
Peyzaj Mimarı Tülay Tosun, kurucusu olduğu Palmiye Peyzaj Mimarlık ve yaptıkları 

çalışmaları Tourism Today’a anlattı. Peyzaj Mimarlığı hakkında önemli açıklamalarda 

bulunan Tülay Tosun, “Peyzaj Mimarlığı hiçbir zaman sona bırakılmamalı” dedi.  

 

Tülay Tosun 

“Yatırımcı Peyzaj Mimarı’nı göz ardı etmemeli” 

 

Antalya’nın ilk önemli peyzaj mimarlık firmalarından biri olan Palmiye Peyzaj Mimarlık, 

bugüne kadar birçok önemli projeye imza attı. Palmiye Peyzaj Mimarlık’ın liderliğini başarı 

ile yürüten Peyzaj Mimarı Tülay Tosun ile otel peyzajı ve temalı projeler üzerine konuştuk.  

 

Önemli projelerde yer aldı 

Antalya’da yer alan Kempinski The Dome , Calista Luxury Resort, Güral Premier, Ela 

Quality, Royal Wings, Sensimar Belek, Fame Residence, Sherwood Dreams & Breezes, 

Sılence Beach, Novum Garden, Club Turan Prince, Trendy Verbena Beach, Le Chateau De 

Prestige, Crown Select, Royal Dragon, Royal Elhambra Palace, Royal Holiday Palace gibi 

önemli otellerin peyzaj tasarımına imza atan Tülay Tosun, ayrıca Yunanistan, Mısır, 

Azerbaycan ve Dubai’deki farklı projeler içinde de yer aldı.  

 

2014 sezonuna temalı projelerimizle “merhaba” diyeceğiz 

2014 yılı projeleri hakkında bilgi veren Tülay Tosun şöyle konuştu: “Temalı projeler, 

aquapark tasarımları, fantastik ve eğlenceli tasarımlar bize ayrıcalık sağlamaktadır. 2014 

sezonuna kullanıma açılacak olan projelerimiz  arasında  Girit adasında yer alan  Fodele 

Beach & Waterpark Hotel revizyon çalışmalarımız (family süitler, ana bar, çocuk kulübü), 

Antalya Kundu mevkiinde yer alan Aska Hotel ve Aska Temalı Park, Serra Palace Temalı 

Park, Sherwood Club Kemer temalı aquapark, çocuk ve genç kulübü, Ayrıca Kuşadası’nda 

yer alan Atlantique Hotel temalı aquapark projelerimizn hayalden gerçeğe dönüşümü için 

yoğun ve keyifli günler geçiriyoruz. Sonucu sabırsızlıkla bekliyoruz.” 

 

“Başarı hikayelerini takip ettim” 

Meslek hayatına başladığı yıllarda Antalya’da bu mesleğe ait lider ve örnek olmadığını 

belirten Tülay Tosun, bu süreçte kimsenin yanında çalışmadığını belirterek “Mesleki 

tecrübelerimi kendi çalışmalarımla elde ettim. Yarışım hep kendimle oldu. Başarmak için 

başarı hikayelerini takip ettim. Bugün ise ofisimde genç meslektaşlarıma liderlik ediyorum. 

tecrübelerimi onlarla paylaşıyorum” dedi. 

 

Fonksiyonellik önemli 

“Tasarım sonsuzdur” diyen Tülay Tosun, herkesin farklı bir tasarım tarzına sahip olduğunu ,  

doğru tasarımın temelinde fonksiyonelliğin bulunduğunu söyledi. Tosun, “Bana göre tasarım 

fonksiyonelliği matematik hesabı gibidir. 2 kere 2 eşittir 4’tür. Ancak başka bir tasarımcı 4’ü 

3 artı 1 ile bulur. Bu bir tarzdır. O tasarımcının kimliğidir. Fonksiyonellik değişmez ama o 

fonksiyonelliğe farklı yöntemlerle ulaşılabilir. Peyzaj tasarım çalışması yaparken örneğin; a la 

carte restaurant, pool bar ve  snack bar tasarlarken servis kısmına da dikkat etmelisiniz. Servis 

elemanının elinde çöp kovası ile ya da kasalar ile şezlongların ve misafirlerin önünden 

geçmesi doğru bir şey değildir. Yapacağınız tasarımda servis kısmını, arka planı göstermemek 



çok önemli. Bu bir fonksiyonelliktir. Ya da başka bir örnek; Yüzme havuzu tasarlarken 

insanların havuzdan çıktığı yer genellikle çok ıslaktır. Bu bölgeyi kaymaz malzeme ile 

kaplamalısınız. İşte bu bir fonksiyonelliktir” şeklinde konuştu.  

