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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

Günümüzde yaşayan insanlar; hızlı yaşam temposu ve yoğun çalışma düzenine bağlı 

olarak eğlenmek ve dinlenmek için kısa ya da uzun süreli olarak bulundukları ortamdan 

uzaklaşma ihtiyacı duymakta ve bu amaçla doğal ya da doğala yakın kırsal alanlara 

yönelmektedir. Ancak giderek şehirleşen ve bina topluluklarından oluşan dünyada çoğu 

zaman bu isteğin gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumda eğlence ve dinlenme 

gereksiniminin giderilmesi için yeterli olanaklara sahip kentsel dış mekânlar tercih 

edilmektedir. 

 

Kentsel dış mekânlar, yerleşim alanları içinde oluşturulur. Bu mekânlar toplumun 

kullanımına açık, bireysel ve toplumsal yaşamın çeşitli şekillerde kullanımlarına olanak 

sağlayan mekânlardır. İnsanların dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarını karşıladığı mekânlara; 

parklar, meydanlar, yaya bölgeleri, hayvanat bahçeleri, hobi bahçeleri, botanik bahçeleri ve 

oyun alanları vb. mekânlar örnek verilebilir. 

 

Botanik bahçeleri, birçok canlı ve cansız bitki türlerini barındıran ve bu bitki türlerinin 

belli bir düzen içerisinde sergilendiği bir açık hava müzesi ya da bitki koleksiyonu olarak 

tanımlanabilir. Günümüz dünyasında birbirinden güzel ve eşsiz botanik bahçelerine 

rastlamak mümkündür. Botanik bahçelerinin tarihi MÖ 350 yıllarına dayanır. Botanik 

bahçelerinin bilimsel, eğitsel ve rekreasyonel açıdan önemli işlevleri vardır. 

 

Sizlere bu modül ile botanik bahçelerinin özelliklerini kavratmaya çalışarak meslek 

hayatına atıldığınızda bu bahçelerin önemini anlamış olmanızı ve botanik bahçesi 

düzenlemeye yönelik yapılan çalışmalara değişen, yenilenen ve geliştiren bir meslek anlayışı 

ile katkı sağlamanızı amaçlamaktayız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Literatüre uygun botanik bahçelerinin özelliklerini tanımlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ülkemizde bulunan botanik bahçelerini araştırınız. 

 Araştırdığınız botanik bahçelerinin fotoğraflarını internetten bularak 

inceleyiniz. 

 Bulunduğunuz bölgede var olan botanik bahçelerini ziyaret ediniz. 

 Botanik bahçelerinde bulunan bitki türlerinin yetişme ortamlarını araştırınız. 

 

1. BOTANİK BAHÇELERİ 
 

1.1. Tanımı ve Önemi 
 

Botanik ya da bitki bilim, biyolojinin bitkileri inceleyen dalıdır. Botanik bahçeleri, 

birçok bitki türünün sergilendiği açık hava müzesi ya da bitki koleksiyonu olarak 

tanımlanabilir. 

 

Botanik bahçelerinin en önemli karakteristiklerinden birisi burada mevcut bütün bitki 

türlerinin Latince ve halk arasında bilinen adlarının ve getirildikleri anavatanlarının yazıldığı 

etiketleri içermeleridir.  

 

Kentsel dış mekânlar sisteminin önemli parçalarından biri olan botanik bahçeleri 

topluma açık olarak işlev görür. Gelişen dünyada kentleşmenin artmasıyla botanik bahçeleri 

de sanayileşmiş ülkelerin kültür kaynakları arasına girmiştir. Bu bahçeler doğadan uzak 

yaşayan kent insanlarına doğanın bir parçasını sunar. Bu bahçelerde bulunan canlı bitki 

koleksiyonları, hem araştırmacılar için önemli kaynaklar oluşturur hem de halkın bitkiler ve 

bitki yetiştiriciliği konusunda bilgi edinmesine olanak sağlar. Bazı botanik bahçelerinde her 

yıl yetişkinler ve çocuklar için bitki yetiştirme kursları düzenlenir. 

 

Günümüzde botanik bahçelerinin temel amacı, bitkilerin anayurtlarını, bilimsel ve 

halk arasındaki adlarını da belirterek zengin koleksiyonlar oluşturmaktır. Botanik 

bahçelerinde bulunan tüm bitki türleri etiketlenerek bu bilgiler paylaşılır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Bugün botanik bahçelerinde daha çok süs bitkileri sergilenirken bitkilerin 

akrabalıklarını yansıtmaya da özen gösterilmektedir. Böyle bir koleksiyondaki bitki sayısı, 

bahçeye ayrılan alanın büyüklüğüne, kuruluşun bilimsel ve mali kaynaklarına bağlı olarak 

değişir. Botanik bahçeleri ziyaretçilerine dünyanın değişik bölgelerinde yetişen bitkilerin 

yanı sıra kendi yörelerinin doğal bitki örtüsünü tanıtma misyonuna da sahiptir. 

 

 

Resim 1.1: Brazilya’da bir botanik bahçesi 

 

Her yaş grubundaki insanlara bitkiler hakkında bilgiler sunarak bitki yaşamının 

tanıtılması ile çevre duyarlılığı ve koruma bilincinin oluşmasına da katkı sağlamaktadır. 

Aynı zamanda, çeşitli eğitim toplantıları düzenlemek, kurumsal yayınlar ve dokümanlar 

oluşturmak gibi amaçlara da hizmet eden botanik bahçelerinin pek çoğunun, son yıllarda 

sahip oldukları pasif rekreasyon (dinlenme / eğlence) olanaklarının yanı sıra toplumun aktif 

rekreasyon ihtiyaçlarına da cevap verecek kullanımlar ve organizasyonlara da yer verdiği 

dikkati çekmektedir. 

 

Resim 1.2: Botanik bahçesinde farklı düzenlemeler 
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Günümüz dünyasında yaklaşık 390.000 bitki türünün var olduğu düşünüldüğünde, bu 

türlerin yaklaşık %30’u ile Dünya Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’ne göre; nesli 

tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 10.000’den fazla bitki türünün üçte birinin botanik 

bahçelerince kültüre alındığı tahmin edilmektedir. 

 

Resim 1.3: Botanik bahçesinde bitkilerin yaşam ortamı ve gruplandırması 

 

Botanik bahçelerinin en eski örneklerine Çin’de ve Akdeniz kıyısındaki ülkelerde 

rastlanır. İlk botanik bahçesi yaklaşık 2.300 yıl önce Atina’da kurulmuştur. Bunlar gerçekte, 

meyve ağaçlarını, sebzeleri ve ilaç yapımında kullanılan şifalı bitkileri yetiştirmek için 

kurulmuştur. 

 

Matbaanın bulunmasından sonra, bitki konusunda yüzyıllardır yazılmış kitaplar geniş 

kitlelere yayıldıktan sonra şifalı bitkiler konusuna ilgi artmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 

botanik bahçelerinin kurulması düşüncesi hayat bulmuştur.  

