
Peyzaj mimarlığı hizmetleri 
 
 a) Peyzaj planlama hizmetleri;  
 1) Stratejik peyzaj planlaması; geleceğe yönelik peyzaj gelişim stratejilerinin 
oluşturulması, peyzaj koruma ve kullanım değeri analizi ile sektörel planların yatırım 
istemleri için peyzaj koruma ve kullanım değerleri açısından yer seçimidir. 1, 2, 3, 4 numaralı 
peyzaj planlama ölçekleri, 
 2) Koruma amaçlı peyzaj planlaması; ekolojik temelde peyzaj analizine dayalı olarak 
peyzajların koruma statülerinin belirlenmesi, koruma alanlarının uzun devreli peyzaj gelişim 
planları ve yönetim planları, kırsal ve kentsel biyotopların hazırlanması ve haritalanması, 
görsel peyzaj analizi ile çevre düzeni planı hazırlama sürecinde peyzaj koruma önceliklerinin 
belirlenmesidir. 1, 2, 3, 4, 5 numaralı peyzaj planlama ölçekleri, 
 3) Onarım – iyileştirme ve/veya geliştirme amaçlı peyzaj planlaması; Peyzaj Onarım 
Raporları hazırlanması, sulak alanlar, su kıyıları, göletler, barajlar, kapatılan maden ocakları, 
karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları, boru hatları, erosif alanlar ve benzeri 
müdahale edilmiş peyzajların onarımı, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik her türlü 
peyzaj planı, tasarımı, proje ve raporları ile bu kapsamdaki uygulamaların izlenmesi ve 
denetlenmesidir. 3, 4, 5 numaralı peyzaj planlama ölçekleri, 
 4) Katı atık düzenli depolama alanları peyzaj planlaması; bu alanlar için peyzaj ekolojisi 
ilkelerine dayalı yer seçimi alternatiflerinin oluşturulması, varolan çöp alanlarının peyzaja 
etkilerinin değerlendirilmesi ve katı atık depolama alanlarının kullanım ömrü sonunda peyzaj 
onarımı ile birlikte, açık ve/veya yeşil alan olarak dönüştürülmesine yönelik olarak yapılan 
hizmetlerdir. 3, 4 numaralı peyzaj planlama ölçekleri, 
 5) Ulaşım güzergahları peyzaj planlaması; ulaşım ağları güzergah seçiminde, peyzaj 
koruma ve kullanım analizi, tasarım ve projelendirme hizmetleridir. 2, 3 numaralı peyzaj 
planlama ölçekleri, 
 6) Kıyı ve sulak alanlar peyzaj planlaması; kıyı ve sulak alan peyzajlarını biçimlendiren 
ekolojik mekanizmalara dayalı peyzaj planlama hizmetleridir. 2, 3, 4 numaralı peyzaj 
planlama ölçekleri, 
 7) Turizm ve/veya rekreasyon alanları peyzaj planlaması; turizm ve/veya rekreasyon 
potansiyeli ve istemlerine dayalı peyzaj koruma ve kullanım analizi, tasarım ve projelendirme 
hizmetleridir. 3, 4, 5 numaralı peyzaj planlama ölçekleri, 
 8) Peyzaj planlaması; peyzaj gelişim stratejilerinin belirlenmesi, biyotopların analizi ve 
haritalanması, imar planı hazırlama sürecinde açık ve/veya yeşil alan sistemlerinin 
geliştirilmesi, yaşama ilişkin görsel peyzaj ve estetik kalitesinin değerlendirilmesi, yeşil yol 
planlaması (yaya, bisiklet, rekreasyonel yol ve benzeri), doğal çevre ile dinamik bağlantı 
açısından ekolojik ağ planlaması ile peyzaj doğal ve kültürel kaynaklarının analizi 
hizmetleridir. 3, 4, 5 numaralı peyzaj planlama ölçekleri, 
 9) Peyzaj yönetimi; varolan ve/veya planlanan peyzajın sürekliliği açısından, doğal ve 
kültürel süreçlerin oluşturduğu değişikliklere uyum sağlamak ve rehber olmak için yapılan 
hizmetlerdir. Bu kapsamda, peyzaj uygulamalarının yönetimi ile çevre yönetim araçları olan 
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), stratejik çevresel değerlendirme (SÇD) ve ekolojik etki 
değerlendirmesine (EED) ilişkin peyzaj mimarlığı değerlendirmesi hizmetleridir. 1, 2, 3, 4, 5 
numaralı peyzaj planlama ölçekleri, 
 b) Peyzaj tasarım, çevre düzenleme ve proje hizmetleri; yapı üretim sürecinde tüm açık 
ve/veya yeşil alanların peyzaj tasarım, çevre düzenleme ve peyzaj projesi hizmetleri, peyzaj 
rölöve – restitüsyon – restorasyon hizmetleri, açık – yeşil alan donatı projesi hizmetleri, iç 
mekanda bitkisel tasarım hizmetleridir. 



 c) Peyzaj mimarlığı uygulama ve yönetimi hizmetleri; açık ve/veya yeşil alanların, 
peyzaj mimarlığı meslekî kontrollük ve teknik uygulama sorumluluğu, proje yönetimi, şantiye 
şefliği, kabul ve teslim çalışmalarıdır. 
 ç) Peyzaj mimarlığı teknik müşavirlik hizmetleri; peyzaj mimarlığı hizmetlerinde 
bilirkişilik, hakemlik, eksperlik, jüri üyeliği, raportörlük; peyzaj proje yönetimi, fizibilite, 
program hazırlığı, özel araştırma, iş ve işlem takibi, metraj ve keşif, ihale dosyası 
hazırlanması, hakediş, kesin hesap, şartname ve sözleşme hazırlanmasıdır. 
 d) Süs bitkileri üretimi; peyzaj tasarım, çevre düzenleme, projelendirme ve peyzaj 
uygulamasında kullanılan bitkisel materyalin üretiminin koordinasyonu ve planlamasıdır.  
 e) Peyzaj uygulamasında bakım, doğa koruma ve onarımı çalışmaları; peyzaj tasarım, 
çevre düzenleme ve projelendirme sonrasında, peyzaj uygulamasına ilişkin olarak yapılan 
hizmetlerdir. 
 f) Diğer bilimsel, teknik ve sanatsal çalışmalar; peyzaj tasarımı, çevre düzenleme ve 
projelerinde maket, imaj ve animasyon, sanat eserinin yerinin ve malzemesinin seçimi ve 
benzeri hizmetlerdir. 
 
Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri Ölçekleri: 
 1. Stratejik Planlama Ölçeği (Ülkesel Ölçek - 1/100.000); 
 2. Üst Bölge Ölçeği (1/100.000 – 1/50.000);  
3. Alt Bölge Ölçeği (1/50.000 – 1/25.000);  
4. Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planı Ölçeği (1/25.000 – 1/5000); 
 5. Uygulama İmar Planı Ölçeği (1/5000 – 1/1000), 


