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MODÜLÜN SÜRESİ
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MODÜLÜN AMACI

Bireye / öğrenciye peyzajda teras bahçelerinin özellikleri,
drenaj sistemleri, ekim-dikim işlemlerini yapma bilgi ve
becerilerini kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Uygulama yöntemine göre teras bahçesinin sulama ve
drenajını sağlayabileceksiniz.
2. Projeye uygun teras bitkilerinin ekim-dikimini
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Uygulama alanı, sınıf, atölye, sera, teras
Donanım: Sulama ve drenaj materyalleri, proje, Ekimdikim materyalleri, dış mekân bitkileri

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

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsanlar yüzyıllardır gerek ekolojik gerekse estetik amaçlarla teras ve teras bahçelerini
kullanmaktadır. Teras bahçeleri günümüzde kent insanına çok yakınlarında ulaşabilecekleri
yeşil bir alan sağlamanın yanı sıra insanları dış çevrenin olumsuz koşullarından da
koruyabilen birer mekân olarak önem kazanmıştır.
Teras bahçe ile çatı bahçe birbirinden farklı kavramlar olarak algılanmalıdır. Çatı
bahçeler binaların üst kabuklarını oluşturmaktadır. Teras bahçeler ise altında mekân olan
bitkilendirilmiş iç ve dış döşemelerin üstüdür.
Bu modül ile teras bahçelerde uygulanan sulama ve drenaj yöntemlerini, sulama ve
drenaj materyallerini, teras bahçelerde kullanılan bitkileri, Ekim-dikim yöntemlerini
öğrenecek, bu materyalleri hazırlayarak sulama ve drenaj sistemlerini kurabilecek, Ekimdikim işlerini yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Uygulama yöntemine göre teras bahçesinin sulama ve drenajını sağlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Şehir yaşamında yeşil yoksunluğunun insanlar üzerindeki etkilerini araştırınız.



Şehirlerde insanların doğadan kopuk yaşamasının önüne nasıl geçilebileceği
hakkında bir araştırma yaparak önerilerden oluşan bir liste yapınız.



Çevrenizde bulunan yeşil alanları gözlemleyerek bunlardan hangilerinin teras
bahçeler sınıfına girebileceğini araştırınız.

1. TERAS BAHÇELERİNDE SULAMA VE DRENAJ
SİSTEMLERİ
Beton yığınları hâline dönüşen kentlerde, gerek yeşil alan sağlanabilmesi gerekse
doğal dengenin korunabilmesi amacıyla birçok teras " teras bahçe " olarak tasarlanmakta
veya sonradan " teras bahçe "ye dönüştürülmektedir.

1.1.Teras Bahçelerin Tanımı
Zeminde ya da çoğunlukla zemin seviyesinin üzerinde yer alan herhangi bir yapıya ait
düz ya da az eğimli alanda özel malzeme ve teknikler yardımıyla gerçekleştirilen az ya da
çok bakım gerektiren birçok işleve sahip açık yeşil mekân düzenlemelerine teras bahçesi
denir. Teras bahçeler iki ana grupta incelenebilir:


Entansif teras bahçeler: Geniş alanda ağaç, çalı ve çim ile düzenleme yapılan
derin toprak seviyesine ihtiyaç duyulan teras bahçe düzenleme türüdür.



Ekstansif teras bahçeler: Toprak derinliği açısından entansife göre daha az
toprak isteği duyulan, daha çok çim, çalı grupları ya da tek-çok yıllık yer örtücü
bitkilerle yapılan teras bahçe düzenleme türüdür.
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1.2.Teras Bahçelerin İşlevleri
Teras bahçeler güzel görünümlerinin yanında, güvenli bir sulama ve drenaj sistemi, iyi
projelendirme ve peyzaj tasarım ilkelerine göre kullanılmış bitkileri ile yapıldığı sürece,
somut ekonomik ve ekolojik yararlar sağlamaktadır.

1.2.1. Toplumsal İletişimi Sağlama İşlevi
Teras bahçeleri toplumsal rolü yüksek olan ortak kullanım mekânları olarak kabul
edilebilmektedir. Çünkü teras bahçelerinde farklı insanların karşılaşması, tanışması,
konuşması, kentsel yaşamı paylaşması mümkün olabilmektedir. Teras bahçelerini sosyal
ihtiyaçların karşılanması ve sosyokültürel süreklilik ve gelişmenin sağlanması açısından,
toplumsal iletişimin gerçekleştiği kültürel odak noktaları olarak da sınıflandırılabilir.

1.2.2. Ekonomik İşlevleri





Yenileme maliyetinde azalma: Güneş ışığının UV ışınlarından daha koruyucu
olması nedeniyle teras bahçelerinde su yalıtım sisteminin ömrü çok uzun süreli
olmaktadır.
Isınma maliyetinde azalma: Teras bahçelerinde yapılan bitkisel düzenlemenin
temelini oluşturan toprak ısı yalıtımına olumlu yönde katkıda bulunan bir
malzemedir. Bu sebeple teras bahçesi uygulanan binalarda enerji maliyetlerinde
düşmeler ortaya çıkmaktadır. Teras bahçeleri aynı zamanda binayı güneşe karşı
yüksek sıcaklıktan koruyarak teras sistemlerinin ömrünü de uzatmaktadır.
Drenaj maliyetinde azalma: Teras bahçelerinde yağış sularının önemli bir
miktarı buharlaşma nedeniyle tekrar doğaya dönmektedir. Doğaya dönüş
sebebiyle drene edilecek su miktarında azalma oluşmakta ve su miktarındaki
azalma ise drenaj sistemindeki maliyeti azaltarak şehir kanalizasyon
sistemindeki yükü düşürmektedir.

