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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye projede yer alan dikey bahçe
sistemlerinin alt yapısını kurma, ekim-dikim işlemlerini
yapma bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Uygulanan yönteme göre sistemin
kurabileceksiniz.
2. Projeye
uygun
dikey
bahçede
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, uygulama alanı
Donanım: Proje, drenaj malzemeleri, kaplama
malzemeleri, sulama malzemeleri, ekim-dikim aletleri,
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ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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alt

yapısını

ekim-dikim

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Kentsel nüfusun hızla artması, açık ve yeşil alanları azaltarak, düzensiz kentleşmeye
yol açarken, kent insanını da doğadan koparmıştır. Kent merkezlerinde ve yakın çevrelerinde
oluşturulan aktif ve pasif yeşil alanlar ve konutların çevresindeki yeşil alanlar halkın
dinlenme ve eğlence gereksinimlerini karşılamakta yeterli olamamaktadır. Kentlerde yeşil
alanlara daha çok yer verme arayışı, doğa ile bütünleşmeyi her fırsatta değerlendirme ve
doğal kaynakların korunması dünya gündeminde yer alan önemli konulardır.
Son zamanlarda en çok vakit geçirdiğimiz alanlar olan, çalışma ve yaşam
alanlarımızda, yeşil alanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla,
yeşil çatı bahçeleri ve dikey bahçeler gibi farklı bahçeler oluşturulmaktadır. Böylece
geçmişte yapılanlarda ayrı birer peyzaj tasarım öğesi olarak görülen bu bahçeler, günümüzde
yapılara kenetlenmiş birer yapı elemanı olarak görülmekte ve tasarlanmaktadır. Yaşam
alanlarımıza kenetlenen bu ögeler, dış mekânların yanı sıra, yeni malzemeler yardımıyla, iç
mekânlarda da çeşitli işlevlerde karşımıza çıkmaktadır.
Sizlere bu modül ile dikey bahçelerin özelliklerini kavratmaya çalışarak sizlerin
meslek hayatına atıldığınızda bu bahçelerin önemini anlamış olmanız ve dikey bahçeler
oluşturmaya yönelik yapılan çalışmalara değişen, yenilenen ve geliştiren bir meslek anlayışı
ile katkı sağlamanız amaçlanmaktadır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Uygulanan yönteme göre sistemin alt yapısını kurabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ülkemizde bulunan dikey bahçeleri araştırınız.



Araştırdığınız dikey bahçelerin fotoğraflarını internetten bularak inceleyiniz.



Bulunduğunuz bölgede var olan dikey bahçeleri ziyaret ediniz.



Dikey bahçelerde yetişebilecek bitki türlerini ve yetişme ortamlarını araştırınız.

1. DİKEY BAHÇELER
1.1. Tanımı ve Önemi
Dikey bahçeler; dikey olarak sınırlandırılmış bir alanın üzerine oluşturulmuş bitki
örtüsü olarak tanımlanabilir. Kentsel yapıların çatılarının ve duvarlarının bitkilendirilmesiyle
ve yapının tamamen bitki ile kaplanması ile oluşturulur. Dikey bahçeler (yeşil duvarlar) fikri
yaklaşık 2500 yıl önce Babil’de ortaya çıkmıştır. Antik Babil’de Kral II. Nebuchadnezzar
antik dünyanın bir harikası ve modern yeşil duvarların atası olarak “Babil’in Asma
Bahçeleri”ni yaptırmıştır.

Resim 1.1: Mezopotamya’da bulunan Babil’in Asma Bahçeleri
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M.Ö. 3. yy.-M.S. 17 yy. tarihleri arasında Romalılar kafes bahçeleri geliştirmiş ve
bahçe duvarlarında üzüm yetiştirmiştir. 1920’lerde İngiltere ve Kuzey Amerika’da ev ve
bahçelerin üzerindeki tırmanıcı bitkiler kafes yapılarla desteklenmiştir. 1988’de yeşil
cepheler için paslanmaz çelik kablo sistemleri kullanılmaya başlanmış ve 1990’ların
başlarında tel halat ağ sistemleri ve modüler panel sistemleri Kuzey Amerika pazarına
girmiştir.

Resim 1.2: Dikey bahçe örnekleri

1988 yılında Fransız botanikçi Patrick Blanc tarafından uygulanan dikey bahçeler,
ilginç bir peyzaj düzenlemesi oluşturmaktadır. Bu bahçe tasarımının temeli uygun bir duvar
üzerinde dikey ve topraksız bitki yetiştirmeye dayanır. Patrick Blanc akvaryumunu temiz
tutmak için bitki araştırırken rastladığı bir çeşit sarmaşığın balık dışkısıyla topraksız olarak
büyüyebildiğini görmüştür. İlerleyen yıllarda bitkiler üzerine daha çok araştırma yaparak
2.500’den fazla bitki türünün, topraksız ve az ışıklı ortamda, ağaçlarla kayaların üzerinde,
yalnızca nemden beslenerek yetişebildiğini görerek bu bitkileri bahçe düzenlemesinde
kullanmaya karar vermiştir. 1994 yılında katıldığı Chaumont Bahçe Festivali’nde “Yaşayan
Duvarlar” adıyla dikey bahçe konsepti çok beğenilmiş ve her geçen gün geliştirilerek
günümüze kadar gelmiştir.
Günümüzde kentlerin hızlı bir şekilde büyümesiyle dünya nüfusunun %50’si kent
merkezlerinde yaşamaktadır. Bu nedenle daha iyi hava, sürdürülebilir çevre, psikolojik,
fiziksel sağlıklı insan yaşamı sağlamak için kentsel alanlarda bitkiler kullanılmaktadır.
Özellikle kent dokusundaki yeşil alanların hızla azalması ekolojik dengenin bozulmasına
neden olmaktadır.
Bitkiler günlük yaşamın bir parçası olarak son derece önemli kaynaklardır. Doğanın
ve yeşil dokunun çevremizde yer alması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması her zaman zor
olmuştur. Yaşam koşulları insanları her geçen gün daha fazla bina arasında kalmaya
zorlamaktadır. Bu soruna son yıllarda getirilen en çarpıcı çözümlerden birisi dikey bahçe
tasarım ve uygulamalarıdır. Çünkü küçük, bitki yetiştirmeye uygun olmayan alanlarda dikey
olarak tasarlanan bahçeler oluşturulabilmektedir. Türkiye’de henüz çok fazla dikey bahçe
uygulaması bulunmamaktadır ancak beton ve yapay öğelerden ve duvarlardan oluşan kentsel
dokuların katı yapılanmış, sert dokulu ortamlardan daha doğal, yumuşak, estetik, sağlıklı,
yaşayan ve nefes alabilen alan ve mekanlara dönüşmeleri açısından dikey bahçe
uygulamaları yaşamsal değer taşımaktadır.
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1.2. Dikey Bahçelerde Temel Yapı
Yeşil duvarlar olarak da adlandırılan dikey bahçeler bitkilendirilmiş duvar
cephelerinin tüm şekillerini alabilirler. Dikey bahçeler estetik olarak insanların her zaman
dikkatini çekebilmektedir. Havadaki ısınmış gazı absorbe ederek hem içerdeki hem de
dışarıdaki sıcaklığı düşürmektedir. Daha güzel bir mekân yaratmanın yanı sıra oluşturulduğu
duvarın iç mekânında da daha sağlıklı bir hava kalitesi oluşturmaktadır.
Dikey bahçelerde kullanılan bazı türler kendi kök yapılarıyla kendiliğinden duvarlara
tırmanırken (şebboy, liken, yosun, vb.), bazı türler ise doğada olduğu gibi kayalara,
ağaçlardan destek alarak sarılabilmektedir. Bu nedenle bitkilerin başarılı bir şekilde
gelişebilmeleri-büyüyebilmeleri için duvarlar ve binalarda destek yapıları oluşturulmaktadır
Dikey bahçelerde kullanılan temel yapı elemanları genel olarak blok, ızgara, çerçeve,
oluk, gabiyon, gözenek, hücre ve kum havuzundan oluşmaktadır.
Bu yapıların özellikleri aşağıda verilmiştir.









