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Özet- Günümüzde kentleşmenin artması ile birlikte ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisi konut ihtiyacı ve konuta olan talep
artışı olmuştur. Artan bu konut talebine cevap vermek amacıyla da yaşanılabilir ve kaliteli konut üretimine başlanmıştır. İnşaat
sektöründe yenilikçi bir yaklaşım olarak ta kaliteli binalar peyzaj tasarımları ile daha gösterişli hale getirilmeye başlanmıştır. Bu
sebeple de yeni yapılan toplu konut projelerinde peyzaj mimarlarına gerçek anlamda yer verilmeye çalışılmıştır. Günümüzde ev
sahibi olmak isteyen kişilerin genelde geniş yeşil alanlara, dış mekân dolantılarına ve aktivitelere sahip olan projeleri tercih ettiği
görülmüştür.
Bu çalışmada Aksaray ilinde tercih edilen toplu konut sitelerinde peyzaj tasarım değerlendirilmesi yapılarak bu işi profesyonel
hale getirerek çalışan 10 adet firma belirlenmiştir. Belirlenen bu firma yetkilileri ile anket yapılarak inşaat sektöründe peyzaj
tasarımın ne derece konut satışlarını etkilediği ortaya konulmuştur. Anket soruları genel olarak peyzaj tasarımı ve insanların
düşünceleri üzerine olmuştur. Ankette insanların ev alırken nelere önem verdiği belirlenerek yeni yapılacak olan projelere yön
verilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ortaya çıkan bu sonuçlar neticesinde peyzaj tasarımlarının konut satışlarını
artırdığı ve insanların bu gibi projelere ilgi duydukları görülmüştür. Bunun neticesinde de yenilikçi bir akım olarak Aksaray
ilinde peyzaj tasarımı ve peyzaj donatıları yoğun şekilde kullanılan projeler üretilmeye başlanmıştır. İnsanların konut tercihinde
daha çok peyzaj tasarımı olan projeleri tercih ettiği bu bağlamda bir ilin kalkınmasında ve inşaat sektörünün daha cazip hale
getirilmesi peyzaj tasarımına bağlı olduğu görülmüştür.
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Abstract- Nowadays, one of the most important problems that have arisen with the increase of urbanization is the need for
housing and rise in demand for housing. In order to respond to this increasing demand for housing, living and quality housing
has begun to be produced. As an innovative approach in the construction sector, quality buildings have started to become more
spectacular with landscape designs. For this reason, in the newly constructed mass housing projects, the landscape architecture
tried to be included in the real sense. Nowadays, it is seen that those who want to be a landlord prefer projects that have broad
green spaces, outdoor entrances and activities.
This study explores the evaluation of landscape design was made in the public housing sites preferred in Aksaray province and
10 companies were determined. A survey was conducted with those company authorities to determine the how landscape design
affects the sales of houses in the construction sector. Survey questions were largely on landscape design and people's thinking.
It is thought that the questionnaire will determine what people care about when buying a house and help guide the new projects
As a result of these emerging outcomes, landscape designs have increased residential sales and people have been shown to be
interested in such projects. As a result of this, as an innovative trend in the province of Aksaray landscape design and landscaping
equipment began to be used in projects that are heavily used As a result, the present study shows that people more prefer projects
that included landscape design and in this context, development of a province and making the construction industry more
attractive depends on landscape design.
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