1.2.3. Ekolojik İşlevleri






Toz ve duman seviyelerinde azalma: Teras bahçeleri sahip oldukları bitkisel
elemanlar yardımı ile havadaki toz ve diğer kirletici ve zararlı maddeleri
absorbe eder. Havanın içindeki tehlikeli karbondioksit gazını emerek dışarıya
oksijen gazını verir. Kentin mikroklimasını olumlu yönde etkiler.
Gürültü seviyesindeki azalma: Teras bahçelerinde bitkisel düzenleme için
kullanılan toprak ve bitki materyalinin kendisi ses yutuculuk özelliğine sahiptir.
Bu nedenle hem bina içinde hem de bina yakın çevresinde meydana gelen
gürültüyü azaltma işlevi vardır.
Bitki ve hayvanlar için doğal yerleşim: Bina düzeyinde yaratılan teras
bahçeleri kent içerisindeki yeşil miktarını artırıp kişi başına düşen yeşil alan
miktarını da arttırırken aynı zamanda şehir içindeki habitatı ve biyoçeşitliliği
korumaya da yardımcı olur. Binaların teraslarında tasarlanan bahçeler kuşlar,
arılar, kelebekler ve diğer böcekler için yer seviyesinden daha çekici
olmaktadır.
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1.2.4. Teras Bahçelerin Rekreasyon İşlevleri
Teras bahçeleri aktif ve pasif rekreasyon imkânını sağlar. Yarattıkları rekreasyon
imkânı ile doğayla dengeleyici ve stres dolu şehirlerde insan psikolojisi üzerinde olumlu rol
oynayarak rahatlatıcı ve dinlendirici bir ortam yaratır. Teras bahçelerinde dinlenme alanları,
oyun ve spor alanlarına da yer verilerek kullanıcının hareket etme ihtiyaçları karşılanmış
olur. Teras bahçelerinde kullanılan bitkilerle duygusunu, gördüklerini, işittiklerini ve
hissettiklerini olumlu yönde etkilemektedir.

Resim 1.1: Teras bahçelerin rekreasyon işlevleri

1.3.Teras Bahçelerin Dezavantajları
Teras bahçelerin avantajları olduğu kadar bazı dezavantajları da söz konusudur. Bu
dezavantajlar şunlardır:

Bina üzerine fazla miktarda yük getirirler.

Sulama ve drenaj sistemlerinin kullanımı ek mali külfet gerektirir.

Oldukça yüksek maliyete sahiptirler.

Daha kompleks sistemler ve teknik ustalık gerektirirler.

1.4. Teras Bahçesi Detayları
Teraslardaki peyzaj yapıları ile ilgili en önemli şart, oluşturulan bahçenin altındaki
yapının sağlamlığının korunmasıdır. Bu nedenle, öncelikle, bina, üzerine binecek ilave yüke
karşı dayanıklı olmak zorundadır. Yeni projelendirilen yapılarda ise teras bahçeleri altındaki
yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerlerinin sağlıklı bir
şekilde çıkarılabilmesi için teras bahçesi ile mimari projelerin birlikte hazırlanması
gerekmektedir. Kısaca hafif yapılar, duvarlar, korkuluklar, rüzgâr perdeleri, pergolalar,
bordürler, basamaklar gibi teras bahçesinde yer alabilecek yapısal elemanlar sağlam ve hafif
olmak zorundadır.
Teraslar bitkilere doğal ortamların aksine, sınırlı bakım ve gelişim olanaklarına uyum
göstermeleri gereken özel bir mekân sunmaktadır.
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Gerek terasın yapısal özellikleri, gerekse plantasyon için hazırlanacak yetişme
ortamının özellikleri nedeniyle teras örtüsünde belirli nitelikler aranır. Bu niteliklerin tamamı
tek bir tabakada bulunamayacağı için genellikle tabakalar hâlinde örtüleme yöntemi
uygulanmaktadır. Teras bahçelerin tesisi sırasında bulunması gereken tabakalar sırasıyla şu
şekildedir:


Vejetasyon tabakası: Teras bahçelerde vejetasyon tabakası bitkilerin içinde
yoğun biçimde kök geliştirebildikleri tabakadır. Bu tabaka fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özellikleri nedeniyle bitki yetişmesi için gerekli ortamı oluşturur,
yağmur sularının ve sulama suyunun bir kısmını bitkinin kullanabileceği şekilde
biriktirir ve suyun fazlasını drenaj tabakasına iletir.



Toprak tabakası: Teras bahçeler için kullanılacak toprak harcı genellikle
volkan tüfü ve ham kömür cürufu gibi gözenekli yapıya sahip materyale turba,
gübre ve diğer organik maddeler eklenerek elde edilmesi hâlinde kullanılabilir.
Doğal toprak materyali su tutma ve havalanma kapasitesi yönünden teras
bahçeleri için uygun değildir. Materyal kural olarak; hafif, boşluklu, atmosfer
koşullarına ve suya dayanıklı, uzun ömürlü, kimyasal ve fiziksel ayrışmaya
uğramayan, bitkilere zararlı olacak reaksiyonlara girmeyen bir yapıya sahip
yapay veya doğal malzemelerden seçilmelidir. Ancak bu materyal serilme
sırasında sabit bir doku göstermeli, bitkilerle örtülünceye kadar uçup
gitmemelidir.

Resim 1.2: Toprak tabakasının hazırlanması






Drenaj: Toprak tabakasının su tutması nedeniyle fiziksel özelliklerinin
bozulmasını önlemek için fazla suyun drene olması gerekir. Drenaj
tabakasındaki suyun gönderilmesi köklerin oksijen gereksinimi için yeterli hava
boşluk hacmini elde etmesi bakımından gereklidir. Bu nedenle işlevine uygun
boşluklu yapıya sahip olmalıdır.
İzolasyon: Teras yalıtımı için kullanılan malzemeler ile kök koruma tabakası
arasında, kimyasal açıdan birbirlerine zarar vermeleri durumunda işlev görmesi
amacıyla keçe ve benzeri materyalden yapılmış bir izolasyon tabakası bulunur.
Kök koruma tabakası: Bazı bitkilerin kökleri agresif reaksiyon göstermekte ve
suya ulaşabilmek için teras yüzeyine zarar vermektedir. Bu nedenle teras
yalıtım tabakalarına bitki kökleri tarafından zarar verilmesini engellemek
amacıyla özel plastik materyalden (folyo) bir tabaka oluşturulur.
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Isı yalıtımı tabakası: Isı yalıtımı tabakasının bütün teras bahçelerde
kullanılması gerekmemektedir. Örneğin garajlar üzerinde yapılan
uygulamalarda ısı yalıtımı tabakası isteğe bağlıdır. Bu tabakaya genellikle
yaşama ve sürekli kullanım mekânlarının üzerinde yer verilir. Örneğin, altında
oda bulunan teraslarda ısı yalıtımı tabakası bulunmalıdır. Bu tabakalar %100'e
yakın kapalı gözenekli ve bünyesine su almayan, ısı yalıtımı katsayısının sabit
olduğu sert köpük benzeri malzemelerden yapılmaktadır.
Su yalıtımı tabakası: Bahçe terasların su yalıtımında en kritik nokta, yalıtım
örtüsünün bitki kökleri tarafından tahrip edilme olasılığıdır. Standart bitümlü su
yalıtım örtüleriyle yapılan bahçe teras yalıtım detaylarında su yalıtım
katmanlarının bitki köklerinin tahrip edici etkisinden korunması amacıyla 4-5
cm kalınlıkta koruyucu beton (şap) yapılmaktadır. Uygun tesis edilmiş
geçirimsiz tabakaya rağmen bazen oluşabilecek bir tek sızıntının bulunabilmesi
için tüm bahçenin kaldırılması gerekebilir. Aynı zamanda bu sızıntıların
oluşturduğu su ile dolu boşluklar, bitki köklerinin nüfuz etmesine neden olur ki
bu da zamanla köklerin bu açıklıkları genişletmesine ve su sızdırmaz tabakayı
tahrip etmelerine neden olabilmektedir.
Beton zemin