 

“Gereksiz para harcatmamalıyız” 

Peyzaj tasarımı için fonksiyonellik, estetik ve ekonominin çok önemli olduğunu hatırlatan 

Tülay Tosun, “Kendinizi yatırımcı yerine koyarak düşünmelisiniz. Empati yapmalısınız. 

Gereksiz para harcatmamalıyız. Ayrıca her projemiz için farklı detaylarımız vardır. güzelin ve 

doğrunun detaylarda gizli olduğunu savunuruz. Biz buna çok önemi veriyoruz. Fonksiyonellik 

bir halkadır ve projenin bütünlüğüdür. Tasarım hayalden gerçeğe dönüşürken detaylarının 

eksiksiz yerine konması şarttır. Ve baştan inanmak gerekir ki hayal tam olarak gerçekleşsin. 

Bizim firmamızda tasarım ve hayali ben üstleniyorum. Genç ekibim de o hayali kağıda döker. 

Kontrol aşamasında ve uygulama aşamasında da yardımcı olurlar. Tasarım yaparken her 

detayı  düşünüyorum. Tasarımlarımı kağıt kalem silgi kullanarak el çizimleri ile yapıyorum. 

Konsept sunumu dediğimiz ilk aşama tasarımın en önemli aşamasıdır ve bu aşamada, bütün 

kurguları çözerek müşterimizin karşısına çıkıyoruz. Müşterilerimiz böylece bütün sorularına 

cevap buluyor” şeklinde konuştu.  

 

“Oteller ve turizm ile çok şey öğrendik” 

Ağırlıklı olarak oteller ile çalıştıklarını söyleyen Tülay Tosun, “Antalya’da bulunmaktan 

dolayı kendimizi şanslı görüyoruz. Oteller ve turizm ile çok şey öğrendik. Bunun yanı sıra 

özel villalar ve modern konutlar için de tasarımlar yapıyoruz. Başladığımız işi bitirmek bizim 

önceliğimizdir. Kendi potansiyelimizi aşacak işler almıyoruz. Belki çok büyük projeleri 

kaçırıyoruz ama söz verdiğimiz işleri bitirmek bizim için daha önemli” dedi.  

 

“Projelerimde insanlar merak eder” 

Tülay Tosun, peyzajın (Manzaranın) insanların otellerden sıkılmaması için çok büyük bir 

öneme sahip olduğunu söyledi. “İnsanlar tatil için çalışırmış” diye konuşan Tosun, “Tatilin bir 

insan için ne denli önemli olduğunun altını çizdi. Bu tatil sürecinde konukların amacı 

gittikleri tatil tesisinde, beldesinde yenilenmek, dinlenmek ve eğlenmek, hoşca vakit 

geçirmek,  güzel anılarla oradan ayrılmak ve gelecek yıl için hazırlanmaktır. O nedenle 

insanların keyif alacağı, eğlenebileceği mekanlar tasarlama amacındayız. Tatilciler kahvaltı 

sonrasında kendilerini dışarıya atar. Özellikle havuz kenarını tercih ederler. Engelli konuklara 

öncelik verdiğim tasarımlarımda her yaşa uygun, herkesin isteklerine cevap verecek 

fonksiyonel çözümlere yer veririm. Örneğin uzman olduğumuz havuz tasarımlarımda 

mümkün olduğunca rampa, betonarme havuz, sığ su gibi çeşitlendirilmiş ve herkesin 

kullanabileceği girişler tasarlarım. Havuz içinde gölge yerler oluştururum. Turistik tesislerde 

konuklarımıza kısa mesafelerde farklı manzaralar tasarlıyoruz. Çünkü insanlar merak etmeli. 

Benim projelerimde insanlar merak eder. Güneşlenme alanlarını farklı açılar sağlayabilecek 

şekilde tasarlarım. Dolayısı ile konuk sıkılmadan her gün farklı bir yerde güneşlenebilir. 

Tatilciler 15 günlük tatil sürecinde keşfedecekleri dış mekanı bir günde keşfediyorsa, tesisin 

en başından son noktasını rahatça görebiliyorlarsa keşfedecek bir şey bulamayınca 14 gün 

sıkılır” şeklinde konuştu.   

