliğinde olmalıdır.

•

Kırk (40) araçtan daha fazla araç için tasarlanmış, yol dışı otopark alanlarında,
adasız, bitişik park alanı maksimum 10 araçlık olmalı. Bir otopark adasının
minimum genişliği 2.7 m olmalıdır.

•

Otopark alanları, eğim % 5’i geçmeyecek şekilde tesviye edilmelidir.

•

Kör uçlu (çıkmaz) park alanları tasarlanmamalıdır (Şekil K.4).
Hatalı Otopark Tasarımı

Şekil K.4 : Hatalı otopark tasarımı.
•

Standart otobüs indirme bindirme alanı boyutları 3.6 m x 14 m olmalıdır.
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3.6. Yol dışı araç bekleme ve servis alanları
•

Arabayla pencereden hizmet alınan tüm kullanımlarda (restoran, banka vb.) ve
müşterilerin araçlarında beklemelerini gerektiren tüm kullanımlarda (oto
yıkama alanları, fast food restoranları), bu bölümde belirtilen otopark alanı
gerekliliklerine ek olarak, hizmet alan araç dahil altı (6) araçlık, yol dışı
bekleme (yığılma) alanı ve sonrasında her hizmet penceresi için ek olarak iki
(2) araçlık bekleme alanı olmalıdır. (Örneğin 2 hizmet penceresine 8 araçlık
alan. Her pencere 4 araçlık alan gerektirir).

•

Gözetimsiz iade kutusu alanları (posta, kitap, video vb.) bu bölümde belirtilen
otopark alanı gerekliliklerine ek olarak, iade kutusu başına iki (2) araçlık
bekleme alanı gerektirir.

•

Yol dışı araç bekleme alanları, duran araçların etrafinda trafiğin hareket
edebilmesine olanak sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdırlar. Hizmet
pencereleri (ödeme noktası, fast food restoranı) önünden araçla geçilen
noktalarda, bu şeridinin genişliği en az 3.3 m olmalıdır. Araç bekleme alanı
minimum uzunluğu 5.5 m olmalıdır.

3.7. İndirme – Bindirme Alanları
•

İndirme - bindirme alanları, taşıt ve yayaların güvenli hareket edebilecekleri
aynı zamanda duran araçların etrafinda taşıt trafiğine olanak sağlayacak şekilde
tasarlanmalıdırlar.

•

İndirme - bindirme alanlarının araç başı (her araç için) minimum uzunluğu
6.7m, minimum genişliği 2.7 m olmalıdır.

3.8. Servis Alanları
Servis alanlarında kamyonet ve benzeri küçük servis araçlarının manevra
yapabilmesine olanak sağlayan minimum 6 m’lik dönüş yeri olmalıdır (Şekil K.5)
Maksimim 12 m
Maksimim 6 m

Servis
Girişi

Şekil K.5 : Araçların manevra yapabilmeleri için gereken alanın boyutları.
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4. Ulaşılabilir otopark alanları
4.1. Çalışanlar ve/veya ziyaretçiler için otopark alanı tasarlanmış ise aşağıdaki
tabloya uyacak şekilde, engelli otopark alanları sağlanmalıdır (Çizelge K.1).
Çizelge K.1 : Gerekli olan minimum engelli otopark alanı sayısı.
Toplam
Otopark Alanı
1 – 25 araç
26 – 50 araç
51 – 75 araç
76 – 100 araç
101 – 150 araç
151 – 200 araç
201 – 300 araç
301 – 400 araç
401 – 500 araç
501 – 1000 araç
1000 ve üstü araç

Gerekli Olan Minimum
Engelli Otopark Alanı Sayısı
1 adet
2 adet
3 adet
4 adet
5 adet
6 adet
7 adet
8 adet
9 adet
Toplamın % 2’si kadar
20 adet ve1000’in üzerindeki her 100 araç için artı 1 adet

4.2. Engelli otopark alanları 2.4 m x 6 m boyutlarında olmalı ve park alanına
bitişik 1.5 m genişliğinde bir ulaşım koridoruna sahip olmalıdır (Şeklil K.6).

Minimum 1.5 m

Minimum 2.4 m

Şekil K.6 : Engelli otoparkı boyutları.
4.3. Engelli otopark alanlarının konumu
Belirli bir binaya hizmet eden engelli otopark alanları, park alanından yapı
girişine en kısa mesafede ulaşılabilecek şekilde konumlandırılmalıdırlar.
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5. Ulaşılabilir Güzergah
5.1. Gereklilikler
Kamuya açık girişlerden en az % 50’si engellilerin geçebileceği şekilde olmalıdır.
En az biri, giriş kotunda olmalıdır. Kamuya açık girişler, yükleme, indirme
bindirme ve servis girişi olmayan girişlerdir.
Uygun olan durumlarda, engelli giriş kapısı, o yapıyı ziyaret eden veya orada
çalışan insanların çoğunluğunun kullandığı kapı olmalıdır. Bu kapılar engellilerin
geçebileceği şekilde tasarlanmalıdır.
5.2. Genişlik
Engelli güzergahları, kapılar dışında, minimum 1 m genişliğinde olmalıdır.
5.3. Kapı Eşiği
Engellilerin geçebileği kapı eşiklerinin maksimim yüksekliği 13 mm olmalıdır.
6. Kaldırım Rampaları
7. Rampalar
8. Rampa Korkuluk/Trabzanları
9. Basamaklar
10. Basamak Korkulukları maddelerindeki bilgiler, tez çalışmasının Peyzaj
Mimarlığı Uygulamalarının Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Refahı Üzerindeki Etkileri
başlıklı dördüncü bölümde (Sf. 87-90) verilmiştir (CLARB, 2008).
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EK L : İngiltere’de “serifikalı peyzaj mimarı” olabilmek için gerekli olan,
uzmanlığa giden yol olarak adlandırılan öğrenim sürecinde, çalışma
konuları ve bilgi başlıklarını içeren müfredat
A.1. Profesyonel Davranış
Bir peyzaj mimarının, mesleki ve ahlaki sorumluluklarını, mesleğin kapsamını ve
şartlarını anlayıp, açıklayabilmek.
A.1.a. İş Ahlakı
Profesyonellik
• Mesleki pozisyon ile ticari pozisyonun karşılaştırılması
A.1.b. Davranış Kuralları
•

Kapsamı ve amacı
• İlişkilerde dürüstlük
• Çıkar çatışmaları; nasıl ortaya çıkar ve nasıl çözümlenir
• İletişim ve davranışlarda dürüstlük ve açıklık
• Kişisel, profesyonel ve çalışma ekibinin yetkinliği/yeterliliği hakkında
yanlış biligilendirme
• Sınırların bilinmesi ve bu sınırlar içinde çalışma
• Mesleğe karşı sorumluluklar
• Adil rekabet
• Tanıtım ve reklam
• Sürekli mesleki eğitim, çalışma ve danışmanlık
• Müşteriye karşı sorumluluklar
• Mali sorumluluklar ve yükümlülükler
• Müşteri ilişkileri ve evrakların yönetimi
• Etkili iş idaresi ve standartları
• Şikayetlerin ele alınması
A.1.c. Tüzük
•

Peyzaj Enstitüsü’nün rolü ve sorumlulukları
A.1.d. Sürekli mesleki eğitim
•

•

Müşteriye ve Peyzaj Enstitüsü’ne karşi sorumluluklar
• Ömürboyu/sürekli öğrenim kavramı
• Çalışanların eğitimi ve gelişiminden sorumlu olma
• Danışman olarak sorumluluklar

A.2. Mesleki görevler ve yükümlülükler
Meslek hayatındaki değişik görevler, sorumluluklar ve yükümlülüklerin kavranması.
A.2.a. Kontrat ve kasıtlı veya kasıtsız olarak yapılan hatalardan kaynaklanan
fiziksel ve/veya manevi hasarlarda sorumluluğun kapsamı/derecesi.
Özen gösterme yükümlülüğü
Yeterliliğin sınırları
A.2.b Profesyonel tazminat sigortası
•
•
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A.2.c. İş güvenliği kanunu kapsamı
İş güvenliği uzmanının görevi
• İnşaat yönetmeliği (tasarım ve yönetim)
• Mevzuatın amacı
• Düzenlemelerde görev alanlar
• Rolleri ve sorumlulukları
A.3. Mesleki atanmalar
•