Şekil 1.1: Teras bahçesi detayları

1.5. Teras Bahçelerde Sulama Sistemleri
Teras bahçelerde vejetasyon döneminde sulama sistemi kurulması kaçınılmazdır.
Teras üzerinde yer alan bitkiyi korumak için gerekli olan suyun miktarı, ağacın kök
sisteminin yanı sıra türü ve ölçüsü ile de değişiklik göstermektedir. Değişken diğer dış
faktörler gerekli olan suyun miktarını ve sulama sıklığını belirler. Örneğin, yükselmiş kap
içerisinde yer alan bitkiye verilen suyun önemli bir kısmı güneş ışığının kabın yüzeyindeki
kurutucu etkisinden dolayı buharlaşacaktır. Bitkilendirmenin teras yüzeyi ile aynı seviyede
olduğu alanlarda ise böyle bir sorun gözlenmemektedir. Sulamada üç yöntem
kullanılmaktadır.
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1.5.1. Su Biriktirme Katmanları
Biriktirme yoluyla sulama suyu depolanıp kapilar yolla (sıvıların kılcallara hareket
etmesi) yeniden bitkiye verilebilecek özelliğe sahip maddelerden oluşan katmanlar yoluyla
yapılır. Kapilar yolla suyun bitki köklerine ulaşabilmesi için suyu depolayan tabakalarla
bitkisel toprağın uygun maddelerden oluşması gerekir.

1.5.2. Yağmurlama Sulama Sistemi
Yağmurlama sulama için normal sulama başlıkları veya basınçla toprak yüzeyinde
yükselen başlıklar kullanılır. Bu yolla su; kök yayılma bölgesinde toplanır, fazla su drene
edilir. Sulama sistemi elektronik nemölçerle kontrol edilerek otomatik olarak yapılabileceği
gibi, belirli saatlerde belirli miktarlarda otomatik olarak verilebilir. Boru şebekesi doğrudan
filtre tabakasının üzerine yerleştirilmelidir. Bitkisel toprak serilmeden önce drenaj başlıkları
geçici olarak kapatılmalı ve sızıntı olup olmadığı basınç altında kontrol edilmelidir.

Yağmurlama sulama sisteminde uygulamada karşılaşılan olumsuzluklar vardır.





İlk kurulum maliyetinin yüksek olması,
Yerine göre suyun rüzgârla savrulması,
Hızlı buharlaşması gibi nedenlerle su kaybının oldukça fazla olması,
Yapılar çevresindeki komşuların savrulan sulardan rahatsız olmaları bunlardan
bazılarıdır.

Resim 1.3: Yağmurlama sulama sistemi
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1.5.2.1. Yağmurlama Sulamada Kullanılan Malzemeler
Yağmurlama sisteminin unsurları şunlardır:

Pompa

Merkezkaç tipi pompalar

Dik milli derin kuyu pompalar

Dalgıç tipi pompalar

Boru

Yağmurlama başlıkları

Yavaş dönen

Hızlı dönen başlık

Düşük basınçlı başlık

Orta basınçlı başlık

Yüksek basınçlı başlık

Jet tipi yağmurlama başlığı

Mini sprinkler

1.5.3. Damlama Sulama Sistemi
Damla sulama yönteminde temel ilke, bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir
gerilim oluşmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu sık aralıklarla yalnızca bitki
köklerine vermektir. Damla sulama yönteminde arındırılmış su, basınçlı bir boru ağıyla bitki
yakınına yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir ve damlatıcılardan düşük basınç altında
toprak yüzeyine verilir. Bu yöntemde genellikle alanın tamamı ıslanmaz. Böylece, mevcut
sulama suyundan en üst düzeyde yararlanılır.
Damla sulama boruları ya doğrudan toprak yüzeyine ya da drenaj tabakasının hemen
üzerine yayılır. Koyu gölgede bulunan ve bol güneş alan alanlar eşit miktarda su
alacağından, sistemi kurarken bu sakınca dikkate alınmalı, yetişme ortamında farklı yerlere
ayrı vanalar yerleştirilmelidir.
Damlama sulama sistemiyle sulamada boruların yüzeye yayılması hâlinde basılarak
zarar görmesi, boruların toprağa gömülmesi hâlinde de çapalama sırasında zarar verilmesi
gibi nedenler sistemin sakıncalı taraflarıdır. Ancak teras bahçeler için en ideal yöntem olarak
kabul edilmektedir.

Resim 1.4: Damlama sulama sistemi
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Eğer bitkiler kaplar içine dikilmişlerse hortum veya sulama kovaları ile teker teker
sulanabilirler. Bu yöntemin avantajı, bitkilerde oluşabilecek aşırı suya maruz kalma
durumunun fark edilmesidir.

