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

BAHÇE ÇİÇEKLERİNİN ÖNEMİ 

• Bahçe çiçekleri ev, okul, park, meydan ve 
refüj gibi çeşitli alanların düzenlenmesinde 
kullanılan süs bitkileridir.  

 

• İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında açan 
örnekleri vardır.  

 

• Değiştirme olanakları olması sebebi ile 
çalışma esnekliği sağlarlar. 

 

• Otsu yapıda, kısa - uzun ömürlü, renk, 
biçimleri farklı, güzel ve etkilidir.  

 

• Alanların renkli, canlı ve göz alıcı öğeleridir. 

 

• Tek düzeliği giderir, yüzey etkisi yaratır ve kısa 
sürede kapatma özelliği vardır. 

1 

2 
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BAHÇE ÇİÇEKLERİNDE SINIFLANDIRMA 

BAHÇE ÇİÇEKLERİ 

ÇOK YILLIK 
(PERENNİAL, 

DAİMİ) ÇİÇEKLER 

SOĞANLI, 
YUMRULU 

VE RİZOMLU 
ÇİÇEKLER 

DİĞER ÇOK 
YILLIK 

ÇİÇEKLER 

MEVSİMLİK ÇİÇEKLER 

İKİ YILLIK 
(BİENNİAL) 
ÇİÇEKLER 

TEK YILLIK (ANNUAL) 
ÇİÇEKLER 

KIŞLIK 
ÇİÇEKLER 

YAZLIK 
ÇİÇEKLER 
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• Dikildikten sonra canlılıklarını uzun yıllar 
muhafaza edebilen çiçeklerdir. 

 

• Bu çiçeklerin kökleri kışa dayanıklıdır. Kışın 
bitkilerin toprak üstü aksamları ölse bile, 
kökleri canlı kalır, ilkbahar başlangıcında yeni 
sürgünler verirler.  

 

• Yıldız, Kasımpatı, Sümbül, Lale, Glayöl, 
Zambak, Nergis, Kana v.b çiçekler Çok Yıllık 
Çiçeklere örnektir.  

 

• Üretimleri; Kökten ayırma, çelik, soğan ve 
yumrularla yapılır.  

ÇOK YILLIK (PERENNİAL, DAİMİ) ÇİÇEKLER 
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SOĞANLI, YUMRULU ve RİZOMLU ÇİÇEKLER 

• Begonia tuberosa (YUMRU BEGONYA)  

• Canna indica (KANA)  

• Dahlia variabilis (YILDIZ)  

• Gladiolus (GLAYÖL)  

• Hyacinthus ori. (SÜMBÜL)  

• Lilium candidum (ZAMBAK)  

• Narcissus pseu. (NERGİZ)  

• Paeonia officinalis (ŞAKAYIK)  

• Tulipa hybrida (LALE) 
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DİĞER ÇOK YILLIK ÇİÇEKLER 

• Achillea millefolium (ARAPSAÇI)  

• Alcea rosea (GÜLHATMİ)  

• Chrysanthemum ind. (KASIMPATI)  

• Chrysanthemum max. 
(MARGARİT)  

• Delphinum hyb. (HEZERAN)  

• Dianthus cory. (KARANFİL) 

• Gailardia (GÜNEŞİN KIZI)  

• Hemoracallis hyb. (GÜNGÜZELİ)  

• Kniphofia (FENER ÇİÇEĞİ)  

• Phlox paniculata (ALEV ÇİÇEĞİ)  

• Yucca flamentosa (AVİZE ÇİÇEĞİ)  

• Cerastium Tomentosum 
(FAREKULAĞI)  

• Senecio Cineraria (KÜL ÇİÇEĞİ)  

• İresine Herbstii (KANLI YAPRAK)  
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• Bir mevsim veya iki mevsim yaşamlarını devam 
ettiren, sonra kuruyan çiçeklerdir.  

 

• Farklı mevsim ve aylarda açan çeşitleri vardır.  

 

• Mevsimlik çiçekler genellikle çevre koşullarına 
duyarlıdırlar.  

 

• Üretimleri, tohumla yapılır.  

 

• Bu çiçekler kendi aralarında 2’ye ayrılırlar; İki 
Yıllık ve Tek Yıllık Çiçekler 

MEVSİMLİK ÇİÇEKLER 
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İKİ YILLIK (BİENNİAL) ÇİÇEKLER 

• Bu çiçekler ilk yıl kök ve gövde aksamlarını 
geliştirirler. 

 

• Kökler toprak altında canlı olarak kışı geçirir, 
ertesi yıl ilkbaharda yeni sürgün vererek 
gelişirler ve çiçek açıp tohum oluşturduktan 
sonra ömürlerini tamamlarlar.  