Profesyonel peyzaj mimarlarının seçimi, atanması ve ödüllendirilme yollarının
tanımlanıp, değerlendirilmesi.
A.3.a. Profesyonel katılım
Belgelendirme
• İçerikleri; ne zaman ve nasıl kullanıldıkları
• Standart belgelerin kapsamadığı hizmetlerin belirlenmesi
• Telif hakkı
• Tasarım çalışmalarının korunması
• Kontrat yenileme
• Neden ve nerede kullanıldığı
• Kullanılan dökümanlar
• Teminat/garantiler
• Nelerdir, kimler uygular, potansiyel sonuçları/yükümlülükleri
A.3.b. Ücretlendirme
•

Ücretlendirme yöntemleri
• Her yöntemin avantaj – dezavantajları ve hangi durumlarda kullanıldıkları
• Giderlerin belgelendirilmesi ve geri kazanım yöntemleri
• Ödeme planları, borç tahsilatı ve faiz
• Anlaşmazlıklarla başa çıkma ve önleme
A.3.c. Ücretlerin Tekliflendirilmesi
•

Teklif verme
• Ücretlerin hesaplanması
• Standart dışı belgelerin ele alınışı
• Disiplinler arası tekliflendirme kuralları
• Kaliteli rekabet
• Açık, belirgin çalışma programının önemi
A.4. Mesleki ilişikiler
•

Müşteriler ve meslekdaşlarla olan farklı mesleki ilişkilerin doğası ve rolünü
tanımlayıp, değerlendirme.
A.4.a. Müşteri ilişkileri
•

•

Özel, kamu ve tüzel müşterilerle kontratlar
• Genel yöntemler ve yasal limitler
• Özel finans anlaşmaları ve vadeli sözleşmeler
Ajans/aracı kavramı
• Müşteri yetkilerinin belirlenmesi
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A.4.b. Meslekdaşlarla ilişkiler
Birden çok meslek disiplinini içeren ekipler
• Çalışma yöntem ve koşulları
• Alt danışmanlık kavramı
• Müşteriye mesleki rollerin açıklanması
A.4.c. Diğer mesleklerin rolü
•

Görevlerin anlaşılması
• Diğer disiplinlerle nerede, ne zaman ve nasıl çalışılacağı
• Diğer yetkin profesyonellerin belirlenmesi ve bağlantıların kurulması
A.5. İş idaresi
•

Çeşitli çalışma şekillerini ve mesleğin uygulanışındaki yasal konuları,
yükümlülükleri ve yöntemleri tanımlayıp değerlendirme.
A.5.a. Serbest meslek çalışma şekilleri
Bireysel çalışma, ortaklık, şirket
• Tercih nedenleri: Finansal, yasal, esneklik
• Diğer ortaklık şekilleri
• Tercih nedenleri: kooperatif, vakıf kurulum ve yönetim kuralları,
yükümlülükleri.
A.5.b. Sivil toplum örgütlerini de içeren kamu çalışmaları
•

Doğa koruma dernekleri, tarihi eserleri koruma dernekleri, çevre örgütleri ve
benzeri kurumların rolleri
A.5.c. İşverenlerin görevleri
•

Yasal yükümlülükler
• Sağlık ve güvenlik – işgüvenliği
• Sigortalar
• Vergiler
A.5.d. İşveren – işçi ilişkileri
•

Yasal yükümlülükler
• Çalışan sözleşmeler
• Çalışan hakları
A.5.e. Kalite sistemleri
•

İş yeri organizasyonu ve işlemleri
• ISO 9001 ve uygulanışı
• Kalite yönetim sistemlerinin işleyişi
• Kalite kontrol sistemlerini kullanan organizasyonlarla çalışma
• Üretim ve ürün belgelendirme
A.5.f. İşin tanıtımı
•

•

Reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler
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B.1 Yasal Sistem
Peyzaj mimarlığı mesleği ile ilgili kanunların genel ilkelerini anlama ve açıklama
B.1.a. İngiltere kanunlarının genel ilkeleri
Parlemento yasaları, özel tüzükler, genel hukuk,
• Avrupa konseyi yasaları
B.1.b. Arazi ve mülkiyet ile ilgili hukuki ilkeler
•

İzinsiz alana girme ve rahatsızlık verme
• İlkeler ve yükümlülükler
• Sınır hakları ve sözleşmeler
• Geçiş hakkı
B.1.c. İhmal
•

Zaman aşımı, ihmal durumunda ve kontrat dahilinde dava açma hakkı
B.1.d. Sağlık ve güvenlik
•

Tasarımcının yükümlülükleri
• Topluma ve müteahhite karşı
• Risk değerlendirmesinin uygulanması
B.2. Planlama sistemi (alan ve yapıların gelişiminin planlanması)
•

İngiltere planlama sisteminin, peyzaj mimarlığı ile ilgili kısımlarının içeriği,
prosedürleri ve temel prensiplerini tanımlamak
B.2.a. Planlama sisteminin yapısı
Gelişim kontrolü kavramı
• Çeşitli şehir ve bölge planlama kanunları
• Gelişim planları
• Yapısal planlar, yerel planlar, kapsam, ölçek, süreç, onaylama
• Mineral atık ve ulaşım planları
• İleriye dönük planlama ve gelişimin kontrolü
B.2.b. Planlama politikası
•

Ulusal rehberlik
• Planlama genelgeleri
• Ek planlama dökümanları
B.2.c. Planlama prosedürleri
•

Gelişim kontrolü
• Gelişimin yapısı
• İzin ve onaylı gelişim gereği
• Özel gelişim alanları – kullanılışları ve rolleri
• Koruma alanları, korunan yapılar, kayıtlı park alanları
• Arkeolojik ve anıtsal alanlar
• Dünya mirası alanları
B.2.d. Ulaşım ve altyapı
•

•
•

Yapı yönetmeliği
Çevre yolları ve altyapı ile ilgili prosedürler
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B.3. Çevre politikaları
Çevre değerlendirmesi, ağaçlık, ormanlık alanlar ile ilgili yasa ve prosedürleri
anlama
B.3.a. Çevresel değerlendirme
Çevre bildirgeleri
• Mevzuat
• İçerik ve peyzaj mimarlığı ile ilgisi
• Onaylanan teknikler
• Diğer mesleklerle ilişkiler
• Etkileri, problemleri ve sınırları belirleme yöntemleri
• Korumaya yönelik teknikler
• Gerekliliğive etkinliği gözlemleme
• Çevre örgütleri
B.3.b. Ağaçlık ve ormanlık alanlar
•

Orman Bakanlığı
• Görev ve yetkileri
• Milli ormanlar ve kamu ormanları
• Ağaç koruma bildirgeleri
• Planlama yöntemleri, uygulama izinlerindeki etkileri
• Koruma alanlarındaki ağaçlar
• İşlemler ve cezalar
• İşletme sahibi/yönetici yükümlülükleri
• Sağlık ve güvenlik
• Ağaçlar ve inşaatlar
B.3.c. Tahsis
•

Kırsal alan tahsisi
• Milli parklar
• Yeşil kuşaklar
• Koruma altındaki türler
• Ekolojik/yaban hayatı
• Doğa koruma alanları
• Sınır oluşturan bitki kuşaklarını koruma yönetmeliği
• Türleri korunması – hangi türler ve nedeni
• Lisans alma ve koruma altındaki türlerle çalışma
B.3.d. Resmi ve sivil kayıtlar
•

•
•
•

Park ve bahçelerin kaydı
• Amaçları, kapsamları ve sınırlamaları
Kayıtlı yapılar
Alan ve anıtların kaydı

329

Tarihi anıt olarak tanımlanması planlanan eserler
• Tanımlanmalarının etkileri
• Lisans alma ve koruma altındaki alanlarda çalışma
• Peyzaj koruma
• Koruma örgütleri
• Yasal koruma organları – rolleri ve sorumlulukları
• Danışmalar
• Ödeneklerin idaresi
B.3.e. Ödenek/Fonlar
•

Finans örgütleri
• Örgütler ve görevleri
• Başvuru ve ödemeler
• Başvuru ve aşamaları
• Ödeme başvuruları, belgeleri ve takibi
B.4 Çevre denetimi
•