Resim 1.5: Hortum ile sulama

Resim 1.6: Sulama kovası ile sulama

Diğer bir yöntem, tüm bitki kapları için belirli aralıklarla su veren sulama başlıklarına
sahip otomatik yağmurlama sulama sistemidir. Bu yöntem özellikle tatil dönemlerinde
avantaj sağlamaktadır. Ayrıca insan faktörüne bağlılığı ve hatalı sulama sonucu doğabilecek
olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır.
Tüm sulama sistemlerinde taşıyıcı ana boruların kapasiteleri;

Yörenin iklimine,

Teras genişliğine,

Kullanılan bitki türlerinin su gereksinimlerine göre belirlenmektedir.
1.5.3.1. Damlama Sulamada Kullanılan Malzemeler
Damlama sulama sisteminin unsurları şunlardır:











Damla sulama borusu
Delme aparatı
Takma aparatı
Sabitleme kazığı
T aparatı
Plastik vana
Tapa
Siyah katif damlatıcı
Ekleme nipeli
Dirsek
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Resim 1.7: Siyah katif damlatıcı

1.6. Teras Bahçelerde Drenaj Sistemleri
Şehirlerde bir yapının çatısını, garajın üstünü, su deposunun veya bir otoparkın üzerini
yeşil bir bahçe hâline getirmek günümüzde önemli olmaya başladı. Yapılacak olan bu
bahçelerde en önemli şeylerden biri de topraktan gelecek olan suyun drenajıdır. Aksi
takdirde biriken suda oluşabilecek asitlenmeler bitki köklerini çürütebilir. Ayrıca
birikebilecek su betonda küflenme yapabilir. Bu yüzden beton ile toprak arasında su
izolasyonlarının yanında drenaj tabakası da olmalıdır. Bu tabakaya giren su yanlardaki
drenaj borularına veya kanallara iletilir.

Şekil 1.2: Teras bahçelerde drenaj sistemi

Drenaj tabakası olarak üzeri keçe, geotekstil (geotextile) ile örtülmüş bir kum veya
çakıl tabakası kullanılabilir. Fakat bu tabaka ağır olduğu için taşımak ve nakletmek zordur.
Bu yüzden hafif önceden yapılmış drenaj tabakaları kullanılabilir.
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Resim 1.8: Geotekstil

Resim 1.9: Drenaj levhaları

Şekil 1.3: Drenaj levhalarının uygulanışı

Bu drenaj levhalarının filtre tabakası çok önemlidir. Kolay tıkanmayacak bir filtreye
sahip olması ve bu filtrenin zamanla drenaj tabakasının içine girmemesi gerekir. Elastik ve
kolay uygulanabilir olması, hafif olması avantajdır. Ev, villa, otopark üstü gibi küçük
uygulamalarda makasla kesilebilir tipleri kullanılabilir.
Drenaj malzemesinin içine toprak kaçmamasına dikkat edilmelidir. Açık kalan
kısımlar filtre örtüleri ile kapatılmalıdır. Kendinden filtreli olanlarda filtrenin drenaj kısmına
doğru kıvrılması gerekir. Aksi takdirde dolacak kum ve çakıllar drenaj malzemesinin
işlevinin ve drenaj yapılacak su miktarının azalmasına yol açabilir.

Resim 1.10: Filtre drenaj kısmına doğru kıvrılması

Teras bahçelerinde kullanılan toprak sığdır ve yüzey üzerine yayılmıştır. Bu nedenle,
yüzey toprağından drenaj kanallarına doğru pozitif lateral bir drenaj oluşturulmalıdır. Suyun
drenaj kanallarına doğru yönlendirilebilmesi için teras yüzeyinin döşeme ile kaplı alanlarına
eğim verilmesi gereklidir. Döşemenin binalar veya duvarların yanında yer alan kısımlarına
ise herhangi bir eğim verilmez.

12

Çünkü yüzeyin bu kısımlarında eğim, estetik açıdan hoş bir görünüm
yaratmamaktadır. Diğer kısımlarda ise döşemeye uygun eğimler verilerek suların alandan
uzaklaştırılması sağlanabilir.
Teras bahçelerinde uygulanan birçok drenaj sistemi mevcuttur. Kullanılacak sistem
teras bahçesinin düzenlenme özelliğine göre seçilmektedir. Çoğunlukla yüzey drenaj
kanalları, teras üzerinde yer alan ilave borulara, bu sistem de terasın ana drenaj kanalına
bağlanır. Teras bahçesinin düzenlenme özelliğine göre uygulanan drenaj kanallarından
bazıları şunlardır:


Bitkilendirilmiş düz yüzeylerde yer alan drenaj kanalları: Bu alanlarda filtre
tabası bitkilendirme ortamından drenaj tabakasına doğru olan sızıntıları önler.

Şekil 1.4: Bitkilendirilmiş düz yüzeylerde yer alan drenaj kanalları



Alçak alanlar için drenaj kanalları: Yüzeyde ana yer altı drenaj kanalının
yakınında olmayan alçak alanlar oluştuğunda, lateral bir boru ve drenaj kanalı,
suyu ana drenaj kanalına hızlı bir şekilde taşıyabilir.

Şekil 1.5: Alçak alanlar için drenaj kanalları



Hafif ağırlıklı drenaj uygulama teknikleri: Hafif ağırlığa sahip drenaj
ortamının gerekli olduğu ufak alanlarda, koruyucu tabakaya çatı drenaj kanalına
doğru bir meyil verilir ve bu tabaka1,22 m x 1,22 m x 50 mm strafor tabakalar
ile çevrelenir. Tabakalar kare şeklinde olmalı ve iyi bir drenaj için karelerin
arasında 50 mm boşluk bulunmalıdır. Daha sonra filtre tabakası serilir.
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Şekil 1.6: Hafif ağırlıklı drenaj uygulaması



Döşeme altındaki yer altı drenajı: Çatı drenaj kanallarına doğru eğim
verilmiş, sürekli bir yüzey alt drenajına olanak sağlamak için döşemenin yer
aldığı alan doğrudan drenaj tabakası üzerine yerleştirilir.

Şekil 1.7: Döşeme altındaki yer altı drenajı

Teras bahçe yüzeyinden hızlı su akışını ve yeterli drenajı sağlamak için şu esaslara
dikkat edilmelidir:

Bahçenin çeşitli kısımları arasındaki seviye farkı dikkatli bir şekilde
hesaplanmalıdır.

Hem drenaj boruları hem de çıkış noktaları paslanmaz malzemeden
yapılmalıdır.

Her bir drenaj zonunun, atık suyun dışarı atıldığı iki noktası (yağmur suyu
boşaltım deliği) bulunmalıdır. Bu sayede deliklerden biri kapandığında taşkınlar
önlenebilir.
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1.6.1. Teras Bahçe Drenaj Sistemlerinde Kullanılan Malzemeler
Teras bahçelerde drenaj sistemlerinin unsurları şunlardır:








Geotekstil keçeler
Drenaj levhaları
Drenaj kanalları
Drenaj boruları
Drenaj plakası
Drenaj ızgarası
Drenaj süzgeci
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek faaliyeti yapınız.