 

• Bu çiçeklere örnek olarak; Aslanağzı, Menekşe, 
Nakil, Myosotis vb.  

TEK YILLIK (ANNUAL) ÇİÇEKLER 

• Bu çiçekler tohum ekimini takip eden mevsim 
içerisinde gelişir, çiçek açar, tohum oluşturur 
ve ölürler. 

 

• Farklı mevsimlerde açan türleri vardır.  

 

• Kendi içinde 2 guruba ayrılırlar; Kışlık Çiçekler 
ve Yazlık Çiçekler  
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YAZLIK ÇİÇEKLER 

• Yazlık çiçeklerin üretimi 2 şekilde yapılır; 

 

• Seralarda, kasalara tohum ekimi yapılır. Bunun 
için sera ortamında Ocak-Nisan ayları arasında 
çeşitli zaman aralıklarıyla ekim yapılır. 3-4 
hafta da gelişen fideler saksılara alınır. Bu 
fideler Nisan-Mayıs aylarında topraklı halde 
park ve bahçelere dikilir. 

 

• Tavalara yapılan ekimdir. Düzgün bir şekilde 
hazırlanan tavalara, Nisan ayının 2. ve 3. 
haftasında tohum ekimi yapılır. Üzeri 1cm 
olacak şekilde yanmış-elenmiş çiftlik gübresi ile 
kapatılır, sulama yapılır.  

 

• Şaşırtma seviyesine gelen bitkilerin bir kısmı 
tohumluk olarak tavalara şaşırtılır, diğer kısmı 
da direk park, bahçe ve refüjlere dikilir.  

 

• Yazlık çiçeklere örnek olarak; Kadife, Ateş 
Çiçeği, Vapurdumanı, Petunya, Begonya, İpek, 
Horozibiği, Mine Çiçeği 
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KIŞLIK ÇİÇEKLER 

• Kışlık çiçeklerin üretimi: Hazırlanan tohum 
tavalarına Ağustos ayının ilk yarısına kadar 
tohumlar ekilir. Üzerine 1cm yanmış elenmiş 
çiftlik gübresi atılır ve tavalar dikkatlice sulanır.  

 

• Eylül ayının 2. ya da 3. haftasında şaşırtma 
durumuna gelirler.  

 

• Bunların bir kısmı tohumluk olarak tavalara 
şaşırtılır, bir kısımda saksılara alınır. Saksılara 
alınanlar kışı yastıklarda geçirirler, Mart ve 
Nisan aylarında park ve bahçelere dikilirler.  

 

• Kışlık çiçeklere örnek olarak; Menekşe, Süs 
Lahanası, Myosotis, Şebboy, Karanfil, Bellis, 
Aslanağzı, Hüsnüyusuf.  
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BAHÇE ÇİÇEKLERİNİN ÜRETİM TEKNİKLERİ 
G

EN
ER

A
Tİ

F 

•Tohum İle Üretim 

V
EJ

ET
A

Tİ
F 

•Ayırma ile Üretim 

•Çelik ile Üretim (Yumuşak, Yarı 
odunlaşmış, Sert, otsu 
bitkilerde gövde, Kök ve Yaprak 
Çelikleri ile) 

•Aşı ile Üretim 

•Daldırma ile Üretim (Yer, Hava, 
Tepe, Hendek Daldırması) 

•Stolonlar ile Üretim 

•Soğan ile Üretim 

•Etli Kök, Yumru ve Hava 
Yumruları ile Üretim 

•Rizom ile Üretim 

•Yavru ile Üretim 

•Doku Kültürü ile Üretim 
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 Bahçe çiçeklerinin çoğunluğu (özellikle tek yıllık olanlar) tohum ile üretilmektedirler. Tohum ile 
üretimde taze ve iyi nitelikli tohum kullanılması gerekir. İyi Nitelikli Tohum;  

 

• Çimlendiğinde ait olduğu tür ya da çeşidi vermeli,  

 

• Yüksek çimlenme yeteneğinde ve hastalıklardan arınmış olmalı,  

 

• Başka ürünlere ait tohumlarla, yabancı ot tohumlarıyla ya da yabancı maddelerle karışık 
olmamalıdır. 
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• Normal bahçe toprağı,  

• Torf (göl yataklarından elde edilen materyal)  

• Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (kokusuz)  

• Perlit (Toprakta havalanmayı ve su tutmayı 
sağlayan madde)  

• Funda toprağı (Orman altı üst toprağı)  

• Kum veya mil 

 

 Materyaller eşit oranlarda karıştırılarak 
çimlendirme ortamı hazırlanır. 

 Ortam iyi havalanabilir, drene olabilir 
nitelikte olmalı.  