Maden çıkarımı ve kirlilik kontrolü denetiminin peyzaj mimarlığı mesleği
uygulamalarını etkileyen kısımlarının yasal içeriklerini anlama
B.4.a. Madenler, çıkarımları ve dolgu alanları
Maden yasası
• Peyzaj ve yönetim planlarına etkileri
• Çöp vergisi
• Çöp vergisinin amacı ve uygulamaları
B.4.b. Kirlilik kontrolü ve çevre yönetimi
•

Yasalar ve kontroller
• Çevre koruma kanunu
• Kirlenmiş arazi
• İyileştirme sorumluluğu
• Çevre örgütünün rolü
• Su Yönetmeliği
• Atık yönetmeliği
• İlaçlama denetimi
• Sağlığa zararlı maddelerin kontrolü yönetmeliği
• Pestisit kullanımı için yetkinlik
• BREEAM (çevre değerlendirme yöntemi)
• Yöntem ve değerlendirme kriterlerinin önemi
B.5. Sözleşme Hukuku
•

Sözleşme Hukuku’nun işleyişi ile ilgili prensip, amaç, sınır ve yükümlülükleri
anlama
B.5.a. Geçerli sözleşme esasları
•
•

Sözleşmenin içeriği
• Sözleşmenin amacı
Hasar yasası
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B.5.b. Teminat/garantiler
Sorumluluğun kapsamı
• Kişisel bilgilerin kullanımı ile ilgili sınırlar ve sorumluluklar
• Yasanın amacı ve etkileri
C.1. Sözleşmeler
•

Peyzaj mimarlığı uygulamaları çerçevesinde, farklı inşaat sözleşmelerinin yapı ve
işleyişlerini karşılaştırıp, değerlendirme
C.1.a. Başlıca inşaat sözleşmeleri
• İşleyiş ve kullanımlarını tanıma
Farklı sözleşme türleri
• Tasarım ve uygulama sözleşmeleri
• Tarafların roller, ve sorumluluklarını tanıma
• Sözleşmelerin kapsamı
C.1.b. Peyzaj sözleşmeleri
•

Farklı sözleşme türleri
• Hangisinin ne zaman,nerede ve neden kullanıldığı
• Peyzaj bakım sözleşmeleri
• Standart sözleşme türleri
• Standart formların kullanılış nedenleri
• Herbirinin kullanılış amacı ve nedeni
• Çeşitli tarafların rolleri ve sorumlulukları
•

C.1.c. Alt sözleşmeler (taşeronluk)
Alt sözleşme belgeleri
• Ana sözleşmeden farkları
• Atama ve tanımlama
• Yenileme
• Kullanım ve uygulanışı
C.1.d. Sözleşme belgeleri
•

C.2. Ön sözleşme ve teklif verme yöntemleri
Teklif verme ve müteahhitlerin seçimi, atanmaları, ücretler, prensip ve yöntemlerin
tanınması
C.2.a. Müteahhit seçimi
Seçim yöntemleri
• Karneli müteahhitlerin listesi
• Aday listesi
• Finansal, teknik ve kalite referansları ve nasıl değerlendirildikleri
C.2.b. İhale yöntemleri
•

•

İhale için belgeler
• İhalede gizlilik
• İhale süresince yapılan değişiklikler/ihaleye katılanların bildirimi
• İhale teslim zamanı ve ihale uzatma talepleri
• İhalenin alımı
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İhale raporları
• Kapsam ve içerik
• İhale sonrası görüşmeler
• Sonuçların dağıtımı
C.2.c. Sözleşmenin sağlanması
•

Sözleşmenin imzalanması, sözleşme şartları, tahviller
• Belgelerin hazırlanması
• İmzalama – kim tarafından, ne zaman imzalanacağı, imza sırası
• Performans tahvilleri – ne zaman ve neden kullanıldıkları ve önemi
C.3. Sözleşme yönetimi
•

Peyzaj mimarlığı sözleşmelerinin yönetimi; teslim ve kontrol görev, sorumluluk ve
prosedürlerini tanıma
C.3.a. Tarafların görev ve sorumlulukları
Resmi prosedürler
• Katılımcılar, kapsam ve prosedürler
• Sigorta ve garantiler
C.3.b. İşin kontrolü ve kalitesi
•

Denetim
• İşin kontrolü
• Zamanlama
• Kayıtlar
• Denetleme zorunluluğu
• İş kalitesi
• Standartların sağlanması
• Başarı yöntemleri
• Hatalar
C.3.c. Talimatlar, değerlendirme ve belgelendirme
•

C.3.d. Gecikmeler ve anlaşmazlıklar
Talep prosedürleri
• Eksüre talebi / geçerli neden bildirimi
• Ek süre talebinin sözleşmeye ve mali etkileri
• Taleplerin değerlendirilmesi
• Red sebepleri
• Belirlenen zararar
• Uygulanan kararların dayanağı
C.3.e. Uygulamanın tamamlanması, düzeltme ve bakım süreci
•

•
•

Nihai hesaplar ve iş bitimi
Resmi prosedürler
• Denetim ve belgelendirme
• Yasal statü – sigorta ve sağlık ve güvenlik
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•

•

•

Bakım ve düzeltme süreci
• Aralarındaki farklar
• Bir sözleşmede, düzeltme sürecinin zamanlamasının ele alımı
İş bitimi
• Nihai hesap anlaşması
• Prosedürler ve resmi belgeler
• Yasal önemleri
Bakım sözleşmesi prosedürleri ve yıllık hesaplar (LI, 2011c).
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EK M : Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu IFLA üyesi yetmiş ülkenin
peyzaj mimarları derneklerinin kuruluş yılları
Çizelge M.1 : IFLA üyesi ülkelerin peyzaj mimarları derneklerinin kuruluş yılları.
AFRİKA BÖLGESİ
ÜLKE

ULUSAL MESLEKİ ÖRGÜT

KURULUŞ YILI

Fas

Assocaition Architectes-Paysagistes du Maroc - AAPM

2010

Güney Afrika

The Institute of Landscape Architects of South Africa - ILASA

1962

Kenya

Architectural Association of Kenya - AAK

1967

Malavi

Malawi Institute of Landscape Architects

Nijerya

Society of Landscape Architects of Nigeria - SLAN

Kurulmakta
1984

AMERİKA BÖLGESİ
ÜLKE

ULUSAL MESLEKİ ÖRGÜT

KURULUŞ YILI

A.B.D.

ASLA - American Society of Landscape Architects

1899

Arjantin

CAAP - Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas

1972

Bermuda

BALA - Bermuda Association of Landscape Architects

2003

Bolivya

SAPEMA - Sociedad de Arquitectos Paisajistas, Ecología y
Medio Ambiente

Brezilya

ABAP - Associacao Brasileira de Arquitetos Paisagistas

1976

Ekvator

SAPE - Sociedad de Arquitectos Paisajistas del Ecuador

2009

Kanada

CSLA - Canadian Society of Landscape Architecture

1934

Kolombiya

SAP - Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas

1983

Kostarika

ASOPAICO - Asociacion de Paisajistas de Costa Rica

-

Meksika

SAPM - Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Mexico

1972

Paraguay

SPAP - Sociedad Paraguaya de Arquitectura del Paisaje

-

Peru

APP - Asociacion Peruana de Arquitecture del Paisaje

1998

Porto Riko

Instituto de Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico

1999

Şili

ICHAP - Instituto Chileno de Arquitectos del Paisaje

1989

Uruguay

AUDADP - Asociacion Uruguaya De Arquitectura De Paisage

2004

Venezuella

SVAP - Sociedad Venezuelana de Arquitectos Paisajistas
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-

-

Çizelge M.1 (devam) : IFLA üyesi ülkelerin peyzaj mimarları derneklerinin kuruluş
yılları.
ASYA VE OKYANUSYA
ÜLKE

ULUSAL MESLEKİ ÖRGÜT

KURULUŞ YILI

Avustralya

AILA - Australian Institute of Landscape Architects

1966

Çin

CHSLA - Chinese Society of Landscape Architecture

1948

Endonezya

ISLA - Indonesia Society of Landscape Architects

1978

Filipinler

PALA - Philippines Association of Landscape Architects

1977

Hindistan

ISOLA - Indian Society of Landscape Architects

2003

Hong Kong

HKILA - Hong Kong Institute of Landscape Architect

1988

İran

ISLAP - Iranian Society of Landscape Professions

Japonya

IFLA - Japan

Kore

KILA - Korean Institute of Landscape Architecture

-

Malezya

ILAM - Institute of Landscape Architects Malaysia

1981

Singapur

SILA - Singapore Institute of Landscape Architects

1985

Sri Lanka

SLILA - Sri Lanka Institute of Landscape Architects

2009

Tayland

TALA - Thai Association of Landscape Architects

1987

Tayvan

Taiwan Landscape Architects Society

Yeni Zelanda

NZILA - New Zealand Institute of Landscape Architects

1960
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1969

Çizelge M.1 (devam) : IFLA üyesi ülkelerin peyzaj mimarları derneklerinin kuruluş
yılları.
AVRUPA BÖLGESİ
ÜLKE

ULUSAL MESLEKİ ÖRGÜT

KURULUŞ YILI

Almanya

Bund Deutscher Landschafts architekten - BDLA

Avusturya

Österreichische Gesellschaft für Landschaftsplan - OGLA

Belçika

Association Belge des Architectes de Jardin et Paysagistes - ABAJP

Bulgaristan

Bulgarska Asiciacia Landshaftna Arxitektura - BALA

Çek Cumh.

