


PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM BİLGİSİ
İnsan, yaradılışı gereği doğal olana yatkındır. Günümüz modern şehir anlayışı maalesef do-

ğaya ve doğal olana savaş açmış, betonarme yapıların hakim olduğu şehirler donuk, stabil yapı-
sı ile insan psikolojisini olumsuz yönde etkiler bir hal almıştır. İnsanı olumsuz etkileyen modern 
şehir hayatı aynı şekilde doğal bitki ve hayvan hayatını da olumsuz etkilemiş, bu etki kimi 
zaman türlerin yok olması sürecine kadar uzanmıştır.

Modern insan sıkışık kaldığı bu yapay hayatta kendisine azda olsa rahat nefes alacağı me-
kanlar oluşturma, doğa ile bağını kurabileceği küçük de olsa bir bahçe tanzim etme gereği 
hissetmektedir. Fakat “Kurulacak olan bu bahçe nasıl olmalı?” sorusuna şehrin sert mizacı içe-
risinde doğru yanıtı çoğu zaman bulamamaktadır.

Bu noktada devreye “Doğru bir peyzaj çalışması nasıl olmalı?” sorusu çıkmaktadır. Soruya 
doğru cevabı verebilmek için sistematik bir planlama, doğru bir tasarım ve başarılı bir uygulama 
hedef alınmalıdır. Yeşil alan çalışmalarında en büyük sorunlardan biri yapısal çalışmanın her 
şeyi ile tamamlanıp geriye kalan alanınsa bahçe alanı olarak ayrılmasıdır. Başarılı bir çalışmanın 
ancak doğal olanı önceleyen ve yapay olanın doğal unsurlara hizmet etmesini esas alan meslek 
disiplinlerinin ortak çalışması ile ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.

Peyzaj çalışmaları insana fonksiyonel, estetik ve ekonomik çözümler üreterek daha yaşana-
bilir bir çevre oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bahçe peyzaj çalışmalarında dikkat edilecek temel unsurlar 3 ana başlık altında incelene-
bilir;

1- Etüt (İnceleme) safhası.
2- Tasarım safhası.
3- Uygulama safhası.

Çalışma yapılacak sahanın mevcut hali ile herhangi bir yorum katılmaksızın belirlendiği sü-
reçtir. Bu safhada çalışma yapılacak alanı doğal, yapısal, kültürel ve sosyolojik veriler altında 
detaylı olarak incelemek zorunludur. Planlama yapılacak alana ait bütün veriler eksiksiz olarak 
toplanmak durumundadır. Aksi halde yapılacak çalışma eksik ve yetersiz bir çalışma olarak kar-
şımıza çıkacaktır. Toplanan bu veriler alan üzerinde yapılacak çalışmaya kaynak teşkil edecek 
ve uygulama bu bilgiler eşliğinde şekillenecektir.

1. ETÜD ( İNCELEME ) SAFHASI

a) Çalışma Yapılacak Alanın Büyüklüğü

Çalışma yapılacak alanın büyüklüğü, alanda kullanılacak malzemenin miktarını etkileyecektir. 
Küçük bir alanda büyük hacimli bitkilerin kullanımı arazinin görünüşünü daha da küçülteceği gibi, 
tersi durumda yani büyük bir alanda kullanılacak küçük bitkiler saha içerisinde algılanmayacak  
ve  bu duruma bağlı olarak görsel etkisini ortaya koyamayacaktır. İdeal bir çalışma alanında yapı-
bahçe oranı yaklaşık olarak 1/8 olarak düşünülmelidir. Unutmayalım, özellikle küçük arazilerde 
çalışma yapmak zor fakat ortaya çıkacak görüntüde bir o kadar estetik olabilmektedir.
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b) Alanda Mevcut Olan Yapısal Tesislerin Özellikleri

