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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Tarım 

DAL Peyzaj 

MODÜLÜN ADI Süs Havuzları 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye projede yer alan süs havuzları 

sistemlerinin alt yapısını kurma, ekim-dikim işlemlerini 

yapma bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Projeye uygun süs havuzu kurabileceksiniz. 

2. Projeye uygun süs havuzlarını bitkilendirebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, uygulama alanı 

Donanım: Proje, süs havuzları, havuz malzemeleri, 

uygulama alet-ekipmanları, ekim-dikim aletleri, dikim 

kapları, dikim harcı, bitkisel dikim materyalleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Peyzaj, kelime anlamı olarak görüntü, manzara anlamına gelir. Bir yerden 

bakıldığında görünen her türlü manzara, doğal ve kültürel verileri içine alır. 

 

Bulunduğumuz doğal ortam hepimizi olumlu ya da olumsuz etkiler. Tabi ki insanın 

günlük hayatındaki ortamının estetik, güzel, iç açıcı olması arzu edilen bir durumdur. Gerek 

iç mekânları, gerekse dış mekânları daha huzurlu hâle getirmek için bazı çalışmalar yaparız. 

Hayatımızı kolaylaştırmayı ve daha güzel bir hâle getirmeyi amaçlayan çalışmalar ise peyzaj 

çalışmalarıdır. 

 

Peyzaj çalışma alanlarından birisi de hem bahçelerimizde hem evlerimizin içinde daha 

fazla estetik, ruh dinginliği sağlayabilecek çalışmalar arasında yer alan süs havuzlarıdır. 

 

Bu modül ile süs havuzu kurulumunu ve süs havuzlarında kullanılan bitkileri 

öğrenecek, süs havuzu kurulumu yapabilecek ve etrafında bitki yetiştirebileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Projeye uygun süs havuzu kurabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki peyzaj düzenlemesi yapılmış bahçeleri gezerek süs havuzlarını 

inceleyip resimlerini çekiniz. 

 Süs havuzu yapımını araştırınız. 

 Peyzaj mimarlarından süs havuzu yapımı ile ilgili bilgi edininiz. 

 

1. PEYZAJDA SÜS HAVUZLARININ KURULUMU 
 

1.1. Süs Havuzlarının Tanım ve Özellikleri 
 

Süs havuzları, suyun değişik biçimlerde kullanılmasını sağlayarak estetik açıdan etkili 

görüntüler oluşturan, görsel ve estetik olarak mimari yapı ile bütünleşen, suyun farklı 

formalarda ve ölçülerde hareketlendirilmesi ile yapılan havuzlar olarak tanımlanabilir. 

 

Peyzaj planlama çalışmalarında su, doğayı en iyi şekilde temsil eder. Ortama sıcaklık 

katar. Bir mekânda suyun kullanılması insanlar üzerinde fiziksel ve psikolojik yönden huzur 

verici bir etki yaratır. 

 

Süs havuzları seyretme amacı ile yapılırlar. Fonksiyonu, suyu çeşitli sanat yönleri ile 

seyredenlere sunmaktır. Çeşitli fıskiyelerle ışık ve kırılma oyunları yaparak suyun ses ve 

sanat özelliklerini sergiler. 

 

Süs havuzları formal veya informal şeklinde olur. Genel olarak mimari yapılar 

etrafında bulunan süs havuzları formal, mimari yapılardan uzak ve kırsal alanlarda bulunan 

süs havuzları ise informal şekilde planlanır. 

 

Günümüzde süs havuzları iç ve dış mekânlarda kullanılmaktadır. Süs havuzları 

adından da anlaşılacağı gibi bulunduğu ortamı güzelleştirmesi ve çevresine huzur, dinginlik, 

estetik bir güzellik katmak amacı ile kullanılan peyzaj elemanlarından birisidir. 

 

1.1.1. İç Mekânlarda Kullanılan Süs Havuzları 
 

Bunlar genellikle otel, restoran, tatil köyleri, kafe, bar vb. işletmeler ile evlerin uygun 

yerlerinde kullanılır. Bu süs havuzları değişik büyüklükte olabilir. Mekânın büyüklüğüne 

orantılı olarak süs havuzunun büyüklüğü ayarlanmalıdır.   

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Ayrıca süs havuzunda kullanılacak malzeme ve bitkiler ortama renk ve şekil olarak 

uyum içinde olmalı, gözü rahatsız etmemeli aksine; bakıldığında insanlara huzur ve ferahlık 

duygusu vermelidir. Evlerde süs havuzunun yerleştirileceği köşe veya yerler doğru 

seçilmelidir.  

 

İç mekânda kullanılan süs havuzu bitkilerinin yarı gölge isteyen, fazla ışıktan 

hoşlanmayan bitkiler olması gerekir. 

 

 

 

Resim 1.1: İç mekân süs havuzları 

Süs havuzlarında, kullanıldıkları yere göre değişik türlerde su bitkileri yetiştirilir. 

Bulundukları ortama güzellik ve estetik katar. Durgun su yapıları, bulundukları mekânda su 

aynası etkisi yapar. Hareketli su yapıları ise mekâna canlılık katmakta, müzik etkisi 

yaratmaktadır. 

 

1.1.2. Dış Mekânda Kullanılan Süs Havuzları 
 

Park veya bahçelerde kullanılan süs havuzlarıdır. Mutlaka içerisinde veya etrafında 

bitkiler bulunur. Bu havuzlarda sudan hoşlanan ve suda yetişen bitkiler kullanılır.  
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Dış mekân süs havuzları gösterişli bir saksıdan oluşturulabileceği gibi bahçede arzu 

edilen ve arazinin ölçülerine göre değişen büyüklükte ve ölçülerde de yapılabilir. 

