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ALAN

Bahçecilik

DAL / MESLEK

Peyzaj

MODÜLÜN ADI

Proje Okuma

Proje okumada projeye uygun olarak inşa, mimari yapı
elemanlarının ve zirai unsurların arazideki yerlerinin işaretlenerek
MODÜLÜN TANIMI
doğru bitki tür ve çeşitlerinin belirlenmesi konularının anlatıldığı
öğrenme materyalidir.
SÜRE

40/ 24

ÖN KOŞUL

Ön koşul yoktur.

YETERLİLİK

Projeyi uygulamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında projenin araziye aplikasyonunu
ölçeğe uygun yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Projeye uygun inşa ve mimari yapı elemanlarının arazideki
yerlerini işaretleyebileceksiniz.
2. Projeye uygun olarak zirai unsurlarının arazideki yerini
işaretleyebileceksiniz.
3. Doğru olarak projedeki bitki tür ve çeşitlerini
belirleyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf ve sera
Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar, mikroskop, internet, yazı tahtası vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları ölçmek
amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile
değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde peyzaj çalışmalarının amacı insanlar için kentsel ve kırsal alanlarda
kültürel, ekonomik ve estetik yönden güzel, kullanışlı bir yaşama ortamı sağlamaktır.
Son zamanlarda yeryüzündeki doğal kaynakların maruz kaldığı istismar ve
yağmacılığı önlemek amacıyla yapılan geniş kapsamlı çalışmaları peyzaj planlaması olarak
adlandırıyoruz. Bu işlemleri yapan kişilere de peyzaj mimarı diyoruz. Peyzaj mimarlığı
bölge plancısı, mimar, orman mühendisi gibi meslek dalları ile birlikte yürümektedir.
Nitekim teknolojik gelişmelerin değişen hayat şartlarının çevremiz üzerindeki etkisi
bahçe sanatı kavramını yani peyzaj mimarlığı kavramını daha da yükseltmiştir. Bunun için
de diğer meslek ve sektörler arasında bağlayıcı hâline getirmiştir.
Günümüzde sıradan olan herhangi bir evin ya da alanın bile bir peyzaj düzenlemesi
olduğunu fark etmişsinizdir. Fakat bu küçük düzenlemelerin bile ortamın havasını nasıl
değiştirmiş olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir.
Siz bu modül ile peyzaj mimarlığının esas temellerini alacaksınız. Çevrenizde ya da
kendi bahçenizde bir peyzaj düzenlemesi yapabileceksiniz. Daha sonra alacağınız eğitim ile
de peyzaj mimarı olarak projelere imza atabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FALİYETİ-1
AMAÇ
Projeye uygun
işaretleyebileceksiniz.

inşa

ve

mimari

yapı

elemanlarının

arazideki

yerlerini

ARAŞTIRMA


Projenin araziye aplikasyonu sırasında meydana gelebilecek sorunları belirterek
çözüm yollarını araştırınız.

1. PROJE OKUMA
1.1. Peyzaj Planlamasında Temel İlkeler
Peyzaj çalışmalarının temel amacı şehir içinde ve kırsal alanlarda, kültürel ve estetik
yönden yararlı, kullanışlı mekân veya yaşama ortamı sağlamaktır.
Peyzajda mekân iç mekân ve dış mekân olmak üzere ikiye ayrılır. İç mekânı mimar
düzenlerken dış mekânı ise peyzaj mimarı düzenler. Dış mekân planlaması zihinde
güzellikler oluşturma sanatıdır.
Bu sanatta estetik ve güzellik çok önemli unsur olsa da fonksiyonelliği de aynı
derecede önemlidir. Amaç olarak insanı temel alarak çevreyi kabul eden çevre düzenleme
çalışmaları, diğer fiziksel tasarım çalışmaları gibi mevcutta var olmayan yeni ve yararlı
mekânları oluşturmayı amaçlayan etkinliklerdir.
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Fotoğraf 1.1: Peyzaj düzenlemesi

Peyzaj planlamalarında belirli bir kaide ve formül yoktur. Yalnız uygulanan kurallar
vardır. Günümüzün sosyal, ekonomik ve kültürel şartları bu kuralların ışığı altında özgür
düşünce ve duygularla değerlendirerek bir eser ortaya çıkarmaya çalışır.
Peyzaj planlamalarında dikkate alınacak genel kuralları şöyle özetleyebiliriz:


Teknik

Peyzaj sanatında teknik esas ve kurallara uyma gerekliliği vardır. Arazinin seçimi,
kazı, dolgu ve meyil oranları, spor alanlarının düzenlenmesi, teras duvarlarının inşası,
basamakların hesaplanması teknik esaslara bağlı olarak yapılır.

Fotoğraf 1.2: Tekniğine uygun olarak yapılmış bir peyzaj uygulaması
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Teknik ve ilmi esaslar bitki materyalinin kullanış olanaklarını aşağıda bahsedilen
ekolojik faktörler belirler:










Toprak: Bitkilerin toprak istekleri çok farklılık gösterir. Genel olarak
kumlu, killi, tınlı, kireçli, humuslu, asidik, nötr ve alkali toprakları seven
bitki tür ve cinsleri mevcuttur.
Isı: Her bitki türünün gelişmesini normal olarak devam ettirmesi için
ortalama, maksimum ve minimum ısı derecelerine ihtiyaçları vardır. Isı
dereceleri eğer bu değerlerin dışına çıkarsa bitki yaşamanı sürdüremez ve
bir süre sonra ölür.
Işık: Bitkiler genellikle bol ışıklı, ışıklı, yarı gölge ve gölge yerleri tercih
eder.
Su ve yağış: Bitkiler su ihtiyaçlarını yağış ve sulama suyu ile karşılar.
Bitki gelişmesinde havanın nispi neminin ve taban suyu seviyesinin
büyük etkisi vardır.
Rakım ve yükseklik: Bazı bitkiler yalnız yüksek rakımlarda yetişirken
bazılar ise hem alçak hem de yüksek rakımlarda yetişir.
Hastalık ve zararlılara dayanıklılık: Peyzajda kullanılan bitkilerin
hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olması istenilen özelliklerdendir.

Statik ve Konstrüksiyon

Peyzaj çalışmalarında uygulanan mimari yapı elemanlarının statik ve konstrüksiyon
esaslarına uygun olarak hesaplanıp inşa edilmesi gerekir. Mimari yapı elemanlarının taşıyıcı
kısımları, üzerinde taşıdıkları materyalin yükünü taşıyabilecek hacim ve ölçüde olmalıdır.
Örnek verecek olursak çok ince demir sütunlar üzerine ağır ve hacimli ahşap kirişler
yerleştirilerek yapılan bir pergola, statik hesaplarına uygun olsa da görünüş bakımından
emniyet ve huzur verici değildir.

Fotoğraf 1.3: Statiğe uygun yapılmış bir pergola
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Mimari yapı elemanlarında taşınan kısımların taşıyıcı kısımlarına göre daha zayıf ve
hafif görünüşlü olması gerekir. Ağır ve hacimli kitlelerin zayıf kitlelere yükletilmesi statik
kurallarına göre olsa da görünüş bakımından huzur ve rahatlatıcı bir his uyandırmaz.


Sitüasyon (Çevreye Uygunluk)

Her çevre kendi bünyesine, karakter ve fizyonomisine uygun obje ve elemanları daha
kolay kabul eder. Çevreye yabancı görünen canlı ve cansız her türlü yapı elemanı genellikle
yadırganır. Bu elemanlar çevreleri ile hiçbir zaman uygun bir uyum ve harmoni meydana
getirmez.

Fotoğraf 1.4: Çevreye uyumlu bir konut

Örneğin ılıman ve her mevsim bol yağış alan Doğu Karadeniz bölgesinde palmiye,
yukka, kaktüs gibi sıcak ve kurak çöl iklimlerine ait bitkilerden oluşan bir bahçe tesis etmek
teknik yönden mümkün olsa da çevreye uygunluk yönünden yanlıştır.
Peyzaj çalışmaları birbirinden fizyonomi bakımından çok farklı olan iki farklı çevre
içinde meydana gelir. Bunlardan birincisi tabiattan uzak yoğun bir teknik ve kültürün hüküm
sürdüğü şehir hayatında uygulanan kentsel peyzajdır. Diğeri ise insanla tabiatın iç içe
yaşadığı kır hayatı kırsal peyzajdır.
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Fotoğraf 1.5: Kentsel peyzaj uygulaması

Fotoğraf 1.6: Kırsal peyzaj

Sonuç olarak peyzaj çalışmalarında mimari ve inşa tesislerinin şekil ve ölçüsü,
materyalin cinsi, karakter ve renginin önce çevreleri ile daha sonra kendi aralarında uyum
sağlamaları gerekir.


Proporsiyon

Peyzaj düzenlemelerinde düzenlemeyi meydana getiren kısımlar arasındaki uyum ve
orana proporsiyon adı verilir. Bütün hâlindeki bu düzenlemenin bölümleri arasındaki kitle,
satıh ve hacim bakımından güzel bir ahenk var ise düzenleme iyi bir proporsiyona sahiptir
denilebilir.

Fotoğraf 1.7: Proporsiyona aykırı bir uyguluma
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Örneğin; belli bir yüzölçümüne sahip olan bir arsada inşa edilmiş ev, garaj, teras,
havuz, yollar, ağaç ve çalı grupları, çim saha ve çiçek parterleri arasında kitle, satıh ve hacim
bakımından uyumlu bir oranın tespit edilmesi şarttır.
Park ve bahçe sahalarının tamamını büyük ağaç gruplarına ayırmak, çim saha ve çiçek
parterlerine yer vermemek proporsiyon bakımından hatalıdır.
Park ve bahçelerin büyük bir kısmına ağaç ve çalı grupları, çim alanları ve çiçek
parterleri için yeşil yapı elemanlarının hâkim olması gerekir. Eğer mimari ve inşa elamanları
(bina, teras, havuz, yol, duvar, merdiven vb.) kitle ve satıh bakımından yeşil yapı
elemanlarından çok fazla ise bu durum proporsiyona aykırıdır.
Proporsiyon ile ölçüyü birbirine karıştırmamak gerekir. Bir bahçedeki havuz, teras ve
yollar fonksiyon bakımından normal ölçülerde olabilir. Ancak bu bölümler arasındaki ölçü
oranı yani proporsiyonu iyi olmayabilir.
Peyzajda iyi bir proporsiyon bilgisi peyzaj planlamacısının deneyimi ve tecrübesi ile
yakından ilgilidir. Zira iyi ve uyumlu bir proporsiyon her planlamacının tecrübe, his ve
duygularını yansıtan orijinal buluşudur.


Denge

Dengenin oluşumunu sağlayan araç eksen (aks) dir. Eksen aynı yöndeki iki veya daha
fazla noktaları birleştiren yüzey veya çizgi hâlindeki plan unsurudur.
Eksenin sağ ve solunda bulunan elemanların birbirlerinin aynı ya da farklı olması iki
çeşit dengeyi meydana getirir. Her iki denge de tabiatta mevcuttur.


Formal denge: Hacim ve kitle bakımından benzer yapı elemanlarının bir
eksenin iki tarafına eşit uzaklıkta dizilmeleri ile ortaya çıkan
görünümdür. Çam, Sedir, Ladin, Göknar gibi iğne yapraklı ağaç
türlerinde formal denge mevcuttur.

Fotoğraf 1.8: Formal denge
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İnformal denge: Eksenin her iki tarafında aynı büyüklük ve şekle sahip
olmayan, fakat eşit dikkat çeken ve görünen objelerin dizilişi ile elde
edilir. Birçok dağınık taçlı ağaç ve çalılarda informal denge mevcuttur.

Fotoğraf 1.9: İnformal hazırlanmış havuz

Peyzaj sanatında her iki denge de kullanılır. Fakat başarı oranı çok yüksek ve
uygulaması kolay olan formal denge daha çok kullanılır. İnformal dengenin başarılması daha
zordur ancak ilham vericidir.


Dikkat Çekme (Vurgu)

Peyzaj planlamalarında her düzenlemenin bir görüş noktasının bulunması ve bu
noktaya vurgu ile dikkat ve ilginin çekilmesi gerekir. Düzenlemede vurgu veya dikkati
çekme genellikle hacim, çizgi ve renk bakımından keskin kontsrastlar meydana getirerek
sağlanır. Böylece gözlemcinin dikkatini çekmek için zaman zaman daha kuvvetli ve ilgi
çekici elemanlar yerleştirilir.
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Fotoğraf 1.10: Havuzun vurgulanması

Örneğin koyu yeşil ve sık dokulu konifer ağaç gruplarının önüne seyrek dokulu açık
yeşil renkli bir huş ağacı dikilerek basit bir vurgu elde edilir.


İfade Kudreti

Peyzaj çalışmalarında kullanılan malzemenin çeşidi planın şekli ve ifade kudreti
üzerinde etkili olur. Kullanılan malzemenin çeşidine göre peyzaj planlamaya özel bir ifade
ve şekil kazandırır.
Örneğin; taş devamlılık ve dayanıklılığı, ahşap narinliği ve hafifliği, demir inceliği ve
kuvvetliliği ifade eder.
Kaya bahçelerinde kullanılacak tabii kaya parçalarının benzerlerini betondan inşa
ederek aynı ifadeyi sağlamak imkânsızdır. Bahçede parter ve vazoları gerçek çiçek yerine
suni çiçeklerle süslemek his ve duyguları aldattığından ifade kudretini yok eder.