İşlem Basamakları

 Bahçenizde bir uygulama alanı seçiniz.

 Uygulama alanınızda sulama sistemi
kurunuz.

 Uygulama alanınızda drenaj sistemi
kurunuz.

 Çalışırken güvenlik önlemleri alınız.

Öneriler
 Drenaj ve sulama sistemini kurduktan
sonra teras bahçe yapabileceğiniz
büyüklükte bir alan seçiniz.
 Alanınızın eğiminin yapacağınız çalışma
için uygun olmasına dikkat ediniz.
 Alanınızın yönünü bahçe yapmaya uygun
yöneylerde seçiniz.
 Sulama sistemlerinden hangisinin
uygulama alanınız için uygun olacağını
araştırınız.
 Sulama sistemi için gerekli olan unsurları
araştırınız.
 Sulama sistemi için gerekli unsurları temin
ediniz.
 Çalışma alet ve ekipmanlarınızı
hazırlayınız.
 Sulama sisteminizi kurunuz.
 Sistemi kontrol edip varsa sistemin
eksikliklerini gideriniz.
 Drenaj sistemlerinden hangisinin
uygulama alanınız için uygun olacağını
araştırınız.
 Drenaj sistemi için gerekli olan unsurları
araştırınız.
 Drenaj sistemi için gerekli unsurları temin
ediniz.
 Çalışma alet ve ekipmanlarınızı
hazırlayınız.
 Drenaj sisteminizi kurunuz.
 Sistemi kontrol edip varsa sistemin
eksikliklerini gideriniz.
 İş elbisenizi giyiniz.
 Eldivenlerinizi giyiniz.
 Kesici ve delici aletlerle çalışırken
kullanma talimatlarına uyunuz.
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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.

( ) Teras bahçeleri sahip oldukları bitkisel elemanlar yardımı ile havadaki toz ve
diğer kirletici ve zararlı maddeleri absorbe eder.

2.

( ) Ekstansif bahçeler geniş alanda ağaç, çalı ve çim ile düzenleme yapılan derin
toprak seviyesine ihtiyaç duyulan teras bahçe düzenleme türüdür.

3.

( ) Eğer bitkiler kaplar içine dikilmişlerse hortum veya sulama kovaları ile teker teker
sulanabilirler.

4.

( ) Teras bahçeleri aktif ve pasif rekreasyon imkânını sağlarlar.

5.

( ) Teras bahçelerinde kullanılan toprak derindir ve yüzey üzerine yayılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6.

Drenaj malzemesinin içine ....................... kaçmamasına dikkat edilmelidir.

7.

Drenaj tabakası olarak üzeri ...........,geotekstil (geotextile) ile örtülmüş bir ........ veya
............. tabakası kullanılabilir.

8.

Teras bahçelerde ...................... tabakası bitkilerin içinde yoğun biçimde ..........
geliştirebildikleri tabakadır.

9.

.................. .................... boruları ya doğrudan toprak yüzeyine ya da drenaj
tabakasının hemen üzerine yayılır.

10.

Hem drenaj boruları hem de çıkış noktaları .................... malzemeden yapılmalıdır.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

11.

Aşağıdakilerden hangisi teras bahçelerin ekolojik ve rekreasyon işlevlerinden biri
değildir?
A) Toz ve duman seviyelerinde azalma
B) Drenaj maliyetinde azalma
C) Gürültü seviyelerinde azalma
D) Bina üzerine gelen fazladan yük
E) Isınma maliyetinde azalma
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12.

“Tüm sulama sistemlerinde taşıyıcı ana boruların kapasiteleri;
-Yörenin iklimine,
- ...................................
-Kullanılan bitkilerin su gereksinimlerine göre belirlenmektedir.”
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sözcükler gelmelidir?
A) Yörenin ekonomik durumuna
B) Terasın yüksekliğine
C) Terasın genişliğine
D) Terasın yönüne
E) Yörenin isteklerine

13.

Aşağıdakilerden hangisi teras bahçelerde kullanılan sulama sistemlerinden biridir?
A) Karık sulama
B) Tava sulama
C) Salma sulama
D) Yapay toprak altı sulama
E) Damlama sulama

14.

“Teras yalıtımı için kullanılan malzemeler ile kök koruma tabakası arasında,
kimyasal açıdan birbirlerine zarar vermeleri durumunda işlev görmesi amacıyla keçe
ve benzeri materyalden yapılmış bir tabaka bulunur.”
Yukarıda tanımı yapılan tabaka teras bahçelerin tesisi sırasında bulunması gereken
tabakalardan hangisidir?
A) Vejetasyon tabakası
B) Toprak tabakası
C) İzolasyon tabakası
D) Kök koruma tabakası
E) Su yalıtımı tabakası

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Projeye uygun teras bitkilerinin ekim-dikimini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Teras bahçe bitkilendirme projeleri bularak inceleyiniz.



Teras bahçelerde kullanılan bitkileri araştırınız.



Teras bahçelerde rüzgârın bitki türü seçimine etkilerini araştırınız.



Teras bahçelerde bitki türlerine olması gereken toprak tabakası kalınlıklarını
araştırınız.

2. TERAS BAHÇELERDE BİTKİLERİN EKİM-DİKİMİ
2.1.Teras Bahçelerde Bitkilendirme
Teras bahçelerinde gerçekleştirilen bitkisel düzenlemeler, yer seviyesindekilerden
oldukça farklıdır. Çünkü bu alanların içinde bulundukları ekolojik koşullar yapaydır ve
bitkilendirme için uygun olmayan ekstrem koşullara sahiptirler. Bu amaçla kullanılan bitkiler
soğuğa, rüzgâra, kuraklığa dayanıklı türler arasından seçilmelidirler.
Kullanılan iri ağaçların çelik halatlarla güvenliklerinin sağlanması ve bitkilerdeki aşırı
su kaybına karşı perdeleme yapılması da dikkat edilmesi gereken önemli konulardır. Teras
bahçelerinde en önemli sınırlayıcı etmenlerden biri olan terasın yük taşıma kapasitesi de
planlamada göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra, teras bahçesinde sınırlı ortamda
iyi gelişme fırsatı bulamayan kökler, yüksek su sarfiyatını karşılamakta güçlük çeker.