Blok (block): Duvarın tamamı boşluklardaki bitki kökleri ile tasarlanmıştır.
Izgara dayanma duvari (crib wall): Bu sistem; karo, beton, ahşap, vb.
elemanların yığılmış kabin sitilindeki şekillerdir.
Çerçeve (frame): Bu sistemde, birbirine geçmeli döşeme kaplamaları
tasarlanmıştır.
Oluk (trough): Toprakla doldurulmuş kutulardan oluşur.
Gabiyon (gabion): Taşlarla dolu tel sepetlerden oluşturulur.
Gözenek (mesh): Mini gabiyonlara benzemektedir. Tellerin aralarındaki
boşluklar kullanılır.
Hücre (cell): Toprak ile doldurulmuş esnek ve güçlü peteklerdir.
Kum havuzu (sendbag): Toprağın sarılı olduğu geotekstillerle oluşmuştur.
(Geotekstil; milimetreden çok daha ince liflerin iğneleme ve ısıl işlem
yöntemiyle birleştirilmesiyle oluşturulan kumaş görünümlü yüzeydir (keçeler).
(Bu sistemde bitki örtüsü “geogrid" olarak adlandırılmaktadır.)

Dikey bahçelerin diğer yapısal elamanları şunlardır:









Metal çerçeve (tel sepetler vb.)
Pvc-dekota yüzey
Otomatik sulama ve gübreleme sistemi
Keçe katmanları (geotekstil ürünleri)
Dış mekanlarda dekoratif amaçlı, iç mekanlarda bitki besleme amaçlı
aydınlatma
İç mekanlarda yeterli nem oluşturmak için sisleme sistemi
Duvardan akan suyun toplandığı ve drene edildiği kanal
Otomatik sistemlerin toplandığı sistem odası
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1.3. Dikey Bahçe Türleri
Dikey bahçeleri yeşil cepheler ve yaşayan duvarlar olarak iki ana başlık altında
inceleyebiliriz. Bu başlıklar kendi içinde de diğer kategorilere ayrılmaktadır.
Yeşil cepheler tırmanıcı bitkilerle doğrudan duvar ya da özel tasarlanmış destek
yapıları üzerinde gelişmektedir. Bitki sürgün sistemi binanın yanında yukarı doğru büyürken
zeminde köklenme başlamaktadır.
Diğer bir yandan, yaşayan duvarlarda modüler panellerde genellikle polipropilen
plastik kaplar, jeotekstiller, sulama sistemleri, bir yetiştirme ortamı ve bitki örtüsü
oluşturulmuştur.

1.3.1. Yeşil Cepheler
Yeşil cepheler, farklı bitki örtüsü ya da tırmanıcı bitkilerle oluşturulmuş yeşil duvar
sisteminin bir türüdür. Yeşil cepheler tıpkı çitler ve sütunlar gibi mevcut duvarlar ya da
binalara bağımsız bir yapı olarak monte edilebilmektedir. Yeşil cephe sistemi; saksılı
çiçekler ve rewind wall (bitkilendirilmiş duvarlar) olarak iki farklı tipte oluşturulabilir.
Rewind Wall duvarlar ise modüler kafes panel sistemleri ya da ızgara ve tel halat ağ
sistemleri kurularak oluşturulur.
1.3.1.1. Modüler Kafes Panel Sitemleri
Bu modüler sistemin yapı taşı, çelik tel kaynaklı galvanizli örtüden yapılmış; hafif, üç
boyutlu panellerden oluşmaktadır. Bu sistem duvar yüzeyinde yeşil bir cephe oluşturmak
için tasarlanmıştır; öyle ki, binaya eklenmiş bitki materyalleri bulunmamaktadır, bitki
dallarının çok destekli yapıyla birlikte gelişimi sınırlamakta ve bina yüzeyini kaplamaktadır.
Paneller geniş alanları kapsayacak şekilde istiflenebilir, geri dönüşebilir çeliklerden
yapılmıştır. Paneller sert oldukları için yapılar arasına yayılabilir ya da ayrı bir yeşil duvar
için kullanılabilmektedir.
1.3.1.2. Izgara ve Tel Halat Ağ Sistemleri
Izgara ve tel halat ağ sistemleri tasarımında kablolar ve teller kullanılmaktadır.
Izgaralar, yoğun yapraklı hızlı büyüyen tırmanıcı bitkileri desteklemek için tasarlanarak yeşil
cepheler üzerinde konumlandırılmaktadır. Tel ağlar daha yakın aralıklarla oluşturulan destek
sistemleri ile daha yavaş gelişen bitkilere ek destek sağlamaktadır. Her iki sistemde de
yüksek kalite de çelik kablolar, demirler ve donatılar kullanılmaktadır. Çeşitli büyüklük ve
modelde esnek dikey ve yatay tel halatlar, çapraz kıskaçlarla birbirine bağlanarak
oluşturulmaktadır.
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1.3.2. Yaşayan Duvarlar
Yaşayan duvarlar, biyolojik duvarlar ya da dikey bahçeler olarak adlandırılmaktadır.
Yaşayan duvar sistemleri bitkilendirilmiş paneller, dikey modüller ya da bitki örtülerinin
birleştirilmiş şeklidir. Bu paneller plastik, polyester, sentetik kumaş, kil, metal ve betondan
yapılabilmekte ve büyük bir çeşitlilikte ve yoğunluktaki bitki türlerini desteklemektedir.
Bitki örtüsündeki çeşitlilik ve yoğunluktan dolayı yaşayan duvarlar yeşil cephelere göre daha
fazla korunmaya ihtiyaç duymaktadır.
Bu sistem çeşitli bitki türlerini (karışık bitki örtüsü-çok yıllık çiçekler, çalılar, eğrelti
otları, vb.) desteklemekte ve farklı iklimsel çevre de iyi bir performans sergilemektedir
Sistemde bakımı kolay olan ve mevcut iklimsel şartlara adapte olabilecek bitki türleri
seçilmektedir. Yaşayan duvarların bakımında otomatik sulama ve beslenme sistemi
kullanılmaktadır.