Renk ve Renk Harmonisi

Peyzaj düzenlemelerinde yapı elemanlarının düzeni ve kompozisyonunda renk, önemli
unsurlardan biridir. Düzenlemede renklerin uygun olarak seçilmesi, kompozisyonun tümüne
büyük bir değer ve ifade kazandırır.
Renkler bir hat veya çizgiye vurgu yaparak düzenlemenin merkezine dikkati çeker ve
ona anlam kazandırır. Renkler hayata canlık ve gerçeklik getirir. Renksiz hayat soluk ve
kasvetli olur.
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Şekil 1.1: Renk skalası

Renklerin tanınması ve doğru kullanılması için çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır.
Prange sistemine göre renkler şu şekilde sınıflandırılır:


Birinci renkler (ana renkler): Sarı, kırmızı ve mavi renklerdir. Bütün
renkler bu renklerin değişik şekilde karıştırılması ile elde edilir

.

Şekil 1.2: Ana renkler



İkinci renkler: İki ana rengin birbirleri ile eşit oranda karıştırılmaları ile
elde edilen renklere ikinci renkler denir. İkinci renkler turuncu, mor ve
yeşil olmak üzere üç tanedir.

Birinci ve ikinci renkler olan altı renge genellikle standart renk adı verilir.

Şekil 1.3: İkinci renkler



Ara renkler: Birinci ve ikinci renklerin eşit olarak karıştırılmalarından
elde edilirler. Altı ara renk vardır. Bunlar mavi-yeşil, mavi-mor, kırmızımor, kırmızı-turuncu, sarı-turuncu ve sarı-yeşildir.
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Şekil 1.4: Ara renkler



Sıcak renkler: Sarı, turuncu ve kırmızı renklere parlak ve aydınlatıcı
olduklarından sıcak renkler denir. Sıcak renkler titreşim ve radyasyon
bakımından soğuk renklere göre daha dikkat çektiklerinden uzaktan
çabuk seçilirler. Bu özelliklerinden dolayı bu renklere yakınlaştırıcı
renkler de denir. Sıcak renkler insanlar üzerinde yakınlaştırıcı etki yapar.

Şekil 1.5: Sıcak renkler



Soğuk renkler: Yeşil, mavi, mor renkler durgun ve uzaklaştırıcı
olduklarından soğuk renkler adını alır. Işık etkileri sıcak renklere göre
daha zayıf olduğundan ve insanlar üzerinde uzaklaştırıcı etki
yaptıklarından uzaklaştırıcı renkler de denir.

Şekil 1.6: Soğuk renkler



Nötr renkler: Siyah, beyaz ve gri renkler nötr renkler olarak
isimlendirilir.

Şekil 1.7: Nötr renkler

Peyzaj düzenlemelerinde renk harmonisi veya uyumunu şöyle açıklayabiliriz:
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Uygun renk harmonisi:

Tek renkli harmoni: Bir rengin farklı ton ve şiddetlerinde
kullanılmasıdır.

Benzer renklerin harmonisi: Renk skalasında birbirine çok yakın olan
renk kombinasyonlarıdır. Örneğin turuncu, sarı-turuncu ve sarı renklerin
bir arada kullanılmasıdır.



Kontrast renk harmonisi:

Tamamlayıcı harmoni: Renk skalasında birbirinin tam karşıtı olan
renklerin kombinasyonudur. Örneğin sarı-mor, mavi-turuncu, kırmızıyeşil vb.

İkili tamamlayıcı harmoni: İki yakın renk ile kendi tamamlayıcı
renklerin kullanılmasıdır. Örneğin mor, kırmızı-pembe, sarı, sarı-yeşil vb.
Kullanılan bu renkler arasında bir rengin baskın olması gerekir.

Ayrı şekilde tamamlayıcı harmoni: Ana veya ara renklerle bu renklerin
her iki tarafındaki yardımcı renklerin kombinasyonudur. Örneğin mor ile
sarı-turuncu ve sarı yeşil renkler

Üçlü harmoni: Pranga sistemindeki renk skalasında üçgen meydana
getiren renklerin kombinasyonudur. Örneğin, mor-turuncu-yeşil veya
sarı-kırmızı-mavi gibi renklerdir.

Renklerin insan psikolojisine yaptığı bazı etkiler vardır. Bu etkileri kısaca şöyle
açıklayabiliriz:







Kırmızı: Kuvvetli, dinamik ve hareketli bir renktir. Uzun süre seyredildiğinde
insanda gerginlik oluşturur. Bunun içinde hastane bahçeleri gibi psikolojik
duyarlılığı olan mekânlarda sınırlı kullanılmalıdır.
Turuncu: Dinamik olmayan bir renktir. Sıcak ve ferah bir duygu uyandırır.
Uzun süre seyredilmez, rahatsızlık verir.
Sarı: Sevinç uyandırıcı, ferahlatıcı ve rahatlatıcı bir renktir. Sürekli
seyredildiğinde insan üzerinde olumu etki yapar.
Yeşil: Dinlendirici, ferahlık veren bir etkisi vardır. Hayatı ve canlılığı temsil
eder.
Mavi: Sınırsızlığın ve sonsuzluğun sembolüdür. Koyu mavi güzel bir fon
oluşturur. Kompozisyonda diğer renklerin tamamlanmasına yardım eder.

Bitki kompozisyonunda renklerin çeşitli dozlarda ve düzenlerde kullanılması
mümkündür.
Bu düzenlemeleri 3 grupta toplayabiliriz:


Polikrom renk kompozisyonu: Peyzaj çalışmalarında çok sayıda değişik
renkli objelerin kullanılmasıdır. Modern peyzaj mimarisinde polikrom renk
kullanılır. Ancak renk seçiminde ölçü ve dozun iyi ayarlanması gerekir.
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Monokrom renk kompozisyonu: Dar mekânlarda monotonluğun ifadesidir.
Tek rengin tonlarını kullanmak sureti ile elde edilir.
Doğal renk kompozisyonu: Tabii yeşil örtünün meydana getirmiş olduğu
sayısız renk kombinasyonlarından ilham alınarak çalışılır. Sanatçı his ve
duygularını kompozisyonda dile getirir.

Renk kombinasyonunda dikkate alınması gereken diğer hususlar ise şunlardır:









Düzenlemede kullanılacak renklerin çevre peyzajındaki renklerle uyumlu
olması gerekir.
Sıcak bölgelerde sıcak, soğuk bölgelerde soğuk renkler kullanılmalıdır.
Renk çeşidi ve dozları çok iyi tespit edilmelidir.
Renkleri kullanırken ışık ve gölge durumuna, objelerin renkleri yansıtma
özelliklerine dikkat edilmelidir.
Renk etkisi oluşturmak için tek tür çiçekler büyük gruplar hâlinde kullanılmalı,
ancak kırmızıya fazla yer verilmemelidir.
Üç veya daha fazla renk kullanılacaksa renklerden biri daima baskın olmalıdır.
Beyaz ve ara renkleri karıştırarak bütün renkler bir arada kullanılabilir.
Ara renkler ana renkleri bağlamada ve geçişleri sağlama da kullanılmalıdır.

1.2. Projenin Araziye Aplikasyonu
Bir peyzaj planlamasında kesin proje tamamlandıktan sonra bu projenin
uygulanmasına geçilir. Uygulama planının araziye geçirilmesinde çeşitli karakterlerdeki yapı
elemanlarının tesisi söz konusudur. Bunları ana hatları ile aşağıdaki şekilde anlatabiliriz:
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Şekil 1.8: Araziye uygulanacak bir proje örneği



Mimari ve inşa işleri:

Peyzaj planlanması tamamlanmış olan alanın içinde yer alacak olan büyük mimari ve
inşa işleri alanın yeşil elemanları düzenlenmeden önce yapılmalıdır. Eğer peyzaj
planlamasının yapılacağı alanda inşaat işleri bitmemiş ise mekân düzenlemesine ait işlere
geçilmemelidir.

Fotoğraf 1.11: Peyzaj çalışmasının ilk aşaması
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Arazi hazırlığı ve planın araziye geçirilmesi:

Estetik, dekoratif ve fonksiyonel bir mekân düzenlemesine başlanan bir sahada bütün
inşa ve mimari yapı elemanlarının yer aldığı kısımları ortaya çıkarmak için arazinin
ölçülmesi, toprağın tesviyesi, drene edilmesi ve sınırlandırılması gibi işler için arazi
hazırlığına ihtiyaç vardır.
Arazi tesviyesi, teraslama, dolgu ve kazı işleri imkânlara göre çeşitli alet ve
makinelerle gerçekleştirilir.

Fotoğraf 1.12: Planın projeye geçirilme çalışması

Araziye bu şekilde son biçim verildikten sonra plan içerisinde yer alan yolların araziye
geçirilmesine başlanır. Plandaki yolların araziye geçirilmesinde geniş yollar için yolun iki
kenarı esas alınır. Bu kenarlar çift kazıklarla belirlenir. Dar yollar ise yolun bir kenarını yine
kazıklar yardımı ile işaretleyerek belirlenir.
Alan içerisinde çeşitli hatların ve sahaların belirlenmesinde birden fazla kazık
kullanılır. Bu kazıkların birbirleri ile karışmaması için ayrı renklerde kazıklar kullanılır.
Toprağın işlenmesi, hazırlanması, işlenmesi ve meliorasyonu: 4 önemli konu ile bunu
açıklayabiliriz:



Toprak hazırlığını ilgilendiren konulardan biri yollarla ilgili kazı ve
dolgulardır. Yol genişliği esas alınarak arazi üzerindeki bütün engeller
kaldırılır. Toprağın yüzü, diri örtüden ve kaba materyalden temizlenir.
Toprak hazırlığını gerektiren önemli bir konu da arazinin yapısının
biçimlendirilmesi ile ilgili teraslamalar ve suni olarak oluşturulacak olan
yüksekliklerdir. Teraslama meyilli arazilerde düzlükler elde etmek için
ihtiyaç duyulan arazi hazırlığıdır. Düz arazilerde ise monotonluğu
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gidermek için teraslamanın aksine toprak yığarak tepecikler meydana
getirilir.

Fotoğraf 1.13: Toprağın işlenmesi








Toprak hazırlığını gerektiren diğer konu da fazla ıslanan ya da taban
suyunun yüksek olduğu alanlarda topraktaki suyun drene edilmesi veya
toprağın kurutulmasıdır. Bunun için peyzaj uygulanacak alanda drenaj
sisteminin kurulması gerekir. Planlanan alanda bu gibi yerler varsa
buralara tekniğine uygun bir drene sisteminin projelendirilmesi ve bunun
mutlaka uygulanmasıdır.
Toprak işlemesinin çim alanları ve çiçek parterleri topraklarını
ilgilendiren en önemli konu krizmadır. Krizma 1-3 bel derinliğinde ve
belirli bir sistem içinde uygulanan toprak işlemedir. Krizma ile çeşitli
derinlikteki toprak tabaksının gevşetilmesi, toprağın su ve hava
kapasitesinin artırılması ve güneşlenmesi sağlanarak çeşitli türdeki
fidanların gelişmesi için iyi bir toprak hazırlanmış olur.
Toprak işlemesinin diğer bir şekli de alanın çeşitli derinlikteki pulluk,
rotovatör veya frezelerle yapılmasıdır.

Yeşil yapı elemanlarının genel tesis tekniği: Peyzaj alanlarının toprak
hazırlığı ve toprak işlenmesi tamamlandıktan sonra yeşil yapı elemanlarının
sahaya getirilmesi ve yerleştirilmesi gerekir. Bu bakımdan değişik çeşitlerde
olan yeşil elemanların tesis tekniğine ait genel esaslar sırasıyla aşağıda
verilmiştir:


Dikimler:

Değişik küme veya gruplar hâlinde dikilecek olan ağaç, ağaççık ve sarmaşıklar için
genel olarak bir fidan çukuru açmak gerekir. Çukurların yerleri uygulama planında
işaretlenmiş olan gövde yerlerine göre ve birer küçük kazık ile belirlenir. Kazıkların üzerine
bitki isminin yazıldığı kâğıtların bırakılmasında yarar vardır.
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Fidan çukurlarının büyüklüğü fidanların türüne, yaşına, boyuna, kök büyüklüğüne
hatta fidanların köklü ya da köklü olmasına göre değişir. Çoğunlukla ağaç, ağaççık ve çalı
türlerinin fidanları için çukurların genişliği kök sistemi çapının 2 katı, kök uzunluğunun da
1,5 katı olmalıdır. Böylelikle fidan köklerinin yanlara ve derinlere kolayca yayılması ve
gelişmesi sağlanmış olacaktır.