Peyzaj çalışmalarında; yapını yeri, konumu, 
mimari özelliği ( yapının; kaç katlı olduğu, 
kullanım amacı, mimari tasarımı vb.) dikkate 
alınmalıdır. Örneğin bina bir yada birkaç katlı 
ise yayılıcı ağaç ve çalılar, çok katlı ise, sütün 
formlu boylu ağaç ve çalılar kullanılmalıdır. 
Ayrıca alt yapı elemanları yani elektrik, su, 
kanalizasyon, telefon, doğalgaz vb. tesisatlar 
dikkate alınmak durumundadır. Bitkisel 
materyaller canlı ve sabit elemanlardır. 
Kullanacağımız bitkisel materyaller kök 
sistemleri ile alt yapı sistemlerine zarar 
verebilecekleri gibi, aynı zamanda alt yapı 
elemanlarından kaynaklı sıkıntılara birebir 
muhatap olup bu durumdan maksimum 
düzeyde zarar görebilirler. Bu sebepten dolayı 
altyapı elemanlarının yer tespiti iyi bir şekilde yapılmalı ve bu alanlarda oluşabilecek arızalarda 
müdahaleyi engelleyecek ve bizatihi kendisi zarar verebilecek yapısal ve bitkisel çalışmalardan 
ve bu alanlarda bitki gelişimine engel olacak çalışmalardan kaçınılmalıdır.

Topografya bir arazi yüzeyinin doğal ve 
yapay etkenlerle almış olduğu şekil ( düz 
alan, tepe, çukur vb.) olarak tanımlanabilir. 
Mühendislik çalışmalarının araziye uygula-
nabilmesi için topografik durumun bilinmesi 
şarttır.  Yapısal peyzaj çalışmalarında eğim, 
yapısal elemanların konuşlandırılması, bağ-
lantı yollarının oluşturulması ve çok eğimli 
alanlarda merdiven ve istinat duvarı gibi ele-
manların tespiti açısından önemlidir. Bitkisel 
çalışmalarda ise eğimli alanlara uygun bitki 
seçiminin göz önüne alınması gerektiği gibi 
kullanılacak bitkisel materyallerle rüzgar, su 
erozyonlarının önüne geçilebilir. Ayrıca eğim 
vasıtası ile bitkinin, renk, kaligrafik yapısı ön plana çıkarılıp görsel bir şov alanı oluşturulabilir. 
Eğimli alanlarda yapılan çalışmalarda fazla sudan dolayı oluşacak yüzey akışlarınında göz önün-
de bulundurulmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu tür alanlarda yüzey kaymasını engelleyici 
yapısal yada bitkisel çözümler muhakkak üretilmelidir. Bu çözümler toprak yüzeyini tutucu, yer 
örtücü bitkiler ve çalılar ile gerçekleştirilebilir.

c) Çalışma Yapılacak Alanın Topografik Yapısı ve Şekli
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d) Alanın Toprak Yapısı

Toprak ve gübre bilgisi derslerinde ayrıntılı olarak incelediğimiz toprağın; fiziksel karışımı, 
pH’sı, besin elementleri yönünden içeriği, su geçirgenliği ve drenaj durumu göz önüne 
alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki her bitki her toprakta yetişmez. Bu sebeple toprak analizi 
yapılması, bitkisel uygulama aşamasına geçilmeden gerekli durumlarda toprak ıslahının doğru 
zamanda yapılmasına ışık tutar.

e) Alanın İklim Özellikleri

Bitki gelişim sürecine etki eden dışsal 
faktörlerin en önemlilerinden biri de 
iklimsel yapıdır. Peyzaj çalışmalarında iklim 
göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. 
Bitkiler vejetatif gelişimlerini tamamlamaları 
açısından; iklimsel yapı içerisinde ısı, ışık, 
gölge, yağış, nem, rüzgar, mikroklima gibi 
faktörler birebir etkilidir ve bu etkenler 
detaylı olarak incelenmelidir. Her canlının 
olduğu gibi bitkilerinde iklimsel faktörlere 
bağlı bir yaşam alanı vardır. Fakat her bitkinin 
bu faktörlere olan ihtiyacı oransal olarak 
değişiklik gösterir. Örneğin kimi bitkilerin 
sıcaklık istekleri yüksek iken kimi bitkiler çok düşük sıcaklıklarda gelişmekte ve hayatını 
sürdürebilmektedir. İklim bitki ilişkisinin yeterince bilinmemesi ekonomik kayba ve bitkinin 
ölümüne sebep olmaktadır.
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2. TASARIM SAFHASI
Amaç olarak insanı, temel olarak çevreyi kabul eden çevre düzenleme çalışmaları diğer 