 

İçerisinde su bulunan her çanak uygun bir temizlik ve doğru bir yerleştirmeyle çekici 

bir süs havuzu hâline getirilebilir. Bu tipteki küçük havuzlar belirli sınırlamalara sahiptir. 

Süs balıkları veya su bitkileri için uygun yerleşim yeri değildir. Bu tür havuzlar en çok bir 

grup saksı bitkisini düzenlerken tamamlayıcı olarak ya da bahçelerde kuşluk olarak 

kullanılabilirler. Bu havuzlar için 10-20 cm’lik su derinliği yeterlidir. 

 

 

Resim 1.2: Küçük süs havuzları 

 

Arazi büyüklüğüne ve şekline göre değişik büyüklükte oluşturulan süs havuzları 

genellikle etrafı değişik büyüklükte ve renklerde taşlarla çevrilip bitkilendirilir. İsteğe bağlı 

olarak küçük heykeller, köprüler, testiler, çanaklar vb. materyallerle süslenebilirler. 

Buralarda kullanılacak bitkiler hem suyu seven hem de ışığı seven dış ortama dayanıklı 

bitkiler olmalıdır. 
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Resim 1.3: Dış mekân süs havuzları 

 

 

Resim 1.4: Dış mekân süs havuzları 

1.2. Süs Havuzlarının Kurulumu 
 

Süs havuzları, bahçelerin güzelleşmesinde uygulanan peyzaj çalışmalarından birisidir. 

Süs havuzunun bahçeye uygun olup olmadığı, ne tür bir süs havuzunun bahçe ile uyum 

içinde olacağı araştırılıp incelenmelidir. Yapılacak süs havuzunun büyüklüğü bahçe ile 

uyumlu ve dengeli olmalıdır. 

 

Süs havuzunun bahçede yapılacağı yer de iyi tespit edilmeli, bahçenin diğer 

elemanları ile uyum içinde olan bir yere yapılmalıdır. Ayrıca süs havuzunun yapılacağı yer 

çok fazla doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Çünkü su çok güneş ışığına maruz kaldığında 

yeşil renge dönüşebilir. Dikkat edilmesi gereken bir husus da süs havuzunun ağaç altı 

kısımlara yakın olmamasıdır. Çünkü sonbaharda dökülen yapraklar havuzu kirletip suyun 

nitrat seviyesini yükseltir.  
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Şekil 1.1: Süs havuzu yerleştirilmiş bir proje 

 

Şekil 1.2: Bahçede süs havuzu 

Süs havuzlarının yapımında üç yöntem uygulanmaktadır. Birincisi beton malzeme 

kullanarak, ikincisi örtü malzemesi, üçüncüsü ise fiberglas hazır malzeme kullanarak süs 

havuzu yapımıdır. 
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Şekil 1.3: Süs havuzunda kullanılan yöntemler 

1.2.1. Beton Malzeme Kullanılarak Süs Havuzu Yapımı 
 

Beton malzeme kullanılarak yapılan süs havuzlarının yapımında kullanılan başlıca 

malzemeler şunlardır: 

 

 Kazma 

 Kürek 

 El arabası 

 Su terazisi 

 Blokaj malzemesi (taşlar, mıcır, çakıl) 

 Çimento 

 Kum 

 Su boruları (5 ve 10 cm çapında) 

 Filtre 

 Devridaim pompası 

 Şap betonu 

 İzolasyon malzemesi (plastik veya sıvı) 

 Yapıştırma harcı 

 Dekoratif döşeme malzemesi 

 Değişik su bitkileri 

Beton malzeme kullanılarak süs havuzu yapımında şu sıra izlenmelidir: 

 

 Süs havuzlarının derinlikleri 35-45 cm arasında değişmektedir.Projedeki havuz 

arazi ölçülerine göre alana uygulanmalı, daha sonra 45 cm derinliğinde bir 

havuz için 82 cm derinliğinde kazı yapılmalıdır. 
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Resim 1.5: Zeminde havuz için çukur açılması 

 Havuz zemininin iyice sıkıştırılması sağlandıktan sonra, 15 cm blokaj 

dökülmelidir (Blokaj: Grobeton altına dökülen genelde mıcır veya kırılmış 

molozdan oluşan, 15 santim kalınlığında dökülmesi önerilen ve su yalıtımına 

karşı iyi bir önlem olan katman). 

 Blokaj üzerine yan duvarlarla birlikte 5 cm kalınlığında çakıl serilmelidir. 

 Bu işlemlerle birlikte, havuz ve su geliri ve gideri ile ilgili vana, boruların ve 

filtrelerin yerleştirilmesi de yapılmaktadır. 10 m
2
lik bir havuz için 1 adet su 

geliri, biri üstte biri altta olmak üzere 2 adet su gideri yeterli olmaktadır. Böyle 

bir sistemde su geliri ve üst su gideri boru çapının 5 cm, alt su gideri çapının 10 

cm olması gerekmektedir. 

 20 cm kalınlığında betonarme dökülmelidir. 

 

Resim 1.6: Açılan çukuru betonlama 

 

 Daha sonra 2-3 cm şap ile kaplanmalıdır. 

 Şap üzerine izolasyon malzemesi (plastik veya sıvı) ve üzerine yapıştırma harcı 

serilmelidir. 

