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Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1992 yılında Abant Ġzzet Baysal 
Üniversitesi (AĠBU) Orman Fakültesi bünyesinde kurulan üç 
bölümden biri olup akademik ve fiziksel alt yapısını 
oluĢturduktan sonra 1994 yılında öğrenci almaya baĢlamıĢtır 

(2013 Ġtibariyle Orman Fakültesinde dört bölüm yer almaktadır) 
Yüksek lisans programı 1998 yılında Abant Ġzzet Baysal 

Üniversitesine bağlı olarak baĢlamıĢ ve 2006 yılında Düzce 
Üniversitesi’nin kurulmasının ardından Düzce Üniversitesi 
bünyesinde devam etmektedir. Doktora eğitimi ise 2008 yılında 
baĢlamıĢ ve halen devam etmektedir. 

Bölümümüz Türkiye’de mevcut Peyzaj Mimarlığı Bölümleri 
arasında Metropol kentler (Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Erzurum 
vb.) haricinde kurulan Bölümlerden birisidir. 2014 yılı itibariyle 
20 yıllık köklü bir geçmiĢe sahip olması, genç dinamik ve 

öğrencilerle birebir ilgilenmeyi hedefleyen yapısıyla ön plana 
çıkmaktadır.   

20 yıllık süreçte 2013 yılı itibariyle 458 Lisans mezunu,  4 
Doktora, 21 Yüksek Lisans mezunu veren Bölümümüzde 2013-
2014 itibariyle 150 Lisans öğrencisi, 41 Yüksek Lisans öğrencisi, 
7 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Bölümümüzde Lisans ve 
Lisansüstü düzeyde eğitimlerin var olması aynı zamanda Bölüm 
öğretim üyelerimizin uluslararası ve ulusal düzeydeki projelerde 
aktif olarak yer alması nedeniyle mesleğin uygulama ve teorik 
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bölümlerine iliĢkin bilgiler eğitim sırasında öğrencilerimize 

verilmektedir. 
 
 

Mevcut Öğretim Elemanları 
 
 

Bölümümüz, 1994 yılında öğretime baĢlamıĢ olup 2014 yılı 

itibariyle; 1 profesör, 2 doçent, 7 yardımcı doçent ve 4 

araĢtırma görevlisi (1’i ÖYP ile ABD’de ) ile akademik ve bilimsel 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde 4 anabilim dalı 

bulunmaktadır. Bölümümüzdeki öğretim elemanlarının ilgili 

anabilim dallarına dağılımları Çizelge 1.deki gibidir. 

Çizelge 1. Öğretim elemanlarının ilgili anabilim dallarına 

dağılımları (2013 Aralık) 

Peyzaj Planlama 

Anabilim Dalı 

Peyzaj Tasarım 

Anabilim Dalı 

Peyzaj Teknikleri 

Anabilim Dalı 

Bitki Materyali Ve 

Yetiştirme Tekniği 

Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Osman 

UZUN 

Yrd. Doç. Dr. A. Ayfer 

KARADAĞ 

Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖYLÜ 

Yrd. Doç. Dr. Kıvanç AK 

Doç. Dr. Zeki DEMĠR 

Yrd. Doç. Dr. Özgür YERLĠ 

Yrd. Doç. Dr. Elif KUTAY 

KARAÇOR 

Prof.Dr. Haldun 

MÜDERRĠSOĞLU 

Yrd. Doç.Dr. Engin 

EROĞLU 

Yrd. Doç. Dr . Serir 

UZUN 

 AraĢ. Gör. Sinem ÖZDEDE AraĢ. Gör. Pınar  GÜLTEKĠN AraĢ. Gör. Sertaç 

KAYA 

 
Bölümümüz farklı çalıĢma konularında sahip olduğu öğretim 

üyeleri ile Lisans ve Lisansüstü eğitimde farkını farklı 
platformlarda ortaya koymaktadır. 

 
Düzce Kenti: 

 
Ġstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentin ortasında 

olması, 2-3 saatlik bir süre içinde bu metropol kentlere 
ulaĢılabilir olması, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Bolu 
illerinden rahatlıkla ulaĢımın sağlanması nedeniyle önemli bir 
kavĢak noktasıdır. Düzce kentinin yakın çevresinde Karadeniz 



kıyısındaki Akçakoca gibi bir sahil kentinin olması, Yedigöller 

Milli parkına kolay ulaĢılabilmesi, Türkiyenin ilk tabiat anıtı olan 
Samandere ġelalesinin yer alması, güney bölümünde bir dizi 
sulak alan ve mesire yerlerine sahip olması, Abant gölüne 
ulaĢımın kolay olması özellikle doğayla içi içe yaĢamayı seven 
bireyler için önemli bir artı değer katmaktadır. Ayrıca metropol 
kentlere yakınlığı ile gerek tiyatro, sinema gibi önemli sosyal 
aktiviteleri katılımı kolaylaĢtırmakta, ayrıca mesleki fuarlar, 
kongre ve toplantılara günübirlik katılımların kolay olmasını da 
sağlamaktadır. 