Şekil 1.9: Fidan dikimi aşamaları

Fidan çukurlarına bir miktar yanmış ahır gübresi verilmesi gerekir. Hafif kumlu ve
ağır killi topraklarda toprağın fiziksel yapısını düzeltmek ve besin maddece takviye etmek
amacı ile gübre verilir.
Dikimlerde ister topraksız ister topraklı fidan kullanılmış olsun dikim sırasında fidan
köklerini aralarında hava kalmayacak şekilde harç toprağı ile besleyerek iyice
sıkıştırılmalıdır. Dikim yapıldıktan sonra fidanlara mutlaka can suyu verilmelidir. Fidanların
rüzgârlardan etkilenmemesi için 1/3’lük kısmı toprağa girecek şekilde kazık ile desteklenir.
Plantasyon zamanının bölgesel koşullara göre sonbahardan ilkbahara kadar hafif
yağışlı, rutubetli, bulutlu ve rüzgârsız günlerde yapılmasına dikkat edilmelidir.
Bunların dışında çiçek tarhlarına çiçek fidelerinin, soğan veya yumrularının dikilmesi
de söz konusudur. Fidelerin, soğan ve yumruların dikimi için çiçek tarhı alanının işlenerek
gübrelenmesi gerekir. Bu takdirde fidelerin dikimi türlere göre belirli aralıklarla ve derinlikte
plantuvar yardımı ile gerçekleşir.
Soğanlı ve yumrulu çiçekler için ayrı bir toprak hazırlığı ve işlenmesi ile dikim
zamanı, derinliği ve mesafesi uygulanır.
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Soğanlı ve yumrulu çiçeklerin dikilecekleri yerde durgun su ve drenaj probleminin
ortadan kaldırılması gerekir. Kumlu, geçirgen, humuslu ve gübreli iyi işlenmiş bahçe toprağı
hazırlanmalıdır. pH değeri 7 olan topraklar en ideal olanlarıdır.
Genel bir kural olarak dikimler ilkbaharda çiçek açan ve kış soğuklarına dayanıklı
soğan ve yumrular için sonbahar, kış soğuklarına dayanıksız ve yazın çiçek açan soğan ve
yumrular için ilkbahardır.

Fotoğraf 1.14: Soğanlı çiçeklerle elde edilmiş bir peyzaj görüntüsü

Önemli türlere göre dikim zamanını şöyle verebiliriz:
o
o
o

Ekim-kasım aylarında; Manisa lalesi, safran, sümbül, iris, nergis,
düğün çiçeği ve laleler
Şubat-mart aylarında; Yumrulu begonya, glayöl, zambak ve
sümbülteber
Mart-nisan aylarlında; Kana ve yıldızlar

Şekil 1.10: Güz soğanlarının dikim derinliği
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Şekil 1.11: Bahar soğanlarının dikim derinliği

Dikim derinliği aralık ve mesafesi de soğan ve yumru büyüklüğünün 2-3 katı olarak
yapılmalıdır. Buna göre laleler 10-15 cm derinliğinde 6-12 cm aralıkla, sümbüller 13-17 cm
derinliğinde 5-15 cm aralıkla dikilmelidir.


Ekimler:

Park ve bahçe alanlarında tohum ekimi daha çok çim alanları ve çiçek tarhları için söz
konusudur. Çiçek tohumlarının ekimi için tarh toprağının daha önceden iyice işlenmiş ve
gübrelenmiş olması gerekir. Çiçek tohumları daha küçük olduğundan bunların ekiminde
daha dikkatli olmak gerekir.
Çim alanı olarak seçilmiş toprak 2-3 bel derinliğinde çok iyi işlenir. Çürümüş ve
yanmış ahır gübresi verilerek tekrar toprak ile karıştırılır ve toprak tesviye edilir. Toprağın
üzerine 5-10 cm kalınlığında elekten geçirilmiş ince bir gübre tabakası yayılır. Daha sonra
150-200 kg’lık bir merdane ile toprak bastırılır ve tesviye edilir. m2’ye atılacak tohum
miktarı 50-60 gramdır. Çim tohumları genel olarak 10-12 günde çimlenerek toprak yüzüne
çıkar.
Çimlerin ilk kesimi 5-10 cm boya ulaştıkları zaman yapılır. Yeni ekilmiş çim
sahalarında ilk iki kesim mutlaka keskin ağızlı bir tırpanla yapılmalıdır. 3. Kesimden sonra
normal şekilde ve makinelerle yapılır. Çimlerin kesimi çeşide ve özelliğe bağlı olarak 10-12
günde bir veya ayda bir yapılmalıdır.
Çim alanlarının bakım önlemleri arasında yabani otların ayıklanması, kuruyan ya da
seyrek çim yerlerinin tamamlanması ve ıslak topraklarda çim köklerinin çürümesini önlemek
için havalandırılması ve gübrelenmesi gelir.
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Fotoğraf 1.15: Projenin tamamlanmış hali



Yeşil yapı elemanlarının ilk bakım tekniği: Sulama, gübreleme ve budama
yapılması gereken ilk işlerdendir.






Sulama: Dikimi yapılan fidanların çabuk gelişmesini sağlamak için
sulamaya dikkat etmek gerekir. Kuraklığa dayanıklı ağaç ve ağaççıkların
ilk sulamaları oldukça önemlidir. Kökleri yeteri derinliğe ulaştıktan sonra
bunların sulanmasına genel olarak ihtiyaç olmaz. Çim alanları
yeşilliklerini ve güzelliklerini düzenli sulama ile sağlar. Çitler,
sarmaşıklar ve çiçekler için de sulama şarttır. Ancak yapılacak olan
sulamaların yeteri kadar olmasına dikkat edilmeli; fazla su
verilmemelidir.
Gübreleme: Çiçek açan süs bitkilerinden bol çiçek almak için yılda en az
bir kez gübrelenmeleri gerekir. Çim alanlarının yeşilliği ve sıklığı
yapılacak olan gübrelemenin bol yapılmasına bağlıdır. İyi yanmış ahır
gübresinin yanında ürün şerbeti, kemik ve kan tozu ile suni gübrelerden
yararlanılır.
Budama: Dikimleri tamamlanmış olan çeşitli boy ve türdeki fidanların
genel olarak haziran ayına kadar sürmeleri beklenir. Bu zamana kadar
sürmeyen fidanların ise yeniden budanması gerekir.
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1.3. Peyzaj Tesisine Ait İnşa ve Yapı Elemanları
1.3.1. Aydınlatma Tesisleri
Park ve bahçelerde arazi tesviye edildikten sonra aydınlatma planına göre aydınlatma
tesisi alana döşenir. Aydınlatma planında kabloların döşenme şekli, direk ve lambaların
yerleri, ışık kuvveti, lamba tipleri ve lambalara verilecek yön tespit edilir.

Fotoğraf 1.16: Aydınlatmada kullanılan lamba tipi

Aydınlatma tesisi kurulurken önce toprak altı kabloları döşenir, direkler dikilir. En son
olarak aydınlatma elemanları takılır.

Fotoğraf 1.17: Aydınlatma sistemi ile görünüm

Aydınlatma elemanları yol boylarına, merdiven, köprü, teras, havuz başlarına, havuz
iç duvarlarına, giriş kapılarına, plastik ve özel objelerin çevresine yerleştirilir.
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1.3.2. Park Bahçe Yolları
Peyzaj düzenlemelerinde yollar bağlayıcı, yarıcı ve hareketli olmalıdır. Çeşitli yapı
elemanlarını birbirlerine bağlarken planlama sahasını da küçük ünitelere ayırır. Bunun için
de yollar daima bir gaye ve fonksiyona hizmet eder. Mekânı fazla parçalayıp bütünlüğü
bozduklarından lüzumsuz ve çıkmaz yollara yer verilmemelidir.
Kullanılan her yol bir başlangıç ve varış noktasına sahip olmalı ve mutlaka insanı bir
hedefe ulaştırmalıdır.
Yollar fonksiyonlarına göre vasıta ve yaya yolları olmak üzere ikiye ayrılır:

Vasıta yolları:
Peyzaj düzenlemelerinde vasıta yollarına mümkün olduğu kadar az yer verilmelidir.
Park ve bahçelerde vasıta yollarının büyük bir kısmını servis ve giriş yolları oluşturur.
Ev bahçelerinde vasıta yolu, garaja giriş ve çıkışı temin eder. Garajın ön ve arka
bahçede inşasına göre giriş yolunun uzunluğu 2-40 m arasında değişir. Genişliği asgari bir
arabanın rahatça geçebileceği genişlikte olmalıdır. Genellikle tek garajlarda 2-3 m, çift
garajlarda ise 4-6 m olarak hesaplanır.

Yaya yolları:
Yaya yollarının genişliği aynı anda kullanacak kişi sayısına ve kullanma sıklığına göre
tespit edilir. Birkaç kişinin birlikte kullandığı yollar geniş, tek kişi tarafından az kullanılan
yollar ise dar tutulur. Yol genişliği 40-80 cm ile 180-220 cm arasında değişir.
Bahçede en basit yaya yolunu basamak taşları oluşturur. 30x30 cm veya 40x40 cm
ebadında 4-6 cm kalınlığındaki tabii veya suni taş plakalar, formal veya informal şekillerde
düz veya kavisli olmak üzere bir adım genişliğinde dizilirler. İki taş plakanın merkezleri
arasındaki mesafe daima 60-65 cm olarak hesaplanır.

Fotoğraf 1.18: Değişik yaya yolları
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Yolun amacı bahçede her mevsim rahatça dolaşmaktır. Bunun için de bahçe ne
yollarla lüzumsuz yere parçalanmalı ne de yolsuz bırakılmalıdır. Genel olarak bahçede
normal sirkülasyonu sağlayan bir yol sistemi kurulmalıdır.
Yollar bahçede sınır boyunca duvar ve çit kenarlarına yakın olarak geçirilmeli, sakin
ve geniş mekânlar oluşturulmalıdır. Yolun bir kenarı mümkün olduğu kadar çalı grupları ile
kısmen kapatılmalıdır. Yollar birbirine yumuşak ve tatlı kavislerle bağlanmalıdır. Dik açılara
ve sivri uçlara yer verilmemelidir. Böyle yerler, sürünücü ve yayılıcı çalı grupları ve çiçek
parterleri ile kapatılmalıdır.
Park yollarının yapılmasında dikkate alınacak konular şunlardır:







Yollar parkın tüm güzelliklerini uzaktan veya yakından farklı görüş açıları ile
sunmak üzere yapılmalıdır.
Yol sirkülasyonu cezp edici olmalı, insanda hareket ve yer değiştirme arzusu
uyandırmalıdır.
Yol sirkülasyonu insana hem yatay hem de düşey yönde hareket imkânı
vermelidir.
Yol boyunca yer yer, açık, gizli, tenha ve sürprizli mekânlar oluşturulmalıdır.
Yollar genellikle tesviye eğrilerine paralel olarak yapılmalıdır.
Birbirini kesen veya birbirine kavuşan yollar yumuşak ve ahenkli bir şekilde
birbirine bağlanmalıdır.

1.3.3. Merdivenler
Park, bahçe ve binalarda bir seviyeden başka bir seviyeye ayakla inilip çıkılmaya
yarayan yapı elemanları merdiven olarak adlandırılır. Merdivenler peyzaj tesislerinde değişik
yüksekliklerde bulunan yol ve arazileri birbirine bağlayarak çok güzel mekânlar oluşturur.
Özellikle teras ve kaya bahçelerinde yatay doğrultuda uzayan basamakların ritmik
şekilde yükselmesi ile yükseklik farkları bariz bir şekilde sunulur.

Fotoğraf 1.19: Değişik merdiven türleri
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Merdivenler bağlandıkları yollara dik ve aynı genişlikte inşa edilmelidir. Yol
istikametine eğri ve yatay olarak inşa edilen merdivenler güzel görünmez. Uygun basamak
yükseklikleri bahçe merdivenlerinde 12-14 cm, bina merdivenlerinde ise 16-18 cm’dir.
Arazinin meyil oranı, basamak yüksekliği ve genişliği arasında belli bir ilişki vardır.
Bu ilişki 2h+b=60-65 cm formülü ile ifade edilir. h basamak yüksekliği, b basamak
genişliğidir. 65 cm ise normal bir adım uzunluğudur. Formüle göre basamak yüksekliğinin
iki katı ile basamak genişliğinin toplamı her zaman normal bir adım uzunluğunu verir.
Örneğin basamak yüksekliği h=12 cm olursa 12x2h=65’ten basamak genişliği 41
olarak bulunur.
Merdiven basamakları bir veya iki taraftan korkuluk duvarları ile sınırlandırılmalıdır.
Korkuluk duvarları arazi meyiline paralel veya yatay olarak inşa edilir. En iyisi arazi
meyiline paralel olarak inşa etmektir. Eğer korkuluk inşa edilmeyecekse merdivenlerin
kenarları çalı grupları ile kapanır.

Fotoğraf 1.20: Merdivenin peyzajda kullanılması

Merdivenler işlenmemiş ahşap, tabii ve suni taş plaka ve betonarme olarak inşa edilir.
Kırsal alanlardaki parklarda ahşap malzeme, şehir içinde ise yonu taşları mermer ve traverten
güzel görünür. En iyisi çevre bina ve duvarlarda kullanılan aynı malzemeyi kullanmaktır.

1.3.4. Oyun ve Spor Alanları
Spor ve oyun alanları halka açık yeşil sahaların en önemli ve geniş kısmını oluşturur.
Çocuklar için çocuk bahçeleri, gençler için ise spor tesisleri çok değerlidir.
Bir çocuk bahçesinde genel olarak çeşitli tipte salıncaklar, tahtırevan, tırmanma
demirleri ve kafesleri, barfiks, beşik, kaydırak, gibi oyun materyalleri ile koşu yerleri, kum
ve su havuzları ve oturma yerleri bulunur.