Resim 2.1: Teras bahçede bitkilendirme
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Teraslar, altında bulunan yaşam alanının etkisiyle sıcakların ve bazen de soğuğun
etkisi altındadır. Hava hareketleri bir taraftan mekanik etki yaratıp boylu bitkilerin
stabilitesini bozarken diğer taraftan da buharlaşmayı artırarak bitkilerin yetiştiği toprağı
kurutur. Bu nedenle kuraklığa dayanıklı türlere ve sulamaya ağırlık verilir ve uygun
gölgeleme yöntemlerine başvurulur.
Bu özelliklere ilaveten, aşırı büyümeleri kontrol altına alınabilecek, küçük boyutlu,
yayvan ve güçlü saçak köke sahip türler seçilmelidir. Rüzgâra daha az maruz kalmaları ve
daha az yaprağa sahip olmaları nedeniyle köklerden daha az su ve besin iletimine gereksinim
duyan, ince dokulu bitkilerin kullanımı uygundur.
Teras bahçelerde ön kısımlarda cezbedici renkli ve kokulu çiçeklerden oluşan çiçek
parterleri ve güzel çiçekli ve meyveli süs çalıları yer almalı ve yer yer ağaç ve ağaççıklar
sahaya serpiştirilmelidir. Ağaçlar küçük hacimli fazla boylanmayan türler arasından
seçilmelidir. Terasta mevcut duvar, kafes, kamelya, çardak, kemer ve pergolalar sarılıcı ve
çiçekli bitkiler ve sarmaşıklarla donatılır.

Resim 2.2: Teras bahçelerde çiçek parterleri

Terasta havuz bulunuyorsa, havuzda su bitkileri kullanılabilir. Böylece teras
bahçesinde güzellik, rahatlık, mahremiyet ile birlikte kuytu, gölgeli ve güneşli farklı
kapalılıkta mekânlar oluşturulur.

Resim 2.3: Teras bahçelerde süs havuzu
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Teras bahçelerde yapılacak bitkilendirmenin başarılı olabilmesi için gerekli olan
özellikler şunlardır:






Yeterli ve uygun su kaynağı,
Yeterli drenaj,
Bitki gelişimi için yeterli ortam,
Periyodik olarak beslenme,
Evaporasyonu (buharlaşmayı) azaltmak için sprey uygulaması

2.2. Teras Bahçe Bitkilendirme Çeşitleri
Teras bahçelerde bitkilendirme işlev ve yararlanma özellikleri yönünden
gerçekleştirilme amaçları farklılığı ile buna bağlı olarak ortaya çıkan farklı bakım şekilleri
ile iki gruba ayrılırlar.

2.2.1. Entansif (Yoğun) Teras Bitkilendirme
Sukkulentler, çim ve örtü bitkileri, soğanlı ve yumrulu bitkiler, çalılar, ağaçcıklar,
ağaçlar arasından seçilecek uygun türlerden oluşturulan bitkilendirmedir. Bu teraslar;






Derin toprak
Yalıtım
Filtre
Drenaj ve
Sulama sistemleri gerektirirler.

Gezilmeye ve çeşitli rekreasyonel etkinliklerde bulunmaya uygundurlar. Düzenli
olarak sulama, gübreleme, ilaçlama, budama ve yabancı ot temizliği gibi bakım
gereksinimleri gösterirler.

Resim 2.4: Entansif (yoğun) teras bitkilendirme
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2.2.2. Ekstansif (Seyrek) Teras Bitkilendirme
Bodur çalılar, yosunlar, tek ve çok yıllık yabani otlar ve sukulent yapıya sahip bazı
örtü bitkileri kullanılır. Sığ topraklarda uygulanır. 10 hatta 5 cm’ye kadar istenilen sonuç
elde edilir. Seçilen türler, genellikle don, kuraklık ve aşırı suya dayanıklı, rejenerasyonu
yüksek türlerdir. Gezinmeye ve rekreasyonel etkinlikler için kullanılmaya uygun değildirler.

Resim 2.5: Ekstansif bitkilendirme

2.2.3. Hibrit (Melez) Teras Bitkilendirme
İntensif ve ekstensif bitkilendirmenin bir arada kullanılmasıyla oluşan teras
bahçelerdir. Bahçede tepeler, tümsekler yapılarak toprak yükseltilir. Ağaççık ve çalılar bu
yükseltilen yerlerde kullanılır. Hatta çimden tepecikler oluşturulur. Bazen büyük saksılarda
ağaç kullanımı da mümkün olmaktadır. Hibrit teras bahçeler görsel etkisi fazla, hareketli ve
eğlenceli bahçeler olup gezinmeye ve rekreasyonel kullanıma uygundur.

Resim 2.6: Hibrit (melez) teras bitkilendirme

Her üç bitkilendirme içinde uygun bitkileri seçerken şu esaslar göz önünde
bulundurulmalıdır.
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Az büyüme,
Yoğun bir kök katmanı oluşturma,
Sürekli ve elastiki form oluşturabilme,
Güçlü köklenme,
Güçlü damar sistemi ve yüksek su depolama kapasitesi,
İnce topraklara tolerans,
Besince fakir topraklar üzerinde iyi rekabet edebilme,
Kuraklığa dayanıklılık,
Güneşli ortamlardan hoşlanma

2.3. Teras Bahçelerde Kullanılabilecek Bitki Türleri
2.3.1. Ağaç ve Ağaççıklar
Toprak derinliği arttıkça, kazık kök tercih edilmemekle birlikte, daha derin kök
yapısına sahip türler kullanılabilir. Bonsai türleri, saksısı çıkartılmadan kullanılabilir.
Bitkilendirmede kullanılabilecek ağaç-ağaçcık türleri, uygulama yapılacak yere göre
değişmekle birlikte aşağıdaki tablodaki gibidir.