 Yapıştırma harcı üzerine istenilen döşeme malzemesi yerleştirilmelidir. 
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Resim 1.7: Havuz etrafını taşlarla döşeme 

 

 

Resim 1.8: Havuz zeminine filtre yerleştirme 

 

 

Resim 1.9: Havuz zeminini su ile doldurma 
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Resim 1.10: Havuz etrafını dekore etme 

 

Resim 1.11: Havuzun oluşturulmuş hâli 



 

12 

 

Şekil 1.4: Süs havuzunun hortumla yer tespiti, seviye ölçümü ve derinlik oluşturulması 

 

Şekil 1.5: Havuz yüzeyinin düzeltilmesi örtü malzemesinin yerleştirilmesi 
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Şekil 1.6: Örtü malzemesinin düzeltilmesi ve havuz kenarlarına taş döşenmesi 

 

Resim 1.12: Süs havuzu yapımı için yer tespiti, çukur açma, seviye kontrolü 

1.2.2. Örtü Malzemesi Kullanılarak Süs Havuzu Yapımı 
 

Örtü malzemesi kullanılarak yapılan süs havuzu yapımında kullanılan başlıca 

malzemeler şunlardır: 

 

 Yer tespiti için hortum 

 Kazma 
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 Kürek 

 El arabası 

 Su terazisi 

 Süs havuzu folyosu 

 Filtre 

 Devridaim pompası 

 Çakıl taşları 

 Bitkiler için sepetler 

 Değişik su bitkileri 

 Havuz çevresi için dekoratif taşlar, kaplar, heykeller vb. malzemeler 

 

Örtü malzemesi kullanılan süs havuzlarının yapımında şu sıra izlenmelidir: 

 

 Bahçe süs havuzu planlamasının ilk adımı kurulacağı yerin seçimidir. Başlangıç 

olarak süs havuzunun şekli bahçe hortumu yardımıyla işaretlenir. Bu sayede 

havuzun şekli isteğe göre her an değiştirebilir ve uyarlamalar yapılabilir. Süs 

havuzunun şekli tam olarak belirlendikten sonra, yerleştirilen hortum 

istikametinde toprak kazılır. Toplam üst yüzey en az 7 m olmalıdır. 

 Çukurlar açılırken bitki ekim alanları farklı derinliklerde düşünülür. Süs 

havuzunun kenar kısmında 10 cm su derinliğine sahip su çukurları açılır. 

Arkasından süs havuzunun ortasına doğru, kamışların ve diğer bitkilerin 

yetişebileceği 30 cm derinliğinde yassı su alanı açmakla devam edilir. Hemen 

arkasından su zambağının ve nilüferlerin yetiştiği 60-150 cm derinliğinde derin 

çukurlar açılır. Su terazisi ve dikey çıta yardımıyla süs havuzu kenar seviyesi ve 

bitki ekim sınırlarının derinliği kontrol edilir. 

 Örtü malzemesinin köklerden veya sivri taşlardan dolayı zarar görmesini 

önlemek için, çevreden bunların itina ile toplanması gerekir. Toprak 

düzgünleştirilir. Kum katmanlarına şekil verilir ve arkasından süs havuzunun su 

akış sistemi döşenir. Taşma barikatı üzerine süs havuzu folyosu yayılır. 

  

Resim 1.13: Havuz folyosunun yerleştirilmesi ve su terazisi ile ölçümü 

 Örtü malzemesinin köklerden veya sivri taşlardan dolayı zarar görmesini 

önlemek için, çevreden bunların itina ile toplanması gerekir. Toprak 

düzgünleştirilir. Kum katmanlarına şekil verilir ve arkasından süs havuzunun su 

akış sistemi döşenir. Taşma barikatı üzerine süs havuzu folyosu yayılır. 

 İhtiyaç duyacağınız süs havuzu folyosunun büyüklüğünü belirlemek için iki 

farklı seçenek vardır: Birinci seçenekte kazılan çukur bir mezura ile ölçülür. 
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İkinci seçenekte folyonun ölçüsü hesaplanır: süs havuzunun uzunluğu + 2 çarpı 

süs havuzu derinliği + 60 cm folyonun eni için (süs havuzunun eni + 2 çarpı süs 

havuzunun derinliği ve burada 60 cm kenar fazlalığı). Folyoda daha sonra 

gerginleşme olmaması için, daha yerleştirirken boşluklardan kaçınılır. Yaklaşık 

30 cm kadar taşan süs havuzu folyosu kenarlardan kesilir. Çıkıntı oluşturan 

kenarlar kazılır ve böylece sonradan bahçe süs havuzuna kayması önlenmiş 

olur. 

 Bitkileri içine koyduktan sonra, toprak kaymasını önlemek için su kenarı alanı 

etrafında bir tabaka çakıl taşları konur. Farklı kalıplarda ve ebatlarda satılan 

bitki sepetleri ile açılan çukurlara yerleştirilir. 

 Tüm süs havuzu pompası ve filtre yerleştirilmesi gereken yerlerine 

yerleştirildikten sonra ilk olarak suyun üçte biri doldurulur. Süs havuzunun ilk 

etapta yavaş yavaş doldurulması oldukça önemlidir. Çünkü süs havuzu folyosu 

ancak bu şekilde oluşan su basıncı altında tabana oturabilir. Suyla doldururken 

diğer bitkiler derin ve yassı su çukurlarına yerleştirilir. 

 

Yaklaşık 2 yıl sonra bahçe süs havuzu çiçek açan süs havuzu manzarasına 

kavuşacaktır ve birçok canlı varlığa kendisini doğal ortamında hissetmesini sağlayacaktır. 