25

Fotoğraf 1.21: Çocuk bahçesinden görünüm

Doğal olarak çocuk bahçesine ait bütün oyun materyallerinin bir arada olmasına gerek
yoktur. Bu aslında mümkün de değildir. Ancak ihtiyaca ve sahanın imkânına göre seçilerek
bazılarının bir düzen içinde kombine edilmesi lazımdır.
Spor tesislerinin amacı teknik ve inşaat yönünden heybetli ve gösterişli yapılar inşa
etmek değildir. Spor sahaları örf ve adetlere uygun olarak kültür ve sanat çalışmalarını
geliştirerek ruhen ve bedenen sıhhatli gençler yetiştirmektir.
Spor tesisleri tümü ile çevrenin tabii peyzajına uyumlu olmalıdır. Tribün, bina ve diğer
mimari yapılarda kullanılan malzemeler çevre ve park ile uyumlu olmalıdır. Spor tesislerinde
mekânın düzenlenmesi çok önemlidir. Farklı tesislerin birbirlerine benzeyenleri bir araya
toplanarak benzemeyenler ise informal ağaç grupları ile ayrılır. Antrenman sahaları toplu bir
ünite hâline getirilir. Tesisler arasındaki boş alanlar oturma yerleri ve gezinti yoları şeklinde
düzenlenir.
Spor tesislerini kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:


Futbol sahaları:

Tribün ve çekirdek saha olmak üzere iki kısma ayrılır. Seyirci tribünleri kapalı veya
açık olarak toprak üstende ya da toprak içine gömülü olarak inşa edilir. Tribünlerin sayı ve
büyüklüğü mahalli ve seyirci miktarına göre değişir. Oturma yerleri seyircinin oyunu rahat
görebilmesi için genellikle konkav olarak düzenlenir.
Seyircinin öğleden sonra güneşi arkadan alması için saha uzunluğuna güney-kuzey
veya güneydoğu-kuzeybatı yönünde yerleştirilir.
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Şekil 1.12: Futbol sahası

Çekirdek sahanın normal boyutları 105x70’dir. Sahaya uzunluğuna % 1, genişliğine
ise % 0.03 meyil verilir. Dikdörtgen şeklinde olan sahanın dar kenarları daire veya sepet
şeklinde yaylar ile çevrilir.


Basketbol sahası: Basketbol sahasının düz, sert, geçirgen olması ve toz
yapmaması gerekir. Normal boyutları 26x14 metredir.

Fotoğraf 1.22: Basketbol sahası

Basket yüksekliği 3.05 m, çapı ise 45 cm’dir. Oyun normal olarak sahanın 2 m
gerisinden seyredilir.


Voleybol sahası: Normal boyutları 24x10 m, file yüksekliği 2 metredir.

Fotoğraf 1.23: Voleybol sahası

Oyun yan taraflardan 6 m, arka taraflardan 8 m geriden seyredilir.
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Tenis sahası: Tenis sahalarında top hareketinin düzgün olması, ayakların rahat
ve güvenli hareket etmesi istenir. Bunun için sahanın pürüzsüz, sert, geçirgen,
tozsuz olması ve ışığı yansıtmaması gerekir.

Fotoğraf 1.24: Tenis sahası

Tek kişilik sahaların boyutları 8.23x23.77 m, çiftlerde ise 10.97x23.77 metredir.

1.3.5. Dinlenme Alanları
Park ve bahçelerin gölgeli ve dinlenme yerleri olarak pergola, kameriye, kemer ve
tüneller inşa edilir.
Kameriye dört tarafı çevrelenmiş basit oturma yerleridir. Bunların daha basit ve kaba
olanlarına sundurma denir. Yuvarlak, dörtgen, beşgen, sekizgen şekillerde olabilir. Ağaç, taş,
demir, tuğla veya kamışla yapılabilir. Boyanır ya da tabii renkleri ile cilalanabilir.

Fotoğraf 1.25: Kameriye

Pergolalar kenarları açık, üstleri dilmelerle kapalı çardaklardır. Farklı şekillerde
olabilir. Fakat çardakların aksine uzun şekillerde yapılır. Gerek kamelya gerekse pergolalar
çoğunlukla çeşitli bitkiler ve özellikle sarmaşıklarla donatılır.
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Fotoğraf 1.26: Pergola

Kemerler ise küçük veya büyük, tek veya çift çevreli olmak üzere demir veya ahşaptan
yapılır. Çoğunlukla çiçekli bitkiler sardırılarak birer kemer (kapı) hâline getirilirler.

Şekil 1.13: Pergolada kullanılan elemanlar

1.3.6. Havuzlar
Peyzaj tesislerinde farklı amaçlarla tesis edilen havuzlar, çeşitli şekil ve büyüklükte
olabilir. Fonksiyonlarına göre 5 grupta sınıflandırılır:


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.
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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.

Fotoğraf 1.27: Fıskiyeli süs havuzu

Süs havuzlarının büyüklüğü bulundukları mekânın büyüklüğüne göre değişir. Ev
bahçelerinde normal olarak 2-20 m2lik bir alan hesaplanır. 20-60 cm’lik derinlik yeterlidir;
fazla derin olmasına gerek yoktur.

Fotoğraf 1.28: Peyzajda süs havuzunun kullanılması

Formal havuzlarda havuzun üst kenarı mutlaka 40-60 cm genişliğinde formal taş
plakalarla örtülür. İnformal havuzlar ise informal taş plakalarla örtülür. Havuzlar toprak
seviyesinden çok yüksek veya alçak olmamalıdır. En iyisi toprak seviyesinden 3-5 cm
yükseklikte olmasıdır.
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Yansıma havuzları:
Yansıma havuzlarında suyun yansıtma özelliğinden yararlanılır. Güzel mimari yapılar,
ağaç grupları ve diğer objeler su yüzünde yansıyarak mekâna canlılık ve derinlik kazandırır.
Yansıma havuzları formal veya informal şekilde olabilir. Yansıma için 20-80 cm su
derinliği yeterlidir. Su seviyesinin mümkün olduğu kadar toprak seviyesine yakın olması
gerekir.

Su bitkileri havuzları:
Su bitkisi ve hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi için planlanırlar. Formal veya
informal şekilde olabilirler. Derinlikleri bitkilerin isteklerine göre değişir. Normal olarak
bataklık bitkileri 5-10 cm, yavaş gelişen nilüfer türleri 30-40 cm, kuvvetli gelişen nilüfer
çeşitleri ise 70-80 cm su derinliği ister.
Havuzlar bitkilerin isteklerine göre güneşli, yarı güneşli ve gölgeli yerlere planlanır.
Örneğin nilüferler güneşli, bataklık bitkileri ise yarı güneşli yerleri sever.

Fotoğraf 1.29: Nilüfer yetişen su havuzu

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. 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.

Su bahçeleri:
Mimari tesislere bağlı olarak planlanan yapı elemanıdır. Küçük duvarlarla birbirinden
farklı seviyelerle ayrılmış su satıhlarından ibarettir. Duvardan akan fıskiyelerden püsküren
hareketli sular farklı su oyunları oluşturur.
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Fotoğraf 1.30: Peyzajda su havuzu

Su bahçeleri ev bahçelerinde uygulanmaz. Daha çok büyük parklarda sınırlı olarak
kullanılır.


Yüzme ve müsabaka havuzları: Yüzme havuzları serinletme, sportif ve
rekreasyon gibi fonksiyonel özellikler için inşa edilir. Yüzme havuzları; özel
yüzme havuzları, halka açık yüzme havuzları veya müsabaka havuzları olmak
üzere ikiye ayrılır.

Özel yüzme havuzları: Büyük ev bahçelerinde ev halkı ve gelen
misafirlerine yetecek ölçüde planlanır. Formal olarak tasarlanır. Ancak
son yıllarda informal şekilli yüzme havuzları da inşa edilmektedir.

Fotoğraf 1.31: Özel yüzme havuzlu bir ev bahçesi
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Yüzme havuzları bahçelerde teras ve oturma yerleri ile birlikte planlandığında
fonksiyonel olur. Havuz derinliği yüzme bilenler için 1.25-2.20 m, yüzme bilmeyenler içinse
0.60-1.25 m arasında değişir.
Havuzun etrafının çamur olmaması için 2-3 m genişliğinde taş plakalar döşenir.
Döşeme etrafına küçük kanalcıklar yapılarak taşan su drene edilir.


Halka açık yüzme ve müsabaka havuzları: Şehir ve kasabalarda
mahalle ve etrafındaki halkın yararlanması için mahalli belediyelerce
tesis edilir. Geniş halk kitlelerine hizmet eder.

Havuzlar, müstakil bir yapı elemanı olmaktan çok her türlü dinlenme, eğlence ve oyun
imkânları sağlayan spor veya dinlenme tesisleri niteliğindedir.
Halka açık yüzme havuzları yüzme bilenler, bilmeyenler, tramplenden atlamak ve
müsabaka yapmak isteyenler için çok amaçlı olarak planlanır. Bu havuzları ayrı ayrı veya
birbirine bağlı olarak planlamak mümkündür.

Fotoğraf 1.32: Halka açık yüzme havuzu

Havuzların birbirinden ayrı olması özellikle hijyen ve işletme güvenliği yönünden
önemlidir. Bunun için 1000-1200 m2den daha büyük havuzlar planlamak yanlış olur. Böyle
büyük havuzları iki ayrı havuz hâlinde inşa etmek daha doğrudur.
Yüzme ve müsabaka havuzları güneşten en yüksek derecede faydalanmak için doğubatı yönünde inşa edilmelidir.
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1.3.7. Garaj ve Otoparklar
Garaj ve otoparklar peyzaj tesislerinin önemli mimari yapı elemanlarındandır.
Bunların tertip ve düzeninden önce motorlu vasıtaların normal boyutlarının bilinmesi
gerekir. Çeşitli binek arabaların boyutları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

Binek araba

2.00-6.04 m

1.44-1.82 m

1.48-1.70 m

Otobüs-kamyon

3.71-10.85 m

1.50-2.41 m

1.68-4.00 m

Tablo 1.1: Bazı binek arabaların boyutları

Bu ölçülere göre motorlu araçlar için tavsiye edilen otopark alanları ise aşağıdaki
tabloda verilmiştir:
Asgari otopark
sahası

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

Motosiklet-bisiklet

3.00-4.00 m

2.00-2.30 m

2.20 m

6 m2

Binek araba

5.00-6.00 m

2.50-3.00 m

2.40 m

14 m2

Otobüs-kamyon

8.00-12.00
m

4.00 m

3.00
(yüksüz)

45 m2

Tablo 1.2: Bazı binek arabaların otopark alanı

Garajlar taş, tuğla, biriket ve betondan inşa edilir. Çatısı kiremit, çinko ve eternit levha
ile döşenir. Kapısı ahşap veya sacdan yapılır. Garajda bakım ve tamir işleri yapılacağından
alet ve malzemelerin rahatça kullanılması için verilen ölçülerden geniş tutulması gerekir.
Otopark alanları duruma göre yola paralel, dik veya eğik olarak işaretlenir. Bir veya
birkaç araba için otopark tesisi sorun değildir. Ancak fabrika, üniversite, stadyum, sinema,
tiyatro ve plaj gibi tesisler aynı zamanda geniş halk kitleleri tarafından kullanıldıklarından
çok geniş otoparklara sahip olmalıdır. Bu gibi yerlere 50-500 arabalık büyük otoparklar tesis
edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bahçeli bir evin bahçe düzenlemesini
yapmak için planlama yapınız.

 Güzel bir ev hayal ediniz.

 Tam boy beyaz karton alınız.

 Kartonunuzun düzgün olmasına dikkat
ediniz.

 Renkli kalemler temin ediniz.

 Kuru boya kalem kullanınız.
 Cetvel, pergel gibi araçları kullanınız.

 Çizim için kullanabileceğiniz yardımcı
araç ve gereçleri temin ediniz.

 Cetvel, pergel gibi araçları kullanınız
 Araç ve gereçleri kullanırken dikkatli
olunuz.

 Uygun bir masa üzerine kartonunuzu
yerleştiriniz.

 Farklı yerleri belirlerken farklı renkte
kalemler kullanmaya özen gösteriniz.

 Karton üzerine evin yerini uygun
ölçülerle çiziniz.

 Yollarda kullanacağınız malzemeye göre
yolların genişliğini ayarlamaya dikkat
ediniz.

 Bahçe kapısıyla ev kapısı arasında yolu
belirleyiniz.

 Bahçede bütünlük sağlanması için diğer
yollara da aynı malzemeleri kullanınız

 Otomobil için bahçe içinde yer belirtiniz.
 Bahçenin büyüklüğüne göre havuzun
yerini belirleyiniz.

 Havuz yapacaksanız büyüklüğüne dikkat
ediniz.

 Oturma alanlarını belirleyiniz.

 Oturma alanlarının kullanacağınız
eşyaların rahat yerleşebileceği
büyüklükte olmasına dikkat ediniz.

 Havuz ve oturma alanlarına ulaşılacak
yolları belirleyiniz.
 Uygun bitkileri bahçenin uygun yerlerine
yerleştiriniz.

 Bitki seçerken renk uyumuna dikkat
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ediniz Bitkilerin büyüklüklerini ve
büyüme hızlarını göz önüne alınız.

KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda semt parkı
projesi yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Beyaz karton aldınız mı?
2. Renkli kalem temin ettiniz mi?
3. Parkta kullanacağınız malzemeleri belirlediniz mi?
4. Oyun araçlarını yerleştireceğiniz yerleri belirlediniz mi?
5. Oturma yerlerini belirlediniz mi?
6. Parkta kullanacağınız bitkileri uygun yerlere yerleştirdiniz mi?
7. Çim alanların yerlerini belirlediniz mi?
8. Gezinti yollarını belirttiniz mi?
9. Kullanacağınız malzemelerin çocuklara uygun olmasına
dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Hayır şeklindeki yanıtlarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru
ise ölçme ve değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.
1.

Peyzaj çalışmalarının temel amacı şehir içinde ve kırsal alanlarda, …………… ve
………………. yönden yararlı, kullanışlı mekân veya ………………………….
sağlamaktır.

2.

Peyzaj düzenlemelerinde düzenlemeyi meydana getiren kısımlar arasındaki uygun
uyum ve orana ……………………………….denir.

3.