 

Avrupa'da 16. yüzyılın sonunda bu tür beş bahçe varken, 20. yüzyıl ortalarına değin 

sayıları yüzü geçmiştir. Bu bahçelerden ilk ikisi İtalya'da Padova ve Piza'da kurulmuştur 

(1545). Başlangıçta botanik bahçeleri üniversitelerin tıp okullarında kuruluyordu; o zamanın 

botanikçileri de tıp profesörleriydi. Bahçelerde ilaç yapımında kullanılan bitkilerin 

yetiştiri1mesiyle ilgili eğitim yapılıyordu. Bu botanikçiler ayrıca başka hizmetler de 

verirlerdi; örneğin 16. yüzyıl botanikçilerinden Carolus Clusius, Leiden'deki botanik 

bahçesinde büyük bir soğanlı bitki koleksiyonu oluşturmuştur. İsviçreli bir hekim ve 

botanikçi olan Jean Gesner 1800'lerin başlarındaki bir yazısında, 18. yüzyılın sonunda 

Avrupa'da 1.600 botanik bahçesinin bulunduğunu yazmıştı. 

 

18. ve 19. yüzyıllarda botanik bilimi hızla gelişti; bu dönemde önemli botanikçilerin 

birçoğu botanik bahçelerinin yöneticileriydi. O zamandan bu yana, eğitim ve tıbbi bitki 

bahçesi biçimindeki klasik botanik bahçeleri azaldı, onların yerini temelde bitki kültürünün 

ve süs bitkileri ile özel bitkilerin sergilenmesinin amaçlandığı bahçeler aldı. Botanik 

bahçeleri, değerli genetik özellikler taşıyan türleri içerdiği için, yeni bitki çeşitlerinin 

üretilmesinde çok önemli birer kaynaktır.  
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Örneğin Pennsylvania'daki Longwood Bahçeleri, ABD Tarım Bakanlığının iş 

birliğiyle süs bitkileri ve yeni çeşitler üretilebilecek türler toplamak üzere akademik geziler 

düzenlemektedir. İngiltere'deki Kew Botanik Bahçesi de bitki toplama gezileri düzenlemekte 

ve ekonomik değeri olan bitkileri, yeryüzünde yetişebildikleri en uygun ortamın bulunduğu 

bölgelere dağıtmaktadır. 16. yy.da dünyada sadece İtalya, Hollanda ve Almanya gibi 

ülkelerde bulunan botanik bahçelerinin sayıları özellikle gelişmiş ülkelerde hızla 

artmaktadır. Bugün dünyada sayıları 2.000’e yakın olan botanik bahçelerini her yıl 200 

milyondan fazla insan ziyaret etmektedir.  

 

Osmanlı döneminde açılmış küçük çapta botanik bahçeleri olmuştur. Ancak 

Türkiye’nin ilk botanik bahçesi 1935 yılında İstanbul Üniversitesi’nin Süleymaniye 

yerleşkesinde kurulan, 20 dönümlük araziye sahip bahçedir. Bu bahçede 127 familyadan 

400'ü ağaç olmak üzere, çalı formuyla toplam 3 bin 500 tür bitki yer almaktadır. İzmir, 

İstanbul ve Ankara’daki Fen Fakültelerinin botanik bahçeleri Avrupa veya ABD’deki 

botanik bahçeleri kadar bitki türü bulundurmamakla beraber yine de ülkemiz için önemli 

merkezlerdir. 

 

Türkiye 1950’li yıllarda bir kaç girişimde bulunmuş, bu girişimlerin çoğunluğu 

başarısızlıkla bitmiştir. Son zamanlarda Harran, Dumlupınar, Çukurova Üniversiteleri gibi 

bazı üniversitelerde botanik bahçeleri kurulmasına dönük girişimler olmuştur. Ancak bu 

üniversiteler parasal destek bulmakta zorlanmaktadırlar.  

 

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), 1995 yılında ilk başta Nezahat Gökyiğit 

adına hatıra parkı amacıyla kurulmuş ve başlangıçta ‘hatıra parkı’ amacına yönelik bir 

bitkilendirme ve ağaçlandırma planı uygulanmıştır. Ancak şu an ülkemizin botanik 

bahçelerinden biri hâline gelmiştir. NGBB, İstanbul’a %12 oranında yeşil alan sağlamasıyla 

İstanbullular için bir nefes alma noktası olmasının yanı sıra, bir araştırma, eğitim ve öğretim 

merkezidir. 

 

Resim 1.4: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi 
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Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise ikinci büyük bahçesi olacak, "Milli Botanik 

Bahçesi’nin ise %80'i tamamlanmıştır. 2017 yılında tamamlanması beklenen bahçede 

yaklaşık 12 bin bitki türünün sergilenmesi planlanmaktadır. 

 

Resim 1.5: Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi’nden görünüş 

 Arboretum: Ağaçlar ile ağaççık ve çalı gibi diğer odunsu bitkilerin 

yetiştirilmesine olanak sağlayan botanik bahçesidir. Böyle bahçeler bilimsel 

araştırma ve gözlemler için kullanılmasının yanında çeşitli canlı ağaç türlerini 

barındıran birer müzedir. Bir botanik bahçesinde bulunan ve ağaç, ağaççık ve 

çalıların dikimine ayrılmış olan bölüm de "arboretum" olarak adlandırılabilir. 

 

 Pinetum: Yalnız iğne yapraklı ağaçların yetiştirildiği arboretumdur. 

 

Arboretum teriminin kökeni, Latince’deki “arboretum”dur. Bu sözcük, "ağaç" 

anlamına gelen arbor sözcüğü ile "belli bitkilerin yetiştirildiği alan" anlamındaki –etum son 

ekinin birleşmesinden oluşur. Pinetum terimi de Latince’dir ve "çam ağacı" anlamındaki 

pinus sözcüğü ile –etum son ekinin birleşmesinden oluşur. 

 

Resim 1.6: Atatürk Arboretumu 

https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C4%9Fa%C3%A7%C3%A7%C4%B1k&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87al%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Odunsu_bitki&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Botanik_bah%C3%A7esi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C4%9Fne_yaprakl%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Latince
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87am
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Türkiye’de kurulan ilk arboretum Atatürk Arboretumu’dur. Atatürk Arboretumu 

Belgrad Ormanı’nda bir bölgede 1949 yılında kurulmuştur. Türkiye’den ve dünyanın çeşitli 

bölgelerinden 2.000 bitki türünü barındıran bir parktır. Türkiye’nin ikinci arboretumu olarak 

1980 yılında Yalova’da Karaca Arboretumu kurulmuştur. Karaca Arboretumu’nda yaklaşık 

7.000 bitki türü ve varyeteleri bulunur.  

 

Bunların dışında ülkemizin farklı şehirlerinden önemli arboretumlar şunlardır: 

 

 Adana – Süleyman Demirel Arboretumu 

 Muğla – Yunus Emre Arboretumu 

 Isparta – Kovada Çayı Arboretumu’dur. 