Acer negundo,
(Aser negundo)
Dişbudak

Picea orientalis,
(Pisea oryantalis)
Doğu ladini

Taxus sp.
(Taksus sp.)
Porsuk ağacı

Abies balsamea
(Abiyes balsame)
Balsam göknarı

Acer palmatum,
(aser palmatum)
Japon akçaağacı

Betula sp.
(Betula)
Huş ağacı

Malus floribunda
(Malus floribunda)
Süs elması

Pinus sp.
(Pinus)
Çam

Thuja occidentalis
(Tuhuja
oksidentalis)
Mazı

Fraxinus
excelsior
(Fraksinus
ekselsiyor)
Dişbudak

Resim 2.7:Teras bahçelerde kullanılan ağaç ve ağaççıklar
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2.3.2. Çalılar

Berberis sp.
(Berberis sp.)
Kadın tuzluğu

Buddleia davidii
(Budleya davidi)
Kelebek çalısı

Cotoneaster sp.
(Kotonester sp)
Dağ muşmulası

Juniperus sp.
(Juniperus sp.)
Ardıç

Syringa vulgaris
(Siringa vulgaris)
Adi leylak

Viburnum opulus
(Viburnum opulus)
Kartopu

Buxus sp.
(Buksus sp)
Şimşir

Euonymus sp.
(Öonimus sp.)
Taflan

Magnolia stellata
(Magnolya stellata)

Manolya

Carex sp.
(Kareks sp)
Ayak otu

Cordyline sp.
(Kordilin sp)
Kordilin

Ilex sp.
(İleks sp)
Çobanpüskülü

Pyracantha
coccinea
(Pirekanta
kosineya)

Lantana camara
(Lantana kamara)
Çalı mine

Resim 2.8:Teras bahçelerde kullanılan çalılar
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Ateş dikeni

Skimmia
japonica
(Skimmiya
japonika)

2.3.3. Sarılıcı Bitkiler

Clematis
(Klematis)
Yaban asması

Lonicera sp.
(Lonisera sp)
Hanımeli

Campsis radicans
(Kampsis
radikans)
Acem borusu

Wisteria sinensis
(Visterya
sinensis)
Salkım

Polygonum
(Poligonum)
Çobandeğneği

Resim 2.9:Teras bahçelerde kullanılan sarılıcı bitkiler

2.3.4.Yer Örtücüler

Alyssum sp.
(Alisyum)
Kuduz otu

Aster sp.
(Aster)
Yıldız patı

Lampranthus sp.
(Lamprantus)
Acem halısı

Dianthus chinensis
(Diyantus kinensis)
Çin karanfili

Resim 2.10:Teras bahçelerde kullanılan yer örtücüler

2.4. Teras Bahçelerde Ekim-Dikim
2.4.1. Teras Bahçede Çim Alan Tesisi
Teras bahçede çim alan oluşturulurken su ve ısı yalıtımı yapılmış beton zemin üzerine
3 cm kalınlığında 2 numara çakıl serilir. Çakıl yüzey üzerine 60'lık drenaj boruları serilip
etrafı toprak taneciklerinin drenaj deliklerini tıkamaması için keçe ile sarılır. Filtre edilmiş
drenaj sisteminin üzerine 20 cm kalınlığında 5'li karışım (toprak, koyun gübresi, dere mili,
torf ve pomza taşı) bitkisel toprak eklendikten sonra çim tohumu ekimi yapılır. Çim tohumu
kapak toprağı ile kapatıldıktan sonra silindir geçilerek stabil hâle getirilir.
Teras bahçelerde rulo çim kullanılarak daha kısa sürede çim alan elde edilebilir.
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Şekil 2.1: Teras bahçede çim alan tesisi

Resim 2.11: Teras bahçede çim alan

2.4.2. Teras Bahçelerde Dikim İşlemleri
Bitkinin gelişimi için uygun ortamın sağlanması ağacın dikim çukuru boyutları ile
ilişkilidir. Dikim çukurunun alanı, ağacın büyüklüğü ve çeşidine göre değişiklik gösterir.
Dikim çukurunun boyutları belirlendikten sonra, hızlı ve yeterli bir drenajın sağlanması için
çalışmalara başlanmalıdır. Bunun için çukurun tabanına drenaj kanallarına doğru eğim
verilmelidir. Drenajı kolaylaştırmak için tabanı üzerine 7-12 cm kalınlığında kaba çakıl
serilmelidir. Toprak ve çakılın birbirine karışarak drenaj kanalını tıkamasını önlemek için ise
bu iki katman arasına bir fiberglas tabaka yerleştirilir. Drenaj kanalı, dikim çukurunun
köşelerinden birinde yer almalıdır. Köşede konumlandırılırsa tıkanma olduğunda kök sistemi
zedelenmeden veya ağacın yerinden oynatılmasına gerek kalmadan inceleme yapılabilir.
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Bitki Türü
Çim ve bodur bitkiler
Küçük çalılar
3 m boylanan çalılar
10 m boylanan ağaçlar
15 m boylanan ağaçlar

Toprak Derinliği
8 cm
15 cm
35 cm
65 cm
100 cm

Çizelge 2.1:Teras bahçelerde bitki toprak derinliği

Yüzeye Getireceği Yük
5 kg
10 kg
20 kg
30 kg
40 kg

Bitki Materyali
Çim
Köklü bitkiler
1,5 m boylanan çalılar
3 m boylanan çalılar
6 m boylanan ağaççıklar

Çizelge 2. 2: Teras bahçelerinde kullanılan bitkilerin yüzeye getireceği yük

Teras bahçelerde bitkilerin dikildiği toprağın seviyesi döşeme ile aynı seviyede veya
yükseltilmiş olabilir.

Şekil 2.2:Döşeme ile aynı seviyede ağaç hendeği
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Şekil 2.3: Yükseltilmiş bitki kutuları

Bitki dikmek için çatı katmanının altında yeterli derinliğin bulunmadığı yerlerde,
yükseltilmiş bitki kutularına alternatif olarak toprak ılımlı bir tepecik şeklinde 110-120 cm
yüksekliğe kadar eğimlendirilir.

Şekil 2.4: Toprağın tepecik şeklinde yükseltilmesi

Terasların bitkilendirilmesinde alanın büyüklüğü ve substrat kalınlığı yeterli değilse
bitki kapları kullanılabilir.
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Bitki kapları, çeşitli formlarda ve ahşap, metal, beton veya bitki gelişimini
desteklemek için yeteri kadar toprağı tutabilen materyallerden imal edilebilirler. Bu kaplar,
çeşitli özelliklere sahip olmalıdırlar. Bu özellikler, kap içinde yetiştirilecek bitkiye uygun
toprak derinliği ve alanın sağlanması, iyi bir drenaj ve sulama için uygun koşulların
hazırlanması ve kutuların gerektiğinde hareket ettirilebilir şekilde tasarlanmasıdır.