Czech Landscape and Garden Society - CZLA

1990

Danimarka

Danske Landskabsarkitekter - DL

1936

Estonya

Eesti Maastikuarhitektide Liit - EMAL

2003

Finlandiya

Finlands Landskapsarkitektförbund, - MARK

1946

Fransa

Federation Francaise du Paysage - FFP

1982

Hırvatistan

Croatian Association of Landscape Architects - CALA

1992

Hollanda

Nederlandse Vereniging voor Tuin en Landschapsarchitektuur NVTL

1983

İngiltere

The Landscape Institute - LI

1928

İrlanda

Irish Landscape Institute - ILI

1992

İspanya

Asociación Española de Paisajistas - AEP

1957

İsrail

Israeli Association of Landscape Architects - ISALA

1951

İsveç

Sveriegs Arkitekter

2002

İsviçre

Bund Schweizer Landschaftsarchitekten - BSLA

1925

İtalya

Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, AIAPP

1950

İzlanda

Félag Islenskra Landslagsarkitekta - FILA

1978

Latviya

Latvijas Ainavu Arhitekturas Biedriba - LAAB

1995

Litvanya

Lietuvos Krastovaizdzio Architektu Sajunga - LKAS

1995

Lüksemburg

Association Luxembourgeoise des Architectes Paysagistes - ALAP

-

Macaristan

Hungarian Association of Landscape Architects - HALA

-

Norveç

Norske landskapsarkitekters forening - NLA

1929

Polonya

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu - SAK

2004

Portekiz

Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas - APAP

1976

Romanya

Asociatia Peisagistilor din Romania - ASOP

2004

Rusya

Association of Landscape Architects of Russia - ALAROS

Sırbistan

Udruženje pejsažnih arhitekata Srbije - SALA/UPAS

Slovakya

Slovak Association of Landscape Architects - SAS

Slovenya

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije - SALA/DKAS

1992

Türkiye

Peyaj Mimarları Odası - PMO

1994

Ukrayna

Guild of Landscape Architects of Ukraine - GLAU

Yunanistan

Panhellenic Association of Landscape Architects - PHALA
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1913
1930
-

1983
-

1980

EK N : Anket çalışmasına katılan ülkelerin peyzaj mimarları derneklerinin sorulara
verdiği cevaplar.
Çizelge N.1 : IFLA Afrika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan ülkelerin meslek
derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
FAS
Assocaition Architectes-Paysagistes du Maroc, AAPM
Kuruluş Yılı - 2010
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10

11

12
13

14

Anket Cevabı
Yok
Düzenleme yok
Herhangi bir düzenleme yok
Herhangi bir gereklilik yok
Herhangi bir gereklilik yok
Lisans sistemi yok
Sınav yok

Maalesef hiçbiri. Peyzaj mimarlığı
çalışma alanlarını da kapsayan
tüm kentsel ve kırsal gelişim
projelerinden mimarlar sorumlu.

Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra Denetleme yok
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim / hangi
kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
Ceza yok
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz.
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Sağlamıyor
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
Evet
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
Evet
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
Evet
YORUMLAR
Fas’ta peyzaj mimarlığı mesleği tanınmamaktadır. İsteyen herkes peyzajcı olduğunu
söyleyerek, ofis açabilmekte, müşteriler ve kamu kuruluşları ihtiyaç duyduklarında, ya
mimarlarla çalışmakta ya da işler ihaleye çıkartılmaktadır. Kanunen ihaleyi teknik referanslar
onaylandıktan sonra, en düşük fiyatı veren kazanmakta, teknik referanslar, ve proje bedeli,
benzer projeler esas alınarak hazırlanmaktadır. Yapılan işin kalitesi çoğu zaman
değerlendirilmemektedir.
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Çizelge N.1 (devam) : IFLA Afrika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
GÜNEY AFRİKA
Institute of Landscape Architects of South Africa, ILASA
Kuruluş Yılı - 1962
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
13 Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
14 Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Var
Devlet denetimi
Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak
Lisans
Lisans
Mesleki lisans devlet tarafından
verilir
Sınav var
Mesleki sınavda başarılı olma
Tüm devlet ve kamu projeleri
Denetleme var
Peyzaj mimarı ve müşteri
Ceza var

Sağlıyor ve alınması zorunlu
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.1 (devam) : IFLA Afrika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
KENYA
Architectural Association of Kenya, AAK
Kuruluş Yılı - 1967
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8
9
10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mi? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Yok
İç denetim
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Herhangi bir gereklilik yok
Herhangi bir gereklilik yok
Lisans sistemi yok
Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması

Denetleme yok

Ceza yok

Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
Evet

Evet
Hayır

Çizelge N.1 (devam) : IFLA Afrika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
MALAVİ
Malawi Institute of Landscape Architects
Kuruluş Yılı – Kuruluş Aşamasında
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8
9
10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?

Anket Cevabı
Düzenleme yok
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Kayıt
Mesleki örgüte üyelik
Lisans sistemi yok
Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması

Denetleme var

Ceza yok

Sağlamıyor
Evet

Evet

Evet
Yukarıda da belirtildiği gibi
Malavi Peyzaj Mimarlari
Enstitüsü kurulum aşamasında.
Ülkede iki peyzaj mimarı var.
Enstitü’nün kuruluşu önemli
çünkü peyzaj mimarlığı
projelerinin yetkin olmayan
kişilerce uygulanması sonucu
toplum sağlığı ve güvenliğinin
tehlikeye düşmekte.

YORUMLAR
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Çizelge N.1 (devam) : IFLA Afrika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
NİJERYA
Society of Landscape Architects of Nigeria, SLAN
Kuruluş Yılı - 1984
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
13

14

Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?

Anket Cevabı
Var
Ortak denetim
Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak
Lisans
Lisans
Mesleki lisans devlet tarafından
verilir
Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması

Ceza var

Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
Evet

Evet
Doktora çalışmanda başarılar
dileriz.

YORUMLAR
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Çizelge N.2 : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan ülkelerin
meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
American Society of Landscape Architects, ASLA - 1899
Kuruluş Yılı - 1899
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?

Anket Cevabı
Var
Devlet denetimi
Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak
Lisans
Lisans
Mesleki lisans devlet tarafından
verilir

Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

Sınav var

9

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?

Akademik kampüsler, Koruma
alanları, Kurumsal ve ticari, Bahçe
ve arboretum, Tarihi koruma ve
restorasyon, Konaklama tesisleri, İç
mekan peyzajı, Alan planlama,
Peyzaj ve arazi şekillendirme
sanatı, Anıtlar, Park ve rekreasyon
alanları, Konut bahçeleri, Güvenlik
tasarımı, Yol peyzajı ve kamu
alanları,Terapatik bahçeler, Ulaşım
koridorları ve tesisleri, Kentsel
tasarım, Su kaynakları.

10

Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR

Denetleme var

7

8

11

12
13

14
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Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi
Mesleki sınavda başarılı olma

Ceza var – Para Cezası

Sağlıyor ve alınması zorunlu
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
ARJANTİN
Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas, CAAP - 1972
Kuruluş Yılı - 1972
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?