Resim 1.3: Yaşayan duvarlar örnekleri

Yaşayan duvarlar 3 farklı türde oluşturulabilir.
1.3.2.1. Peyzaj Duvarları
Bu duvarlar yaşayan mimari yaklaşımında stratejik bir yaklaşım olarak peyzaj
alanında çok önemli bir gelişmedir. Peyzaj duvarları eğimli alanlar olup öncelikli fonksiyonu
gürültüyü azaltmak ve dağınık alanları düzenlemektir. Genellikle bitkilerin gelişimi için
istiflenmiş beton ya da plastikten yapılmış materyallerin oluşturduğu boşluklarda
uygulanmaktadır.
1.3.2.2. Bitkilendirilmiş Duvarlar
Bitkisel duvarlar Patrick Balanc’ın öncülüğünde yeşil duvarların eşsiz bir formudur.
Bitkinin gelişme ortamını fiziksel olarak desteklemek için sentetik kumaş ve ceplerden
oluşan iki katmandan oluşur. Kumaş, duvarları yüksek neme karşı korumak için su geçirmez
astarla desteklenmiştir. Besinler aşağıdan yukarı doğru hareket eden sulama sistemiyle eşit
olarak dağıtılmaktadır.
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1.3.2.3. Modüler Yaşam Duvarları
Modüler yaşam sistemleri birçok sayıdaki teknolojik yeniliklerle, yeşil çatı için
kullanılan modüllerin bir kısmından ortaya çıkmıştır. Modüler sistemler gelişme büyüme
ortamında bitki materyallerini desteklemek için kare ya da dikdörtgen panellerden
oluşmuştur.

1.4. Dikey Bahçe Uygulama Teknikleri (Kaplama Sistemleri)
Dikey bahçeler, kentsel yapılarda dış duvar üzerine ya da bahçe, yol vb. ayrım duvarı
olarak inşa edilmiş duvarlarda oluşturulabilir. Her türlü dikey ve sert yüzeyde, dış ve iç
mekânlarda kolayca tasarlanıp uygulanabilir. Bina cepheleri, istinat duvarları, oteller,
köprüler, alışveriş merkezleri, belediyeler, kamu binaları ve halka açık parklarda yaygın
olarak kullanılan bir uygulamadır. Açık mekânları ayıran duvarlarda; topografya, kullanım
biçimi vb. duruma göre malzemesi, yüksekliği, kalınlığı, geçirgenliği ve düzenlemesi
değişebilmektedir. Kentin içinde yer alan büyük inşaat alanı çevresi ya da ulaşım ağı içinde
de dikey bahçe uygulamaları yapılabilir. Doğrudan dış ortama açık alanlardaki
uygulamalarda en az sulama gerektiren ve uygulandığı iklime uygun, dayanıklı tipteki bitki
seçimi uzun vadede dikey bahçe olarak kullanılacak sistemi doğrudan etkilemektedir.
Dikey bahçe sistemlerinde; bitki seçimi, bitkiyi besleyen toprak ya da topraksız
sistem, sulama tekniği ve uygulama yüzeyi alt konstrüksiyonuna bağlantısı çeşitli
yöntemlerle çözülmektedir. Dikey bahçe uygulamaları; panel sistem (hidroponik panel
sistem ve topraklı panel sistem), metal çit sistemi, modüler sistem ve asma sistem
yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir.

Resim1.4: Bina cephelerinde dikey bahçe uygulaması

1.4.1. Panel Sistem
Panel sistemde bitkilendirme doğrudan cephe üzerine uygulanabildiği gibi alt
konstrüksiyon üzerine de uygulanabilmektedir. Özellikle dış cephede yüksek ısı oluşumunun
azaltılmasında olumlu etkisi olan bir uygulamadır.
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Esnek ve modüler sisteme sahip, şiddetli yağmurlara, rüzgâr ve deprem yüklerine
dayanımlı, her türlü iklim koşullarında uygulanabilir bir sistemdir. Topraklı ve topraksız
(hidroponik) olarak uygulanabilmektedir.
Bitki seçimi, mevsimsel ve bitkinin özelliklerine bağlı renk çeşitliliği uygulamalarda
görsel etki açısından farklı olanaklar sunmaktadır. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamada atık su
ya da yağmur suyundan da yararlanılmaktadır.
1.4.1.1. Topraklı Panel Sistem
Bu sistem modüler olarak biçimlendirilmiş saksılar olarak nitelendirilmektedir.
Paneller içerisindeki kaplarda toprak bulunmaktadır. Bu kaplar içerisine dikilen bitkilerin
sulamasında genellikle damlama yöntemi kullanılmaktadır. Atlanta Botanik Bahçesi
içerisinde yer alan bir duvar bu sistem kullanılarak bitkilendirilmiştir. Kurulan dikey bahçe,
2,5 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğindedir. Bu dikey bahçede besin amaçlı
yetiştirilen bitkiler kullanılmıştır. Endüstrileşmenin hâkim olduğu günümüzde, tarımcılığın
ve sürdürülebilir besin üretiminin teşvik edilmesi amaçlı tarladan-masaya konseptine bir
örnek niteliği taşımaktadır. Bu tür bahçeler, yenilebilir bahçe veya dış mekân mutfağı olarak
da adlandırılmaktadır.
1.4.1.2. Hidroponik Panel Sistem
Dikey bahçelerin bitki ile donatılmasında hidroponik (topraksız sistem) bahçe ilkeleri
kullanılmaktadır. Hidroponik yöntem; bitkileri çözünmüş besinler içeren suda yetiştirme
tekniğidir. Toprak kullanılmaz. Bu teknik, özel olarak tasarlanmış kafes sistemleriyle birlikte
kullanılarak cephelerde renk, çeşit, doku sınırlaması olmadan bitkiler için yaşama alanları
oluşturmaktadır Kafeslerin istenildiği zaman hareket ettirilebiliyor olması nedeniyle böcek
ve hastalıklara karşı bakımı kolaydır. Hidroponik yöntemde toprak ortadan kaldırılarak
bahçenin ağırlığı azaltıldığı için sistemi taşıyan elemanların oluşturduğu yükün yapıya olan
etkisi de azaltılmış olmaktadır. Suyun her panelin üstüne gelecek şekilde ayarlandığı
sistemde sulama işlemi, bitkilerin de yardımıyla damlama etkisiyle aşağıya doğru akarak
oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Suyun sistemde kalması ve yeniden
kullanılabilir olması, su maliyetini de düşürmektedir. Kontrollü bir sistem olduğu için
beslenme bakımından kirlilik oluşturmaz.