 

1.2. Botanik Bahçelerinin Özellikleri 
 

Botanik bahçeleri dünyada; nesli tükenme tehlikesi bulunan bitki türlerinin 

saptanması, bitki tür çeşitliliğinin korunması, dünyadaki canlı yaşam ortamlarının ve 

biyolojik çeşitliliğin sürekliliğinin sağlanması ile botanik bilim dalı konusunda araştırmalar 

yapılmasına olanak sağlar ve bitkiler konusunda yürütülen çalışmaların merkezini 

oluşturmaktadır. 

  

Botanik bahçeleriyle arboretumlar, genellikle bitkilerin bilimsel akrabalıklarına göre 

düzenlenmesiyle diğer parklardan ayrılır. Bir botanik bahçesi düzenlenirken orijinleri aynı 

bitkilerin bir arada sergilenmesi önemlidir. Birçok botanik bahçesinde bir de herbaryum 

vardır. Herbaryum, kurutulmuş bitki koleksiyonlarının belli bir düzen içerisinde saklandığı 

bölümdür. Herbaryumdaki bitki türleri bilimsel adlarının yanı sıra nereden toplandıkları, 

nasıl büyüdükleri gibi bilgileri içerecek biçimde etiketlenir. Türler familya ve cinslerine göre 

dosyalanır ve hazır örnek olarak elde bulundurulur. 

 

Birçok botanik bahçesi üniversitelerle iş birliği içerisinde varlığını sürdürür. Böylece 

bu bahçeler bitki taksonomistleri için gerekli hizmetleri de sunan bilimsel bir yapı özelliği de 

kazanır. Büyük botanik bahçelerinin çoğunda teknik dergiler ve halk için broşürler 

yayımlanır, ayrıca resimli kitap ve filmler hazırlanır. 

 

Resim 1.7: Bitkilerin farklı ortamlarda sergilenmesi 



 

 9 

Botanik bahçelerinin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Topluma doğanın güzelliklerini görme ve keşfetme fırsatı sunar. 

 Toplumun eğlence, dinlenme ve stresten uzaklaşma gibi ihtiyaçlarını karşılar. 

 Her yaş ve meslekten bireyleri bitki ve çevre konusunda bilgilendirir. 

 Mesire ve dinlenme yeri olarak kurulmuş bahçelerdir. 

 Birçok bitki türleri ve varyetelerinin bir arada görülebileceği bahçelerdir. 

 Bitki türleri belli bir düzen ve sistem içerisinde sergilenmektedir. 

 Tohum gen merkezi olarak da önemli bir yeri vardır. 

 Dünyanın dört bir yanından getirilen bitkilere ilişkin karşılaştırmalı çalışmalar 

yapılmasına olanak sağlar. 

 Bir bitkinin (cinsin) dünya üzerindeki birçok çeşidini (türünü / varyetelerini) 

aynı yerde görebilme fırsatı verir. 

 Bitkilerdeki biyolojik ve genetik çeşitlilik araştırılmasını sağlar. 

 Nesli tükenmekte olan türlerin araştırılmasına ve korunmasına olanak sağlar. 

 Endemik bitki türlerinin insanlara tanıtılmasını sağlar. 

 Süs bitkilerinin üretim ve ıslahı bu bahçelerde gerçekleştirilebilir. 

 Yabani bitkilerin adaptasyonunu inceleme fırsatı sunar. 

 Üniversiteler ile iş birliği oluşturulduğunda lisans ve lisansüstü eğitim 

programlarına uygulama alanı olarak katkı sağlar. 

 Halka yönelik olanlar genellikle çok geniş bir alanda kurulurlar. Eğitim- 

öğretime yönelik, üniversite kapsamında olanlar ise nispeten daha küçüktür. 

 

1.3. Botanik Bahçelerinde Bitki Yetiştirme Ortamları 
 

Botanik bahçelerinde bitki yetiştirme ortamları bitki türlerinin iklim ve toprak 

isteklerine göre farklılaşmaktadır. Aslında doğada yaşayan tüm bitkilerin topluca 

sergilenmesi de her bitkiye özel şartların sağlanması ile mümkün olacaktır.  Bitki 

çeşitliliğine göre bu bahçelerde yetişme ortamları artırılabilir. Örneğin tropikal bir bölgeden 

getirilen kaktüs ve türleri için özel seralar düzenlenirken su bitkisi olan nilüfer için havuzlar 

oluşturulabilir. Yani botanik bahçesinde yaşatmayı ve sergilemeyi düşündüğümüz bitkinin 

ekolojik istekleri göz önünde bulundurularak uygun ortam hazırlanmalıdır. Gerektiğinde 

ortam ısıtma ve soğutma için klimalardan, gölgeliklerden, rüzgâr kıranlardan yararlanarak 

uygun iklim koşullarını sağlayabilir, gerektiğinde de bitkinin toprak isteğine göre kumlu, 

killi, tınlı ya da humusça zengin topraklarla, gübreleme ile türlerin ihtiyaçlarını 

karşılayabiliriz. Özel şartlar sağlandığı sürece bir botanik bahçesinde çok sayıda bitki 

yetiştirme ortamları oluşturulmuş olacaktır. Önemli olan bitki türünün nasıl bir yetişme 

ortamı istediğinin tespit edilmesidir. Eğer bir botanik bahçesi oluşturmayı planlıyorsanız 

bahçenizde yetişecek türlerin ekolojik isteklerini çok iyi bilmeli, bahçenizde bitkinizi ona 

göre konumlandırmalısınız. Bitkinin su ve mineral isteklerinin miktarını ve periyodunu çok 

iyi tespit etmiş olarak yetiştiriciliğinize başlamalısınız. 

 

Botanik bahçelerinde, genellikle bitkilerin çoğaltılmasında ya da mevsim 

değişikliklerinden etkilenen bitkilerin yetiştirilmesinde seralar kullanılır. Kışları soğuk olan 

yerlerde tropik orkideler, tropik eğreltiler, tropikal ve astropikal bölgelerin ekonomik 

bitkileri, kaktüsler, Afrika menekşeleri ve begonyalar gibi bitkiler bu seralarda yetiştirilir.  
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Büyük bitki koleksiyonları oluşturulmak isteniyorsa, türler için belirli mevsimlerde 

uygun sıcaklık koşulları sağlayan depolama alanları kurulur. Aşırı soğuğa dayanamayan ama 

soğuk bir döneme de gereksinim duyan genç bitkilerin kışı geçirmesi için de özel soğuk 

seralar kullanılabilir. Gene, sıcak yaz güneşine dayanamayan bitkilerin yetiştirebileceği ve 

bazı bitkilerin de geçici olarak depolanabileceği, çıtalardan yapılmış gölgeliklerden 

yararlanılabilir. 

 

Koleksiyonda soğanlı bitkiler, toprak saksılar içinde yetiştirilmelidir. Su kaybını 

engellemek için üzeri ince çakılla örtülen saksılar ait oldukları bölümlerde saksının serin 

kalmasını sağlayan kumun içine bitki yerleştirilerek yetiştirme yapılabilir. 