 

1.2.3. Fiberglas Malzeme Kullanılarak Süs Havuzu Yapımı  
 

Fiberglas malzeme kullanılarak süs havuzu yapımında kullanılan başlıca malzemeler 

şunlardır: 

 

 Fiberglas hazır havuz aparatı 

 Kazma 

 Kürek 

 El arabası 

 Su terazisi 

 Süs havuzu folyosu 

 Filtre 

 Devridaim pompası 

 Çakıl taşları 

 Bitkiler için sepetler 

 Değişik su bitkileri 

 Havuz çevresi için dekoratif taşlar, kaplar, heykeller vb. malzemeler 

 

Fiberglas malzemesi kullanılan süs havuzlarının yapımında şu sıra 

izlenmektedir: 

 

 Öncelikle havuz çukuru açılmalıdır. 

 Açılan çukur kullanılacak fiberglas havuz ebatlarına uygun şekilde 

hazırlanmalıdır. 

 Açılan çukurun su terazisi ile ölçümü yapılarak havuzu çukura 

yerleştirilmelidir. 

 Havuzun yalıtım örtüsü serilip düzenlenmelidir.  
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 Havuzların etrafı taşlarla dekore edilerek son şekli verilmelidir. 

 

Resim 1.14: Fiberglas hazır süs havuzu 

 

 

Resim 1.15: Havuz çukurunun açılması 

 

 

Resim 1.16: Havuz ebatlarında çukurun açılması 
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Resim 1.17: Açılan çukurun su terazisi ile ölçümü ve havuzu çukura yerleştirme 

 

  

Resim 1.18: Havuzun yalıtım örtüsünün serilip düzenlenmesi 

 

   

Resim 1.19: Havuzların etrafı taşlarla dekore edilmiş 
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Resim: 1.20: Süs havuzu devridaim pompası 

 

Şekil 1.7: Süs havuzu filtresi 

 

Resim 1.21: Süs havuzu folyosu  

 

Resim 1.22: Mezura 

 

Şekil 1.8: Süs havuzu filtre sistemi ve yerleştirilen bitkiler  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek projeye uygun süs havuzu kurunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Projeyi okuyunuz. 

 Süs havuzları ile ilgili projeler temin ediniz. 

 Bu projeleri genel hatları ile inceleyiniz. 

 Projeleri süs havuzu kuracağınız alan 

özellikleri ile karşılaştırınız. 

 Alanınıza en uygun projeyi seçerek uygulama 

hazırlıklarına başlayınız. 

 Uygulama alanını hazırlayınız. 

 Süs havuzunu hangi yöntemle yapacağınıza 

karar veriniz. 

 Seçtiniz yönteme göre uygun yapı 

malzemeleri ve bitkileri temin ediniz. 

 Bahçede yer tespiti yapınız. 

 Süs havuzunun ebatlarının bahçe ile uyumlu 

ve dengeli olmasına dikkat ediniz. 

 Süs havuzlarını kurunuz. 

 Hangi havuz türünü kuracağınızı belirleyiniz. 

 Havuz türüne uygun inşaat malzemelerini 

hazırlayınız. 

 Bahçenizde daha önceden tespit ettiğiniz 

alanda havuz alanı için kazı yapınız. 

 Havuz türüne ve projeye uygun malzemelerle 

havuzu yapınız. 

 Süs havuzunda kullanılacak bitkilerin ekim-

dikimini yapınız. 

 Süs havuzunda problem olup olmadığını 

anlamak için ön deneme yapınız. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi süs havuzu yapılmasının amaçlarından değildir? 

A) Ortamı güzelleştirmek 

B) Ortama huzur katmak 

C) Ortamı bozmak 

D) Ortama sıcak bir görüntü vermek 

E) Hiçbiri 

 

2. Aşağıdaki malzemelerden hangisi ile süs havuzu yapılmaz? 

A) Beton malzeme ile  

B) Örtü malzemesi ile 

C) Fiberglass malzeme ile 

D) Ahşap malzeme ile 

E) Hiçbiri 

 

3. Süs havuzunun yerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayabilir? 

A) Yerleştirileceği ortamın büyüklüğü 

B) Yerleştirileceği ortamın direk güneş görüp görmemesi 

C) Yerleştirileceği ortamın çevresinde bitki olup olmaması 

D) Yerleştirileceği ortamın ağaç altı veya açıklık olması 

E) Hiçbiri  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi beton malzeme ile yapılan süs havuzlarında kullanılan 

malzemelerden değildir? 

A) Fiberglass 

B) Filtre 

C) Çimento 

D) İzolasyon malzemesi 

E) Hiçbiri 

 

5. Süs havuzu yapımında aşağıdaki sıralamalardan hangileri sırayı bozmuştur? 

I.Yer seçimi 

II.Kazma 

III.Aplikasyon 

IV.Filtre ve boru yerleştirme 

V.Yalıtım malzemesi ile kaplama 

A) I ve V 

B) II ve III 

C) IV ve V 

D) I ve II 

E) Hiçbiri 

 

  

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Dış mekân küçük havuzlar belirli sınırlamalara sahiptir. Bu havuzlar için 40-50 

cm’lik su derinliği yeterlidir. 

 

7. (   ) Durgun su yapıları, bulundukları mekânda su aynası etkisi yapar. Hareketli su 

yapıları ise mekâna canlılık katmakta, müzik etkisi yaratmaktadır. 

 

8. (   ) Günümüzde süs havuzları iç ve dış mekânlarda kullanılmaktadır. 

 

9. (   ) Beton malzeme kullanılarak yapılan havuzlarda havuz zemininin iyice 

sıkıştırılması sağlandıktan sonra 15 cm blokaj dökülmelidir. 