Resim 1.5: PVC ile oluşturulan hidroponik sistemler
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Resim 1.6: Hiroponik yöntemle hazırlanmış dikey bahçeler



Keçe kullanarak bitkilendirme

Bitkiler, yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları mineralleri topraktan
sağlamaktadırlar. Yapılan araştırmalar sonucu bitkilerin bazı malzemeler içerisinde dışarıdan
mineral takviyesi yapılarak da yaşayabildiklerini saptamışlardır. Bu malzemelere örnek
olarak keçe malzemesi (geotekstil), bitkiler için toprak gibi bir zemin sağlamaktadır.
Bitkilerin sulamasında kullanılan suyun içerisine mineral takviyesi ile bitkilerin
mineral ihtiyacı karşılanmış olur. Bu şekilde oluşturulmuş dikey bahçelerde, mekanik sulama
yapılmaktadır. Bitkilerin sulamasında kullanılan su içerisine de dikilen bitki türüne göre
mineral katkısı yapılmaktadır. Bu sistemde, bitkilerin yaşaması için nemli olan keçelerin,
bağlı oldukları duvar yüzeylerine zarar vermemeleri için, bitkilerin yerleştirildikleri keçe
tabakasının duvar ile birleştirildiği katmana su geçirmez bir su yalıtım malzemesi gelmelidir.
Tüm bu katmanlar, bir çerçeve ile sınırlandırarak bir panel elde edilmiş olmaktadır.
Keçelerde biriken fazla suyun tahliye edilmesi için çerçevenin altında fazla suyun birikmesi
için bir damlalık bulunmaktadır. Bu kapta biriken sular, bir pompa yardımıyla bitkilerin
sulamasında tekrar kullanılabilir Uygulama sonrası en önemli konu bitkilerin bakımıdır.
İklim, yer ve tip seçimi, detaylar ve asgari bakım olanakları bir bütün olarak sonuç ürün elde
etmede etkindir. Bitkilerin hayati/yaşamsal fonksiyonlarının gerçekleşebilmesi için etkin
şekilde tasarlanmış, sağlam, uzun ömürlü, görülebilir ve kolayca kontrol edilebilir bir su
kaynağı ve sulama sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Su kaynağının tükenmesi ve fark
edilememesi durumunda bitkiler kısa sürede canlılığını kaybeder.

Resim 1.7: Keçelere dikilmiş bitkiler ve dikey bahçe uygulaması
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1.4.2. Metal Çit Sistem
Bu yöntemde çeşitli şekillerde metal çitler kullanılarak hareketli ve farklı yeşil doku
görünümleri elde edilebilmektedir. Metal çitin şekline, iki veya üç boyutlu oluşuna göre çit
yüksekliği, yaklaşık 450 cm yüksekliğe kadar değişebilen ölçülerde uygulanabilmektedir. Bu
uygulamada öncelikle seçilen bitki tipinin sarmaşık türü (tırmanıcı bitki) olması doğru
olacaktır. Bitki, doğrudan veya önceden saksılarda yetiştirilip uygulama alanına saksılarla
getirilerek zemin toprağına ekilir ve sulaması zeminde gerçekleştirilir.
Bu uygulamada sarmaşık türü bitkilerin sulama ihtiyacının karşılanması ve bakımının
yapılması gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacı damla sulama
sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Toprak üzerinde görünür şekildeki plastik boru yüzeyine
köklere yakın olarak yerleştirilen damlatıcılar vasıtasıyla bitkinin ihtiyacı olan su köklere
ulaştırılır Böylece metal çit düzlemi veya yüzeyi boyunca sarmaşık türü bitki, gelişimini
sürdürerek zamanla tüm cepheyi kaplar.

Resim 1.8: Metal çit sistemi uygulanmış bahçe

1.4.3. Modüler Sistem
Yapının cepheleri üzerine veya alt yapısına farklı büyüklükteki ve formdaki saksıların
yerleştirilmesiyle oluşturulan bir sistemdir. Çeşitli form ve büyüklükteki saksılar üst üste
ve/veya yan yana dizilerek cephede yeşil yüzeyler oluşturulabilmektedir.
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Resim 1.9: Modüler sistem şeması

Sistemin modüler şekilde düzenlenebilir olması, gerektiğinde her bir saksıdaki bitkinin
gübreleme ve kök budama işlemlerinin kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine imkân
sağlamaktadır. Sulama sisteminin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için modüler
sistemde yerleştirilmiş saksılar arasında belirli noktalarda deliklerin açılması ve dikey yönde
su akışının sağlanması gerekmektedir. Bu su ile sıvı gübre ve besinlerin damlama sulama
sistemi kullanılarak bitkilere geçişi sağlanabilmektedir. Damlama sulama sistemi genellikle
bitkilendirilmiş cephe sistemini oluşturan modüllerin en üst sırasına yerleştirilir. Böylece
üstteki saksıdan bir alttaki saksıya suyun akışı sağlanarak sistemdeki tüm bitkilerin sulama
ihtiyacı karşılanmaktadır.
Saksı modüllerinin, uygun sabitleyici vida ve gerekli elemanların kullanılmasıyla,
betonarme, tuğla, ahşap, alüminyum ve metal levha elemanlar gibi farklı malzemelerden inşa
edilmiş cephe veya düşey taşıyıcı elemanlar üzerine montajı gerçekleştirebilmektedir.