fiziksel çalışmalar gibi mevcutta olmayan, yeni ve yararlı mekanları oluşturmayı amaçlayan 
etkinliklerdir. ( Gündüz 1985)

Günümüz şehircilik anlayışında kent içi yeşil alan kullanımı maalesef yetersiz kalmakta, yeşil 
alan olarak ayrılan alanlarsa kullanımdan uzak bir hal arz etmektedir. Mevcuttaki bu yapı göz 
önüne alınırsa maksimum verimlilik sağlamak amacı ile tasarım kaçınılmaz bir hal almaktadır.

Bu kapsamda makro ve mikro ölçekte peyzaj planlama çalışmaları içinde sadece dar anlamda 
kendi bahçemizi incelemeye çalışacağız.

Öncelikle peyzaj uygulamalarını üç ana başlık altında toplayabiliriz.

f) Alanın Çevresi İle İlişkisi

Çalışma yapılacak alanın dış alanlarla ilişkisi ve dış alanların alanımıza olan etkisi 
incelenmelidir. Bu noktada alanın yola olan mesafesi ve konumu, bakı alanları (manzara), 
gürültü kaynakları ve manzaraya hakim noktalar tespit edilmelidir.
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a) Bitkisel Tasarım Verileri

Bitkisel uygulamalarda dikkat edilecek unsurları; bitki rengi, dokusu, gelişim süreci, kök 
yapısı, bitki istekleri, kompozisyon çalışmalarında hiyerarşi, zıtlık ve uyumluluk şeklinde 
özetleyebiliriz.

b) Yapısal Tasarım Verileri

Bitkisel materyalin etkin özelliklerine, cansız objeler ilave edilerek paledyenvari yürüme 
yolları, açık ve kapalı oturma birimleri, kuş evi ve banyoları, çocuk oyun grupları, aydınlatma 
armatürleri, ahşap ihata sınırlayıcı unsurları, yapay gölgelikler, sert zeminler, doğal istinatlar, 
doğal kaynaklar, su oyunları vb. yapısal unsurlarda uygun bir şekilde birleştirildiğinde 
mükemmeli andıran bir yaşam ortamı oluşturulabilir.
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c) Altyapı Tasarım Verileri

Bahçe sulama ve elektrik hatlarının döşenmesi, doğalgaz, drenaj ve kanalizasyon 
sistemlerinin oluşturulması gibi unsurlar bahçenin olmazsa olmaz detaylarıdır.

Bu kriterler dikkate alınarak bir ev 
bahçesinde istenilen uygunlukta planlamalar 
yapabiliriz. Örneğin; güneş alan yüksek 
yada meyilli bir arazide toprak baharda 
daha çabuk ısınacak, dolayısı ile erken 
açan çiçekler ve bitkiler için oldukça ideal 
koşullar oluşmuş olacaktır. Çalışma yapılacak 
alan su sirkülasyonunun az olduğu bir 
ortamsa, bu bölgede su istekleri az olan 
bitkiler yetiştirilebilir. Güney yöne bakan 
bahçe duvarları yada çitler hassas tırmanıcı 
bitkiler, çalı ve aşılı meyveler için mükemmel 
mekanlardır. Bu tarz mekanlar aynı zamanda 
yüksek miktarda ısıyı emip bitkiye aktarırlar. 
En küçük bahçelerde dahi mikroklima 
etkenlerinden yararlanılarak bahçenin özelliklerini değiştirip geliştirebiliriz.

