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     Peyzaj proje çalışmalarında en önemli düzenleme 

materyalini bitkiler oluşturur. Peyzaj uygulamalarında 
kullanılan tüm bitkilerin alana ekim veya dikimi yapılır fakat 
uygulamalarda ağırlıklı olarak bitkilerin dikimi yoluna gidilir. 
Plantasyon çalışmalarında dikimin kullanımı ekime göre daha 
avantajlıdır.  
 
     Bir dikimin başarıya ulaşmasında türün doğru seçilmesi 
dışında diğer önemli koşullar ise şunlardır: 
 

A. Dikimin genel esasları 

1. Toprak koşulları 
 

2. Fidan materyalinin seçimi  
 

3. Fidan nakli 
 

4. Dikim öncesi hazırlık  
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Dikilen fidanların 

gelişmesinde toprak en etkili 

faktördür. Bitkinin beslenme 

gücü, su, hava oranı ve 

köklerinin gelişmesi büyük 

ölçüde toprak türüne bağlıdır.  

1. Toprak koşulları:  

Dikimin genel esasları 
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Dikimde kullanılacak fidanlar, dikimin başarısı ve gelişimi üzerinde oldukça etkilidir; bu 
nedenle iyi nitelikli fidanların seçiminde şu özelliklere dikkat edilmelidir: 
•Fidan çeşidi, yaşı ve boyunun koşullara uygun olması 
•Kök, sürgün ve tepe durumunun dengeli olması 
•Kalite sınıflandırılması yapılmışsa iyi kalite sınıfına giren fidanlar seçilmiş 
olması; 

2. Fidan materyalinin seçimi:  

Dikimin genel esasları 

Bitkilendirmede ufak boylu fidanların 

kullanılmasının düşük maliyet ve taşıma 

kolaylığı gibi avantajları vardır; ancak az 

gelişme, yaz kuraklığından daha fazla 

zarar görme gibi dezavantajları da vardır. 

İbreli ağaçlarda toprak üstü boyu büyük olan 

fidanlar değil, toprak üstü ve altı organları 

arasında dengeli olanlar seçilmelidir. Koşullar 

kurak ve diğer farklı durumlara doğru yöneldikçe 

kök ağırlığı fazla olan fidanlar seçilmelidir.  
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3. Fidan nakli: 

Fidanlar sonbahar ve ilkbaharda dikim sahalarına 

taşınır. Fidanlar köklerinin kurumaması ve zarar 

görmemesi için dikim alanlarına ambalajlı olarak 

taşınmalıdır. 

Dikimin genel esasları 
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Bitkilendirme çalışmalarında ne kadar nitelikli 

fidanlar kullanılırsa kullanılsın eğer fidanların 

sökümü, depolanması ve nakilleri sırasında 

dikkat edilmezse dikim başarısızlıkla sonuçlanır. 

 

4. Dikim öncesi hazırlık 
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Dikim öncesi hazırlık 

Gömü (Fidanlarda Hendekleme): 

 

Dikilecek fidanların sökümden dikime 

kadar muhafaza edilmeleri çok önemlidir; 

dikim çalışmaları 3-4 günden fazla 

gecikirse fidanların serin ve gölge bir yerde 

kazılan hendeklerde gevşetilmiş demetler 

halinde bekletilmesi gerekir. Yapılan bu 

işleme gömü denir.  

Gömü yeri, dikim alanının yakınında, 

rüzgâr ve güneşe karşı korunaklı, hafif ve 

süzek toprağa sahip olmalıdır. 

Fidanların gömüye alınmasındaki amaç, 

geçici olarak nemli toprak içinde 

bulundurarak köklerin kurumasını 

önlemektir.  
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Değişik  
budama tipleri 

Budama, kök ve tepe budaması şeklinde yapılır. 

Fidanlıkta sökülen ve proje alanına nakledilecek 

fidanların kökleri uzun olur. Bu kökler dikimden 

önce kısaltılmazsa dikim sırasında katlanır ve kök 

gelişimi güçleşir. 

Dikim öncesi hazırlık 

Fidanların budanması: 
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Peyzaj projelerindeki bitkilerin dikiminde, dikim zamanı çok önemlidir. Dikim 
genellikle vejetasyon dönemi dışında yani bitkilerin dinlenme döneminde 
yapılmalıdır. Sulama imkânı olan peyzaj proje uygulamalarında, kaplı 
fidan kullanılacaksa dikim zamanı tüm yıla dağılabilir.  
Peyzaj projelerinde bitkilerin dikim mevsimlerini şöyle sınıflandırabiliriz: 
 
 
Kaplı veya topraklı fidanlarda sulama imkânı olduğu sürece yaz dikimi yapılabilir. 
Bununla beraber yazın zorunlu ve acele bir peyzaj düzenlemesi kesin 
zorunluluğu yoksa yaz dikimi tercih edilmemelidir. 
 