1.4.4. Asma Sistem
Sarmaşık türü tırmanıcı-sarılıcı bitkilerin uygulamasında kullanılır. Bu sistemde,
bitkilerin tutunabilecekleri yüzeylerin kontrollü olarak sağlanmasıyla biçimler elde edilir.
Bitki kökleri, zemin kotunda bırakılarak veya bina cephesindeki boşluklarda saksı ve benzeri
ortamlarda yaşayabilir.
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Bu bitkilendirme tipinde genellikle damlama yöntemiyle sulama yapılmaktadır.
Bitkilerin tutunabileceği yüzeylerin oluşturulmasında, metal gergi ve hasır malzemeler
kullanılmaktadır.

Resim 1.10: Expo 2016 Antalya’da İstanbul temalı dikey bahçe uygulaması

1.5. Dikey Bahçelerde Drenaj
Drenajın temeli; havadar bir kök bölgesi ve bitkilerin yaşamı için yeterli derecede
kuru bir üst toprak sağlamak için fazla suyun bitki yetişme ortamından uzaklaştırılmasıdır.
Yağışlı mevsimlerde geçirgen olmayan topraklarda su birikir. Taban suyu yüksek olan
yerlerde su seviyesi yüksek olduğundan bu araziler geçici olarak bataklık hâlini alır.
Toprakta biriken fazla su köklerin havasız kalmasına ve bitkilerin ölmesine neden olur.
Toprakta sürekli biriken su birikintilerinin önlenmesi ve taban suyu seviyesinin düşürülmesi
için yer altı ve yer üstünde yapılan tesislere drenaj denir.
Drenaj tesisleri toprak üstünde (açık) ve toprak altında (kapalı) olmak üzere ikiye
ayrılır. Kapalı drenaj sistemleri çok sayıda birbirine paralel emici borular, toplayıcı borular
ve ana kanaldan oluşur. Emici boruların getirdiği suyu toplayıcı borular, toplayıcı borulardan
gelen suları alıp açık kanala ana kanal iletir.
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Emici borular genel olarak toplama taş, plaka taş, tuğla, seramik veya çimento
künklerinden yapılır. Emici borular, toprağın su geçirme özelliğine göre araziye 100-150 m
boyunda ve 5-25 m aralıkla döşenir. Emici boruların çapları 4-10 cm, toplayıcı boruların 1015 cm, ana boruların ise 15-20 cm arasında değişir.
Dikey bahçelerde drenajın sağlanması için sistem kurulurken mutlaka drenaj
borularının ya da kanallarının oluşturulması gerekir. Sistem kurulduktan sonra drenaj için
yapılabilecek çok da bir şey yoktur. Genellikle yukarıdan aşağıya yapılan sulama ile kademe
kademe yukarıda biriken fazla suyun aşağılara akması sağlanabilir. Aynı zamanda fazla su
geri dönüştürülerek hem drenaj sağlanır hem de sudan tasarruf edilir.
Dikey bahçe uygulamalarında eğer hidroponik sistem kullanılıyorsa, zaten toprak
olmayacağı için drenaj problemi de olmayacaktır. Besin çözeltisi içerisinde yaşayan bitkiler
için ayrıca bakımlar yapılmalıdır.

1.6. Dikey Bahçelerde Sulama Sistemleri
Sulama sistemleri, hazırlanan sulama projesine göre dikey bahçe sistemi kurulurken
yerleştirilmelidir. Dikey bahçelerin sulanmasında en uygun sulama yöntemi damlama
sistemidir. Ancak mekânın eğimine ve su tutulumuna göre sisleme de tercih edilebilir.
Bitkilerin hayati/yaşamsal fonksiyonlarının gerçekleşebilmesi için etkin şekilde
tasarlanmış, sağlam, uzun ömürlü, görülebilir ve kolayca kontrol edilebilir bir su kaynağı ve
sulama sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Su kaynağının tükenmesi ve fark
edilememesi durumunda bitkiler kısa sürede canlılığını kaybedebilmektedir.
Dikey bahçelerde kurulacak sistemlere uygun olan sulama yöntemleri yukarıda her
kaplama sistemi içerisinde anlatılmıştır. Bu bahçelerde sulama sistemini bahçe
uygulamasından ayrı düşünmek mümkün değildir. Proje oluşturulurken sulama için temel
kurulumların yapılması şarttır.
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Resim 1.11: Dikey bahçede damlama sulama sistemi ve hidroponik sistemde uygulanması

1.7. Uygulama Malzemeleri Miktarı
Dikey bahçeler için uygulama malzemeleri belirlenmeden önce nereye, ne kadar
büyüklükte, hangi konseptte ve hangi kaplama malzemesi ile bahçe kurulacağına karar
verilmelidir.
Mekânın topoğrafyasına, eğimine ve yönüne göre bir proje çizilmelidir. Projede her
ayrıntıya yer verilmelidir. Her dikey bahçe uygulaması için malzeme cinsi ve miktarı
farklılık gösterecektir. Proje oluşturulduktan sonra ancak uygulama malzeme miktarı
netleştirilebilir.
Uygulama malzeme miktarını belirlerken dikkat edilecek unsurlar şunlardır:








Dikey bahçenin yüz ölçümü (m2 cinsinden olabilir.)
Bahçenin konumlandırması (Güneye bakan cepheler tercih edilir.)
Temel yapı elemanlarının cinsi
Kaplama sisteminin türü
Sulama sistemi
Bahçenin kuruluş amacı, konsepti, teması veya konusu
Hangi bitki türlerinin kullanılacağı malzeme miktarını belirlemede önemli
unsurlardır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulanan yönteme göre sistemin alt yapısını kurabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ne kadar büyüklükte bir dikey bahçe
taslağını oluşturacağınızı belirleyiniz.
 Bahçenin temasını belirleyiniz.
 Bulunduğunuz bölge şartlarına uygun bir  Bahçede yetişecek bitkilerin neler
dikey bahçe taslağı çiziniz ve projeyi
olabileceğini ve hangi bölgelerden temin
okuyunuz.
edilebileceğini araştırınız.
 Hazırladığınız taslakta bitkileri nasıl
konumlandıracağınızı
ve
gruplayacağınızı belirleyiniz.
 Bahçede kullanılacak alt yapı sistem
elemanlarını, kaplama sistemini, bitki
 Bahçede
kullanılacak
malzemeleri
türlerini ve sulama sitemini belirleyiniz.
hazırlayınız.
 Hangi malzemeden ne kadar miktarda
ihtiyacınız olacağını panolaştırınız.
 Dikey bahçe
kurunuz.

için

drenaj

sistemini  Bahçede drenajı nasıl sağlayacağınızı
belirleyiniz.