Evimizin yakınlarına, pencere, balkon 
ve teraslar gibi kullanım alanlarının önüne 
yaprak dökmeyen ağaçların dikimi uygun 
değildir.Herdem yeşil ağaçlar ve uzun boylu 
ibrelilerde eve çok yakın dikilmemelidirler. 
Bu ağaçlar yazın güneş ufukta yüksekte 
iken temiz hava ve gölge oluştururken, kış 
aylarında ise ısıyı ve ışığı engelleyerek evin 
karanlıkta ve soğukta kalmasına yol açar.

Binaların, duvarların, merdiven ve yol 
köşelerinin keskin hatları, önlerine dikilecek 
bitkiler ile yumuşatılabilir veya kamufle 
edilebilir.

Çift sıra halinde dikilen konik sütun 
formlu bitkiler bahçeyi rüzgardan ve gürültüden korurlar. Bu şekilde dikilmiş ağaçların koruma 
alanı ağacın boyunun 20 katıdır. ( Örneğin 5 metre yüksekliğinde bir set 100 metre mesafeye 
kadar rüzgarı kesebilir.)

Manzara bakılı alanların önünün açık tutulması tavsiye edilir. Bu sebeble manzara alanlarının 
görünmesine mani olacak şekilde ağaç dikilmesi veya yüksek yapısal elemanlar konulması gibi 
çalışmalardan kaçınılmalıdır.
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Mahremiyet istenen bahçelerde çit bitkileri ile yada duvarlar vasıtası ile korunaklı alanlar 
oluşturulur. Bu alanlarda bitkilerin renk, doku ve form özelliklerinden faydalanılarak estetik 
bakış açıları oluşturulabilir.

Her noktadan bakıldığında geniş algılama 
özelliğine sahip bir mekanın; orta bölümü en 
alçak bitkilerle, uzaklaştıkça yer yer boylanan 
ve en son noktada en boylu bitkilerle 
oluşturulacak olan geniş bir perspektifte 
dizayn edilmesi gerekmektedir. 

Ağaçların; gölgeleme, perdeleme, ses ve 
rüzgar yalıtımı yapma, sınır ve duvar etkisi 
oluşturma, farklı renk, doku, yapı ve meyve 
gibi özelliklerinden faydalanılmaktadır. Çalı 
grupları;  tamamlayıcı etkisi, estetik görün-
tüsü, budama ile şekil verilebilirlik vb. özel-
likleri dikkate alınarak kullanılmalıdır. 

Yer örtücü ve sarılıcıların kapatma, sarma, 
ilişkilendirme vb. özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Çok yıllık ve mevsimlik çiçeklerin renk etkisi ve güzelliklerinden maksimum düzeyde 
faydalanılmalıdır.

Geniş ve pürüzsüz çim alanlar ortamı 
birleştirir ve insan üzerinde rahatlık etkisi 
oluşturur.

Ayrıca kullanılan bitki türlerinin; kışın 
yaprağını döküp dökmeme, ilkbahar, yaz, 
sonbahar ve kışın çiçek, gövde, yaprak 
rengi ve form özelliğinden, hızlı gelişen, 
toza, zararlı gazlara dayanıklılığı, iklim 
ekstremlerine dayanıklı ( soğuk, sıcak, güneşli 
vb.) gibi özellikleri bilinip bu özelliklerinden 
faydalanılmalıdır.

Alan içinde bağlantıyı sağlayacak yollar 
fonksiyonel olmalı ve gereksiz yere bahçe 
alanını bölmemelidir. Yol kenar ve köşeleri, çalı, çiçek ve yer örtücüler ile takviye edilerek hatları 
yumuşatılmalı ve daha estetik hale getirilmelidir.

Bahçe içerisinde kullanılacak mobilyalar alan içerisinde görüş açısını ve hareketi 
engellemeyecek şekilde en uygun yerlere kurulmalıdır.

Bahçe mevsimine göre güneşli ya da gölgeli, konumuna göre hareketli ya da dinlendirici, 
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Plan ve tasarım safhalarından geçen ve 
sonuca bağlanan proje artık uygulamaya hazır 
hale geldi demektir. Uygulama safhasında 
gelişi güzel yapılan çalışmalar projenin 
mantığına aykırı olacağından tasarımcının 
bu süreçte aktif olarak görev alması 
gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; uygulama 
safhasında proje dışı imalatlar yada projeye 
uygun yapılmayan imalatlar maliyeti artıran 
etkenlerin başında gelmektedir.