 Yeterince su tutmalı ve fidelerin çıkışı 
sırasında köklerin fazla zarar görmemesi için 
gevşek yapıda olmalıdır. 

 Yabancı ot tohumları, hastalık etmenleri ve 
zararlılardan arınmış olmalıdır. 

ÇİMLENDİRME ORTAMLARINDA KULLANILAN 

MATERYALLER 
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• Toplamada en önemli husus tohumların olgunlaşmış olmasıdır.  

 

• Tohum kapsüllerinin kendine has form ve renk alması ile anlaşılır. Genellikle olgunlaşmış kapsüller 
sarı renk alır. 

 

• Toprağa dökülmeden toplanmalıdır.  

 

• Azda olsa nem içerdiğinden bir süre kurutulmalıdır. Kurutma işlemi; havadar, rüzgâr almayan, bir 
ortamda branda bezi veya kuru masalar üzerinde yapılmalıdır. 

 

• İyi muhafaza edilmezlerse çürüme ve küflenme olabilir.  

 

• Kurutmadan sonra kapsüllerinden ayrılarak, yabancı maddelerden ayıklanmalıdır.  

 

• Aynı cins tohumlar bir araya toplanıp, bez veya kâğıt torbalarda, teneke kutularda ya da hava 
alabilen cam kavanozlarda saklanmalıdır. Bunlar tohum saklama deposundaki raf veya masalara 
dizilirler, bu şekilde muhafaza edilirler.  

 

• Depolar serin, kuru, havadar ve hafif gölge olmalıdır. 

TOHUM TOPLAMA, TEMİZLEME ve SAKLAMA 
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 Çimlendirme ortamını içinde tutabilecek, sulama suyunun fazlasını dışarı akıtabilecek 
herhangi bir kap, tohumların çimlendirilmesine uygun duruma getirilebilir. Bahçe çiçeklerinin 
tohumları seralarda ya da açıkta hazırlanmış yastıklara, kasalara, saksılara ya da polietilen torbalara 
ekilebilir. 

 KASALARA TOHUM EKİMİ 
• Daha önce hazırlanan çimlendirme materyali olan karışım 30*50cm ebatlarında, 

15-20 cm derinlikteki strafor veya tahta kasalara yerleştirilir.  
 

• Üzeri bastırılarak düzeltilir, tohum ekimine hazır hale getirilir. 
 

• Tohumlar kasa içerisine homojen şekilde serpilir.  
 

• Eğer tohumlar çok küçükse bir miktar kumla karıştırılarak ekilir.  
 

• Tohumların üzeri yanmış-elenmiş çiftlik gübresi veya elenmiş torf ile ince bir 
tabaka halinde kapatılır.  
 

• Ekilen tohumlar yer değiştirmeyecek şekilde süzgeçle az tazyikli suyla dikkatlice 
sulanır. 

TOHUM EKİMİ ve ÇİMLENDİRME 
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 TARLAYA TOHUM EKİMİ 

• Tohum ekilecek alan bel ile alt-üst edilir, iri toprak parçaları kırılarak düzeltilir.  
 

• Tesviye yapılarak toprağın ince ve düzgün hale getirilmesi sağlanır.  
 

• Eğer toprak çok sık ve killi yapıda ise bir miktar yanmış elenmiş çiftlik gübresi ve 
perlit karıştırılarak toprağın yapısı havadar hale getirilir. 
 

• Böylece toprak tohum ekimine hazır hale gelir. 
 

• Tohumlar toprağa eşit miktarda serpilir. 
 

• Üzeri ince bir tabaka halinde yanmış, elenmiş çiftlik gübresi ile kapatılır. 
 

• Sulama, az tazyikli, süzgeç takılmış bir hortumla dikkatlice yapılır. 
 

• Tohumların ekim zamanı; yetiştirilecek bitkinin türüne bağlı olarak değişir. 
 
Menekşe; Haziran-Ağustos,  
Kadife; Şubat-Mart,  
Petunya; Ocak-Mart,  
Horozibiği; Ocak-Nisan 
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TOHUM EKİM YÖNTEMİ 

• Tohumların boyutuna göre değişir. 
 

• Tohumlar sıraya ve yüzeye serpme şeklinde ekilir.  
 

• Küçük tohumlar toprak yüzeyine serpme şeklinde, iri tohumlar sıra üzerine ekim 
yapılır. Çok küçük tohumlar ise homojen bir ekim için bir miktar kumla 
karıştırılarak ekim yapılır. 
 

• Tohumlar homojen bir şekilde ekilmelidir, sık ekim yapıldığında fideler cılız kalır, 
çok seyrek ekim yapıldığında ise fidelerin çimlenip toprak yüzeyine çıkmaları 
gecikir.  
 