 Belirlediğiniz
kaplama
sistem
malzemelerini temin ediniz.
 Kurulum için incelemeler yapınız.
 Bahçeye
uygun
sulama
sitemini
 Bahçe için gerekli sulama sistemini
belirleyerek alt yapı sistemleri ile beraber
kurunuz.
kurmalısınız.
 Bahçe için kaplama sistemini kurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Dikey bahçe, dikey olarak sınırlandırılmış bir alanın üzerine oluşturulmuş bitki
örtüsüdür.

2.

( ) Dikey bahçeler (yeşil duvarlar) fikri yaklaşık 2500 yıl önce Babil’de ortaya
çıkmıştır.

3.

( ) Yeşil cepheler farklı bitki örtüsü ya da tırmanıcı bitkilere yeşil duvar sisteminin
bir türüdür.

4.

( ) Dikey bahçelerde hidroponik sistemler kullanılmaz.

5.

( ) Dikey bahçelerde sulama sistemi olarak en çok yağmurlama tercih edilir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Sarmaşık türü
kullanılır.

tırmanıcı-sarılıcı

bitkilerin

uygulamasında

…………………...

7.

Kum havuzu (Sendbag), toprağın sarılı olduğu ………………… oluşturulmuştur.

8.

Bitkileri çözünmüş besinler içeren suda yetiştirme tekniğine……………………..
yöntemi denir.

9.

…………… sistemde bitkilendirme doğrudan cephe üzerine uygulanabildiği gibi alt
konstrüksiyon üzerine de uygulanabilmektedir.

10.

Dikey bahçelerin sulanmasında en uygun sulama yöntemi ……………….. sistemidir.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Projeye uygun dikey bahçede ekim-dikim yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde bulunan dikey bahçeleri ziyaret ediniz.



Dikey bahçe projelerini inceleyiniz-karşılaştırınız.



Tesiste uygulamalarda kullanılan materyalleri araştırınız.



Bir dikey bahçe kurulmadan önce hangi analizlerin yapılacağını araştırınız.

2. DİKEY BAHÇEDE EKİM-DİKİM
2.1. Dikey Bahçelerde Kullanılan Süs Bitkileri
Dikey bahçelerde kullanılacak bitki türü tasarımın amacına ve etkilere göre
gerçekleştirilmelidir. Bina yüzeylerinin bitkilendirme çalışmalarında sadece yapıların içinde
yer aldığı çevrenin ekolojik koşullarında yetişebilecek bitki türlerinin kullanılması
gerekmektedir. Güney cephede kullanılan bitkiler güneşe dayanıklı, kuzey cephede ise
soğuğa karşı dayanıklı ve gölge ortamlardan hoşlanan türler seçilmelidir. Güney cephelerde
bitkisel tasarım uygulamaları için Jasminum nudiflorum, Rosa sp., Wisteria floribunda ve
kuzey cephe için Hedera helix, Hydreangea gibi bitki türlerinin kullanımı uygun olmaktadır.
Bol güneş alan batı cephelerinde her dem yeşil bitki türleri kullanılmalıdır. Doğu ve batı
cephelerinde ise Humulus lupulus, Lonicera caprifolium gibi bitki türlerinin kullanımı daha
uygun olmaktadır. Dikey bahçe oluşturulacak yüzeylerde bitkilendirme yapılırken dikkat
edilmesi gereken hususlar şunlardır:




Bina yüzey bitkilendirme çalışmasından önce duvarın incelenerek duvar
özelliklerine göre uygulamanın gerçekleştirilmesi,
Bitkilerin gelişim gücü, gelişme yönü ve boylanma özelliğinin uygulanacağı
binanın yapısal sistemine ve malzeme özelliklerine uyumlu olması,
Kullanıcının bakım ve kullanım hakkında önceden bilgilendirilerek bitkisel
uygulama yapılmış bina yüzeylerine zarar vermesinin engellenmesi söylenebilir.

Dikey bahçe uygulamalarında birçok bitki türü kullanılabilmektedir. Örneğin Patrick
Blank tarafından tasarlanan Caica Forum Müzesi’nde yaklaşık olarak 1500 bitki ve 150
farklı tür kullanılmıştır. Bu bahçeler için kullanılan bitki türleri ağırlıklı olarak; tırmanıcılar,
sarılıcılar ve dağınık formadaki çalılardan tercih edilir.
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2.1.1. Tırmanıcı Bitkiler
Genellikle desteğe ihtiyaçları yoktur ancak çok düz duvarlarda desteğe ihtiyaç
duyabilmektedirler. Hedera helix, Parthenocissus ouinquefolia, Parthenocissus tricuspidata,
Hydrangea petiolaris, Euonymus fortunei gibi bitki türlerini içermektedir. Bu türler kent içi
yaban hayatı için uygun yaşam alanları oluşturmaktadır.
Tırmanıcı türlerden Hedera helix ve Euonymus fortunei herdem yeşil türlerken,
Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata ve Hydrangea petiolaris yaprak
döken türler olarak bahçelerde yerini alırlar.

2.1.2. Sarılıcı Bitkiler
Sarılıcı bitkiler desteğe ihtiyaç duyarlar. İnce çelik teller, pürüzlü plastik yüzeyler ve
keresteden yapılan çıtalar kullanılmaktadır. Bazı türler içinde tel veya ahşap kafes ağı
gerekmektedir. Capsis radicans, Passiflora caerulea, Lathyrus odoratus, Lathyrus odoratus,
Polygonum bauldschianicum, Lonicera periclymenum, Lonicera spp., Clematis vitalba,
Clematis spp, Humulus lupulus, Aristolochia spp., Jasminum officinale, Vitis spp., Wisteria
spp sarılıcı türler olarak kullanılmaktadır. Bu türler yabancı orjinlidir. Çiçekleri ile arı ve
diğer böcek türlerini kendine çekmektedir.