 

10. (   ) Su terazisi sadece beton malzeme ile yapılan süs havuzlarında kullanılır. 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

Bir peyzaj alanında fiberglas süs havuzu kurulumu yapınız. 

 

 Fiberglas süs havuzu kurma 

 Malzemeler 

 Fiberglas hazır havuz aparatı 

 Kazma, kürek, el arabası 

 Su terazisi 

 Süs havuzu folyosu 

 Filtre, devridaim pompası 

 Çakıl taşları 

 Bitkiler için sepetler 

 Değişik su bitkileri 

 Havuz çevresi için dekoratif taşlar, kaplar, heykeller vb. malzemeler 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında pulluğu üç nokta askı sistemine bağlamak için aşağıda 

listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır 

kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bahçenizde uygun bir yer tespit ettiniz mi?   

2. Bu yerin ağaç altı ve çok fazla güneş gören yer olmamasına dikkat 

ettiniz mi? 

  

3. Süs havuzunuzun bahçenize uygun büyüklükte olmasına dikkat 

ettiniz mi? 

  

4. Hazır süs havuzunuza uygun büyüklükte kazacağınız yeri 

işaretlediniz mi? 

  

5. Yerleştirme işlemini düzgün ve tam yaparak su terazisi ile düzgünlük 

ölçümünü yaptınız mı? 

  

6. Uygun ölçülerdeki folyonuzu tam ve düzgün yerleştirip kenarlarından 

fazlalıkları kestiniz mi? 

  

7. Suyun ilk önce 1/3’ünü, sonra kalanını yavaş yavaş doldurdunuz mu?   

8. Havuz kenarlarını taşlarla kapattınız mı?   

9. Havuzun etrafını değişik toprak kaplar veya heykellerle dekore ettiniz 

mi? 

  

 

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 
 

 

 

Projeye uygun süs havuzlarını bitkilendirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki park ve bahçelerdeki süs havuzlarının bitkilerini inceleyiniz. 

 Su bitkileri nelerdir? Araştırınız. 

 Su bitkilerinin yetişme şartlarını ve ekim-dikim işlemlerini araştırınız. 

 

2. SÜS HAVUZLARININ BİTKİLENDİRİLMESİ 
 

2.1. Süs Havuzlarında Kullanılan Bitkiler 
 

Süs havuzlarının dekore edilmesinde en büyük rolü üstlenen bitkiler elbette suyu 

seven ve su bitkilerinden seçilmelidir. İç ve dış mekânlardaki süs havuzlarında yetiştirilecek 

bitkiler farklı isteklere sahiptir. Bunun yanı sıra dış mekânlarda havuzun yerine bağlı olarak 

da bitki seçiminde dikkatli olunmalıdır. Dış mekânda da olsa direkt güneş ışığından hoşlanan 

bitki sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle süs havuzları için bitki seçerken yarı gölgeden 

hoşlanan bitkiler tercih edilmelidir. 

 

Su bitkileri, havuz içi ve kenarları için en uygun olan bitkilerdir. Dekoratif yapraklı, 

sarılıcı, tırmanıcı ve çiçekli bitkilerden suyu, nemi seven türler tercih edilmelidir. 

 

2.1.1. Su Bitkileri Çeşitleri 
 

Süs havuzlarında kullanılan başlıca su bitkileri ve resimleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

Resim 2.1: Arundomasura (kamış) 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Nymphaea (nilüfer) 

 

Resim 2.3: Hippuris (su yıldızı) 

 

Resim 2.4: Typha (hasır otu) 

 

Resim 2.5: Tredescantia (telgraf çiçeği) 
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Resim 2.6: Stratiotes aloides (su makası) 

 

Resim 2.7: Acorus gramineus ‘Variegatus’(çayır yapraklı akorus) 

 

Resim 2.8: Cperus alternifolius (venüs otu) 

 

Resim 2.9: Aponogeton (su başağı) 
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Resim 2.10: Eichhornia crassipe (su sümbülü) 

 

Resim 2.11: Elodea (bataklık seven) 

 

Resim 2.12: Hydrocharis (hakiki kurbağa zehiri) 

 

Resim 2.13: Myrphyllum (papağan tüyü) 



 

27 

 

Resim 2.14: Orontium aquaticum (yüzen yılan yastığı) 

 

Resim 2.15: Pistia stratiotes (su marulu) 

 

Resim 2.16: Pontederia cordate (yürek yapraklı pontederya) 

 

Resim 2.17: Hottonia palustiris (bataklık hotonyası) 
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Resim 2.18: Zantedeschia aethiopica (domuz kökü-gala) 

 

Resim 2.19: Trapa natans (yüzücü su kestanesi) 

 

Resim 2.20: Nelumbo (lotus çiçeği) 
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2.2. Uygulama Materyallerini Belirleme 
 

Doğal görünümlü süs havuzları yapımında kullanılacak malzemeler, doğal malzemeler 

olabileceği gibi doğal görünümlü taşlar, kayalar vb. malzemeler olabilir. Bunlar hafif 

olmalarından dolayı yapımda kolaylık sağlar. 

Süs havuzunun yapılış amacına göre çevre ile bütünleşmesi açısından, uyumuna göre 

ihtiyaç duyulan su kenarı ve su bitkileri belirlenir. Havuzun yapım aşamasının bitiminde su 

doldurma işlemi ile birlikte derinliklerine göre su bitkileri havuzun içindeki sepetlere ve 

kaplara yerleştirilir. Daha sonra su doldurma işlemi tamamlanır. 