 

 

Genellikle ilkbaharda erken süren yapraklı türler için uygundur. Ekim ayından aralık 
ve ocak ayının ortasına kadar devam eder. 
 

 

 

Akdeniz ve Batı Anadolu’da, denizden yüksek olmayan kışları mutedil yerler için 
uygundur. Akdeniz iklim koşullarının egemen olduğu bölgeler için önerilir. 
Tehlikeli ilkbahar donlarının olduğu yerlerde önerilmez.  

B. Dikim zamanı ve şekilleri 

Yaz dikimi  

Sonbahar  dikimi 

 Kış dikimi 
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Seçilen bitkiler yetiştirme koşullarına, özellikle de iklim koşullarına uyum göstermelidir. 

 

İyi bir alan hazırlığı ve toprak işleme yapılmalıdır. Gerek duyulursa drenaj ve toprak 

ıslahına gidilmelidir. 

 

Kök, gövde dengesi olan sağlıklı ve kuvvetli fidanlar seçilip kullanılmalıdır. 

 

Fidanların kökleri ve tamamı zedelenmeden sökülmeli, uygun olarak kök ve gövde 

budaması yapılmalıdır. 

 

Fidanların sökümü ve dikimi arasındaki zaman mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. 

 

Fidanlar dikim alanlarına güneş ve rüzgârın kurutucu etkisinden ve don 

zararlılarından korunacak şekilde ambalajlı veya örtülü olarak getirilmelidir. 

 

Koşullara uygun dikim zamanı seçilmelidir. Fazla rüzgârlı, yağışlı ve donlu günlerde 

dikim yapılmamalıdır. Bulutlu ve kapalı havalar tercih edilmelidir. 

 

Uygun dikim yöntemi seçilmelidir. Bu yönteme göre uygun alet ve ekipmanlar 

kullanılmalıdır.  

Bitki dikim zamanı ve şekilleri  

Bir dikimin başarıya ulaşması için uyulması gereken kurallar: 
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Belirli bir dikim mesafesi ve aralığına bağlı kalmadan yapılan 

dikimlerdir. Peyzaj proje uygulamalarında genellikle bu 

dikim şekli uygulanır.  

Bitki dikim zamanı ve şekilleri  

Dikimler düzensiz dikim, düzenli dikim ve karışık olmak üzere üç şekilde uygulanır. 

Düzensiz dikim 

Düzenli dikim 

Karışık dikim 

Peyzaj proje alanında üniform bir ağaçlandırma 

yapılmak isteniyorsa o zaman belirli aralık ve 

geometrik şekillere göre düzenli dikim yapılır.   

Karışık dikimde tespit edilen fidanlar kullanılacak sayılarına ve türlerine göre dikim 

yapılmadan önce sahaya getirilir. Karışıma girecek türler birkaç ağaç, grup (30–40 m çapında 

bir alan girecek fidan sayısı), büyük gruplar ( 40–60 m çapında) halinde bitki sayısına göre 

dikilir. Daha sonra tüm alanlarda esas türün dikimi yapılır. 
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Bir peyzaj projesi uygulama alanında önce boylu ağaçlar, sonra orta ve sırayla küçük 

boylu ağaçlar ve çalılar dikilir. Drenaj ve sulama sistemi yapıldıktan sonra çim alanları tesis 

edilir ve en son çiçekler proje alanına dikilir. 

Dikimlerde hangi yöntem uygulanmış olursa olsun kökler dikim sırasında muhafaza 

edilmelidir.  

Kökler bir tarafa toplanmamalı, eğilmemeli, değişik şekillerde kıvrılıp bükülmemelidir.  

Hangi yöntemle açılırsa açılsın dikim çukuru en azından kökü içene alabilecek 

büyüklükte olmalıdır.  

Boylu fidanlarda çukur ortalama 50–80 cm çap ve 70 cm derinliğinde olmalıdır.  

Dikimin fidanların dik durumda kalmasını sağlayacak şekilde yapılması önemlidir.  

Kökler dikim çukurunda toprakla tam temas içinde olmalı ve boşluk kalmamalıdır.  

Kökler, dikimden sonra toprakla iyice sıkıştırılmalıdır.  

Eğer toprak ağır ise aşırı sıkıştırmadan kaçınılmalıdır; çünkü kök ana toprakla 

kaynaşmayacağından ana toprak ile arasında rutubet alımındaki farklılıklardan dolayı 

ayrılmalar, çatlamalar oluşur.  

Böyle durumlarda bazı fidanların dikimden sonra kurumuş olduğu görülebilir.  

Dikimlerde kimyasal gübre yerine organik gübre kullanılmalıdır. 