Resim 2.12:Teras bahçelerde kullanılan bitki kapları

Teras bahçeler bitlendirilirken bu amaçla çeşitli malzemelerden üretilmiş aksesuarlar
da alanın büyüklüğüne uygun olarak kullanılabilir.

Resim 2.13:Teras bahçe aksesuarları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek faaliyeti gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bahçenizde sulama ve drenaj sistemi
kurduğunuz alanda teras bahçeniz için
toprak tabakası oluşturunuz.

 Alandaki toprağın mevcut durumunu
inceleyiniz.
 Alandaki toprağınızı bitkilendirmek için
uygun hâle getiriniz.
 Alanınızdaki toprak tabakasının
bitkilendirme için uygun kalınlıkta olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Teras bahçenizin hangi tür
bitkilendirmeye uygun olacağına karar
veriniz.

 Bahçenizdeki toprak tabakasının yoğun
veya seyrek bitkilendirmeden hangisi için
uygun olacağını değerlendiriniz.
 Bahçenizde ne tür bitkiler kullanacağınıza
karar vererek bitkilendirme için bir tasarım
hazırlayınız.

 Bitkilendirme materyallerinizi temin
ediniz.

 Bahçenizde ekim-dikimi yapınız.

 Çalışırken güvenlik önlemleri alınız.

 Bitkilendirme materyallerinizi nereden
temin edeceğinize karar veriniz.
 Materyalleriniz için en uygun dikim
zamanını belirleyiniz.
 Çalışma alet ve ekipmanlarınızı
hazırlayınız.
 Toprak tabakasının yeterli olmadığı
bitkileriniz için dikim kapları temin ediniz.
 Ekim-dikim için gerekli alet ve
ekipmanlarınızı hazırlayınız.
 Ekim-dikim işlemlerini yapınız.
 Dikim çukurlarının uygun derinlikte
olmasına dikkat ediniz.
 Sulama yapınız.
 İş elbisenizi giyiniz.
 Eldivenlerinizi giyiniz.
 Kesici ve delici aletlerle çalışırken
kullanma talimatlarına uyunuz.
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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.

( ) Drenaj kanalı, dikim çukurunun köşelerinden birinde yer almalıdır.

2.

( ) Terasların bitkilendirilmesinde alanın büyüklüğü ve substrat kalınlığı yeterli
değilse bitki kapları kullanılabilir.

3.

( ) Terasta havuz bulunuyorsa havuzda su bitkileri kullanılabilir.

4.

( ) Ekstansif (seyrek) bitkilendirme derin topraklarda uygulanır.

5.

( ) Bitkinin gelişimi için uygun ortamın sağlanması ağacın dikim çukuru boyutları ile
ilişkilidir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

6.

Teras bahçelerde bitkilerin dikildiği toprağın seviyesi ...................... ile aynı seviyede
veya yükseltilmiş olabilir.

7.

Teras bahçeler bitkilendirilirken bu amaçla çeşitli malzemelerden üretilmiş
..................... da alanın .................... uygun olarak kullanılabilir.

8.

Teraslar, altında bulunan yaşam alanının etkisiyle ............... ve bazen de ...................
etkisi altındadırlar.

9.

........... ................., çeşitli formlarda ve ahşap, metal, beton veya bitki gelişimini

desteklemek için yeteri kadar toprağı tutabilen materyallerden imal edilebilirler.
10.

Bitki dikmek için toprak katmanının altında yeterli derinliğin bulunmadığı yerlerde,
........................ bitki kutularına alternatif olarak toprak ılımlı bir tepecik şeklinde
.................. cm yüksekliğe kadar eğimlendirilir.
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
11.

Aşağıdakilerden hangisi teras bahçelerde kullanılan ağaçlardan biri değildir?
A) Dianthus chinensis
B) Acer negundo
C) Picea orientalis
D) Thuja occidentalis
E) Malus floribunda

12.

Aşağıdakilerden hangisi teras bahçelerde kullanılan sarılıcı bitkilerden biridir?
A) Aster sp.
B) Viburnum opulus
C) Cotoneaster sp.
D) Lonicera sp.
E) Buxus sp.

13. Teras bahçelerde küçük çalılar için gerekli olan toprak derinliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 8 cm
B) 15 cm
C) 35 cm
D) 65 cm
E) 100 cm
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Uygulama yöntemine göre teras bahçesinin sulama ve drenajın sistemlerini kurarak
projeye uygun teras bitkilerinin ekim-dikimini yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Teras bahçeniz için uygun sulama sistemini seçtiniz mi?
Teras bahçenize kuracağınız sulama sistemi için gerekli
malzemeleri temin ettiniz mi?
3. Sulama sistemini kurdunuz mu?
4. Teras bahçeniz için uygun drenaj sistemini seçtiniz mi?
5. Teras bahçenize kuracağınız drenaj sistemi için gerekli
malzemeleri temin ettiniz mi?
6. Drenaj sistemini kurdunuz mu?
7. Teras bahçenizde bitkilendirme için uygun kalınlıkta toprak
tabakası oluşturdunuz mu?
8. Teras bahçenizin bitkilendirmesi için gerekli materyalleri temin
ettiniz mi?
9. Teras bahçenizde ekim işlemi yaptınız mı?
10. Teras bahçenizde dikim çukurlarını uygun ölçülerde açtınız mı?
11. Toprak tabakası yeterli olmayan bitkileriniz için dikim kapları
temin ettiniz mi?
12. Dikim işlemlerini de tamamlayarak teras bahçenizi yaptınız mı?
1.
2.

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
11
12
13
14

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
toprak
keçe, kum, çakıl
vejetasyon, kök
damla sulama
paslanmaz
D
C
E
C

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

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
döşeme
aksesuarlar,
büyüklüğüne
sıcaklığın,
soğuğun
bitki kapları
yükseltilmiş, 110 120

11
12
13

A
D
B

34

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


www.aves.istabnul.edu.tr 16/05/2016-08:51



www.ankaraarşivi.atilim.edu.tr 16/05/2016-09:00



www.bahceduzenlemesi.net 16/05/2016-11:32



www.catider.org.tr 16/05/2016-21:18



www.peyzaj.org/teras-bahceleri 16/05/2016-08:54



www.platipp.eu 17/05/2016-19:18



www.gtpoulsen.dk 17/05/2016-19:04

35