 

Resim 2.21. Doğal görünümlü (yapay kayalardan) süs havuzu 

Bahçemizdeki mini bir süs havuzu için belirlenecek materyaller elbette bahçemizin 

konsepti ve süs havuzumuz ile uyum içinde olacak taşlar, bitkiler ve süsler seçilmelidir. 

 

Resim 2.22: Mini süs havuzu 

Resim 2.22’deki modern süs havuzunda havuz etrafını yükseltmek için ahşap 

kullanılmış, içine dekoratif taşlar ve çevredeki bitkilerle uyumlu bitkiler kullanılmıştır. Bu 

tarz bir havuz alışveriş merkezleri, oteller vb. yerlerde kullanılabilir. 
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Resim 2.23: Modern süs havuzu  

2.2.1. Süs Havuzu Kıyı ve Çevre Düzenleme Şekilleri ve Materyalleri 
 

Öncelikle süs havuzu kıyısını ve çevresini değişik şekillerde düzenleme yapmak 

mümkündür. Bu amaçla kullanılabilecek materyaller şunlardır: 

 

 Kaya ve taşlarla düzenleme yapılabilir. 

 Kıyıda kısa boylu bitkilerle düzenlenebilir. 

 Bataklık bitkileri ile düzenlenebilir. 

 Çakıl taşları ile düzenleme yapılabilir. 

 Kıyıda uzun boylu bitkilerle düzenleme yapılabilir. 

 Kesilmiş taşlarla çevrelenmiş kıyı oluşturulabilir. 

 Kütüklerle düzenleme yapılabilir. 

 

2.2.2. Süs Havuzu Bitkileri Seçimi 
 

Bitkiler yetiştirilmesinde üç tür alan (zon) bulunmaktadır. Bu alanlara göre bitkiler 

seçilmeli ve havuzlara yerleştirilmelidir. 

 

 Toprağı nemli kıyı zonu: Çok az nemli, nemli ve ıslak (bataklığımsı) 

alanlardır. 

 Sığ sulu kıyı zonu: Sığ su, bataklık ve derince sulardır. 

 Nilüfer zonu: Köklü yüzer yapraklı bitkiler zonu, suda serbest yüzer bitkiler 

zonudur. 

 

Havuzlar bitkilerin isteklerine göre güneşli, yarı güneşli ve gölgeli yerlere planlanır. 

Örneğin nilüferler güneşli, bataklık bitkileri ise yarı güneşli yerleri sever. 
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2.3. Ekim ve Dikim İşlemleri 
 

2.3.1. Bitki Dikimi 
 

Bitkiler normal olarak 20-30 cm kalınlığında kültür toprağında yetişir. Kültür toprağı 

fıçı, kova, sepet veya ahşap kasalara konularak bitkilerin yumru ve rizomları buralara 

yerleştirilir. 

 

Resim 2.24: Bitkilerin yerleştirildiği sepetler 

 

Resim 2.25: Bitkilerin havuza yerleştirilmesi 

Sonra bunlar havuzlara yerleştirilir. Suyun berrak görünmesi ve bulanmaması için 

kültür toprağının üzerine 2-3 cm kum-çakıl karışımı serilir. Klorlu içme suları bitki ve 

balıklar için zararlıdır. 

 

Plastik örtülü havuzlarda hasır otu, bataklık düğün çiçeği ve kogan gibi bataklık 

bitkilerinin dikimi doğrudan toprağa değil kaplara yapılmalıdır. Çünkü rizom ve kökler 

örtüye zarar verebilir. 
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Şekil 2.1: Çeşitli bitkilerin havuzdaki yerleri 

 

Resim 2.26: Süs havuzuna bitkilerin yerleştirilmesi 

Bitkilendirilen kaplar yerleştirilmeden önce bolca sulanmalıdır. Böylece su verilirken 

ya da kaplar yerleştirilirken kuru toprağın suya karışması ve bulanıklık yapması engellenir. 

 

Bataklık ve su bitkileri için eşit miktarlarda bahçe toprağı ve 0,5-3 cm boyutlarında 

çakıl taşı karışımı uygundur. Nilüfer, lotus ve bazı tropikal bataklık bitkilerinin iyi bir 

şekilde gelişimi için daha yoğun bir ortam gerekir. 3 kısım killi toprak, 1 kısım çakıl taşı en 

uygun ortamdır. 

 

Nilüferi dikmek üzere kestane ağacından yapılmış ve kafes biçiminde olan kasalar 

kullanılır. Bu kasalara konan harca rizomlar 10 cm derinlikte dikilir. Havuzdaki suyun 

çalkalanmasında toprağının dağılmaması için saksıdaki toprağının üzerine iri kum yayılır ve 

üzerine çakıl taşı konur. Bu şekilde dikilen nilüfer rizomları ile birlikte havuzların dibine 

yerleştirilir. Havuzun derinliği 50 cm’den fazla olmamalıdır. Fazla ise saksının altına beton 

bir sehpa konulmalıdır. Havuza bırakılan suyun havadar ve berrak olması gerekir. Durgun 

suları sevmediğinden, havuzun suyunu üstten alarak alttan temiz su vermelidir.  
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Konuldukları havuzların güneşi bol şekilde görmesi gerekir; çünkü gölge yerlerden hiç 

hoşlanmaz ve çiçeklenmez. Kış aylarında havuzlar dolu olarak bırakıldığında ilkbahara kadar 

bir şey olmaz. 

 
Resim 2.27: Küçük süs havuzunda bitki yerleştirme 

 

Havuz suyunun ideal pH’ı nötr (6,8-7,6) olmalıdır. Sağlıklı bir suyu elde etmek için en 

doğru yol, biyolojik dengenin sağlanmasıdır. Biyolojik denge; yeterli miktarda su bitkisi 

dikimi ve su faunasına (su hayvanlarına) yer verilmesi ile elde edilir. 