Hacim ve kitle bakımından benzer yapı elemanlarının bir eksenin iki tarafına eşit
uzaklıkta dizilmeleri ile ortaya çıkan görünüme ……………………………..denir.

4.

İki ana rengin birbirleri ile eşit oranda karıştırılmaları ile elde edilen renklere
………………………………………. denir.

5.

Fidan çukurlarının büyüklüğü fidanların türüne, ……………, boyuna,
………………………. hatta fidanların köklü ya da ………………. olmasına göre
değişir.

6.

Dikim derinliği aralık ve mesafesi
…………………. olarak yapılmalıdır.

7.

Yaya yollarının genişliği aynı anda
……………………….. göre tespit edilir.

8.

Kameriye …………………………….. basit oturma yerleridir.

9.

Pergolalar kenarları açık, üstleri ………………………………. çardaklardır.

10.

Garajlar ………….., ………….., …………………. ve betondan inşa edilir.

de

soğan

ve

kullanılacak

yumru

büyüklüğünün

…………………

ve

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FALİYETİ-2
AMAÇ
Tekniğine uygun olarak bitki dikimi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Drenajın çim sahası tesisinde önemini araştırınız.

2. ZİRAİ UNSURLAR
2.1. Sulama Sistemleri
Bitkiler için su hayat kaynağıdır. Bitkilerin normal olarak gelişip hayatlarını devam
ettirebilmeleri için düzenli ve bol miktarda suya ihtiyaç duyarlar. Yurdumuzda Doğu
Karadeniz Bölgesi hariç diğer bölgelerimizde yeşil sahaların yaz aylarında sürekli sulanması
gerekir. Bunun için de diğer bölgelerimizde tesis edilecek park ve bahçelerin sulanması için
sulama sistemine ihtiyaç vardır. Sulama tesisleri, hazırlanan sulama projesine göre arazinin
tesviyesinden hemen sonra hazırlanır.
Peyzaj tesislerinin sulanmasında en uygun sulama yöntemi yağmurlama sistemidir.
Yağmurlama sistemi 2-6 atmosferlik basınçlı su ile çalışır. Bu basınç, özel pompalardan
sağlanır. Şehir içindeki park ve bahçeler genellikle içme suyu tesislerinden yararlanılarak
sulanır.

Fotoğraf 2.1: Yağmurlama sulama sistemi
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Şehir içindeki ev bahçelerinde binaya giren ana su borusuna 16, 20 veya 25 mm
çapında demir veya plastik borular bağlanır. Bu borular 60-120 cm derinliğinde toprak
altından bahçede istenilen yere uzatılır. Uçlarına vana ve musluk yerleştirilir. Aynı çapta ve
bahçenin uzunluğuna göre lastik hortumlar musluklara takılarak bahçe sulanır.
Büyük park ve bahçelerde hortum yerine daha kullanışlı olan yağmurlama sistemi
tesis edilir. Yağmurlama sistemleri genel olarak 5 kısımdan oluşur:








Basınçlı su kaynağı veya basınç sağlayan pompalar: Ana boruya 3-6 veya 10
atmosfer basınçta su verir.
Ana hat borusu: Diğer borulara göre en kalın olan borudur. 6-10 atmosferlik
basınca dayanıklıdır. Pompadan aldığı suyu yan lateral borulara dağıtır.
Yan lateral (tevzi) borular: Ana hat borularına göre daha incedir. 3-6
atmosferlik basınca dayanıklıdır. Ana borudan aldıkları suyu yükseltici
borularına verir.
Yükseltici borular: Yan lateral borulardan daha incedir. 3-6 atmosferlik
basınca dayanıklıdır. Yan lateral borudan aldıkları suyu püskürtücü başlıklara
verir.
Püskürtücü veya yağmurlama başlıkları (sprinkler): Yükseltici borulardan
aldıkları suları memeler aracılığı ile araziye püskürtürler. Genel olarak 4
çeşittir:

Delinmiş borular hâlindeki püskürtücüler

Borulara takılmış serbest memeler

Sabit başlıklı püskürtücüler

Dönücü başlıklı püskürtücüler

Fotoğraf 2.2: Delinmiş borulu püskürtücüler
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Fotoğraf 2.3: Borulara takılmış
püskürtücüler

Fotoğraf 2.5: Sabit başlıklı püskürtücüler

Fotoğraf 2.4: Dönücü başlıklı
püskürtücüler

Memeler püskürtücülere tek veya çift olarak yerleştirilir. 2-5 atmosferlik basınçla
çalışırken suyu 12-20 m mesafeye fırlatır.
Yağmurlama sistemleri basit, yarı sabit, yarı portatif ve tam portatif sistemler şeklinde
kurulur. Peyzaj tesislerinde sabit ve yarı sabit sistemler tercih edilir.
Sabit sistemde ana ve lateral borular 60-120 cm toprağa gömülür. Pompa sabit,
püskürtücüler sürekli takılıdır. İlk tesis masrafı yüksek olsa da büyük işçi tasarrufu sağlar.
Yarı sabit sistemde ise pompa sabit, ana borular toprağa gömülü, lateral borular ise toprak
üzerinde portatif olarak yerleştirilir. İlk tesis masrafı düşük ancak işçilik ihtiyacı fazladır.

2.2. Drenaj Sistemleri
Peyzaj tesislerinde en önemli yeri alan ağaç, çalı, çiçek ve bitkiler toprakta bol su
bulunmasını ister. Fakat yağışlı mevsimlerde geçirgen olmayan topraklarda su birikir. Taban
suyu yüksek olan yerlerde su seviyesi yüksek olduğundan bu araziler geçiçi 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.
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.
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Yollarda biriken yağmur ve kar sularının çabuk akıp gitmesini sağlamak ve taban suyu
seviyesini de düşürmek için drenaj yapılır. Yağmur suları yollara % 1-3 oranında içe veya
dışa doğru meyil verilerek uzaklaştırılır.

2.3. Meyve ve Sebze Parselleri
Genel olarak peyzaj tesislerinde ekonomik amaçla sebze ve meyve bahçeleri tesis
edilmez. Ancak özellikle kırsal alanlardaki ev bahçelerinde, lojmanlarda 5-6 adet sebze
yastığına ve meyve ağacına yer vermek fonksiyon ve görünüm bakımından faydalı olabilir.
Sebze ve meyve parselleri daha çok evin yan tarafında mutfağa yakın ve görüşe kapalı
bir yerde seçilir. Etrafını yeşil çitle çevirerek kısmen gizlenmiş olunur.
Sebze yastıkları 1.20 cm genişliğinde, 4-8 m uzunluğunda formal olarak yerleştirilir.

2.4. Çim Alanları
Çim alanları mekânın zeminini yatay olarak örten, ona derinlik vererek genişleten
yeşil yapı elemanlarıdır. Engin ve taze yeşil renkleri ile göze ve ruha hitap ederek ferahlatıcı
ve hayata bağlayıcı etki yapar. Üzerine çeşitli renklerde lale, sümbül ve nergis serpiştirilirse
mekân desenli halıyı andırır.
Çim alanları için su problem teşkil ettiğinden kurak bölgelerde fazla yer verilmez.
Çim yerine yer örtücü bitkiler, ağaç ve çalı grupları geniş ölçüde kullanılır. Ayrıca taş plaka
ve çakılla döşeli yol ve alanlar geniş tutulur. Mekânın ancak 1/5’i çim alana ayrılır.
Bol yağışlı ve suyun bol bulunduğu bölgelerde ise çim alanlarına geniş yer verilir.
Tesisisin 3/5 veya 4/5’i çim örtüsüne ayrılır.
Çim alanları açık, bol ışıklı geniş alanlar olarak çok güzel görünürler. Alanın yol,
duvar, parmaklık ve çitlerle gereksiz yere parçalanması sık ağaç ve çalılarla kapatılması
doğru değildir.
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Fotoğraf 2.6: Çim alanı tesis edilmiş bir peyzaj bahçesi

Çim alanları üzerinde çok seyrek ağaç grupları ile yaprak, çiçek ve meyvesi güzel olan
soliter ağaç ve çalıların bulunması, informal çiçek parterlerine yer verilmesi mekâna
güzellik, hareket ve canlılık kazandırır.

2.5. Mevsimlik Çiçek Parterleri
Peyzaj planlamalarında çiçek tesisleri için ayrılmış alanlara parter, bordür veya yastık
adı verilir. Parterler çiçek tarhları, çim yol ve bazı plastik objeler olmak üzere üç çeşittir.
Çiçek parterleri veya çiçek tarhları peyzaj çalışmalarında özellikle park ve bahçelerde,
esas bina önlerinde, kameriye, pergola, havuz ve çeşme çevresi ile alle kavşaklarında yer
alır. Aynı zamanda teras ve balkonlarda, merdiven başlarında, yol kenarlarında, duvar
üstlerinde ve önünde de yer alır. Bunların yanında çim sahaları üzerinde, ağaç-ağaççık ve
çalı grupları önlerinde, kaya ve taş bahçelerinde su kenarlarında da yer alabilir.
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Fotoğraf 2.7: Mevsimlik çiçekler dikilmiş çiçek bordürü

Ancak yukarıda sayılan yerlerde mutlaka kullanılacak diye bir kural yoktur. Peyzaj
planlaması sırasında nereye çiçek getirilmek isteniyor veya gerekiyorsa oraya çiçek tesisi
düşünülür. Çiçek parterlerinin düzenlenmesinde dikkate alınması gereken en önemli konu
özel bahçelerde mülk sahibinin isteğidir. Kişinin arzu ve isteği doğrultusunda çiçek parterleri
hazırlanır.
Çiçek parterleri, çiçek tarhları, halı tarhları, kenar tarhları ve grup tarhları olmak üzere
4’e ayrılır:


Çiçek tarhları: Genellikle geometrik şekillere sahip çiçek sahalarıdır.
Yuvarlak, beşgen, altıgen, sekizgen, yıldız veya değişik çeşitlerde olabilir.
Bu tarhlarda genel olarak merkezi bir kısım vardır. Bu kısma dikkat çekmek
için daha gösterişli olarak düzenlenir. Boylu ve göz alıcı çiçeklerden Canna,
Yucca, forme edilmiş Taxus, Buxus, mimari objelerde de fıskiye, havuz, heykel,
büst tarhın merkezi kısmında yer alır.



Halı tarhları: Sanki çok ince bir düzenle kendisine halı deseni verilen çiçek
parterleridir. Daha çok mozaik bitkileri, çim, renkli taş ve toprak kullanılarak
tesis edilir.
Eğer çim, çiçek ve mozaik bitkiler kullanılarak halı tarhı tesis edilecekse toprak
yüzünü kapatan bodur çiçekleri tercih etmek gerekir. Bu bitkilerin çiçek
tarhlarına sık dikilmesi gerekir. Çiçek ve mozaik bitkilerinin fazla büyümemesi
için toprağının özellikle sıkıştırılmış olması gerekir. Boylu çiçek ya da mozaik
bitkiler, hiçbir zaman halı tarhı etkisi yapmaz.
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Kenar tarhları: Bunlar park ve bahçelerde çok kullanılan çiçek tesisleridir.
Çim kenarları, yol ve alle kenarları, döşeme yolları ve kenarları, teras ve balkon
kenarları gibi yerlerde tesis edilir. Formal veya informal biçimde olabilir.
Genişlikleri 1-2 m olup ez 2-3 sıra hâlinde dikilir.

Fotoğraf 2.8: Mevsimlik çiçeklerle oluşturulmuş kenar tarhı



Grup tarhları: İnformal biçimde çim sahaları üzerinde veya kenarında, ağaç,
ağaççık veya çalı grupları yanında, merdiven ve duvar önlerinde veya
köşelerinde kullanılır. Çoğunlukla yuvarlak, oval, uzun veya bunlara benzer
şekillerde olabilir.