 

Doğal ortamları kaya olan türler, kayalar ve kaya çatlakları arasında çok az bir 

toprakla bile yaşamlarını devam ettirebilirler. Bu ortamda yaşamlarını sürdürebilen bitkilerin 

kendilerini bulundukları ortam koşullarına adapte etme yetenekleri oldukça yüksektir. Bu 

bitkileri botanik bahçelerinde oluşturulan kaya kümelerinin aralarında görebiliriz. Genellikle 

burada yaşayan bitkilerin çoğunun boyları oldukça küçüktür. Bu sayede kendilerini şiddetli 

rüzgârlara karşı korurlar. Örneğin bu bahçelerin vazgeçilmez bitkilerinden biri olan 

taşkıranlar yaşamın gereği olarak toprağın üzerinde sıkı bir örtü oluştururken dam korukları 

ise kümeler hâlinde bulunur. 

 

Botanik bahçelerinde bitki yetiştirme ortamlarının net bir sınıflaması olmamasına 

karşın genel olarak inceleyecek olursak açık ve kapalı bitki yetiştirme ortamları olarak 

ayırmak mümkündür. 

 

1.3.1. Açık Ortam 

 

Açık alanlardan oluşmuştur. Bahçe bölümünde peyzaj ağırlıklı mevsimlik bitkiler 

sergilenebilir. Bu alan içerisinde farklı tipte bitkilerin yetiştirildiği ve iklim değişimine 

gösterdikleri tepkilerin incelendiği tepelik olarak adlandırılan bir bölgelerde oluşturulabilir. 

 

Gösteri bahçesi diye adlandırabileceğimiz kısım çeşitli türde çiçekler açan egzotik 

bitkiler ve havuz bitkileri ile düzenlenebilir. Genellikle bu alanlarda otsu, odunsu ayrıca çalı 

formundaki doğal olarak yetişebilecek bitkiler yer almaktadır. Bu alanda doğal ortamda 

yetişmiş olan bitkiler yetiştirilmektedir. Bu bitkilerin vahşi formu bu alanda bulunur yani 

kültüre edilmiş veya seleksiyona uğratılmış bitkiler bulunmaz. 

 

Arboretum ise doğada mevcut ağaç ve çalılıkların insan eliyle kendi alanından alınıp 

belirli alanlarda birlikte yetiştirildiği alanlardır. Genellikle meyve ağaçları bu alanlarda 

sergilenir. 

 

Bahçe içinde çeşitli su bitkilerini tanıtmak amaçlı havuz ya da havuzlar oluşturulabilir. 

Bu havuzlarda nilüfer, su zambağı gibi güzel çiçeklere sahip olan ve Japon şemsiyesi gibi 

yaprak güzelliğine sahip su bitkileri ve direkt suyun içerisinde yaşayan su bitkileri 

sergilenebilir. Su bitkileri; göl, nehir kenarı ve içi gibi çok sulu yerlerde yaşayan bitkilerdir. 

Yani sucul ortam yaşamına adapte olmuş bitkilerdir. Bu bitkiler su içinde veya su yüzeyinde 

yaşayabilir. 
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Resim 1.8: Nilüfer 

Tatlı sularda yetişen bitkiler köklü ve köksüz olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Köklü 

olanların (örneğin nilüfer) suyun altında uzanan gövdeleri vardır ve kökleri ile tabana 

tutunurlar. Köksüz olanlar ise suyun yüzeyinde ya da suyun yüzeyine yakın olarak serbestçe 

yüzer; ama hiçbir yere tutunamadıkları, bu yüzden de akıntının etkisiyle kolaylıkla 

sürüklenebildikleri için ırmak değil, çoğunlukla göl ve gölcüklerde yetişirler. Bu bitkiler için 

özel havuzlar oluşturulabilir. Su bitkilerine örnek olarak sürünücü çuha, bataklık seven, su 

mercimeği, su menekşesi, su ebegümeci, dikenli su perisi, su sümbülü, nilüfer, su 

çobandeğneği, iri sinirotu, su teresi verilebilir. 

 

 

Resim 1.9: Serada ve açık alanda sergilenen su bitkileri 

1.3.2. Kapalı Ortam 
 

Tropikal sera, soğuk sera, çiçek serası, araştırma seraları gibi çeşitli seralar 

oluşturulabilir. Sera oluşturmadaki amaç bitki türlerinin iklim isteklerini karşılayabilmektir. 

Böylece istediğimiz her türlü bitkinin botanik bahçesinde yer almasına olanak sağlamış 

oluruz. Bu seralarda farklı üretim teknikleri kullanarak bitkilerin üretimlerini de 

gerçekleştirebiliriz. Özellikle yurt dışından getirilen tohumların yetiştirilmesi ve bitkiler 

üzerinde hormon ve aşı denemeleri bu seralarda yürütülmektedir.  
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Resim 1.10: Çiçek serası 

Tropikal seralar sıcak iklim bölgelerinden getirilen türler için oluşturulmaktadır. Bu 

alanda özellikle yeterli nem ve sıcağın oluşturulması ön plandadır. Bazı süs bitkileri ve 

meyve ağaçları bu alanda yetiştirilebilir. 

 

Soğuk seralar özellikle Karadeniz Bölgesi’ne ait bitkiler ve yüksek dağlarda yetişen 

soğuğa gereksinim duyan bitkiler için hazırlanabilir. Bu serada ortam sıcaklığını düşürmek 

için klimalar kullanılmaktadır. Çay, kivi, kızılcık, karaçam, köknar, yabani karanfil, 

siklamen gibi bitkilerin her bölgedeki bahçelerde sergilenebilmesine olanak sağlar.  

 

Yetiştirme seraları; diye bilinen seralarda gerek öğrenciler için gerek diğer seralara 

gerekli olan bitkilerle, yurt içi ve yurt dışından gelen bitkiler yetiştirilmektedir. Burada 

üretilen bitkilerin fazlası da halka ucuza satılarak değerlendirilebilir. 

 

 

Resim 1.11: Yetiştirme serası 
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Resim 1.12: Botanik bahçesi içerisinde oluşturulmuş bitki serası 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek literatüre uygun botanik bahçelerinin 

özelliklerini tanımlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bulunduğunuz bölge şartlarına uygun bir 

botanik bahçesi taslağı çiziniz. 

 Ne kadar büyüklükte bir botanik 

bahçesinin taslağını oluşturacağınızı 

belirleyiniz. 

 Yetişecek bitkilerin neler olabileceğini ve 

bitkileri hangi bölgelerden temin 

edebileceğinizi araştırınız. 

 Hazırladığınız taslakta bitkileri nasıl 

konumlandıracağınızı ve 

gruplayacağınızı belirleyiniz. 

  Bahçenizde olmasını planladığınız 

bitkilerin yetişme ortamlarını, toprak ve 

iklim istekleri bakımından gösteren tablo 

oluşturunuz. 

 Belirlediğiniz bitkilerin yetiştirileceği 

toprak tiplerini belirleyiniz. 

 Bu toprak tiplerine ait örnekleri alınız 

veya bunları fotoğraflayınız. 

 Bitkilerin yetiştirilebileceği ekolojik 

koşulları belirleyip panolaştırınız. 