 

2.3.2. Dikim Zamanı  
 

Bütün su bitkilerinin dikimi, yaz mevsimi boyunca, kapta bulundukları zaman ise daha 

sonraki dönemlerde de yapılabilir. Sonbahar dikimi, havuz çevresi çoban yastığı bitki 

dikiminde ve havuz kıyı kesiminde uygundur. Doğrudan havuz içine dikilen bitkiler için bu 

dönem uygun değildir. 

 

2.3.3. Dikim Yöntemleri 
 

Su bitkilerinin dikimi için iki yöntem uygulanır. Bu yöntemler: 

 

 Birinci yöntem: Bitkilerin doğrudan toprağa dikimi şeklinde uygulanır. 

Havuzun en altına 15-30 cm toprak katı serilir. Toprağa istenilen su içi ve 

bataklık bitkileri yerleştirildikten sonra 2,5 cm kalın kum veya çakıl tabakası 

serilir. Bu işlemlerden sonra havuz yavaş yavaş su ile doldurulur. 

 İkinci yöntem: Bitkilerin özel kaplara dikilerek yerleştirilmesi şeklinde 

uygulanır. Bu yöntem, bitkilerin su içi hareketlerden çok fazla 

etkilenmemelerini sağlar. Bitki kaplarının seçiminde şu özelliklere dikkat 

edilmelidir:  

 Kayın, sedir, plastik kaplar ve sepetler kullanılmaktadır. 

 Koyu renkli plastik kaplar seçilmelidir. 

 Kap; suyu, bitkiyi ve 2,5 cm kum veya çakılı taşıyabilecek kapasitede 

olmalıdır. 
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 Tropik nilüfer türleri kökleri çevresinde daha fazla su dolaşımı istedikleri 

için ağ şeklinde sepetler kullanılmalıdır. 

 Su altı bitkileri için 12-15 litrelik kaplar seçilmelidir. 

 

Havuz doldurulmadan önce bitkiler yerleştirilmelidir. Bitki kaplarının en altına 2-3 cm 

torf serilir. Üzerine ağır kumlu, balçık toprak yarıya kadar doldurulur. Bitkiler, kökleri dik 

olacak şekilde yerleştirilir, köklerin zarar görmemesine dikkat edilerek toprakla örtülür ve 

sıkıştırılır. Tüm bitkiler dikildikten sonra dikim yüzeyi 2,5 cm kalın kum veya çakıl tabakası 

ile kaplanır. Böylece su doldurulurken kaplardan toprağın yükselmesi engellenir. Bundan 

sonra havuz, bitkiler su içerisinde kalacak şekilde yavaş yavaş doldurulur. Suda yüzen 

bitkilerin dikimi havuz su ile doldurulduktan sonra yapılmalıdır.  

 

2.3.4. Dikim Aralığı ve Derinliği 
 

Dikilecek bitki miktarı su yapısının büyüklüğüne bağlıdır. Güzel bir görüntü 

oluşturabilmek için su yüzeyinin 1/3’ü su bitkileri ile kaplanmalıdır. 1 m
2
lik dikim yüzeyine 

ortalama 10 adet su ya da ıslak ortam bitkisi dikilebilir. 

 

Kıyı zonunun kısa boylu bitkileri, 25 cm aralıkla ve 3-5’lik gruplar hâlinde dikilir. 

Daha derin sularda yetişen orta boylu bitkiler ise 30 cm ara ile dikilir. Büyük yapraklı 

bitkiler için daha fazla dikim aralığı gereklidir. Orta boylu bitkiler 3’lü gruplar hâlinde 

dikilebilir. Yüksek boylu bitkiler ise ya tek tek ya da geniş su yüzeylerinde gruplar hâlinde 

dikilirler. Su altı bitkileri m
2
ye 5 bitki olarak yerleştirilir. Her nilüfer türü için su yüzeyinde 

1-4 m
2  

alan ayrılmalıdır. Lotuslar daha geniş bir alanda yetiştirilirler.  

 

Bazı bitkiler özel derinlik ister. Bu türler için bitki kaplarının alt kısmına tuğla veya 

beton bloklar yerleştirilmelidir.  

 

Nilüfer ve bazı su bitkileri direkt olarak su hareketi istemez. Bu nedenle fıskiyeden 

uzak bir alana yerleştirilirler. 

 

  

Resim 2.28: Değişik tasarımlı süs havuzları 
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ETKİNLİK 
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. “Ekolojik 

dengenin korunması için neler yapabiliriz?” sorusunun cevabı sınıf tahtasına yazılacak ve 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

Değer Ekolojik Dengeye Saygılı Olma 

Konu Ekolojik Denge ve İnsan Sağlığı 

Etkinlikler 

Ekolojik dengenin önemi 

Ekolojik dengeyi oluşturan unsurların önemi 

Ekolojik denge ve insan sağlığı arasındaki ilişkinin önemi 

Süs havuzlarının ekolojik denge açısından önemi 

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

düşünme, koruma, çevreye duyarlılık, sağlıklı olmaya isteklilik 

Yöntem  

Beyin fırtınası 

Grup tartışması 

Kavram haritası 

Değer açıklama 

Düz anlatım 

Soru cevap  

Anlam haritası 

Yaklaşımlar 
Değer analizi 

Değer açıklama 

Kazanımlar 

1. İnsanların ekolojik denge içindeki yerinin farkına varır. 