Çim parterlerinin büyüklüğü genel olarak bütün peyzaj alanının büyüklüğüne, tesis
bakım şartlarına ve peyzajın aksına göre değişir. Aks olarak parkın esas binası seçilmiş ise
çiçek parterlerini binanın önüne veya önem verilen bir yerine getirmek gerekir.
Çiçekler için ayrılacak olan parter sahaları, tesisin büyüklüğü ve kapladığı saha ile
ilgilidir. Genel olarak bir bina önüne yerleştirilecek parterin büyüklüğü ne binayı önemsiz
gösterecek kadar büyük ne de kendisi etkisiz kalacak kadar küçük olmamalıdır. Kaba bir
ölçü ile park binaları önlerindeki parterler bina yüksekliğinin en çok 2-3 katı genişliğinde; en
az bina yüksekliğinin yarısı genişliğinde olmalıdır.
Çiçek parterlerinin biçimi peyzajın stiline göre değişir. Parterin düzenlenmesinde
klasik stilde (formal) ya da doğal stilde (informal) planlama yapılır. Klasik stil geometrik
biçimleri veya serbest peyzaj stilleri informal düzenlemeleri gerektirir.
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Genel olarak parter büyüklüğü 1-50 m2 arasında değişir. Formal parterler 2-3 m
genişlikte, 10-15 m uzunlukta; bordürler 10-30 m uzunlukta 0,24-0,75 m genişlikte; yastıklar
ise 6-12 m uzunlukta ve 1.20 m genişlikte olması uygundur.
İnformal parterlerde ise küçük grupların 1-3 m2, orta büyüklükteki grupların 5-15 m2,
büyük grupların 15-30 m2 olması uygun olur.
Bina önünde düzenlenecek çiçek parterlerinin genellikle bina stiline uygun
düzenlenmesine önem verilmelidir. Mimari tesisler ile çiçek parterleri arasında kurulacak
bağlantı uyum içinde olmalıdır. Bu bağlantıyı sağlarken yerine göre pergolalardan, çitlerden
faydalanılmalıdır.
Çiçek parterlerinin düzenlenmesinde uygulanacak temel prensipleri aşağıdaki şekilde
sıralayabiliriz:













Yaz boyunca çiçekli kalması istenen parterlerde çok yıllık, soğanlı ve yumrulu
çiçekler kullanılır.
Parterlere en az 5-6 çiçek türü gruplar hâlinde yerleştirilir.
Parterlerin düzenlenmesinde renk ve fizyoloji bakımından birbirine uygun ve
harmoni oluşturan çiçek grupları bir arada kullanılır.
Çiçek parterlerinin bir kenarının daima duvar, ahşap ve demir parmaklık, yeşil
çit ve çalı grupları ile kapatılması istenir.
Bir tarafı kapalı olan parterlerde yüksek boylu çiçekler duvar veya çalılar
önüne, orta boylu çiçekler orta kısma, kısa boylu çiçekler ise ön kısma
yerleştirilir.
İki tarafı açık parterlerde kısa boylu bitkiler her iki kenara, orta boylu çiçekler
bunların iç kenarına, yüksek boylu çiçekler ise orta kısma yerleştirilir.
Soğanlı çiçeklerin ve güllerin yabani formları informal çiçek parterlerinde
karışık olarak kullanılmalı, kültür formları ise formal parterlerde saf gruplar
hâlinde kullanılmalıdır.
Galanthus, Crocus ve Scilla gibi soğanlı çiçekler çim sahalar içine ağaç ve çalı
toplulukları önüne saf gruplar hâlinde serpiştirilir.
Bir yıllık ve iki yıllık çiçekler formal parterlerde saf gruplar hâlinde kullanılır.
Yüksek boylu çiçekler özellikle merdiven ve duvar kenarlarında, yol
dönemeçlerinde saf gruplar hâlinde kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Öğrenme faaliyetinde çizmiş olduğunuz
projeyi maket hâline getirmek için uygun
bir masa bulunuz.

 Projenizi maket hâline getirebilmek için
uygun malzeme kullanmayı
unutmayınız.

 Projenin içinde yer alan toprak zemini
belirleyiniz.

 Projedeki renklerin ne anlama geldiğini
dip not olarak yazmayı unutmayınız.

 Drenaj sistemi kuracağınız yerleri
belirleyiniz.

 Yapacağınız her çalışmanın bahçeye
güzellik katması yanında işlevsel
olmasına özen gösteriniz.

 Açık ya da kapalı drenaj için karar
veriniz.
 Kapalı drenaj için seçeceğiniz
malzemenin yakın çevrenizde bulunacak
malzemeler olmasına dikkat ediniz.
Çizim yaparken bu malzemelere göre
çizimlerinizi yapınız

 Drenajda kullanacağınız malzemeyi
belirleyiniz.

 Projenizin üzerine kapalı drenajı çizerek
gösteriniz.
 Açık drenaj yapacağınız yerleri
belirleyip kullanacağınız malzemeyi
seçiniz.

 Açık drenaj yaparken bahçenin
görüntüsünün bozulmamasına dikkat
ediniz

 Projenizin üzerinde açık drenaj yapılacak
yerleri çizimle gösteriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda bahçenize
sulama sistemi kurma uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere
göre değerlendiriniz.
Değerlendirme ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bahçenizin sulanması için en uygun sulama sistemini
kurdunuz mu?
2. Sulama borularının ekonomik olanını seçtiniz mi?
3. Boruların geçeceği yerleri belirlediniz mi?
4. Boruların su kaynağına en kısa yoldan ulaşmasını sağladınız
mı?
5. Boruların yeterince derine gömülmesini sağladınız mı?
6. Toprağı işlerken boruların zarar görmemesi için gereken
tedbirleri aldınız mı?
7. Boruların uçlarına takılacak aparatı belirlediniz mi?
8. Kurduğunuz sistemle bütün bahçenin sulanmasını sağladınız
mı?

DEĞERLENDİRME
Hayır şeklindeki yanıtlarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru
ise ölçme ve değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.
1.

Yurdumuzda …………………………… bölgesi hariç diğer bölgelerimizde yeşil
sahaların yaz aylarında sürekli sulanması gerekir.

2.

Yağmurlama sistemleri ……………., yarı sabit, ……………… ve tam portatif
sistemler şeklinde kurulur.

3.

Toprakta biriken fazla su köklerin ……………………. ve bitkilerin ölmesine neden
olur.

4.

Kapalı drenaj sistemleri çok sayıda birbirine paralel ………………………, toplayıcı
borular ve …………………………. oluşur.

5.

Sebze ve meyve parselleri daha çok evin yan tarafında ……………………. ve
………………………… bir yerde seçilir.

6.

Çim alanları açık, ……………………………. geniş alanlar olarak çok güzel
görünürler.

7.

Peyzaj planlamalarında çiçek tesisleri için ayrılmış alanlara parter, ………….. veya
……………… adı verilir.

8.

Genel olarak parter büyüklüğü …………..m2 arasında değişir.

9.

Yaz boyunca çiçekli kalması istenen parterlerde çok yıllık, ……………. ve
………………… çiçekler kullanılır.

10.

Bir yıllık ve iki yıllık çiçekler …………………… saf gruplar hâlinde kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FALİYETİ-3
AMAÇ
Tekniğine uygun olarak bitki dikimi yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Peyzaj planlamalarında en çok kullanılan bitki türlerini tespit ediniz. Bu
bitkilerin neden tercih edildiğini araştırarak bitkiler hakkında kısaca bilgi
toplayınız.

3. BİTKİ TÜR VE ÇEŞİTLERİ
3.1. Ağaç, Ağaççık ve Çalılar
Peyzaj tesisinde en uygun ve modern bitki kullanma metodu grup şeklidir. Gruplar
form, doku ve renk özellikleri birbirine benzeyen bitki türlerinden oluşur.


Ağaç grupları: Büyük ağaçlarla oluşturulan gruplar park, fabrika, okul ve diğer
büyük mimari tesislerde kuşatma, gölge temini, mekânı ünitelere ayırma,
derinlik ve optik etki oluşturma amacı ile kullanılır.

Fotoğraf 3.1: Değişik ağaç türlerinin bir arada kullanılması
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Gruba dâhil olan ağaçlar genel olarak tek sayıda kullanılır. Bunun amacı gruba
informal kitle görünüşü sağlamaktır. Fakat ağaçlar arasında mesafeyi değişik tutarak dörtlü,
altılı ve sekizli ağaç grupları ile de informal kitle etkisi yapmak mümkündür.
Ağaç grupları fizyonomi bakımından birlik ve ahenk oluşturan ağaç türlerinin bir
arada kullanılması ile elde edilir.
Örneğin; Platunus orientalis (çınar), Acer pseudoplatanus (yalancı çınar yapraklı akça
ağaç), Acer platanoides (çınar yapraklı akça ağaç), Liguidamber orientalis (sığla ağacı) gibi
türler bir arada kullanarak uygun grup oluşturulur. Çünkü bu ağaçlar form ve özellikle
yaprak yapısı (doku) bakımından birbirine benzer.
Robonia pseudoacacia (yalancı akasya), Sophora Japonica (zofora), Gleditsia
triacanthos (gladiçya), Albizia jülibrissin (güşibrişim) gibi gevşek ve seyrek dokulu ağaç
türleri bir arada kullanılmak suretiyle ahenkli gruplar teşkil edilir.
Grup teşkilinde keskin köşeli, oval ve daire gibi formal şekiller istenmez. Genel olarak
geniş yapraklı ağaçlar kendi aralarında saf veya karışık gruplar oluşturur. Grup teşkilinde
iğne yapraklı ağaçlarla geniş yapraklı ağaçlar bir arada kullanılmaz. Geniş yapraklı her dem
yeşil ağaçlarda kendi aralarında saf veya karışık gruplar oluşturur.
İğne yapraklı ağaç gruplarına ev bahçelerinde ve şehir içi peyzaj tesislerinde yer
verilmez. Çünkü çok sert ve monoton bir görünüş oluşturur. Saf veya karışık olarak üçlü,
beşli, yedili gruplar hâlinde kullanılması şehir içi peyzaj tesisleri için yeterlidir.
İğne yapraklı ağaç türlerinden; Picea orientalis (Doğu ladini), Picea abies (Norveç
ladini), Abies pinsapo (ak göknar), Abies bornmülleriana (Uludağ göknarı), Taxus baccata
(porsuk), Juniperus oxycedrus (katran ardıcı) veya Thuja occidentalis (Şark mazısı),
Chamaecyparia lawsoniana (servi) saf veya karışık olarak uyumlu grup teşkil eder.
Grup teşkilinde ağaçlar arasındaki mesafe türleri özelliğine göre 3-14 m arasında
değişir. Kırsal alanlardaki geniş çıplak arazilerin ağaçlandırılmasında dikim, bakım ve diğer
kültürel işlemlerin kolay olması için grup oluşturan ağaç türlerinin sıra hâlinde dikilmesi
tercih edilir.


Ağaççık grupları: Çınar, kayın, meşe gibi iri gövdeli ağaç türlerinden meydana
gelen gruplar ev bahçeleri için uygun değildir. Ev bahçeleri ve diğer küçük
tesisler için orta büyüklükteki ağaç ve ağaççık türleri tercih edilmelidir.

Özellikle Acer campestre (sahra akça ağacı), Acer ginala, Ligudamber orientalis (sığla
ağacı), Eleagnus angustifolia (iğde), Cornus mas (kızılcık), Ficus carica (incir), Betula
verrucosa (huş) gibi ağaç ve ağaççık türleri form ve karakterlerine göre küçük gruplar
oluşturur. Grupların önüne çalı ve çok yıllık çiçekler ilave ederek kademeli yükseliş temin
edilir.

50



Çalı grupları: Form, doku, yaprak, çiçek ve meyve renkleri birbirine uygun
olan çalılar çim sahalarda, duvar ve yol kenarlarında, teras etrafında saf veya
karışık olarak ikili üçlü gruplar hâlinde kullanılır.

Örneğin her dem yeşil çalılardan Prunus laurocerasus (kara yemiş), Euonymus
Japonica (taflan), Rhododendron ponticum (pembe çiçekli orman gülü) bir arada küçük
gruplar hâlinde harmoni teşkil eder.

3.2. Yer Örtücüler
Toprak yüzeyinden 0-30 cm kadar boylanan ve toprak yüzeyini bir halı gibi örten
sarılıcı, sürünücü ve yayılıcı bodur bitkilere yer örtücüler adı verilir. Otsu, odunsu, her dem
ve yarı her dem olan bu bitkiler çim örtüsü gibi görünür ve amaca hizmet eder. Çim kadar su
ve bakım istemez.
Yer örtücü bitkilerin bazıları güzel renkli çiçek ve meyveleri ile örtüye ayrı bir
güzellik verir. Ayrıca çim bitkisinin yetişmediği pek çok yerde rahatlıkla yetişebilir.

Fotoğraf 3.2: Yer örtücülerin bir arada kullanılması

Peyzaj planlamalarında çim örtüsü yerine kullanılabilecek yer örtücü bitkilerden
bazıları şunlardır:


Otsu yer örtücü bitkiler: Ajuga reptans, Campanula majalis, Nepeta
hederacea, Sedum album, Areneria montana, Rananculus repens, Viola odarata
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Fotoğraf 3.3: Yer örtücülerin peyzajda kullanımı





Her dem yeşil yer örtücü bitkiler: Calluna vulgaris, Erica carnea, Hedera
helix, Cotonoaster dammeri, Juniperus communis, Lonicera caprifolium,
Lonicera japonica, Vinca major, Vinca minör
Yalnız yeşil yer örtücü bitkiler: Evonymus fortunei, Forsythia, Lycium
halimifolium, Lycium barbarum, Polygonum aubertii, Polygonum
mandschurica

3.3. Sarılıcı ve Tırmanıcı Bitkiler
Sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler, herhangi bir destek olmadan yukarıya yükselemezler.
Kendilerine ağaç, sütun, duvar gibi destek bulduklarında sarılarak veya sülük ve tutunucular
yardımı ile yukarı doğru büyürler.
Bu bitkiler ev bahçelerinde fonksiyonel ve estetik özelliklerinden dolayı çok
kullanılırlar. Duvar, sütun, ahşap ve demir çit gibi kuşatma elemanlarına tırmanarak çirkin
görünüşlerini örter ve mahremiyet sağlar. Pergola, kameriye gibi mimari tesisleri kısmen
veya tamamen örterek gölge sağlar.
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Fotoğraf 3.4. Sarılıcı güllerin peyzajda kullanımı

Jasminum nudiflorum (yasemin), Lonicera caprifolium (hanımeli), Rosa mulltiflora
(sarılıcı gül) gibi sarılıcılar güzel kokularından dolayı kullanılır.
Wisteria sinensis (mor salkım), Bougain villea spectabilis (gelin duvağı) güzel renkli
çiçeklerinden dolayı kullanılır.
Aristolachia durior ve Parthenocissus quingquefolia (yabani asma) güzel
yapraklarından dolayı duvar, pergola, kameriye ve kemerlerin örtülmesinde kullanılır.
Sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler genel olarak duvar ve sütun diplerinden 50-100 cm geriye
dikilir. Bunların seçilmesi ve kullanılmasında çiçek, meyve, yaprak renkleri, her dem yeşil,
yarı her dem yeşil, otsu, odunsu, soğuğa, kurağa, gölgeye dayanıklı olması gibi özellikleri
dikkate alınmalıdır.