 Taslak üzerinde hangi özellikte bahçeler 

olacağını gösteriniz. 

 Tüm bu topladığınız veriler ışığında 

hangi özellikte bahçeler oluşturulacağını 

tek bir pano hâline getiriniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kentsel dış mekânlar sisteminin önemli parçalarından biri olan botanik bahçeleri 

topluma açık olarak işlev görür. 

 

2. (   ) Botanik bahçelerinde bulunan tüm bitki türleri etiketlenerek bilgiler paylaşılır. 

 

3. (   ) Dünyada botanik bahçesi oluşturulmaya ilk olarak 20. yy.da başlanmıştır. 

 

4. (   ) Türkiye’nin ilk botanik bahçesi 1935 yılında İstanbul Üniversitesi’nin 

Süleymaniye yerleşkesinde kurulan 20 dönümlük araziye sahip bahçedir. 

 

5. (   ) Botanik bahçeleri bitkilerdeki biyolojik ve genetik çeşitliliğin araştırılmasını da 

sağlar. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Ağaçlar ile ağaççık ve çalı gibi diğer odunsu bitkilerin yetiştirilmesine olanak 

sağlayan botanik bahçesindeki bölüme……………………. denir. 

 

7. Türkiye’de kurulan ilk arboretum………………………………….’dur  

 

8. ……………………, kurutulmuş bitki koleksiyonlarının belli bir düzen içerisinde 

saklandığı bölümdür. 

 

9. Botanik bahçelerinin tohum ……………… olarak da önemli bir işlevi vardır. 

 

10. Botanik bahçelerinde su bitkilerinin sergilenmesi için …………………. 

oluşturulabilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Projeye uygun botanik bahçesi düzenlemelerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan botanik bahçelerini ziyaret ediniz. 

 Botanik bahçelerinin krokilerini temin ederek sınıfta inceleyiniz. 

 Tesiste çalışan görevlilerle görüşerek yapılan iş ve işlemleri görevlilerden 

dinleyiniz. 

 Tesiste uygulamalarda kullanılan materyalleri araştırınız. 

 Bir botanik bahçesi kurulmadan önce ne gibi analizler yapılmalıdır konusunda 

sınıf içinde beyin fırtınası yapınız. 

 

2. BOTANİK BAHÇESİ DÜZENLEMELERİ 
 

2.1. Botanik Bahçesi Tesisinde Yapılacak İşler 
 

Botanik bahçesi tesis edilirken yapılması gereken işler önem sırasına göre aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

2.1.1. Yer Seçimi 
 

Botanik bahçeleri tesisinde yer belirlenmesi ilk aşamada gelir. Botanik bahçelerinin 

büyüklükleri 5 hektar ile 5.000 hektar arasında değişmektedir. Büyüklüklerine göre içinde 

barındırdıkları bölümler ve bitki çeşitliliği de farklılaşmaktadır.  

 

Botanik bahçelerinin üç farklı planlama tipi vardır. Bunlar; 

 

 Bilimsel kuruluşlara bağlı botanik bahçeleri 

 Şehir botanik bahçeleri 

 Okullara bağlı botanik bahçeleri 

 

Arazinin büyüklüğü botanik bahçesinin planlama tipine göre de farklılık 

göstermektedir. Ancak temel amacı bitki sistematiği botanik, tarım, ekoloji, çevre, peyzaj ve 

bahçecilik alanlarında, bilimsel araştırma faaliyetlerini artırmak ve geliştirmek olan botanik 

bahçelerinde seçilen arazi ne kadar büyük olursa bitki çeşitliliği de o kadar fazla olacaktır. 

Ayrıca arazinin büyüklüğüyle doğrudan bağlantılı olarak yeni bölümler açılması, var 

olanların geliştirilmesi de mümkün olacaktır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Arazinin tespit edilmesinin ardından botanik bahçesinde ilk başta yer alması 

düşünülen tesislerin belirlenmesi gerekir.  

 

Bir botanik bahçesinde bulunması gereken temel tesisler ile botanik bahçesinin 

büyüklüğüne göre eklenebilecek tesisler şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Temel Tesisler 

 

Tesisler ilk önce; ziyaret yerleri, hizmet alanları, işlikler olarak üç ana gruba ayrılır. 

 

 Ziyaret yerleri 

 

o Arboretum 

o Bölgesel bitki alanları (Karadeniz bahçesi gibi) 

o Özel ağaç alanları (Japon kiraz ağaçları (sakuralar) gibi) 

o Anıt ağaçlar 

o Mevsimlik çiçek alanları 

o Soğanlı bitki alanları 

o Kurak ve çorak bitki alanları 

o Su bitkileri alanları 

o Çok yıllık bitki alanları 

o Kaya bahçesi 

o Özel bitki koleksiyonları (ortanca koleksiyonu gibi) 

o Yenilebilir bitkiler bahçesi 

o Kameriyeler 

 

 Hizmet Alanları  

 

o Çeşme  

o Tuvalet  

o İdari bina  

o Herbaryum  

o Limonluk  

o Eğitim merkezi  

o Kütüphane  

o Çardak  

o Galeri  

o Mesire yeri  

o Depo alanı 

o Amfi tiyatro 
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 İşlikler 

 

o Kümes  

o Fidanlık 

o Seralar 

o Bahçıvan lojmanı 

o Meyve ve sebze bahçesi  

o Misafirhane  

o Çocuklar alanı  

o Kompost alanı 

o Meteoroloji istasyonu 

 

Özellikle ziyaret yerleri olarak belirtilen alanlarda yapılması öngörülen çalışmalar 

açısından bir sonraki aşama arazinin toprak ve iklim analizidir. 

 

2.1.2. Toprak ve İklim 
 

Botanik bahçesi tesis edilecek alanın mevcut toprak yapısı incelenerek gerekli 

analizler yapıldıktan sonra mevcut toprak yapısı ortaya çıkarılır. Bununla eş zamanlı olarak 

yapılması gereken diğer bir işlem de bölgenin iklim özelliklerinin tespit edilmesidir. 

 

Botanik bahçelerinde bitki yetiştirme alanları bitkilerin ortak özellikleri dikkate 

alınarak oluşturulduğundan arazinin mevcut toprak yapısı ile iklim özellikleri çok önem 

kazanmaktadır. 

 

Bir botanik bahçesi sadece bulunduğu bölgenin bitkilerinden oluşamayacağına göre 

çeşitliliği sağlamak için toprak özellikleriyle ilgili iyileştirmeler yapılabilir. İklimle ilgili 

olarak da sıcak, soğuk yastıklar, alçak, yüksek tüneller ve seralardan yararlanılabilir.  