 

C. Fidan dikimi 
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•Dikimin, kök 

çukurunda kıvrılmış ve 

bükülmüş şekilde 

yapılmış olması 
 

 

•Fidanın alt dallarının 

toprak içinde kalacak 

şekilde derin dikim 

yapılması 

 

 

•Fidanın üst kökler 

açıkta kalacak şekilde 

sığ yapılarak dikilmesi 

   

Dikim şekillerinde doğru ve yanlış dikimin gösterilmesi 

Çukur dikim yönteminde 

kök ve gövde bakımından 

başarıyı etkileyen en önemli 

hatalar şunlardır: 

Fidan dikimi 
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b. Topraklı ve kaplı fidan dikimi: 

 

Topraklı ve kaplı fidanlar dikilirken dikim alanına 

köklerinin bulunduğu ortam ile götürülmelidir. 

Bulundukları toprak kitlesi içinde nem olduğundan fidan 

dikimini takip eden kurak dönemden daha az etkilenir. 

Kök sökümü, nakil ve dikim sırasında oldukça az 

zedelenmektedir. Bu nedenler topraklı ve kaplı fidan 

dikiminde başarılı sonuç elde edilmesini sağlar. Dikim 

belirli mevsime bağlı değildir; ancak söküm, ambalaj 

ve taşıma giderlerinden dolayı masraflı bir yöntemdir. 

 
Fidan dikimi 
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Fidan dikimi 

Topraklı fidan dikim yöntemi  

Çukurdan çıkan üst toprak 

ayrı, alt toprak ayrı yerlere 

konmalıdır. Çukurun dibi 

bel kürekle mümkün 

olduğunca derin işlenmeli. 

Topraklı fidanın 

kökünü saran toprak 

kitlesi büyüklüğünde 

ve altı daha geniş bir 

çukur açılır.  

Üst toprakla fidanın 

üstüne oturtulacağı 

tümsek 

oluşturulmalıdır. 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

Kaplı veya tüplü fidan dikim yöntemi: 

 

Topraklı fidan dikimine benzer; ancak topraklı 

fidanda saz, plastik veya çuval benzeri ambalaj 

tamamen çıkarılarak fidan serbest hale getirilip 

dikilirken kaplı fidanlarda ise kaba uygun işlem 

olarak dikim yapılır.  

Fidan hareket ettirilmeden etrafındaki boşluk 

dışarıda kalan toprakla doldurulur. Köklerin iyice 

temasını sağlamak için tokmaklama yapılmasında 

yarar vardır. 

Fidan iki ayak arasına alınıp etrafında 

dönülerek iyice sıkıştırılır ve fidanın etrafına bir 

çanak oluşturulur.  

Dikimden sonra fidana yeteri kadar can suyu 

verilmesi gerekir.  
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Fidan dikimi 
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Fidanları destekleme şekilleri 

Çıplak köklü ya da topraklı fidanlar kullanılarak yapılan uygulamalarda  

boylu fidanlarda fidanın rüzgârdan etkilenmemesi ve dik durması için  

dikim sırasında tekli, ikili veya üçlü desteğin yerleştirilmesi gerekir. 
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Fidan dikimi 

FİDANLARI DESTEKLEME 

ŞEKİLLERİ 
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Fidan dikimi 

FİDANLARI DESTEKLEME 

ŞEKİLLERİ 
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Fidan dikimi 

•Çalıların dikiminde dikkat edilecek konular: 

 

Organik gübreler, çalılara dikim sırasında dikim çukuruna katılarak verilir. 

Çalıların dikiminde ilk gübreleme çok önemlidir Dikilen çalılar ilk yağmursuz 

dönemde sulanmalı ve toprak fazla kurumamalıdır. Böylece çalıların iyi 

gelişmesi sağlanır. 

 

Çalıların dikiminde 

alanın tamamını 

işlemeye gerek 

yoktur. Her 

dikilecek çukur 

yerinde açılarak 

işlenir. Çit tesisi 

dışında çalılar 

birbirlerine 

girmeyecek aralıkta 

dikilir. 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

•Sarılıcı ve tırmanıcıların dikiminde dikkat edilecek konular:  

 

Dikim için derin köklü sarılıcı ve tırmanıcı türler için fidanın 

büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 60–90 cm derinlik ve 

genişlikte çukur açılması uygundur.  
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Çit tesisinde çitin istenen boyutlarda düzgün 

biçimde oluşması için fidanların aynı 

fidanlıktan, aynı cins ve türden, benzer form 

ve boyda olması sağlanmalıdır. 

 

Yeşil çit tesisinde kullanılan bitkiler, tek 

dikildiklerinde türün özelliğine göre boylanan 

ve çap alan; çalı, ağaççık veya ağaç formunda 

olan bitkilerdir, ancak çit tesisi amacı ile sık 

dikilip alçak budanarak istenen işleve göre 

terbiye edilirler.  

 

Fidan dikimi 

Çit bitkileri amaca ve büyüdüğü zaman alması 

istenen boyutlara göre tek sıralı, çift sıralı veya 

üç sıralı olarak dikilebilir.  

Çit Dikimi 
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