3.4. Yeşil Çitler
Yeşil çit bitkileri sık dal ve yapraklı, dik büyüyen, budamaya ve sık dikilmeye
dayanıklı her dem yeşil, yarı her dem yeşil ve yalnız yazın yeşil ağaç ve çalılardır.
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Fotoğraf 3.5: Çit bitkileri ile oluşturulmuş bir bahçe

Peyzaj tesislerinin kuşatılmasında, çevrilmesinde ve sınırlandırılmasında kullanılır.
Bunlar boylanma durumlarına göre 4’e ayrılır:





Bodur çit bitkileri (20-40 cm)
Orta boylu çit bitkileri (40-70 cm)
Boylu çit bitkileri (70-200 cm)
Yüksek boylu çit bitkileri (200-900 cm)

Yeşil çitler fonksiyonlarına göre park ve bahçe çitleri ile tarla çitleri olmak üzere ikiye
ayrılır:


Park ve bahçe çitleri: Park ve bahçeleri tozdan, gürültüden ve rüzgârdan korur.
Görünüşe engel olarak mahremiyeti sağlar. Bahçeye insan ve havyaların
girmesini engeller.
Park ve bahçelerde en çok bodur, orta ve boylu çit bitkileri kullanılır. Çit
bitkileri düz sıralar hâlinde tek veya çift sıralı olarak dikilir. Hendekler 40-60
cm derinliğinde açılır ve bitkiler 20-40-60 cm aralıklarla dikilir.
Park ve bahçelerde çitler formal ve informal olmak üzere ikiye ayrılır:


Formal çitler: Yeşil bir duvar gibi düzgün ve dik olarak büyür. Çok sıkı
yapıya sahip olduklarından bahçede fazla yer işgal etmezler. Senede en az
iki kez budanırlar.
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Fotoğraf 3.6: Formal çit

Yurdumuzda formal çit tesisinde kullanılan belli başlı çit bitkileri
şunlardır; Buxus sempervirens (şimşir), Evonymus Japonica (taflan),
Ligustrum ovalifolium (kurt bağrı), Thuja orientalis (Doğu mazısı), Ribes
aureum (Frenk üzümü), Prunus laurocearus (karayemiş), Taxus baccata
(porsuk), Berberis thunbergi (kadıntuzluğu), Laurus nobilis (defne) dir.




İnformal çitler: Formal çitler gibi düz, tek veya çift sıra hâlinde dikilir.
Budama yapılmadığından dolayı daha çok yer işgal eder. Fakat görünüm
olarak daha güzel görünür. Özellikle çiçek ve meyveleri güzel ve
gösterişli olan çalılar informal çit olarak kullanılır.
Deutzia gracilis, Spiraea arguta (keçisakalı), Chaenomeles Japonica
(Japon ayvası), Potentilla fruticosa, Rhododendron ponticum (pembe
çiçekli orman gülü), Hippophae rhamnoides (yabani iğde), Rosa rugosa
(kırmızı gül), Forsythia intermeda gibi meyve ve çiçekleri güzel olan
çalılar informal çit oluşturmada kullanılır.

Tarla çitleri: Tarla, sebze ve meyve bahçelerinin kuşatılması ve çevrilmesi için
kullanılır. Bahçeyi toz ve rüzgârdan koruma, insan ve hayvan girişine engel
olma amacı ile tesis edilir.
Çit bitkisi olarak dikenli ve yüksek boylu ağaç ve çalılar tercih edilir. Daha çok
tek sıra hâlinde dikilir. Budanmadıklarından dolayı informal çit görünümü
oluştururlar. Yurdumuzda en çok kullanılan tarla çitleri şunladır:


Corylus avellena (adi fındık), Crataegus monogyna (glediçya), Rosa
canina (kuşburnu), Robinia pseudoaccacia (yalancı akasya), Maclura
pomifera (maklora), Cupressus sempervirens vary. Pryamidalis (piramit
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servi), Citrus trifoliata (üç yaparklı limon) ve Rubus (böğürtlen)
türleridir.

3.5. Çim Sahalar
Çim sahalar ya da çimenlikler kendi aralarında bazı çeşitlere ayrılır. Bunlar:




Park çimenlikleri: Daha özenli tesis ve bakıma tabi tutulan çim sahalarıdır. Bu
çimenliklerin tesisinde toprak çok iyi işlenerek tesviye edilir. Her yaz
devresinde bol gübrelenmesinin yanında 2-3 defa da şerbet vererek iyice
sulanır. 3-4 hafta da bir sık sık biçilir. Park çimenliklerinin bakımında özellikle
sahalar içinde yer alan yabancı otların devamlı olarak ayıklanması gerekir.
Halı çimenlikleri: Park çimenliklerine göre daha özenle tesis edilen çim
sahalardır. Tesislerinde toprak, 1-2 bel küreği ağzı derinliğinde işlenerek
kirizmaya tabi tutulur ve tesviye edilir. Bu çimenlikler özellikle N’lu gübrelerle
bol ve sık sık gübrelenir. 10-12 günde bir biçilerek çimlerin boyu sürekli kısa
tutulur. Bu sebeple çim sahaları bir halı deseni gösterir.

Fotoğraf 3.7: Çim sahaların peyzajda kullanımı

Bu çimenliklerin sulanması kökün alt kısmına geçecek kadar bol ve sık yapılmalıdır.
Aksi hâlde çimenlerin güneş altında yanmasına ve sararıp kurumasına neden olur. Bu da halı
çimenliğinin bütünlüğünü ve estetiğini bozar.


Şev çimenlikleri: Daha çok kalıp çimenlerle tesis edilir. Şev meyli az ise suyu
tutmak için temel toprağa kil ilave edilir. Eğer ekim yapılacaksa kuraklığa
dayanıklı çim türlerinin seçilmesi gerekir. Örneğin Festuca ovina, F.
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duriusculla, Avena elatior gibi türler % 35-55 oranında Lolium perene ile
karıştırılarak kullanılmalıdır.


Gölge çimenlikleri: Gölgeye dayanıklı çim türleriyle tesis edilen bu
çimenliklerde toprak iyi hazırlanır, gübrelenir ve sulanır.

Genel olarak bütün çimenliklerde iyi bir bakım için sulama ve gübreleme şarttır.
Çimenlikler sık sık kontrol edilerek boş kalan ve bozulan yerlerin yeniden ekimi yapılarak
tamamlanması gerekir. Aksi hâlde çim sahalarının estetik değerinden faydalanmak mümkün
olmaz.

3.6. Mevsimlik Çiçekler
Çeşitli büyüklükteki parter ve yastıklarda kullanılan mevsimlik çiçekleri kendi
aralarında 4 gruba ayrılabiliriz. Bunlar:


Perennial (çok yıllık) çiçekler:

Bu gruba giren çiçekler çok yıllık, uzun ömürlü bitkilerdir. Kök, rizom ve yumruları
kışa dayanıklıdır. Sonbaharda bitkilerin toprak üstü aksamı ölür ancak toprak altı aksamı
zarar görmez. İlkbahar başlangıcında kök, rizom ve yumrular tekrar yeni sürgün verir.
Sürgünler gelişerek ilkbahar, yaz veya sonbahar aylarında çiçek açar. Kökü yerli olan bu
çiçeklere genel olarak bahçe çiçekleri adı verilir. Her sene yeniden ekim ve dikim külfeti
olmadığı için tercih edilir.
Park ve bahçelerde en çok bu gruba giren çiçekler kullanılır. Parter ve yastıklarda
kullanılan belli başlı türler şunlardır; Alyssum saxalite (kuduz otu), Anemona blanda
(Manisa lalesi), Aguilegia helena (hasekiküpesi), Aster amellus (aster), Chrysanthemum
indicum (kasımpatı), Convallaria majalis (mayıs çiçeği), İris germanica (süsen), Nepeta
mussinii, Primula bessiana (çuha çiçeği), Viola odorata (menekşe)’dir.


Biennial (iki yıllık) çiçekler:

Bu gruba giren çiçeklerin dikildikleri ilk sene yalnız gövde ve kök aksımı gelişir.
Çiçek açıp tohum bağlamaz. Kök aksamları toprak altında kışı canlı olarak geçirir. Ertesi yıl
ilkbaharda sürgün vererek gelişir. Çiçek açıp tohum bağladıktan sonra ölür. Ertesi yıl tekrar
tohum ekmek veya fide dikmek suretiyle yetiştirilir.
İki yıllık çiçek türlerinden belli başlıları; Viola tricolor, (hercai menekşe), Bellis
perennis (çayırgüzeli), Dianthus barbatus (hüsnü yusuf), Campanula medium (çan çiçeği),
Digitalis purpurea (yüksük otu)’dur.
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Annual (bir yıllık) çiçekler:

Bir yıllık çiçekler tohum ekimini takip eden mevsim içinde gelişir, çiçek açar ve
tohum bağlayarak ölür. Çok bol tohum verir ve ertesi yıl tekrar ekilir. Bir yıllık çiçekler
genellikle yaz ortasında çiçek açtıklarından yaz çiçekleri olarak da adlandırılır.
Bir yıllık çiçeklerin kısa ömürlü oluşu dezavantajlarıdır. Her yıl tohum ekme ve fide
dikme masrafları vardır. Fakat çok değişik renklerde parlak, gösterişli ve kokulu çiçeklere
sahip olmaları da en büyük avantajlarıdır. Formal parter ve yastıklarda, balkon kasalarında
tek tür ekildiklerinde çok etkili olur.
Önemli bir yıllık çiçek türleri şunlardır: Ageratum houstonianum (vapur dumanı),
Antirrhihum majus (aslanağzı), Begonie semperflorens (çiçek begonya), Clarkia elegans (yaz
küpesi), Helianthus annus (süs ayçiçeği), Petunia hybrida (petunya), Salvia splendes (ateş
çiçeği), Verbena hybrida (mine), Tagates petula (kadife)’dır.

Fotoğraf 3.8: Mevsimlik çiçeklerin kullanımı ile elde edilmiş peyzaj bahçesi



Soğan ve yumrulu çiçekler:

Bu gruba giren çiçeklerin soğan ve yumruları kış donlarına dayanıklı olanları
sonbaharda eylül-ekim aylarında, dayanıklı olmayanları ise mart-nisan aylarında yastık veya
parterlere dikilir. Çok yıllık çiçekler gibi kullanılan soğanlı ve yumrulu bitkileri perennial
çiçekler olarak kabul etmek doğru değildir. Çünkü perennial rizomlu, yumrulu ve soğanlı
çiçekler arasında bazı farklar vardır. Bunun için yarı perennial çiçek olarak kabul etmek daha
doğrudur.
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Önemli soğanlı ve yumrulu çiçekler: Anemon coronaria (Manisa lalesi), Dahlia
cultorum (yıldız), Galanthus nivalis (kadelen), Gladiolus gandavensis (glayöl), Lilium
martagon (Türk zambağı), Narcissus trianthus (nergis), Tulipa orientalis (lale)’dir.

3.7. Sahil, Bataklık ve Su Bitkileri
Bu gruba giren bitkilerin bir kısmı derin ve bol nemli topraklarda, bir kısmı az derin
sularda, bir kısmı ise daha az sularda yetişir. Bu gruptaki bitkiler genellikle ilginç formlu ve
güzel çiçeklidir. Çiçeklenme süreleri uzundur. Bu yüzden göl, dere ve havuz kenarlarında ve
içinde taban suyu yüksek olan yerlerde geniş ölçüde kullanılır.

Sahil bitkileri:
Taban suyu çok yüksek yarı bataklık veya yılın her mevsiminde bol nemli derin
topraklarda yetişir. Zeminin sürekli su ile kaplı olmasına gerek yoktur. Bu tür bitkiler su ile
kara bitkileri arasında geçit teşkil eder.

Fotoğraf 3.9: Su bahçesi

Önemli sahil bitkilerine Carex japonica, Ajuga pyramidalis, Anemone Japonica,
Artemisia lantana, Astilbe arendsii, Hemerocallis aurantiaca, Hosta coerulea, İris orientalis,
Primula auricula, Reum undulatum örnek olarak verilir.


Bataklık bitkileri:

Bu gruptaki bitkilerin kökleri sürekli olarak su içinde bulunur. Gövde, yaprak ve
çiçekleri su dışında gelişir. Fakat derin su istemez. Genel olarak 5-10 cm derinlikteki sularda
iyi gelişir.

59

Sığ dere ve göl kenarlarında, özel bitki havuzlarında saf veya karışık gruplar hâlinde
kullanılır. Önemli bataklık bitkileri; Acornus calanus, Calla pallustris, İris pseudacorus,
Macleya cordata, Rananculus lingua, Trapa natanus, Typha angustifolis’tir.


Su bitkileri:

Su bitkilerinin kökleri su altındaki toprakta, gövdeleri ise su içinde gelişir. Yaprak ve
çiçekleri ise su üzerinde yüzer. Bu tür bitkilere derin su bitkileri de denir. Yavaş gelişen
türler 100-200 cm derinlikte su ister. Su bitkileri göl ve kanallarda özel bitki havuzlarında
gruplar hâlinde kullanılır.
Nymphea hybr. İndiana (nilüfer), Nymphea helvola, Nymphea tetragona, Nymphea
odorata rosea 30-40 cm, Nymphea alba, Eichornia azurea (su sümbülü), Nuphar advena (su
zambağı), Nuphar luteum 100-200 cm derinlikteki durgun sularda yetişir.
Su yüzeyi bitkiler ile tamamen örtülmez. Genellikle 3/4 veya 2/3’ü yansıma için açık
bırakılır.