 

Örneğin botanik bahçesi kuracağınız yer İç Anadolu Bölgesi’nde ise ilk önce bölgenin 

bitkisel çeşitliliğini korumak, endemik bitkilerin devamlılığını sağlamak ve bitkisel çeşitliliği 

artırmak için çalışmalar yapılır. Ardından ise diğer bölgelerin bitkilerinden örneklerin 

yetiştirilmesine olanak sağlayacak alanlar tesis ederek bu bitkilerin tanınması ve biyolojik 

çeşitliliğe katkı sağlaması üzerinde çalışılır. Tüm bunlar yapılırken botanik bahçesi 

kurulurken dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralandığı gibidir: 

 

 Bahçe kurulacak alanın olabildiğince ekolojik olarak hassas bir alan 

olmamasına (sulak alan, endemik bitki yayılış alanları vs.),  

 Kent ekolojisi, estetiği ve imajına katkıda bulunmasına, ana ulaşım noktalarına 

yakın olmasına ve çevresel sorunlardan uzak olmasına, 

 Alanın, çeşitli türde bitki yetiştirmeye elverişli olmasına, kışın esen soğuk 

rüzgârlara kapalı ve her yönden gelebilecek görsel ve fiziksel etkilere açık 

konumda olmamasına, 

 Botanik bahçesini bilimsel ve eğitim amaçlı olarak kullanacak kurum ve nüfus 

potansiyelinin durumuna,  
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 Alanın topoğrafik yapısının hareketli, jeolojik yönden planlamayı önemli ölçüde 

etkilemeyecek özellikte ve su kaynakları bakımından yeterli olmasına, 

 Bitki üretiminin sağlıklı yapılabilmesi ve gelişebilmesi için tarım yapılabilecek 

topraklar üzerinde olmasına, 

 Seçilen alanın istenildiğinde doğal yapıdaki alanları kullanmadan ve onları 

etkilemeden genişleyebilme olanağına sahip olmasına dikkat edilmelidir. 

 

2.1.3. Bitki Seçimi 
 

Bitki koleksiyonlarının korunmasında ilk koşul kuşkusuz bitki kültürünün iyi 

yapılmasıdır. Kentlerdeki botanik bahçeleri için çimenliklerin bakımı özellikle önemlidir; 

halkın gözünde bir bahçenin değeri bitki koleksiyonlarının yetkinliğinden çok genel 

görünüşüyle ölçülür. Ağaç ve çalı koleksiyonları sistemli budama ister ve hiçbir önemli ağaç 

bakımsızlığa iki yıldan fazla dayanmaz. Yaşlı ağaçların budanması özel ilgi gerektirir; 

yaraların çürümemesine dikkat edilmelidir. Bitkilerin kendilerine has sevdikleri sulama 

sistemleri belirlenerek kurulur. Sulama sistemlerinin doğru bir şekilde kurulması zamandan 

ve iş gücünden tasarruf sağlar. Zararlıların ve hastalıkların kontrolü için sık sık ilaçlama 

yapılmalıdır. Gerektiğinde çapalama ile yabancı ot mücadelesi yapılabilir. Eskiden botanik 

bahçelerinde yeni bitki çeşitleri, toplayıcıların çoğunlukla uzak yerlere araştırma gezilerine 

gönderilmesiyle elde edilirdi. Bu toplayıcılar, doğada yetişen yeni türleri araştırıp istenen 

bitki örneklerini bahçeye getirirlerdi.  

 

Günümüzde, fidecilik sanayisi çok gelişmiş ve birçok küçük kuruluş belirli bitki 

gruplarında uzmanlaşmıştır. Sayısız bitki türü ve kültür çeşidi dikilmeye hazır olarak 

doğrudan böyle kuruluşlardan satın alınabilmektedir. Botanik bahçeleri arasında da sık sık 

tohum ve nadir bitki değiş-tokuşu yapılır. Bazı bahçeler, yıllık tohum değiş-tokuş listeleri 

yayımlar. Bitki koleksiyonlarının bakımı için gerekli donanım uygulamanın büyüklüğüne 

bağlıdır.  

 

Bahçe personeli, alet vb. için binalardan başka eğitim programı yürüten botanik 

bahçeleri için sınıflar da gereklidir. Öğrencilerin uygulamaya yönelik çalışmaları için bir 

uygulama serası da düzenlenebilir. 

 

Havuz veya yapay olarak oluşturulan göletlerde su ve bataklık bitkileri özel 

oluşturulmuş seralarda sıcak ortamı seven, kurak veya nemli ortamlarda yetişen bitkiler 

bulunur. Özellikle bu havuzların düzenli aralıklarla temizliği yapılmalıdır. Bitkilerin ışık 

isteği (aydınlık veya gölgelik), yetiştiği toprak özellikleri (kumluk, tuzlu toprak gibi) göz 

önüne alınarak her bitki kendisine uygun ortamlarda yetiştirilmelidir. 

 

Bazı seralar özel bitki gruplarına göre düzenlenir. Örneğin palmiye çeşitlerinin, 

soğanlı-yumrulu bitkilerin, çöl bitkilerinin ve eğreltilerin bulunduğu özel seralar oluşturulur.  

 

Her bitki için özel olarak hazırlanmış etiketlere Latince adı, yerel adı ve kökeninin 

neresi (hangi ülke, bölge veya kıta) olduğunu belirten bilgiler yazılarak etiketleme işlemi 

yapılır. 
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Resim 2.1: Etiketlenmiş bitki örnekleri 

Botanik bahçelerinde her mevsimde çiçekli bitkiler görmek olasıdır. Ancak çok sayıda 

bitkinin çiçek açtığı dönemlerde botanik bahçelerinin iş ve işlemleri artar. Bitkilere özenli bir 

şekilde bakım yapmak gerekir. 

 

Resim 2.2: Herbaryum örnekleri 

Herbaryum adı verilen ve içinde özel olarak kurutulmuş bitki koleksiyonlarının olduğu 

yerler de düzenli olarak temizlenmelidir. Kurutulmuş bitki örneklerinin sağlam bir şekilde 

muhafaza edilmesi sağlanır. 

 

Resim 2.3: Dosyalarda sergilenen herbaryum örnekleri 
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Ziyaretçiler için botanik bahçesi ile ilgili bilgi veren broşürler basılır. Bunların 

ziyaretçilere ulaştırılması sağlanır. 

 

Botanik bahçesi öncelikle “yaşam alanı” olmaya yönelik tasarlanmalıdır. Bir kez 

gezilip-görülüp-gidilecek yer olarak düşünülmemelidir. Buraya gelenlere bilgilenme dışında 

hoşça vakit geçirebilme olanakları sağlanmalıdır. Örneğin botanik bahçesi içinde yemek 

yenilecek, kahve-çay içilecek yerler yapılmalıdır. Bu yerlerin güzel konumda ve özel olarak 

gelme isteği uyandıracak nitelikte olması sağlanmalıdır. 

 

Özet olarak botanik bahçelerinin büyüklükleri çok çeşitlilik gösterir. Büyüklükle 

orantılı olarak bitki yetiştirme ortamları ve yetiştirilen bitki türleri çeşitliliği de artar. Bu 

durumda botanik bahçesinin bakımı daha çok zaman alacaktır. Duruma göre bakım 

işlemlerini yapacak personel sayısı artırılabilir.  Ekim-dikim işlemleri bahçe varolduğu 

andan itibaren süreklilik ister. Böylece yeni türlerin bahçeye kazandırılması söz konusudur. 