Resim 2.1: Sarılıcı ve tırmanıcı bitkilerden oluşan dikey bahçe

2.1.3. Dağınık Çalı Formlu Bitkiler
Bu türler tırmanıcı değillerdir ancak duvara geniş örgülü ızgaralar bağlanarak sarılıcı
özelliği göstermeleri sağlanabilir. Örnek olarak; Rubus fruiticous, Jasminum nodiflorum,
Rosa canina, Rosa spp., Forsythia suspensa, Cotoneaster spp. ve Pyracantha atalantiodes
dikey bahçeler için kullanılan çalı türleridir. Uygulamalarda toprak besin değeri yüksek
olmalıdır. Yaban hayatı için yuva-besin imkânı sağlarlar.
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Resim 2.2: Dağınık çalı formundaki bitkilerden oluşan modüler sistemli dikey bahçe

Resim 2.3 Sukkulent bitki örnekleri ile modüler sistemde hazırlanmış dikey bahçe örneği

İç mekânlarda dikey bahçe sisteminde kullanılabilecek bitki türleri şunlardır:


















Aglaonema maria
Anthurium sp.
Asparagus plumosus
Asplenium nidus
Begonia sp.
Calathea rufibarba
Catharanthus roseus
Cholorophytum comosum
Davallia sp.
Epiphyllum sp.
Maranta leuconeura
Microsorum sp.
Monstera deliciosa
Nephrolepsis exaltata
Peperomia rotundifolia
Philodendron erubescens
Plea glauca
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Pteris sp.
Scindapsus pictus
Sempervivum tectorum
Syngonium podophyllum

Dış mekânlarda dikey bahçe sisteminde kullanılabilecek bitki türleri şunlardır:























Adiantum capillus
Adiantum raddianum
Alocasia arizonica
Ampholepsis quinquefolia
Arum italicum
Berberis thunbergii
Bergenia sp.
Bougainvillea glabra
Brassica oleracea
Campanula sp.
Campsis radicans
Capparis spinosa
Clematis sp.
Cobaea scendens
Dimorphotheca ecklonis
Eccremocarpus scabur
Euonymus fortunei
Forsythia suspensa
Gazania sp.
Gomphrena globosa
Hedera canariensis
Hedera helix

2.2. Dikey Bahçelerde Bitkilerin Kullanımı
Türkiye’de tasarlanan dikey bahçelerde en çok tercih edilen bitkilendirme sistemi,
panel ve modüler sistem bitkilendirmedir. Uygulama için gerekli olan yapısal elemanlar
genellikle ithal edilmektedir. Dikey bahçeler için kullanılan bitki formları ağırlıklı olarak;
tırmanıcılar, sarılıcılar ve dağınık formdaki çalılardır.
Yüksek binalarda tüm duvarı bitkilendirmek hem binaya fazla yük getirir hem de
masraflı olur. Bu nedenle az katlı, küçük binalar ve çok yüksek olmayan duvarlar tercih
edilmelidir. Yapıların bitkilendirilmesinde; duvarın özenle incelenerek bitki yetiştirmeye
uygun olup olmadığının, bitkilendirmeden dolayı oluşacak yükü duvarın taşıyıp
taşıyamayacağının ve seçilen duvara uygun yöntemin belirlenmesi gerekmektedir.

21

Bahçenin uygulanacağı duvar ve uygulama sisteminin belirlenmesinin ardından, çevre
koşullarına, binanın yapısal sistemine ve malzeme özelliklerine uygun bitki türleri
seçilmelidir. Bu aşamada, bitkilerin gelişim gücü, gelişme yönü ve boylanma özellikleri
mutlaka dikkate alınmalıdır. Bitki türü seçiminde ekolojik uyumun yanı sıra, bir arada
yaşama konusunda uyumlu olan, yaygın bir kök sistemi yapmayan, agresif büyümeyen, dik
bir yüzeyde tutunabilme özelliğine sahip ve az su isteyen bitkiler tercih edilmelidir. Ayrıca,
bitki türü seçimi tasarımın amaç ve hedefine uygun olmalıdır. Dikey bahçe uygulamalarında
mümkün olduğunca yerli ve doğal ırklar kullanılmalıdır. Böylece yüksek ekolojik uyumun
yanı sıra, uygulama öncesi bitki maliyeti ile uygulama sonrası da bitkilerin bakım maliyeti
son derece düşüş gösterecektir. Tercihe göre mevsimlik bitkiler de kullanılabilir ancak sonra
yenileri ile değiştirilmelidir.
Doğrudan dış ortama açık alanlardaki uygulamalarda en az sulama gerektiren ve
uygulandığı iklime uygun, dayanıklı tipteki bitki tür seçimi uzun vadede dikey bahçe olarak
kullanılacak sistemi doğrudan etkilemektedir. Dikey bitkilendirme sistemlerinde; bitki
seçimi, bitkiyi besleyen toprak ya da topraksız sistem, sulama tekniği ve uygulama yüzeyi alt
konstrüksiyonuna bağlantısı çeşitli yöntemlerle çözülmektedir. Kullanılacak sistem tipine
göre bitkilendirme işlemleri farklılık gösterebilir.

2.3. Uygulama Materyal Miktarı
Dikey bahçelerde kullanılan materyaller, bahçe uygulamasında tercih edilen alt yapı
malzemelerine ve kaplama sistemlerine göre farklılık gösterecektir. Bahçe uygulanacak
mekanın yüz ölçümü, sistemin türü ve ekolojik şartlar uygulama materyallerini ve materyal
miktarını belirlerken oldukça önemlidir. Bahçe planını hazırlarken hangi bitki türünden ne
kadar kullanılacağı ve nereye uygulanacağı mutlaka belirtilmelidir. Buna göre önceden
gerekli malzemeler temin edilebilir.