7

8
9
10

11

12
13

14

Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Yok
Düzenleme yok
Herhangi bir düzenleme yok
Herhangi bir gereklilik yok
Herhangi bir gereklilik yok
Lisans sistemi yok

Sınav yok

Denetleme yok

Ceza yok

Sağlamıyor
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
BERMUDA
Bermuda Association of Landscape Architects, BALA
Kuruluş Yılı - 2003
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
13 Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
14 Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Yok

Sürdürülebilirlik ve çevresel
konular
Mesleki örgüte üyelik
Kayıt
Lisans sistemi yok
Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Peyzaj planları, ağaçlık/koruma
alanları yönetim planları
Denetleme var
Devlet yetkilisi
Ceza yok

Sağlamıyor
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
BREZİLYA
Associacao Brasileira de Arquitetos Paisagistas, ABAP
Kuruluş Yılı - 1976
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8

9
10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Var
İç denetim
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Lisans
Lisans

Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Peyzaj mimarlığı yüksek lisans
diploması
Yetkin bir mimar, mühendis
veya peyzaj mimarının gözetimi
altında edinilmiş 2 yıllık
deneyim

Denetleme yok

Ceza yok

Sağlamıyor
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
KANADA
Canadian Society of Landscape Architects, CSLA
Kuruluş Yılı - 1934
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5

Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?

6

Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?

7

8
9
10

11
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14
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Anket Cevabı
Var
Devlet denetimi
Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak
Kayıt
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
Kayıt
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
Mesleki lisans devlet tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Tüm projelerin peyzaj mimarı
kaşesi olması gerekli
Denetleme yok

Ceza yok

Sağlamıyor
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
KANADA (BRITISH COLUMBIA)
Kuruluş Yılı Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

9
10

11

12
13

14

Anket Cevabı
Var
İç denetim
Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
Lisans mesleki örgüt tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi
Mesleki sınavda başarılı olma
Özel konut projeleri dışındaki
tüm projeler
Denetleme var
Peyzaj mimarı

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
Olası dava
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Sağlıyor ve alınması zorunlu
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
Evet
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
Evet
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
Hayır
YORUMLAR
Kanada’da eyelet dernekleri CSLA çatısı altında toplanmıştır. Bazı eyaletlerde (BC, Ontario
ve Alberta) yasal düzünlemeler bulunmakta. Yukarıdaki cevaplar, bu üç eyelet için geçerli.
Diğer eyaletlerdeki gereklilikler bu kadar sıkı değil. British Columbia, kayıtlı peyzaj mimarı
olabilmek için en fazla standart ve gerekliliğin olduğu eyelet. Tezinde başarılar dileriz!
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Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
KANADA (MANITOBA)
The Manitoba Association of Landscape Architects, MALA
Kuruluş Yılı - 1974
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

9
10

11

12
13

14

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?

Anket Cevabı
Var
İç denetim
Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak
Mesleki örgüte üyelik
Mesleki örgüte üyelik
Lisans mesleki örgüt tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi – 2 yıl
Mesleki sınavda başarılı olma
Devlet projelerinin çoğu

Uyarı mektubu.
Geçici veya kalıcı meslekten
uzaklaştırma.
Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
Evet

Evet

Evet

YORUMLAR
Manitoba Peyzaj Mimarları Derneği (MALA) Kanada Peyzaj Mimarları Derneği (CSLA)’ya bağlı bir
kurumdur. Yukarıdaki cevapların çoğu, ulusal değil bölgeseldir. Sadece üç eyalet kayıt/lisans sistemini
uygulamaktadır. MALA Manitoba’da “peyzaj mimarı” ünvanının yasal koruma altına alınmasını
sağlama aşamasındadır. Mevcut sistemde “Mimar” ünvanı ve türevleri, Manitoba Mimarlar Yasası ile
korunmakta. 20 Eylül 1993’te Manitoba Mimarlar Derneği MALA’nın tam üyelerinin “peyzaj mimarı”
ünvanını kullanmalarını kabul etmiştir. MALA’ya üye olabilmek için, adayların eğitim, deneyim ve
yeterlilik şartlarına uymaları gerekmekte ancak MALA’nın bu gereklilikleri yasal bir kayıt/lisans
sistemiyle düzenlenmemekte. Her derneğin kendi kabul koşulları olmakla birlikte, yerel dernek üyeleri
otomatik olarak CSLA üyesi de olmakta.
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Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
KANADA (QUEBEC)
Canadian Society of Landscape Architecture, CSLA
Kuruluş Yılı Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
7

8

9
10

11

12
13

14

Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Var
İç denetim
Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak
Kayıt
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
Mesleki lisans devlet tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi
Mesleki sınavda başarılı olma
Bölgeden bölgeye değişmekte
Denetleme yok

Ceza var
Dernekten ihtaç

Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
Evet

Evet
Hayır

Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
KANADA (NORTHWEST TERRITORIES)
Kuruluş Yılı - 1930
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?

Anket Cevabı
Var
Devlet denetimi
Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
Mesleki lisans devlet tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Kamu alanları, parklar,
rekreasyon alanları, çocuk oyun
alanları, vb.
Denetleme var
Müşteriler
Ceza var

Sağlıyor ve alınması zorunlu
Evet

Evet
Mesleki denetim eyalet bazında
yapılmakta. Üç eyalette yasal
lisans sistemi var. Diğer altı
eyalette yasal düzenlemeler yok
ancak peyzaj mimarları mesleği
düzenleme görevini üstlenmiş
eyelet derneklerine üyeler.

YORUMLAR
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Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
KOLOMBİYA
Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas, SAP
Kuruluş Yılı - 1982
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?

4
5

6
7

8

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

Anket Cevabı
Var
İç denetim
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Sürdürülebilirlik ve çevresel
konular
Kayıt
Kayıt
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
Lisans mesleki örgüt tarafından
verilir
Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Peyzaj mimarlığı yüksek lisans
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi

9

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?

Kentsel projeler, büyük ölçekli
peyzaj projeleri, park projeleri,
peyzaj planlama master planları

10

Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz.
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR

Denetleme yok

11

12
13

14

Ceza yok

Sağlamıyor
Evet

Evet

Evet

Bu anket çok ilgimi çekti. IFLA Amerika Bölgesi Eğitim Komitesi Başkanı olarak Latin Amerika’da
peyzaj mimarlığı eğitimini desteklemek, geliştirmek için bu konular üzerinde çalışmalar yapmaktayım.
Bazı sorulara verdiğim cevabı genişletme isterim. Örneğin 3. soruya cevabım hepsi olurdu! Şu anda
Kolombiya’da bir tane peyzaj mimarlığı yüksek lisans programı var. Sadece bir ilk adım olsa da peyzaj
mimarlığı mesleği pratiğinde yüksek standartlara ulaşılmasını desteklemeye çalışıyoruz.
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Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
MEKSİKA
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, SAPM
Kuruluş Yılı - 1972
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz.
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
13

14

Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?

Anket Cevabı
Yok
Düzenleme yok
Herhangi bir düzenleme yok
Herhangi bir gereklilik yok
Kayıt
Lisans sistemi yok
Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Hiçbir
Denetleme yok

Ceza yok

Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
Evet

Evet

Evet
Meksika’da lisans sistemi,
mesleği düzenlemek ve peyzaj
mimarlığı mesleğinin yüksek
kalitede uygulanmasını
garantilemek için, üzerinde
çalışmaların başladığı bir konu.

YORUMLAR
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Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
PORTO RİKO
Instituto de Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico
Kuruluş Yılı - 1999
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

Anket Cevabı
Var
Devlet denetimi
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
Kayıt
Lisans
Mesleki lisans devlet tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi
Mesleki sınavda başarılı olma

9

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?

Sadece A.B.D. tarafından
düzenlenen, federal projeler. Yerel
projelerin uygulanmasında lisanslı
profesyonel tarafından yapılma
şartı yok

10

Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?

Denetleme var

Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?

Ceza var

11

12
13

14

Yeni bir uygulama. Devletin
atadığı bir müfettiş. Peyzaj mimarı
olmayabilir.
10,000 $ ile 6 ay hapis cezası
arasında değişmekte

Sağlamıyor
Evet

Evet

Evet

YORUMLAR
Yürürlükte olan uygulama ve ünvan yasası, peyzaj mimarlarının çalışmalarını engellemekte. Peyzaj
mimarları, bitkisel tasarımın gerekli olduğu projelerde danışmanlık yapmakta; park, meydan, yürüyüş ve
bisiklet yolları gibi peyzaj mimarlığının uygulama alanları içinde yer alan tasarımlar, yasa bu çalışmaları
yapabilmeleri için bir gereklilik belirtmediği için, mimarlar ve mühendisler tarafından yapılmakta. Kamu
görevlilerinin çoğu, peyzaj mimarlığı uygulama alanlarının kapsamını iyi bilmiyor, bu durum peyzaj
mimarlarının çalışma alanlarını kısıtlıyor.
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Çizelge N.2 (devam) : IFLA Amerika Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
URUGUAY
Asociacion Uruguaya de Arquitectura De Paisage, AUDADP
Kuruluş Yılı - 2004
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz.
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
13 Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
14 Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Yok
Düzenleme yok

Herhangi bir gereklilik yok
Herhangi bir gereklilik yok

Sınav yok

Ceza yok

Sağlamıyor
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.3 : IFLA Asya ve Okyanusya Bölgesi ülkeleri arasından ankete
katılan ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
AVUSTRALYA
Australian Institute of Landscape Architects, AILA - 1966
Kuruluş Yılı - 1966
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

9

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?