Bakım işlemleri sulama, çapalama, ekim-dikim, budama, çoğaltma, temizlik, ilaçlama vb. 

işlerden oluşur. Aynı zamanda botanik bahçesi ziyaretçileri için de ayrıca bir personel 

olmalıdır. Ziyaretçilere rehberlik eden birinin olması bahçenin daha da işlevsel olmasını 

sağlayacaktır. 

 

2.2. Botanik Bahçelerinde Kullanılan Malzemeler 
 

Botanik bahçelerinde kullanılan malzemeler genel olarak bahçelerde, bitki 

yetiştirmede kullanılan malzemelerden oluşur. Ancak bunlara ek olarak bilimsel 

araştırmalarda kullanılan, herbaryumlarda kullanılan ve çoğaltım yapılan alanlarda kullanılan 

malzemeler de sayılabilir. 

 

Bitkilerin yetiştirilmesine yönelik kullanılan bakım malzemeleri; toprak çeşitleri, peat, 

torf, gübre çeşitleri, sulama sistem elemanları (damlama-yağmurlama hortumları ve uzun 

hortumlar, fıskiyeler), budama makasları, çapalama ekipmanları ve makineleri, ilaçlama 

ekipmanları (ilaçlar ve pülverizatör), bel, kürek, tırmık, çapa, kova, makas, çim biçme 

makineleri olarak listelenebilir. Aynı zamanda farklı türlerde bitkilerin yetiştirilmesine 

olanak sağlayan seralarda da ısıtıcı ve soğutucu klimalar olmalıdır. Fanlardan da 

yararlanılabilir. 

 

Bilimsel bir merkez olan botanik bahçelerinde bitkilerin etiketlenmesi için gerekli 

malzemeler de bulunmalıdır. Etiketler de olması gereken malzemelerden sayılabilir. 

 

Eğer üretim (çoğaltım) yapılacak ise tohum ya da vejetatif bitki materyalleri hazır 

bulunmalıdır. Viyoller, saksılar ya da yastıklar, bitki materyali, toprak ve bitki yetişmesi için 

gerekli diğer ekipmanlar bu aşamada kullanılan malzemelerdendir. 

 

Ziyaretçiler için broşürler hazırlanır. Eğer istenirse afişler, ziyaretçi kartları, ziyaretçi 

defteri de kullanılacak malzeme listesine eklenebilir. 
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2.3. Kullanılan Materyallerin Miktarı 
 

Botanik bahçelerinde kullanılacak materyallerin sayısı ve miktarı bahçede sergilenen 

bitki türlerine ve bahçenin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. İhtiyaçlar doğrultusunda 

materyallerin miktarı ve sayısı belirlenmektedir. 

 

2.4. Botanik Bahçesinin Kurulumu 
 

Günümüzde kentsel yapılaşmanın bir sonucu olarak soluklanma mekânlarının sınırlı 

olması nedeniyle botanik bahçeleri; kent insanının farklı rekreasyonel ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek kullanım potansiyeline sahip mekânlar olarak karşımıza çıkar. Botanik bahçesi 

öncelikle “yaşam alanı” olmaya yönelik tasarlanmalıdır. Bir kez “gezilip görülüp gidilecek 

yer” olarak düşünülmemelidir. Buraya gelenlere bilgilenme dışında hoşça vakit geçirebilme 

olanakları sağlanmalıdır. Örneğin botanik bahçesi içinde yemek yenilecek, kahve-çay 

içilecek yerler yapılmalıdır. Bu yerlerin güzel konumda ve özel olarak gelme isteği 

uyandıracak nitelikte olması sağlanmalıdır. Çeşitli bitkilerin yetişmesine uygun seralar 

yapılmalıdır. 

 

Şekil 2.1: Botanik bahçesi planlaması 

 

Botanik bahçesi alanı içinde çeşitli amaçlara yönelik tek katlı, çevreye uyumlu, kötü 

görüntü oluşturmayan bina veya binalar yapılmalıdır. Bu binalarda herbaryum, sergi 

salonları ve bilimsel faaliyetlerin sunumuna uygun yerler bulunmalıdır. Botanik bahçesi 

içinde özel araçlarda (örneğin özel raylı sistemle) gezi yapılabilmelidir. Ayrıca yürüyüş 

alanları ve yolları oluşturulmalıdır. Çocukların botanik bahçesini görmelerini sağlamak çok 

önemlidir. Botanik bahçesine getirilen çocuklar için oyalanabilecekleri oyun alanları 

oluşturulabilir, onların doğaya ilgisini çekecek etkinlikler düzenlenebilir ve sergiler 

açılabilir. Festivaller, konserler ve tiyatro gösterileri gibi sosyokültürel etkinlikler ile 

topluma yönelik kurslar, sağlıklı yaşam yürüyüşleri ile bisiklet turları gibi organizasyonlar, 

botanik bahçelerini kent halkının günlük yaşamının bir parçası hâline getirmektedir. Botanik 

bahçelerinde sadece bitkiler değil, aynı zamanda kuşlar, böcekler, tavşanlar, sincaplar, 

kurbağalar, balıklar gibi pek çok hayvan türü de ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır.  
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Sydney’deki Royal Botanic Gardens&Domain ile Kanada’daki Royal Botanical 

Gardens, kuş gözlemciliği açısından önemli bahçelerdir.  

 

Botanik bahçelerinin kuruluş ve işletimleri için büyük maddi olanaklara, uzman kadro 

ve iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Botanik bahçesinin uygulamaya geçirilmesinde önceliği yapısal mekânlar 

oluşturulmalı, daha sonra açık alanlar ve yeşil alanlar uygulanmalıdır. Botanik bahçelerinde 

amaç sadece bitki türlerini sergilemek değil, üzerinde ciddi incelemeler, bilimsel araştırmalar 

yapmaya olanak sağlamaktır. Bu nedenle diğer park ve bahçelerden farklı bir planlama ve 

organizasyon gerekir. 

 

Şekil 2.2: Botanik bahçesi peyzaj planı 

Buna göre botanik bahçesi planlama kriterleri; 

 

 Arazinin en az 1/5.000 ölçekli tesviye eğrili haritası çıkarılmalıdır. 

 Bahçenin kurulacağı alanda 100 metre aralıklarla profiller açılarak entansif 

toprak etütleri yapılmalı ve toprak haritası çıkarılmalıdır.  

 Araziden toprak örnekleri alınarak analizler yaptırılmalıdır. 

 Alanın yıllara ait meteorolojik verileri incelenmelidir. 

 Alanın ekolojisine göre gerektiğinde rüzgâr perdesi, drenaj çukuru gibi tedbirler 

düşünülmeli ve bunlara ait uygulama projeleri yapılmalıdır.  

 Toprak haritasına göre türlerin yetiştirileceği yerler belirlenmeli, diğer amaçlar 

için de yol ve diğer tesislere ait planlama yapılmalıdır.  

 Botanik bahçesine dâhil edilecek türler belirlenmeli ve her bir türün 

yetiştirileceği alanlar belirlenmelidir. 