3.8. Taş ve Kaya Bahçesi Bitkileri
Taş ve kaya bahçelerine park ve bahçelerde bodur ve alp bitkilerini teşhir eden değişik
görünüşlü güzel bir köşedir. Taş ve kaya bahçeleri, özellikle 1000-2000 m rakımlı yüksek
dağ peyzajlarında çok güzel görünür. Ancak her yerde bu şekilde uygulanma imkânı yoktur.
Uygulanamayacak olan yerlerde kuru taş, duvar, merdiven ve basamaklı yollarla taş
bahçeleri planlanır.
Taş bahçeleri iki gruba ayrılır:


Formal taş bahçeleri: Kuru taş duvarlar, merdivenler ve basamaklı yollar
oluşturur. Yüksekliği farklı olan park ve bahçelerde tesis edilir. Düz arazilerde
genel olarak taş bahçeleri tesis edilmez. Fakat eğer çok istenirse yapay olarak
toprak yığmak sureti ile taş bahçeleri tesis etmek mümkündür.



İnformal taş bahçeleri: İnformal taş bahçelerine kaya bahçeleri denir. Doğal
formlu olurlar. Çevredeki gri ve pembe renkli kum ve kalker kayaları, siyah ve
kurşuni renkli kayalar sökülerek büyük bloklar hâlinde meyilli yamaçlara bir
kompozisyon oluşturacak şekilde dizilir.

Kaya bahçelerinde büyük kaya blokları yontulmadan doğada olduğu gibi yatay olarak
taban kısmı toprak içine gömülerek dizilir. Kontrast teşkili için az da olsa yalnız bir kaya
bloğu dik olarak yerleştirilir.
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Fotoğraf 3.10: İnformal kaya bahçesi

Kayaların etrafına bitkilerin iyi gelişmesini sağlamak için çiftlik gübresi ve kültür
toprağı karışımı serilir. Kayalar önlerine dikilmiş olan çiçekleri şiddetli rüzgârdan ve
güneşten korur. Bitkiler de onları kısmen örterek çok etkili ve güzel görünmelerini sağlar.
Küçük ev bahçelerinde bir köşeye 40-60 cm yükselterek üzerine ve 5-6 kaya bloğu
yerleştirmek sureti ile küçük bir kaya bahçesi tesis etmek mümkündür.
Kaya bahçelerinde kullanılan ağaç türlerini şöyle gruplandırabiliriz:


İğne yapraklı ağaçların kullanılması:

Koyu renkli bodur formları tek veya gruplar hâlinde arka fon oluşturmak için
kullanılır. Özellikle bodur sütun ve sürünücü formlu türler tercih edilir.
Kaya bahçeleri için uygun bazı iğne yapraklı ağaç türleri ve varyeteleri şunlardır;
Abies balsamea, Picea omorika, Picea abies pumila, Pinus strobus, Pinus montana, Taxus
baccata, Juniperus silvestris nana’dır.


Geniş yapraklı bodur ağaçların kullanılması:

Kaya bahçelerinde yüksek boylu ağaçlar kullanılmaz. Bunun için orta boylu ağaçlar
arka fon teşkili için kullanılır. Kaya bahçeleri tanziminde özellikle bodur her dem yeşil
çalılar tercih edilir.
Önemli her dem yeşil türler; Buxus sempervirens, İlex aquifolium, Rhudodendron
ponticum, Berberis candidula, Berberis verrucuolasa’dır. Yalnız yazın yeşil olan türler ise
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Betula nana, Acer japonicum, Rhododendron folavum, Lonicera aerusca, Berberis thunbergi
ve Rosa canina’dır.
 Küçük perennial çiçeklerin kullanılması:
Bu gruptaki bitkiler özellikle bodur olanları taş veya kaya bahçelerinde başarı ile
kullanılır.
Bodur türlerden bol güneşi seven türler; Alyssum montanum, Arabis alpina, Artemis
laxa, Aster amellus, Campanula carpatica, Sedum acre, Sedum album, Veronica incana’dır.
Gölgeli yerleri seven ve gölgeye dayanıklı türler ise Anemona blanda, Asarum
europaeum, Primula auricula, Saxifraga epiculata’dır.


Boylu ve orta boylu çiçeklerin kullanılması:

Az da olsa kaya bahçelerinde yer verilir. Önemli türleri; Adonis amurensis,
Campanula glomerata, Digitalis purpurea, Helleborus niger ve Veronica spicata’dır.


Çayır ve eğrelti otlarının kullanılması:

Özellikle dağınık formlu dal ve başakları ile kaya bahçelerinde çok güzel görünüş
sağlar. Eğrelti otları bol rutubet ve gölge yerleri ister. Avena sempervirens, Festuca ovina,
Luzula silvatica, Asplenium septentrionale, Polypodium vulgare önemli tür ve çeşitlerinden
sayılabilir.


Soğanlı ve yumrulu çiçeklerin kullanılması:

İlkbaharda çiçek açarak kaya bahçelerini süsler. Daha geçirgen ve humuslu toprakları
isterler. Allium albepilosum, Crocus zonatus, Cyclamen atkinsiss, Galanthus nivalis örnek
olarak verilebilir.

3.9. Kasa ve Saksı Bitkileri
Mimari yapı elemanlarının yoğun olduğu alanlarda çok fazla yeşil yapı elemanlarının
kullanılma imkânları yoktur. Bu gibi yerlerde saksı ve kasa gibi özel kaplar kullanılarak
çiçeklerle süslenebilir.
Bu amaçla çeşitli şekil ve büyüklükte toprak saksı ve küpler, ahşap ve plastik kasalar,
yuvarlak, kare ve dikdörtgen şeklinde beton kaplar kullanılır. İçi kültür toprağı ile doldurulan
bu kaplar çiçekler için uygun yetişme ortamı oluşturur.
Kapların içine 1/3 kum, 1/3 kültür toprağı, 1/3 yanmış çiftlik gübresi karışımından
oluşmuş bitki toprağı doldurulur. Bu kapların içine genel olarak bir yıllık soğanlı ve yumrulu
çiçekler tek tür olarak ekilir veya dikilir.

62

Fotoğraf 3.11: Değişik saksılarda değişik bitkilerin kullanılması

Saksı ve kasalara en çok begonya, sardunya, petunya, karanfil, hercai menekşe, lale,
glayöl ve yıldız gibi bol çiçekli türler kullanılır.
Saksı ve kasalarda kullanılan diğer çiçek türleri ise şunlardır; Zinnia elegans, kadife,
ateş çiçeği, nergis, yıldız, cana, aslanağzıdır. Ayrıca nerium aolender (zakkum), viburnum
tinus (kartopu), eonymus Japonica (taflan), hibiscus rosasinensis (hatmi) gibi yaprak, çiçek
ve meyvesi güzel olan bitkiler de kullanılır.

3.10. Sebze ve Meyveler
Sebze türü olarak taze olarak kullanılan ve mutfağın acil ihtiyacını karşılayacak
maydanoz, soğan, sarımsak, dereotu, domates, biber gibi türler seçilir.
Meyve ağacı olarak da o yörenin meyve türlerinden birkaç adet bodur ağaç olarak
sebze yastıklarının arasına dikilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları
 Bahçenizde yetiştirmek istediğiniz
bitkileri belirleyiniz.

 Duvar kenarlarına yerleştireceğiniz
bitkileri seçiniz.
 Uygun aralıklarla ne kadar bitki
gerektiğini hesaplayınız.
 Bahçenizde yetiştireceğiniz ağaçları ve
sayılarını belirleyiniz.
 Çalıların yerleşeceği yerleri ve sayılarını
belirtiniz.
 Mevsimlik bitkilerin yerlerini ve
çeşitlerini belirleyiniz.
 Sebze yetiştireceğiniz alanları
belirleyiniz.
 Yer örtücülerin yetiştirileceği alanları
belirleyiniz.
 Çim alanları belirleyiniz.

Öneriler
 Bahçenizde yetiştireceğiniz bitkileri
seçerken mevsimleri düşünerek her
zaman güzel olacak şekilde düzenleme
yapınız.
 Bahçe duvarlarını kapatmak isterseniz
sarılıcı bitkileri seçiniz.
 Bazı sarılıcıların sonbaharda yapraklarını
döktüğünü unutmayınız.
 Ağaç seçerken form verebileceğinizi
tercih ediniz.
 Ağaçların evinizin güneşini
kesmemesine özen gösteriniz.
 Çalıların renkli çiçek açanlardan
olmasını sağlayınız.
 Mevsimliklerin yerleştirilmesinde renk
armonisine dikkat ediniz.

 Çim alanların biçilmesi esnasında
bitkilerin zarar görmemesi için gerekli
tedbirleri alınız.

 Yukarıda yaptığınız çalışmayı projede
gösteriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda ağaç, tohum ve
çiçeklerin ekim dikim uygulamasını yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bahçe duvarlarına uygun bitki seçimi yaptınız mı?
2. Bahçenize uygun süs ağaçları seçtiniz mi?
3. Çalıları seçerken çiçeklenme dönemleri ve çiçek renklerine
dikkat ettiniz mi?
4. Mevsimliklerin renk ve sayılarına dikkat ettiniz mi?
5. Yer örtücülerin çim alanlar üzerine yayılmaması için tedbir
aldınız mı?
6. Çim alanlara tohum atarken tohumun eşit şekilde dağılmasına
dikkat ettiniz mi?
7. Bitkilerin yerleştirilmesi sırasında çeşitli yönlerden
görünüşüne dikkat ettiniz mi?
8. Ağaçların yerleştirilmesi esnasında evin ışık almasını
önleyecek şekilde yerleştirmemeye özen gösterdiniz mi?
9. Bahçeniz güzel oldu mu?
10. Projeniz güzel oldu mu?

DEĞERLENDİRME
Hayır şeklindeki yanıtlarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru
ise ölçme ve değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.
1.

Gruplar form, …………….. ve …………………….. birbirine benzeyen bitki
türlerinden oluşur.

2.

Ev bahçeleri ve diğer küçük tesisler için ……………………… ağaç ve ağaççık türleri
tercih edilmelidir.

3.

Toprak yüzeyinden cm kadar boylanan ve toprak yüzeyini bir halı gibi örten sarılıcı,
sürünücü ve yayılıcı bodur bitkilere ………………… adı verilir.

4.

Yeşil çitler peyzaj tesislerinin
sınırlandırılmasında kullanılır.

5.

Formal çitler yeşil bir duvar gibi ……………… ve …………. olarak büyür.

6.

Bir yıllık çiçeklerin ……………………. oluşu dezavantajlarıdır.

7.

Sahil bitkileri ……………… çok yüksek yarı bataklık veya yılın her mevsiminde bol
nemli ……………. topraklarda yetişir.

8.

Su bitkilerinin ……………su altındaki toprakta, gövdeleri ise ……………içinde
gelişir.

9.

İnformal taş bahçelerine ………………………. denir.

10.

Kaya bahçelerinde ……………………….. ağaçlar kullanılmaz.

kuşatılmasında,

……………………

ve

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek modüle ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

1.

İç mekânı …………… düzenlerken dış mekânı ise ………………………… düzenler.

2.

Peyzajda iyi bir proporsiyon bilgisi peyzaj planlamacısının …………………… ve
……………………….. ile yakından ilgilidir.

3.

Monokrom renk kompozisyonu dar mekânlarda …………………………… ifadesidir.

4.

Yağmurlama sistemi ……………………………… basınçlı su ile çalışır.

5.

Toprakta sürekli biriken su birikintilerinin önlenmesi ve taban suyu seviyesinin
düşürülmesi için yer altı ve yer üstünde yapılan tesislere ………………………denir.

6.

Ağaç grupları fizyonomi bakımından ……………… ve …………….. oluşturan ağaç
türlerinin bir arada kullanılması ile elde edilir.

7.

İnformal çitler formal çitler gibi düz, …… veya ……………………… hâlinde dikilir.

8.

Perennial çiçekler …………….. ve ………………. bitkilerdir.

9.

Kayaların etrafına bitkilerin iyi gelişmesini sağlamak için …………………… ve
kültür toprağı karışımı serilir.

10.

Genel olarak bütün çimenlilerde iyi bir bakım için …………….. ve ……………
şarttır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.
Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru ise bir
sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

Kültürel, estetik,
yaşama ortamı

6

2

Proporsyon

7

3

Formal denge

8

4

İkinci renkler
Yaşı, kök
büyüklüğüne,
köksüz

9

Kişi sayısı,
kullanma sıklığı
Dört tarafı
çevrelenmiş
Dilmelerle kapalı

10

Taş, tuğla, biriket

5

2-3 katı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğu Karadeniz
Basit, yarı portatif
Köklerin havasız
kalmasına
Emici borular, ana
kanaldan
Mutfağa yakın,
görünüşe kapalı

6
7

Bol ışıklı
Bordür, yastık

8

1-50

9

Soğanlı, yumrulu

10

Formal parterlerde

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doku, renk
özellikleri
Orta büyüklükteki
Yer örtücüler
Çevrilmesinde
Düzgün, dik

6

Kısa ömürlü

7
8
9
10

Taban suyu, derin
Kökleri, su
Kaya bahçeleri
Yüksek boylu

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

2

Mimar, peyzaj
mimarı
Deneyimi, tecrübesi

3

Monotonluğun

8

4
5

2-6 atmosferlik
Drenaj

9
10

1
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6

Birlik, ahenk

7

Tek, çift sıra
Çok yıllık, uzun
ömürlü
Çiftlik gübresi
Sulama, gübreleme
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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