 

“Dünya projelerine imza atmak istiyoruz”  



Yurt dışında farklı projelere imza attığını söyleyen Tülay Tosun, Yunanistan’ın Girit 

adasındaki Fodele Beach & Waterpark Hotel’in kendisi için çok özel bir yeri olduğunu 

belirterek; “Fodeme Beach, bizim ilk yurtdışı projemiz ünvanına sahiptir” dedi. Otelin 

sahipleri ile 2005 yılında tanıştığını söyleyen Tosun, “Bir arkadaşımız Sayın Emre Ünsev 

(Novum Hotel ve Altours Türkiye) referansı ile tanıştık. Onlar için küçük ama fantastik bir 

aquapark tasarlayarak ve birlikte uygulayarak başladık. Bu projemiz Trivago’nun 2013 yılı en 

iyi 10 aquaparkı listesinde 5. sırada yer aldı. Ayrıca Yunanistan’da dereceye giren tek tesis 

olma özelliğine de sahip oldu. Bununla çok onurlandık. Bugün aramızdaki güven ve dostluk 

ile gurur duyuyorum. Artık bir diğer ailem de orada yaşıyor. Diyebilirim ki en yakın 

arkadaşımı Girit’te buldum. Bana tasarım konusunda çok inanırlar. Bu sene onlar için family 

süitlerde ve ana barda revizyon çalışmaları, yeni bir temalı çocuk kulübü yapıyoruz. 

Tasarımlarımıza duyulan saygı ve inanç bizi her zaman en iyiye gitmek için motive eder. Girit 

dışında Mısır ve Azerbaycan-Bakü, Dubai’de projelerimiz oldu ve sürüyor. Yurt dışındaki 

projelerde marka haline gelip prestijli temalı projeler (temalı park, aquapark, hotel, hayvanat 

bahçeleri, çocuk kulüpleri...) hedefliyoruz. Bilgi ve birikim anlamında çok doluyuz” dedi.  

 

“Tasarımcı her şeyi tasarlayabilir” 

“Tasarım globaldir” diye konuşan Tülay Tosun, “Her şeyin özü fonksiyonelliktir. Bunu iyi 

kurgularsanız detay bilginiz, üç boyutlu görebilme yeteneğiniz, zevkiniz ve malzeme bilginiz 

de varsa her şeyi tasarlayabilirsiniz. Bir tasarımcı ayakkabı da tasarlayabilir, kalem de 

tasarlayabilir, mekan da tasarlayabilir. Demek istediğim tasarım mikro ve makro ölçekte 

düşünülmeli. Biz peyzaj mimarları olarak diğer tasarım mesleklerinden bitki bilgimiz ile 

farkındalık yaratıyoruz. Kuşbakışı bakıp genelden detaya ilerliyoruz. O nedenle çok iyi bir 

kurgu anlayışımız var. Tasarım yolunda ilerlerken kendinize yaptığınız yatırım çok önemli. 

Her fırsatta kendimizi geliştirmek için konumuz ile ilgili fuarlara, seyahatlere katılıyoruz. Ve 

çok yayın takip ediyoruz. Bir tasarımcı için en önemli unsur kendini tekrarlamamasıdır. 

Bence her meslekte olduğu gibi başarmak için sevmek ve çaba göstermek gerekmektedir.” 

 

“Yatırımcı 3 tasarımcıyı bir araya getirmeli” 

Yatırımcılara uyarılarda da bulunan Tülay Tosun, sözlerine şöyle devam etti: “Bazen 

yatırımcı yanılabiliyor. Yatırımcı, tasarım ekibini doğru seçemezse yaptığı yatırım yanlış 

yatırım haline geliyor. Dolayısı ile hedeflerine ulaşamıyorlar. Yatırımcı arazisini aldıktan 

sonra Yapı Mimari, İç Mimar ve Peyzaj Mimarını bir araya getirip konuşmalı. Böylece üç 

tasarımcının tasarladığı, fonksiyonelliğin yüzde yüz oluşturulduğu doğru projeler ortaya çıkar. 

Harcanacak para ise aynıdır. Eğer yatırımcı bunu yaparsa ortaya çıkacak eser herkesi mutlu 

edecektir. Sonuç olarak yatırımcı peyzaj mimarını göz ardı etmemeli. Genel yanılgıya kapılıp 

peyzaj mimarlığının sadece yeşil alan inşası olduğu ve yapısal imalatların bitmesinin ardından  

sırasının geldiği hatasını yapmamalı. Diyeceğim o ki hiçbir zaman sona bırakmamalı. 

Yaşanabilir sağlıklı, fonksiyonel kentler ve dünya için herkese uygun bir rol vardır. 

Temennim tatil ortamları tadında günlük hayatlar yaşayabileceğimiz doğru tasarlanmış yaşam 

alanlarımıza kavuşmak olacaktır.” 

 