10

Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?

11

12
13

14

Anket Cevabı
Yok
Düzenleme yok
Herhangi bir düzenleme yok
Herhangi bir gereklilik yok
Herhangi bir gereklilik yok
Lisans sistemi yok
Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi – 2 yıl
Sözlü mülakat
Bölgeler arası değişmekte ama
genellikle özel konut bahçeleri
dışındaki projeler ve ticari alanların
çoğu
Denetleme var
İlgili konsey

Ceza yok

Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
Evet

Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
Evet
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
Evet
YORUMLAR
Avustralya’da bazı eyaletlerde yasa bulunmakta. Avustralya sekiz eyalet/bölgeye ayrılmıştır.
Her bölgenin kendi kanunları var. Ayrıca her bölgede küçük konseyler yer alır. Peyzaj
planlarının onaylama yetkisi bu konseylerdedir. Bu konseylerin çoğu peyzaj planlarının kayıtlı
bir peyzaj mimarı tarafından onaylanmasını gerekli tutar. AILA, peyzaj mimarlarını
kayıtlayan kurumdur. Özetle, ulusal kapsamda yasa olmamasına rağmen, bazı resmi
gereklilikler var. Ulusal yasalandırma istenmekte.
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Çizelge N.3 (devam) : IFLA Asya ve Okyanusya Bölgesi ülkeleri arasından ankete
katılan ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.

HONG KONG
Hong Kong Institute of Landscape Architect, HKILA
Kuruluş Yılı - 1988
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8

9
10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz.
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Var
İç denetim
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Lisans
Lisans
Lisans mesleki örgüt tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi
Mesleki sınavda başarılı olma

Denetleme var
Devlet
Ceza var
Para cezası ve bir yıl hapis

Sağlıyor ve alınması zorunlu
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.3 (devam) : IFLA Asya ve Okyanusya Bölgesi ülkeleri arasından ankete
katılan ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.

JAPONYA
IFLA Japan
Kuruluş Yılı - 1960
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

9
10

11

12
13

14

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Var
İç denetim
Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak
Lisans
Lisans
Lisans mesleki örgüt tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi – 3 yıl
Mesleki sınavda başarılı olma
Her tip
Denetleme yok
Yerel devlet kurumu
Ceza yok

Sağlıyor ve alınması zorunlu
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.3 (devam) : IFLA Asya ve Okyanusya Bölgesi ülkeleri arasından ankete
katılan ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.

TAYLAND
Thai Association of Landscape Architects, TALA
Kuruluş Yılı - 1987
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
10

11

12
13

14

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?

Anket Cevabı
Var
Devlet denetimi
Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak
Lisans
Lisans
Mesleki lisans devlet tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Mesleki sınavda başarılı olma
Yerleşim alanları. Dinlenme ve
konaklama tesisleri.
Denetleme var
Yönetmelik gereği peyzaj
mimarının kendisi

Ceza var
Uyarı veya geçici olarak
lisansın iptali
Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
Evet

Evet

Evet
Cevaplar mevcut yönetmeliğe göre
verilmiştir. Mimarlar konseyi yeni
bazı düzenlemeler üzerinde
çalışmalar yapmakta olduğu için
cevaplar yakın zamanda
değişebilir.

YORUMLAR
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Çizelge N.4 : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan ülkelerin
meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
ALMANYA
Bundesarchitektenkammer (Federal Chamber of German Architects), BDLA - 1913
Kuruluş Yılı - 1913
Anket Sorusu
Anket Cevabı
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
Var
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
Devlet denetimI
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
Mesleği uygulayan
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için Kayıt
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
Lisans
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Mesleki örgüte üyelik
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
Lisans mesleki örgüt tarafından
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
verilir
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
Sınav var
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
Peyzaj mimarlığı üniversite
aranan şartlar nelerdir?
diploması
Peyzaj mimarlığı yüksek lisans
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi – 2 yıl
Mesleki sınavda başarılı olma
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
Kamu projeleri
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra Müteahhit, kamu kurumu
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
yetkilisi veya peyzaj mimarı
hangi kurum yapıyor?
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
Proje maliyetine göre değişir
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Sağlıyor ve alınması zorunlu
13 Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
Evet
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
14 Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
Evet
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
Evet
YORUMLAR
Federal sistemdeki 16 mimarlar odasından birine kayıtlı olmanın dışında, peyzaj mimarları,
isterlerse BDLA’ya da üye olabilirler. BDLA üyeliği zorunlu değildir.
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Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
BELÇİKA
Association Belge des Architectes de Jardin et Paysagistes, ABAJP – BVTL
Kuruluş Yılı - 1930
Anket Sorusu
Anket Cevabı
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
Yok
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
Herhangi bir düzenleme yok
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için Herhangi bir gereklilik yok
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
Herhangi bir gereklilik yok
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
Lisans sistemi yok
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
Sınav yok
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
Kamu projelerini sadece eğitim
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
almış peyzaj mimarları
yapabilir.
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra Denetleme yok
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
Ceza yok
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
13 Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
Evet
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
14 Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
Hayır
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
Evet
Belçika Peyzaj Mimarları
Derneği olarak son 20 yıldır
mesleğin belirli düzenlemelerle
koruma altına alınmasını
istiyoruz. 1990’ların ortasında
bu isteği en azından ünvanı
koruma altına almak üzere
değiştirdik. Devletin bu konuda
vereceği kararı bekliyoruz.

YORUMLAR
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Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
HIRVATİSTAN
Croatian Association of Landscape Architects, CALA
Kuruluş Yılı - 1992
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

9
10

11

12
13

14

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Yok
Düzenleme yok
Herhangi bir düzenleme yok
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
Lisans
Lisans mesleki örgüt tarafından
verilir
Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Peyzaj mimarlığı yüksek lisans
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi – 2 yıl

Denetleme var
Yetkili mühendis
Ceza var

Sağlıyor ve alınması zorunlu
Hayır

Evet

Evet

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
HOLLANDA
De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, NVTL
Kuruluş Yılı - 1983
Anket Sorusu
Anket Cevabı
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
Var
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
Ortak denetim - Düzenlemeler
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
mesleki örgüt ve devlet
tarafından belirlenir ve
uygulanır
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
Mesleği uygulayan
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için Kayıt
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Lisans
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
Kayıt
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Lisans
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
Mesleki lisans devlet tarafından
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
verilir
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
Sınav var
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
Peyzaj mimarlığı üniversite
aranan şartlar nelerdir?
diploması
Peyzaj mimarlığı yüksek lisans
diploması
Mesleki sınavda başarılı olma
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
Yerel ve bölgesel projeler
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra Denetleme var
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
Üniversite veya sınav komitesi
hangi kurum yapıyor?
yetkilisi
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
Ceza var
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Sağlamıyor
13 Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
Evet
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
Hayır
olduğunu düşünüyormusunuz?
14 Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
Hayır
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
Evet
YORUMLAR
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Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
İNGİLTERE
The Landscape Institute, LI
Kuruluş Yılı - 1928
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8

9
10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Var
İç denetim
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Herhangi bir gereklilik yok
Herhangi bir gereklilik yok
Lisans mesleki örgüt tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi
Mesleki sınavda başarılı olma

Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil

Evet

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
İRLANDA
Irish Landscape Institute, ILI
Kuruluş Yılı - 1992
Anket Sorusu
Anket Cevabı
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
Yok
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
Düzenleme yok
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
Herhangi bir düzenleme yok
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için Herhangi bir gereklilik yok
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
Herhangi bir gereklilik yok
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
Lisans sistemi yok
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
Sınav yok
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
Hiçbir
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra Denetleme var
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
Peyzaj mimarı veya müşterinin
hangi kurum yapıyor?
temsilcisi
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
Ceza yok
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Sağlıyor ve alınması zorunlu
13 Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
Evet
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
14 Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
Evet
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
Evet
YORUMLAR
Yedinci sorudaki “sınav var mı” sorusu sanırım düzenlemenin olduğu durumu kastediyor.
İrlanda’da yasal bir düzenleme yok ancak İrlanda Peyzaj Enstitüsü (ILI)’ye üye olmak isteyen
kişilerin IFLA tarafından tanınan niteliklerinin olması gerekli.
Kısa bir süre once ILI “Kayıtlı Peyaj Mimarı” ünvanını patentledi. Bu durumda sadece ILI
üyeleri bu ünvanı kullanabilecek. Yasal bir koruma değil ancak mesleğe düzenleme
getirilmesi yönünde atılmış bir adım olduğunu düşünüyoruz.
Mark Boyle
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Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
İSPANYA
Asociacion Espanola de Paisajistas, AEP
Kuruluş Yılı - 1957
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
13 Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
14 Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?