 Bahçede tür gruplarının düzenlenmesinde bitki sistematiğine göre akrabalığı 

olan türler veya şekil, çiçeklenme ve yaprak renklenmesi itibarıyla kontrast 

teşkil eden türler, gruplar hâlinde oluşturulmalıdır.  
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 Yetiştirilecek yerli ve yabancı türler özellikle çeşitli biyolojik özellikleri ve 

ekolojik istekleri dikkate alınarak planlanmalıdır.  

 Bahçede yer alacak olan orijinal ve egzotik süs bitkilerinin, özellikle peyzaj 

planlaması yapılmalıdır.  

 Bahçe içerisinde herbaryum inşa edilecekse planda yer verilmelidir. 

 Su bitkileri için oluşturulacak havuzlar ve sera bitkileri için yapılacak seralar 

planlanmalı ve planda konumlandırılmalıdır. 

 Botanik bahçesi planlanırken bitkilerin yetiştirilmesi ve bakımı ile ilgili gerekli 

olan bütün mimari ve inşai tesisler, sera ve cam mekân gibi bitki yetiştirme, 

üretme ve koruma tesisleri düşünülmelidir. 

 Son olarak belirlenen alanın peyzaj planlaması yapılır, kroki ve planlar 

hazırlanır. 

 

Şekil 2.3: Botanik bahçesi konumlandırma örneği 
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ETKİNLİK 
 

Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. “Nesli 

tükenmekte olan bitkilerimiz için neler yapabiliriz?” sorusunun cevabı sınıf tahtasına 

yazılacak ve değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

Değer  Bitkisel Mirasa Sahip Çıkma 

Konu  Nesli Tükenen Bitkilerimiz 

Etkinlikler 

 Endemik bitki kavramının önemi 

 Ekosistem kavramının önemi 

 Endemik bitkiler ile ekosistem arasındaki bağlantının önemi 

 Endemik bir bitkinin korunmasının önemi 

 Nesli tükenme tehlikesinde olan türlerin belirlenmesinin önemi 

Kavramlar 

 Kural, özgüven, sahiplenme, sevgi, saygı, plan, program, özgür 

düşünme, koruma, çevreye duyarlılık, diğer canlılara karşı 

duyarlılık 

Yöntem  

 Beyin fırtınası 

 Grup tartışması 

 Kavram haritası 

 Değer açıklama 

 Düz anlatım 

 Soru cevap  

 Anlam haritası 

Yaklaşımlar 
 Değer analizi 

 Değer açıklama 

Kazanımlar 

1. Endemik bitkilerin ülkemiz için önemini fark eder. 

2. Ekosistemin önemini farkeder  

3. Ülkemizde nesli tükenmekte olan bitki türlerini fark eder.  

4. Nesli tükenmekte olan türler ile ekosistem arasındaki ilişkinin 

farına varır. 

5. Nesli tükenmekte olan bir bitki türünün korunma altına 

alınmasının öneminin farkına varır. 

6. Bitkisel mirasımızı oluşturan bitkilerin korunmasının ülkemiz 

için önemini fark eder. 

Araç -Gereçler 
 Kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri, 

projeksiyon cihazı, tebeşir, internet.,tohum, harç, saksı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek projeye uygun botanik bahçesi 

düzenlemelerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Projeyi okuyunuz. 

 Botanik bahçesi kuracağınız alanı 

belirleyiniz. 

 Arazinizde gerekli incelemeleri (iklim, 

toprak koşulları vb.) yapınız. 

 Yetiştireceğiniz türleri ve bu türlerin 

yetişme ortamlarını belirleyiniz. 

 Botanik bahçesi planını hazırlayınız. 

 Uygulama yerlerini hazırlayınız. 

 Tohumları, fideleri, fidanları ya da 

soğanları ekmek için harç veya ekim yatağı 

hazırlayınız. 

 Seralar ve havuzlar oluşturunuz. 

 Herbaryum bölümü ile ilgili araştırma 

yapınız. 

 Bitki türleri için gruplamalar yaparak ekim 

yerlerini belirleyiniz. 

 Ekim-dikim materyallerini hazırlayınız. 

 Fidanları dikimden önce sulayınız. 

 Fidanları ilaçlı suya bandırınız. 

 Fidanları veya soğanları elle veya makine 

ile uygun sıra arası ve sıra üstü 

mesafelerde dikiniz. 

 Tohumları sterilize edip hazırlayınız. 

 Ekim-dikim işlemlerini yapınız. 

 Belirlediğiniz bölümlere ekim dikim 

işlemlerini yapınız. 

 Dikimden sonra gerekli bakımları ve 

bitkilerin takibini yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ziyaretçiler için botanik bahçesi ile ilgili bilgi veren broşürler basılır. 

 

2. (   ) Botanik bahçelerinde su bitkileri için özel havuzlar oluşturulabilir. 

 

3. (   ) Bitkilerin ziyaretçilere tanıtılması amacıyla bitkilere etiketlemeler yapılır. 

 

4. (   ) Botanik bahçelerinde herbaryum denilen kurutulmuş bitkiler müzesi inşa 

edilebilir. 

 

5. (   ) Bir botanik bahçesi kurulması için planlamaya gerek yoktur. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Botanik bahçesi kurulmadan önce kurulacak arazide öncelikli olarak 

………………………. analizleri yaptırılmalıdır. 

 

7. Bitki yetiştirme ortamlarının belirlenmesi aşamasında bitkilerin ………………… 

istekleri dikkate alınmalıdır. 

 

8. Botanik bahçelerinde çeşitli bitki türlerinin üretimi için……………………………….. 

kurulur. 

 

9. Botanik bahçelerinde kullanılacak ……………….. sayısı ve miktarı bahçede 

sergilenen bitki türlerine ve bahçenin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. 

 

10. Sydney’deki Royal Botanic Gardens&Domain ile Kanada’daki Royal Botanical 

Gardens, ……………………………  açısından önemli bahçelerdir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında botanik bahçesi kurmak için aşağıda listelenen davranışlardan 

kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti 

koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Botanik bahçesi kuracağınız alanı belirlediniz mi?   

2. Bahçede hangi bölümler yer alacak planlama yaptınız mı?   

3. Hangi bitki türlerini yetiştireceğinize karar verdiniz mi?   

4. Seçtiğiniz bitki türlerinin toprak ve iklim koşullarını araştırdınız mı?   

5. Ekim-dikim zamanını belirlediniz mi?   

6. Botanik bahçesinin peyzaj planını hazırladınız mı? 
  

7. Bitki yetiştirme ortamlarını belirlediniz mi?   

8. Yetişecek bitki türlerini kendi içinde gruplandırdınız mı?   

9. Havuzlar oluşturdunuz mu?   

10. Ekim-dikim işlemlerini yaptınız mı?   
11. Bitkiler için ve botanik bahçesinin düzeni için gerekli bakımları 

yaptınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 arboretum 

7 
Atatürk 

Arboretumu 

8 herbaryum 

9 gen merkezi 

10 havuzlar 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 toprak 

7 ekolojik 

8 
yetiştirme 

seraları 

9 materyallerin 

10 kuş gözlemciliği 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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