2.4. Bitkilerin Ekim- Dikim İşlemleri
Doğrudan dış ortama açık alanlardaki uygulamalarda en az sulama gerektiren ve
uygulandığı iklime uygun, dayanıklı tipteki bitki seçimi gerekmektedir. Uygulamada bitki
seçimi, bitkiyi besleyen toprak ya da topraksız sistem, sulama tekniği ve uygulama yüzeyi alt
konstrüksiyonuna bağlantısı çeşitli yöntemlerle çözülmektedir.
Hidroponik yöntem, bitkileri çözünmüş besinler içeren suda yetiştirme tekniğidir. Bu
teknik, özel olarak tasarlanmış kafes sistemleriyle birlikte kullanılarak cephelerde renk, çeşit,
doku sınırlaması olmadan bitkiler için yaşama alanları oluşturmaktadır.
Metal çit sistem bitkilendirme yönteminde çeşitli şekillerde metal çitler kullanılarak
hareketli ve farklı yeşil doku görünümleri elde edilebilir. Öncelikle seçilen bitki tipinin
sarmaşık türü (tırmanıcı bitki) olmasına dikkat edilmelidir. Bitki, doğrudan veya önceden
saksılarda yetiştirilip uygulama alanına saksılarla getirilerek zemin toprağına ekilir ve
sulaması zeminde gerçekleştirilir.
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Modüler sistem bitkilendirme, duvarın cepheleri üzerine veya alt konstrüksiyonuna
çeşitli büyüklükteki ve formdaki saksıların yerleştirilmesiyle oluşturulan bir sistemdir.
Çeşitli form ve büyüklükteki saksılar üst üste ve/veya yan yana dizilerek cephede yeşil
yüzeyler oluşturulabilmektedir. Saksılar yerleştirilmeden önce uygun bitkilerin dikilmiş
olması gerekmektedir.
Asma sistemde genellikle sarmaşık türü bitkiler kullanılır. Bu sistemde, bitkilerin
tutunabilecekleri yüzeylerin kontrollü olarak sağlanmasıyla biçimler elde edilir. Bitki
kökleri, zemin kotunda bırakılarak sağlandığı gibi, bina cephesindeki boşluklarda saksı ve
benzeri ortamların oluşturulmasıyla da bitkilendirme yapılabilir.
Dikey bahçelerde ekim-dikim işlemleri diğer alanlara göre oldukça farklılık
gösterebilir. Ekim yöntemlerini uygulama sistemlerine göre seçmek doğru olacaktır. Eğer
bitkimiz toprakta yaşamını sürdürecekse bitki ekim dikim zamanı genel olarak bitki türünün
ihtiyacına göre belirlenir. Normalde uygulanan ekim yöntemi uygulanır. Ancak hidroponik
sistemlerde bitkilendirme yapılacaksa bitki uygun besin çözeltisi hazırlanır ve bitkinin
çözelti içerisinde kökleri kalacak şekilde yaşaması sağlanır.
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ETKİNLİK
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. “Yakın
çevremizde hava kalitesini düzenlemeye yönelik neler yapabiliriz?” sorusunun cevabı sınıf
tahtasına yazılacak ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
Değer

 Çevre Bilinci ve Duyarlılık

Konu

 Hava Kalitesinin Üzerimizdeki Etkisi

Etkinlikler

 Hava kalitesinin sağlığımıza etkisi
 Kaliteli bir havaya sahip olmanın önemi
 Kaliteli bir havaya sahip olabilmek için yapabileceklerimizin
önemi
 Dikey bahçelerin kaliteli bir hava oluşumuna etkisinin önemi
 Kural, özgüven, sahiplenme, sevgi, saygı, plan, program, özgür
düşünme, koruma, çevreye duyarlılık, sağlıklı olmaya isteklilik
 Beyin fırtınası
 Grup tartışması
 Kavram haritası
 Değer açıklama
 Düz anlatım
 Soru cevap
 Anlam haritası
 Değer analizi
 Değer açıklama
1. Sağlıklı olabilmek için temiz ve kaliteli havanın önemini fark
eder
2. Kaliteli bir hava için kişisel olarak yapabileceklerinin farkına
varır.
3. Hava kalitesinin çevremiz için önemini fark eder.
4. hava kalitesini arttırıcı tedbirler almanın önemini fark eder
5. Hava kalitesinin arttırılması için yapabileceklerinin farkına
varır.
6. Kaliteli bir havanın çevre duyarlılığıyla ilgisini fark eder.
 Kalem - kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri,
projeksiyon cihazı, tebeşir, internet.,tohum, harç, saksı

Kavramlar
Yöntem

Yaklaşımlar
Kazanımlar

Araç -Gereçler
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Projeye uygun dikey bahçede ekim-dikim yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Dikey
bahçe
kuracağınız
alanı
belirleyiniz.
 Yapıda gerekli incelemeleri (iklim,
toprak koşulları vb.) yapınız.
 Bahçede kullanılacak türleri ve bu
türlerin yetişme ortamlarını belirleyiniz.
 Dikey bahçe planını hazırlayınız.
 Tohumları, fideleri, fidanları ya da
soğanları ekmek için harç veya ekim
yatağı hazırlayınız.
 Dikey bahçe uygulama sistemini ve
tipini belirleyiniz.
 Sisteme uygun bitki türlerini temin
ediniz.
 Belirlediğininiz sisteme göre ekim dikim
işlemlerini yapınız.
 Sulama sistemini dikimden önce kurarak
drenajın nasıl sağlanacağını ayarlayınız.
 Dikimden sonra gerekli bakımları ve
bitkilerin takibini yapınız.

 Projeyi okuyunuz.

 Ekim-dikim materyallerini hazırlayınız.

 Ekim-dikim işlemlerini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Dikey bahçelerde kullanılacak bitki türü tasarımın amacına ve etkilere göre
gerçekleştirilmelidir.

2.

( ) Güney cephede kullanılan bitkiler güneşe dayanıklı bitki türlerinden seçilmelidir.

3.

( ) Dikey bahçe uygulamalarında kullanılacak çok fazla bitki türü bulunmamaktadır.

4.

( ) Tırmanıcı türlerden Hedera helix ve Euonymus fortunei her dem yeşil türlerdir.

5.

( ) Sarılıcı bitkiler yaşam alanlarında desteğe ihtiyaç duyarlar.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Rosa canina …………… ……………. formlu bitkiler grubunda yer alır.

7.

Yapıların kuzey cepheleri için …………………. ve …………….. gibi bitki türlerinin
kullanımı uygun olmaktadır.

8.

Bol güneş alan batı cephelerinde ……………….. bitki türleri kullanılmalıdır.

9.

Türkiye’de tasarlanan dikey bahçelerde en çok tercih edilen bitkilendirme sistemi,
………………. ve …………………. sistem bitkilendirmedir.

10.

…………… bitki türlerinin bazılarının ekimi için tel veya ahşap kafes ağı gerekebilir.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında dikey bahçe kurmak için aşağıda listelenen davranışlardan
kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti
koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Dikey bahçe kuracağınız alanı belirlediniz mi?
Bahçede hangi sistem kullanılacak planlama yaptınız mı?
Hangi bitki türlerinin kullanılacağına karar verdiniz mi?
Seçtiğiniz bitki türlerinin toprak ve iklim koşullarını araştırdınız
mı?
5. Ekim-dikim zamanını belirlediniz mi?
1.
2.
3.
4.

6. Dikey bahçe uygulama materyallerinin teminini sağladınız mı?
7. Bitki yetiştirme ortamlarını belirlediniz mi?
8. Yetişecek bitki türlerini kendi içinde grupladınız mı?
9. Bitki türlerinin ihtiyaçlarına ve bahçe tipine göre sulama ve
drenaj sistemlerini kurdunuz mu?
10. Ekim-dikim işlemlerini yaptınız mı?
11. Bitkiler için ve dikey bahçe 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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Asma sistem
Geotekstillerle
Hidroponik
Panel
Damlama

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Dağınık çalı
Hedera helix/
Hydreangea
Herdem yeşil
Panel/modüler
Sarılıcı
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