2. İnsanların ekolojik dengeyi koruyabilmek için 

yapabileceklerinin farkına varır. 

3. Süs Havuzlarının estetik özelliklerinin yanında fonksiyonel 

özelliklerini fark eder. 

4. Süs havuzlarının ekolojik dengeye katkısının farkına varır. 

 

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

cihazı, tebeşir, internet., 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek projeye uygun süs havuzlarını 

bitkilendiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Projeyi okuyunuz. 

 Süs havuzları ile ilgili projeler temin ediniz. 

 Bu projeleri genel hatları ile inceleyiniz. 

 Projelerde kullanılan bitkilendirme alanları 

ile süs havuzu kuracağınız alan özelliklerini 

karşılaştırınız. 

 Alanınıza en uygun projeyi seçerek 

uygulama hazırlıklarına başlayınız. 

 Ekim-dikim materyallerini 

hazırlayınız. 

 Kullanılacak bitkileri seçiniz. 

  Ekim-dikimde kullanılacak ekipmanları 

hazırlayınız. 

 Ekim-dikim yapılacak alanları hazır hâle 

getiriniz. 

 Ekim-dikim işlemlerini yapınız. 

 Ekim-dikim yöntemini belirleyiniz. 

 Sıra arası ve üzeri mesafeleri belirleyiniz. 

 Kullanılacak bitki sayısı ve dikim derinliğini 

belirleyiniz. 

 Ekim-dikim kurallarına uygun olarak ekim 

veya dikim yapınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi su bitkilerinden değildir? 

A) Nilüfer 

B) Hasır otu 

C) Lotus çiçeği 

D) Aşk merdiveni 

E) Hiçbiri 

 

2. Aşağıdaki faktörlerden hangisi süs havuzuna bitki seçimimde etkili değildir? 

A) Havuzun yapılacağı alanın konsepti 

B) Süs havuzunun büyüklüğü 

C) Havuzdaki su miktarı 

D) Havuzun bulunduğu ortamın güneş görüp görmemesi 

E) Hiçbiri 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi süs havuzu kıyı ve çevre düzenleme şekilleri ve 

materyallerinden birisi değildir? 

A) Kaktüslerle düzenlenebilir. 

B) Kaya ve taşlarla düzenleme yapılabilir. 

C) Kıyıda kısa boylu bitkilerle düzenlenebilir. 

D) Bataklık bitkileri ile düzenlenebilir. 

E) Hiçbiri 

 

4. Bitkilerin yetiştirilmesinde üç tür alan (zon) bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 

bu zonlardan birisi değildir? 

A) Toprağı nemli kıyı zonu 

B) Sığ sulu kıyı zonu 

C) Nilüfer zonu 

D) Lotus zonu  

E) Hiçbiri 

 

5. Aşağıdaki dikim işlemi ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Süs havuzlarına bitki dikimi havuz su ile doldurulduktan sonra yapılmalıdır. 

B) Süs havuzuna bitki dikiminde iki yöntem uygulanır. 

C) Bitkilerin doğrudan toprağa dikiminde havuzun en  altına 15-30 cm toprak serilir. 

D) Kaplarla dikimde; kayın, sedir, plastik kaplar ve sepetler kullanılmaktadır. 

E) Hiçbiri 

 

  

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Havuzun yapım aşamasının bitiminde su doldurma işlemi ile birlikte derinliklerine 

göre su bitkileri havuzun içindeki sepetlere ve kaplara yerleştirilir. 

 

7. (   ) Suyun berrak görünmesi ve bulanmaması için kültür toprağının üzerine 20-30 cm 

kum-çakıl karışımı serilir.  

 

8. (   ) Plastik örtülü havuzlarda hasır otu, bataklık düğün çiçeği ve kogan gibi bataklık 

bitkilerinin dikimi doğrudan toprağa değil kaplara yapılmalıdır. 

9. (   ) Bataklık ve su bitkileri için eşit miktarlarda bahçe toprağı ve 0,5-3 cm 

boyutlarında çakıl taşı karışımı uygundur. 

 

10. (   ) Nilüfer, lotus ve bazı tropikal bataklık bitkilerinin gelişimi için daha yoğun bir 

ortam gerekir. 5 kısım killi toprak 1 kısım çakıl taşı en uygun ortamdır. 

 

 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında süs havuzu kurulumu ve bitkilendirilmesi için aşağıda 

listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır 

kutucuğuna (x) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Peyzajda kullanılan süs havuzlarını araştırdınız mı?   

2. Peyzajda kullanılan süs havuzlarını sıralayabilir misiniz?   

3. Peyzajda kullanılan süs havuzlarını açıklayabilir misiz?   

4. Süs havuzu kurulumunda kullanılacak malzemeleri belirleyebilir 

misiniz? 

  

5. Projeyi okuyabilir misiniz?   

6. Uygulama alanını hazırlayabilir misiniz?   

7. Süs havuzu kurulumunu açıklayabilir misiniz?   

8. Süs havuzu kurulumunu yapabilir misiniz?   

9. Süs havuzlarında kullanılan bitkileri sıralayabilir misiniz?   

10. Süs havuzu için uygun bitkileri seçebilir misiniz?   

11. Uygun malzemeleri seçebilir misiniz?   

12. Ekim dikim materyalini hazırlayabilir misiniz?   

13. Süs havuzuna bitkilerin ekim dikim işini açıklayabilir misiniz?   

14. Süs havuzuna bitkilerin ekim dikim işini yapabilir misiniz?    

 

 

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 C 

2 D 

3 C 

4 A 

5 B 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 D 

5 A 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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