Anket Cevabı
Yok

Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak
Herhangi bir gereklilik yok
Herhangi bir gereklilik yok
Mesleki lisans devlet tarafından
verilir
Sınav yok
AEP şartları

Denetleme yok

Ceza yok

Sağlamıyor
Evet

Evet

Evet
Başarılar dileriz

YORUMLAR
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Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
İSVEÇ
Sveriegs Arkitekter
Kuruluş Yılı - 2002
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
13

14

Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Yok

Herhangi bir düzenleme yok
Herhangi bir gereklilik yok
Herhangi bir gereklilik yok
Lisans sistemi yok
Sınav yok

Yok
Hiçbir
Denetleme var
Kontratta belirtilen düzeltmen
Ceza yok

Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
Hayır
Hayır

Evet

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
İSVİÇRE
Swiss Federation of Landscape Architects, BSLA
Kuruluş Yılı Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8
9
10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Var
İç denetim
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Herhangi bir gereklilik yok
Herhangi bir gereklilik yok
Lisans sistemi yok
Sınav yok

Denetleme yok

Ceza yok

Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
Evet
Hayır

Evet

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
İZLANDA
Icelandic Federation of Landscape Architects, FILA
Kuruluş Yılı - 1978
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8

9
10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Var
Devlet denetimi
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Lisans
Lisans
Mesleki lisans devlet tarafından
verilir
Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi – 2 yıl
Belediye ve Devlet projeleri
Denetleme yok

Ceza yok
Bazı durumlarda mektup
gönderilir
Sağlamıyor
Evet
Hayır
Evet

Evet

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
LATVİYA
Latvijas Ainavu Arhitekturas Biedriba, LAAB
Kuruluş Yılı - 1995
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8

9
10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Var
İç denetim
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Herhangi bir gereklilik yok
Lisans
Lisans mesleki örgüt tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Mesleki sınavda başarılı olma
Kamu projeleri, açık alanlar ve AB
kaynaklı projeler

Denetleme yok

Ceza yok

Sağlıyor ve alınması zorunlu
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
POLONYA
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, SAK
Kuruluş Yılı - 2004
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10 Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
11 Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
12 Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
13 Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
14 Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Yok

Herhangi bir gereklilik yok
Herhangi bir gereklilik yok
Lisans sistemi yok
Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Müfettiş

Ceza yok

Sağlamıyor
Evet
Hayır

Evet

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
PORTEKİZ
Associacao Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, APAP
Kuruluş Yılı - 1976
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?

Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Var
Ortak denetim
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Mesleki örgüte üyelik
Herhangi bir gereklilik yok
Lisans mesleki örgüt tarafından
verilir
Sınav yok
IFLA Avrupa’nın belirlediği
gereklilikler
Portekiz’de peyzaj mimarlığı
mesleği pratiği için, 3 Haziran
2009 tarihli kanun gereği
meslek derneğine üyelik
gerekmektedir. Peyzaj
mimarlarının üye oldukları
dernek olarak APAP’a, kamu
kurumu niteliğinde kuruluş
statüsü verilmiştir.
Denetleme yok

Ceza yok

Sağlamıyor
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
ROMANYA
The Romanian Landscape Architects Association, ASOP
Kuruluş Yılı - 2004
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

9

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?

10

Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?

11

Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz

12

Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?

13

Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?

14
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Anket Cevabı
Var
İç denetim
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Lisans
Mesleki örgüte üyelik
Lisans
Mesleki lisans devlet tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Peyzaj mimarlığı yüksek lisans
diploması
Ulusal, bölgesel ve yerel peyzaj
planlama projeleri; kamu alanları
planlama ve tasarımı; devlet
tarafından ödenen projeler.
Denetleme var
Ulusal, bölgesel veya yerel
yönetimler (Bakanlık veya
belediye)
Ceza var
Dava açılabilir. Duruma gore hapis
cezası bile verilebilir.

Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
SIRBİSTAN VE MONTENEGRO
Serbian Association of Landscape Architects, Udruženje pejsažnih arhitekata Srbije, SALA/UPAS
Kuruluş Yılı - 1983
Anket Sorusu
Anket Cevabı
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
Var
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
Devlet denetimi
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
Toplum sağlığı, güvenliği ve
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
refahını korumak
4
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için Lisans
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
5
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
Herhangi bir gereklilik yok
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
6
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
Mesleki lisans devlet tarafından
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
verilir
7
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
Sınav var
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
8
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
Peyzaj mimarlığı üniversite
aranan şartlar nelerdir?
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi – 3 yıl
Mesleki sınavda başarılı olma
Kamu açık alanları, devlet
9
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
daireleri, ticari açık alanlar. Özetle,
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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özel konutların dışında, yapı izni
gerektiren tüm projeler.
Denetleme var

Ceza var
Teknik olarak lisansın iptali, ancak
böyle bir durum hiç olmadı.

Sağlamıyor
Evet

Evet

Evet
Projelerde, yapı izninin
alınabilmesi için tasarımların
Belgrade greenery tarafından
onaylanması gerekiyor. Yapı
izni gerektiren projelerin ise
lisanslı profesyoneller
tarafından yapılası gerekiyor.
Lisanslı peyzaj mimarlarının iş
bulabilmelerini sağlayan etmen
de bu.

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
SLOVENYA
Slovenian Association of Landscape Architects, SALA
Kuruluş Yılı - 1992
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?

3

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?

4

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?

5
6
7

8

9
10

11

12
13

14

Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Var
Ortak denetim - Düzenlemeler
mesleki örgüt ve devlet
tarafından belirlenir ve
uygulanır
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Lisans
Lisans
Lisans mesleki örgüt tarafından
verilir
Sınav var
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Yetkin bir peyzaj mimarının
gözetimi altında edinilmiş iş
deneyimi, 3-7 yıl
Mesleki sınavda başarılı olma
Peyzaj tasarımı ve peyzaj
planlama
Denetleme var
Lisanslı düzeltmen
Ceza var
(2.500 - 30.000 AVRO)

Sağlıyor ancak alınması zorunlu
değil
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
TÜRKIYE
Peyzaj Mimarları Odası, PMO
Kuruluş Yılı - 1994
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?

3

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?