 

 
Uluslararası İlke ve Hedefler: 
 

IFLA (Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu) eğitim 
komisyonu tarafından Peyzaj Mimarlarının sahip olması gereken 
özellikler, 

 
1. Ġnsan ve doğa arasında etkileĢim bulunan tüm ölçeklerdeki 
peyzaj planlama ve tasarım çalıĢmalarında, fonksiyonel ve 
estetik çözümleri oluĢturabilme yeteneği geliĢtirmek, 

2. Kamu ve özel sektöre iliĢkin gerek duyulan çalıĢmaların 
çeĢitliliği ile bağlantılı olarak, ekolojik, kültürel, ekonomik ve 
arazi yönetimi konularını anlayabilecek yeteneklere sahip 
olmak, 
3. Verimli, analitik, teknik, iletiĢim (konuĢma, yazma, grafik ve 
çizimlerle anlatabilme) ve danıĢmanlık becerisi taĢımak, 
4. Bağımsız çalıĢabilme yeteneği kadar, disiplinlerarası tasarım 
ve planlama ekipleri içerisinde ve ekiple bütünleĢebilecek bir 
peyzaj mimarı olarak çalıĢabilme becerisi gösterecek geliĢmeyi 
sağlamak olarak tanımlanmıĢtır. 

 
Bölümümüzde bu dört temel ilke eğitim ve öğretimimizin ana 
çatısını oluĢturmaktadır. 
 
Bölümümüzün Amacı: 
 

Peyzaj Mimarlığı, çevre, tasarım, sanat ve bilimin 
birleĢimi olarak tanımlanmaktadır. Kentsel ve kırsal dıĢ 
mekandaki her Ģey, insan ve doğal sistemler arasındaki tüm 
etkileĢimler, Peyzaj Mimarlığının içerisindedir ve geniĢ bir alanı 



ilgilendirir. Peyzaj Mimarlığı bölümü, hızlı bir kentleĢme 

sonucunda bozulan çevrenin, insan gereksinmeleri 
doğrultusunda ekonomik, iĢlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere 
uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve 
geliĢtirilmesi, kentsel ve kırsal yeĢil alan ve rekreasyon 
planlamaları konularında çalıĢabilecek insan gücünü yetiĢtirmeyi 
amaçlamaktadır. 

 
 
Çalışma Konuları: 
 

Peyzaj Mimarları, üst ölçekli peyzaj planlarının 
geliĢtirilmesinden, yönetim planlarının yapılmasına, milli park 
planlarının yapılmasından, kent meydanlarının ve parklarının 
tasarlanmasına, kent içi ve kent dıĢı açık yeĢil alanlar, yapı 
bahçeleri, toplu konut çevreleri, parklar, çocuk oyun alanları, 
spor kompleksleri, koruma alanları (milli parklar, biyotoplar 
vb.), sorunlu alanların onarımı (maden ocakları, çöp alanları 
vb.), peyzaj onarım planlarının hazırlanması ile ekosistem 
değerlendirme raporlarına katkı sağlanması, doğal sitelerin 
tekrar değerlendirilmesi, rekreasyon alanları, botanik bahçeleri, 

turistik ve tarihi alanların düzenlenmesine kadar oldukça geniĢ 
bir perspektifte hizmet vermektedir.  
 
 

Peyzaj Mimarları küresel ölçekte geniĢ bir vizyonda 
faaliyetlerini gerçekleĢtirmektedir. Peyzaj Mimarlarının iklim 
değiĢikliği, sürdürülebilir toplumların oluĢturulması, su, konut 
politikaları ve açlıkla mücadele gibi küresel bağlamda önemli 
konu baĢlıklarında son yıllarda etkisi artmaktadır.  
 

 
Mezun Peyzaj Mimarları,  
 
Kamuda: 
 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı gibi Bakanlıkların merkez ve taĢra teĢkilatlarında, 
AraĢtırma Enstitülerinde, Belediyelerin Ġmar Müdürlüklerinde, 
Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde, 



 

Özel Sektörde: 
 

Özel peyzaj mimarlığı bürolarında, kent mobilyaları ile 
uğraĢan firmalarda, Mimarlık ve ġehir ve Bölge Planlama 
üzerine çalıĢan firmalarda, çeĢitli turistik iĢletmelerde, toplu 
konut Ģirketlerinde, süs bitkileri üreten ve pazarlayan özel 
iĢletmeler ve fidanlıklarda çalıĢma olanağına sahiptirler. 
 
 
 

Son olarak: 
 

Peyzaj Mimarları disiplinler arası projelerin yönetiminde, 
çoğu meslek disiplini ile iletiĢimin kurulmasında genellikle lider 
ve proje yöneticisi konumundadır. Peyzaj planlamadan peyzaj 
tasarımına, ev ölçeğinde kent ve bölge ölçeğine kadar ekolojik 
temelli plan ve tasarımların yapılması, koruma politikalarının 
geliĢtirilmesi, yönetim sistemlerinin tanımlanmasında Peyzaj 
Mimarlarının katkısı büyüktür. 
 

Peyzaj Mimarlığı sadece geleceğin mesleği değil, en 
iyi gelecek için önemli bir meslek disiplini olarak da 
tanımlanmaktadır.   
 
 Sonuç olarak Bölümümüzde olaylara küresel ölçekte 
bakabilen, bölgesel ölçekte analizler yapan, yerel ölçekte 
uygulama olanaklarını iyi tanımlayabilecek bireyler 
yetiĢtirilmektedir. Peyzaj Mimarlığının geniĢ vizyonu ile olaylara 
farklı ölçeklerden, farklı bakıĢ açılarıyla bakabilen bireylerin 
eğitimi, doğal kaynaklarımızın bilimsel temellerle, sanatsal bir 

bakıĢ açısıyla, gelecek kuĢaklara aktarılmasında mezunlarımıza 
önemli görevler yüklemektedir. 
 
Not: Bölümümüzle ilgili detaylı bilgiler için Lütfen Web 
sayfamızda yer alan “Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü 2012-2015 Stratejik Planlama Raporu”na 
bakınız. 