Uygulama safhasında dikkat edilecek 
hususları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

• Bitkisel çalışmalar alandaki yapısal çalışmalar ve alt yapı çalışmalarından sonra başlamalı.

• Altyapı sistemlerinin yerleri işaretlerle belirlenmeli.

• Drenaj sistemlerinin işlevsiz hale gelmemesi için koruma altına alınmalı.

• Bitkisel çalışmalar; bitkilerin araziye nakli ve dikimi sonrası biten çalışmalar değildir, bu 

sade ve fakat bir o kadarda estetik olmalıdır.

Sonuç itibari ile yapılan çalışmanın 
fonksiyonel, estetik ve ekonomik olabilmesi 
yönünde atacağımız en sağlıklı adım küçükte 
olsa alan planlaması yapıp bir proje dahilinde 
uygulamaya hazır hale getirmek olmalıdır. Bu 
uzun vadeli ve sağlıklı çalışmalar bahçemiz 
için bize en güzel neticeyi sağlayacağı 
muhakkaktır.

3. UYGULAMA SAFHASI
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sebeple peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkisel malzemelerin 4. zaman boyutu yani çok uzun 
yıllar boyunca büyümelerini ve gelişimlerini devam ettiren materyaller oldukları göz önünde 
bulundurulmalıdır. Örneğin dikim esnasında 1 metre boyunda ve 70 santimetre taç genişliğinde 
olan bir bitki 10 yıl sonra 5 metre boyunda ve 3 metre taç genişliğinde olabileceği unutulmamalıdır. 
Bu bakımdan peyzaj çalışmaları dikimden sonrada devam etmektedir. Budama, ilaçlama, 
gübreleme, sulama vb. çalışmalar bitkinin ömrü boyunca devam ettirilmesi gereken çalışmalardır.

• Peyzaj uygulamalarında bitkisel boyut sürekli değişken bir hal alıp mevsimlere göre farklı 
etkiler ortaya koymaktadır.
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Kaya bahçelerinde, bahçenin büyüklüğüne göre kullanacağımız bitki çeşitliliği ve boyutları 
değişmektedir.

Kaya bahçelerinde kullanacağımız bitki büyüklüklerinin dağılımı bahçenin konumuna göre 
değişiklik arz edebilir.

Genel itibari ile kaya bahçelerinde egzotik ve bodur türler, baharat ve şifalı bitkiler 
kullanılmaktadır.

KAYA BAHÇELERİ
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Çatı, teras ve balkon bahçelerinde dikkat edilmesi gerekli unsurların başında iyi bir yalıtım 
sistemi ve binanın statik taşıma kapasitesi gelir.

Kaya bahçelerinde olduğu gibi bahçenin büyüklüğüne göre kullanacağımız bitki çeşitliliği ve 
boyutları değişmektedir.

ÇATI, TERAS VE BALKON BAHÇELERİ

BAHÇE MOBİLYALARI ÖRNEKLERİ 
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BAHÇE BAKIMINDA KULLANILAN BAZI ALETLER

Bahçe Sulama Kovası

Belleme Makinası

Budama Ekipmanları

Çim Biçme Makinası

Küçük El Aletleri Motorlu Tırpan

Çapa Aleti

El ArabasıSırt Pülverizatörü
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PEYZAJ PROJE ÖRNEKLERİ

Perspektif Görünüş

Plan Görünüş
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Perspektif Görünüş

Plan Görünüş
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Perspektif Görünüş

Plan Görünüş

Peyzaj Planlama ve Tasarim Bilgisi 15



KAYNAKÇA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Pratik Bahçıvanlık  Rehberi / 9-Peyzaj Planlama 
ve Tasarım Bilgisi

Pratik Bahçıvanlık Rehberi16




