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Özet- Peyzaj kelimesi ilk akla gelen tanımı ile manzara olarak bilinmektedir. Peyzaj sektörü bahçe düzenleme sanatının bir
meslek dalı haline getirilip organize edilmesi ile ortaya çıkan sunum şeklidir. Peyzaj Türkiye’de illerin inşaat sektörü açısından
kalkınmasında önemli rol oynayan bir dal haline gelmiştir. Bu kapsamda gelişen inşaat sektörüne yönelik yapılan peyzaj
çalışmaları içinde yeni fikirlere, farklı görüşlere ve teknik bilgilere sahip eleman ihtiyacı artmaktadır. Peyzaj sektörünün eğitimi
üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarında peyzaj ve süs bitkileri bölümü kapsamında verilmektedir. Mezun olan öğrenciler
peyzaj teknikeri olma sıfatına hak kazanmış olmaktadırlar.
Bu çalışmada üniversitelerde bulunan meslek yüksekokullarındaki peyzaj ve süs bitkileri bölümünün durumu, 2017 ÖSYS
yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu incelenmiş olup, bu bölümdeki yoğunluk derecesi belirlenmiştir. Bunun
sonucunda Türkiye’deki üniversitelerde meslek yüksekokullarında bulunan peyzaj ve süs bitkileri bölümü sayısı, bu programın
yer aldığı üniversiteler, bağlı bulunduğu iller, bölümdeki kontenjan oranı ve bunu bağlı olarak öğrenci sayıları ortaya
çıkarılmıştır. Araştırılan ve elde edilen bilgiler çerçevesinde peyzaj ve süs bitkileri bölümünün günümüzdeki durumu ve sorunları
göz önüne alınarak çözüm önerileri getirilmiştir.
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Status and Job Opportunities in the Landscape and Ornamental Plants
Programs of Vocational Schools of at the Universities in Turkey
Abstract- The landscape sector is a form of presentation that emerged as a result of the transformation and organization of the
art of gardening into a profession. Landscape has become a discipline that facilitated the development of the proviences in Turkey
in terms of the construction sector. As the construction sector grows, the need for personnel with new ideas, different opinions
and technical knowledge is increasing in the landscape discipline.. The landscape education is provided by the landscaping and
ornamental plants departments of the vocational colleges at various universities. The graduates are entitled to become
landscaping technicians.
This study explores the level of student density in the landscaping and ornamental plants programs in vocational schools at the
universities based on the statistics and quotas reported in 2017 Student Selection and Placement System’s Manual.As a result,
the present studye reported the number of landscaping and ornamental plant departments, the universities housing those
departments, the cities where these departments are located, proportion of the number of students to the quotas, and the number
of students in those programs. Possible solutions were discussed in the light of the status, issues, and challenges of landscape
and ornamental plants departments.
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