4

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR

5
6
7

8
9
10

11

12
13

14
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Anket Cevabı
Var
Ortak denetim - Düzenlemeler
mesleki örgüt ve devlet
tarafından belirlenir ve
uygulanır
Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek
Kayıt
Mesleki örgüte üyelik
Kayıt

Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması

Denetleme yok

Ceza yok

Sağlıyor ve alınması zorunlu
Evet

Evet

Evet

Çizelge N.4 (devam) : IFLA Avrupa Bölgesi ülkeleri arasından ankete katılan
ülkelerin meslek derneklerinin sorulara verdiği cevaplar.
YUNANİSTAN
Panhellenic Association of Landscape Architects, PHALA
Kuruluş Yılı - 1980
Anket Sorusu
1
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında
yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemeler var mı?
2
Var ise, ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin
uygulanmasında ne tip bir düzenleme sistemi var?
3
Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki
düzenlemelerin temel nedeni nedir?
4
5
6
7

8

9
10

11

12
13

14

Ülkenizde peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanabilmek için
herhangi bir şart/gereklilik var mı?
Ülkenizde mesleki lisans sistemi varsa, lisans devlet
tarafından mı verilir, mesleki örgüt tarafında mı verilir?
Ülkenizde profesyonellerin mesleki niteliklerini ve
yeterliliklerini kanıtlamaları için geçmeleri gereken bir
sınav var mı?
Ülkenizde kayıtlı / lisanslı peyzaj mimarı olabilmek için
aranan şartlar nelerdir?
Ülkenizde hangi tip peyzaj mimarlığı projelerinin kayıtlı /
lisanslı bir peyzaj mimarı tarafından yapılması şarttır?
Ülkenizde peyzaj mimarlığı projeleri tamamlandıktan sonra
denetleniyor mu? Eğer denetleniyorsa, denetimi kim /
hangi kurum yapıyor?
Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması,
ünvanı kullanması veya lisanslı profesyonellerin mesleği
yetersiz, hatalı uygulamaları halinde herhangi bir ceza
uygulaması var mı? Varsa lütfen cezanın ne olduğunu
belirtiniz
Örgütünüz Sürekli Mesleki Eğitim sağlıyor mu?
Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve
uygulamalarında, niteliğin yükseltilmesine yardımcı
olduğunu düşünüyormusunuz?
Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi
denetlenmesinin, toplum sağlığı, güvenliği ve refahını
korumaya yardımcı olduğunu düşünüyormusunuz?
Bu anket çalışmasının sonuçlarını almak istermisiniz?
YORUMLAR
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Anket Cevabı
Yok

Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalıştığı iş
yerlerini denetlemek
Herhangi bir gereklilik yok
Herhangi bir gereklilik yok

Sınav yok
Peyzaj mimarlığı üniversite
diploması
Peyzaj mimarlığı yüksek lisans
diploması
Hiçbir
Denetleme yok

Sağlamıyor
Evet

Evet

EK O : IFLA üyesi ülkelerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemeler hakkındaki elde edilen bilgilerin grafiksel analizi
Mesleğinin uygulanmasında yasa, yönetmelik, standart ve benzeri düzenlemelerin
varlığı
Yüzde

Ülke
Sayısı

Düzenleme Var

%65.9

29

Düzenleme Yok

%34.1

15

Toplam

44

Peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasında var olan düzenleme
sisteminin şekli
Yüzde

Ülke
Sayısı

Düzenleme yok - mesleğin
uygulanmasında herhangi bir
düzenleme/denetim yok

%36.5

15

İç denetim-Düzenlemeler
mesleki örgüt tarafından
belirlenir ve uygulanır

%29.3

12

Ortak denetim-Düzenlemeler
mesleki örgüt ve devlet
tarafından belirlenir-uygulanır

%14.7

6

Devlet denetimi-Düzenlemeler
devlet tarafından belirlenir ve
uygulanır

%19.5

8

Toplam

41

Şekil O.1 : IFLA üyesi ülkelerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemeler hakkındaki elde edilen bilgilerin grafiksel analizi.

377

Peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulanmasındaki düzenlemelerin temel nedeni
Yüzde

Ülke
Sayısı

Toplum sağlığı, güvenliği ve
refahını korumak

%22

9

Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalışmalarını
denetlemek

%36.6

15

Mesleği uygulayan
profesyonellerin çalıştığı iş
yerlerini denetlemek

%2.4

1

Sürdürülebilirlik ve çevresel
konular

%2.4

1

Herhangi bir düzenleme yok

%36.6

15

Toplam

41

Şekil O.1 (devam) : IFLA üyesi ülkelerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemeler hakkındaki elde edilen bilgilerin grafiksel analizi.
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Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için gerekli şartların varlığı
Yüzde

Ülke
Sayısı

Mesleği uyugulayabilmek
gereklilikler var

%62.8

27

Mesleği uygulayabilmek için
herhangi bir gereklilik yok

%37.2

16

Toplam

43

Peyzaj mimarlığı mesleğini uygulayabilmek için gerekli olan şartlar
Yüzde

Ülke
Sayısı

Kayıt

%14

6

Lisans

%28

12

Mesleki örgüte üyelik

%2.3

1

Kayıt ve lisans

%4.6

2

Lisans ve üyelik

%6.9

3

Kayıt ve üyelik

%2.3

1

Kayıt, lisans ve üyelik

%4.6

2

Herhangi bir gereklilik yok

%37.2

16

Toplam

43

Şekil O.1 (devam) : IFLA üyesi ülkelerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemeler hakkındaki elde edilen bilgilerin grafiksel analizi.

379

Peyzaj Mimarı ünvanını kullanabilmek için gerekli şartların varlığı
Yüzde

Ülke
Sayısı

Ünvanı kullanabilmek
gereklilikler var

%68.9

31

Ünvanı kullanabilmek için
herhangi bir gereklilik yok

%31.1

14

Toplam

45

Peyzaj Mimarı ünvanını kullanabilmek için gerekli olan şartlar
Yüzde

Ülke
Sayısı

Kayıt

%8.9

4

Lisans

%28.9

13

Mesleki örgüte üyelik

%15.6

7

Kayıt ve lisans

%8.9

4

Kayıt ve üyelik

%2.2

1

Kayıt, lisans ve üyelik

%4.4

2

Herhangi bir gereklilik yok

%31.1

14

Toplam

45

Şekil O.1 (devam) : IFLA üyesi ülkelerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemeler hakkındaki elde edilen bilgilerin grafiksel analizi.
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Lisans veya kayıt sistemi olan ülkelerde lisansı veren kurum
Yüzde

Ülke
Sayısı

Mesleki lisans devlet
tarafından verilir

%55

11

Lisans mesleki örgüt
tarafından verilir

%45

9

Toplam

20

Profesyonellerin mesleki niteliklerini ve yeterliliklerini kanıtlamaları için
geçmeleri gereken bir sınavın varlığı
Yüzde

Ülke
Sayısı

Sınav Var

%51

21

Sınav Yok

%49

20

Toplam

41

Şekil O.1 (devam) : IFLA üyesi ülkelerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemeler hakkındaki elde edilen bilgilerin grafiksel analizi.
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Meslek pratiği için gerekli olan ön şartlar
Yüzde

Ülke
Sayısı

Üniversite eğitimi

%26.4

10

Üniversite eğitimi ve
Mesleki iş deneyimi

%18.4

7

Üniversite eğitimi ve
Meslek sınavında başarılı olma

%18.4

7

Üniversite eğitimi
Mesleki iş deneyimi ve
Meslek sınavında başarılı olma

%36.8

14

Toplam

38

Projeler tamamlandıktan sonra denetimin varlığı
Yüzde

Ülke
Sayısı

Denetleme Var

%51.5

17

Denetleme Yok

%48.5

16

Toplam

33

Şekil O.1 (devam) : IFLA üyesi ülkelerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemeler hakkındaki elde edilen bilgilerin grafiksel analizi.

382

Yetkin / lisanslı olmayan kişilerin mesleği uygulaması, ünvanı kullanması
veya lisanslı profesyonellerin mesleği yetersiz, hatalı uygulamaları halinde
herhangi bir ceza uygulamasının varlığı
Yüzde

Ülke
Sayısı

Ceza Var

%32.4

11

Ceza Yok

%67.6

23

Toplam

34

Sürekli Mesleki Eğitimin sisteminin varlığı
Yüzde

Ülke
Sayısı

%40

16

Sağlanıyor ancak alınması
zorunlu değil

%22.5

9

Sağlanmıyor

%37.5

15

Sağlanıyor ve alınması zorunlu

Toplam

40

Şekil O.1 (devam) : IFLA üyesi ülkelerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemeler hakkındaki elde edilen bilgilerin grafiksel analizi.
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Kayıt / lisans sisteminin peyzaj mimarlığı mesleği ve uygulamalarında, niteliğin
yükseltilmesine yardımcı olup olmadığı hakkındaki görüşler
Yüzde

Ülke
Sayısı

Yardımcı olur

%94

31

Yardımcı olmaz

%6

2

Toplam

33

Peyzaj mimarlığı mesleğinin düzenlenmesi / denetlenmesinin, toplum sağlığı,
güvenliği ve refahını korumaya yardımcı olup olmayacağı konusundaki
görüşler
Yüzde

Ülke
Sayısı

Yardımcı olur

%85

28

Yardımcı olmaz

%15

5

Toplam

33

Şekil O.1 (devam) : IFLA üyesi ülkelerde peyzaj mimarlığı mesleği pratiğindeki
düzenlemeler hakkındaki elde edilen bilgilerin grafiksel analizi.
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