• Tohumların ekimden sonra üzerleri kapatılmalı, toprakla iyice temas etmesi için 
tahta tokmakla bastırılır.  
 

• Ekilen tohumlar yer değiştirmeyecek şekilde dikkatlice sulanır.  
 

• Sağlıklı bir çimlendirme ortamında, sağlam tohumlar uygun koşullarda genellikle 
7-10 gün içinde çimlenirler.  
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ÇİMLEMEYİ ETKİLEYEN DIŞ KOŞULLAR 

• Çimlenme işleminde ilk basamak suyun emilmesidir. 
 

• Çimlenme için ortamda türlere göre değişen miktarda yeterli suyun olması 
gerekir.  
 

• Su isteğine bağlı olarak oksijene de gereksinim vardır. 
 

• Tohumların çimlenmesi için su ve oksijen birlikte bulunmalıdır. 
 

• Çok fazla su tutan, oksijensiz ortamlarda çimlenme kısıtlanır, aynı şekilde fazla 
gevşek yapılı ortamlarda yeterli oksijen bulunur fakat çimlenme için yeterli suyu 
tutamazlar. 
 

• Bahçe çiçeklerinin isteklerine uygun yeterli miktarda su ve oksijeni birlikte 
sağlayan bir ortam yüksek düzeyde çimlenme sağlar. 

SU - OKSİJEN 
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Çimlenme için su ve oksijene ek olarak uygun sıcaklıkta gereklidir. Bahçe çiçekleri 
tohumlarının çimlenmesi için gerekli sıcaklık, çeşitli cinslerde farklı olup genellikle 
15 - 22 C’dir.  

SICAKLIK 

Işığın tohum çimlenmesi üzerine etkisi türlere ve tür içindeki çeşitlere bağlı olarak 
değişir. Çimlenme döneminde ışık isteyen türler: Vapur Dumanı, Camgüzeli, 
Petunya, Ateş çiçeği. 

IŞIK 
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IŞIK 

• Işığın fide gelişimi üzerine etkisi 2 şekilde olur. Bunlar; ışık yoğunluğu ve foto 
periyot (bir gün içerisinde ışıklanma süresi) etkisidir.  
 

• Işık yoğunluğunun düşük olması halinde ince, uzun ve zayıf fideler oluşur. 
Bunların şaşırtılması çok zordur ve şaşırtmadan sonra kendilerini çok yavaş 
toparlarlar.  
 

• Erken İlkbaharda çoğu fideler tam güneş ışığına tolerans gösterebilirler, ancak 
Nisan ayında çoğu bitki için gölgeleme yapmak gerekir. 
 

• Bazı türlerde gün uzunluğunun çiçeklenme üzerine önemli etkisi vardır. Örneğin; 
Alyssum, Karanfil, Kadife, çiçeklenmelerinde gün uzunluğuna ihtiyaç duymazlar. 
 

• Kısa gün koşullarında çiçeklenenler; Ateş, Yıldız, Zinya 
 

• Uzun gün koşullarında çiçeklenenler; Vapurdumanı, Aslanağzı, Petunya  

FİDELERİN BÜYÜMESİ İÇİN ÇEVRE KOŞULLARI 
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SICAKLIK 

• Sıcaklık fidelerin büyümesinde önemli rol oynar. 
 

• Genellikle yüksek sıcaklıklar çimlenmeyi teşvik ettikleri için gereklidir. 
 

• Bu nedenle tohum ekiminden sonra 2 hafta 18 - 20C dolayında bir sıcaklık 
önerilir.  
 

• Çimlenmeden sonra yüksek sıcaklığın sürdürülmesi fidelerin yumuşak, sulu 
gelişmesine yol açar, bu nedenle şaşırtmaya uygun, dayanıklı ve pişkin fide elde 
edilebilmesi için sıcaklığın düşürülmesi yarar sağlar.  



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

SU 

• Çimlenme süresince tohum kesinlikle uygun değer nem düzeyinde tutulmalıdır. 
 

• Fidelerin çıkışından sonra, kökler iyice geliştiğinde çimlendirme ortamının yüzeyi 
zaman zaman kuru kalabilir. Ancak ortam uzun süre kuru bırakılmamalıdır. 
 

• Bu aşamada fideler iyi gözlenmeli, fideler solma noktasına gelmemelidir. 
 

• Fideler, sisleme yöntemiyle veya alttan sulama yöntemiyle sulanmalıdır.  
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FİDELERİN ŞAŞIRTILMASI 

• Sık ekimde, fideler kısa zamanda birbirine girer, hemen şaşırtma yapılmazsa 
büyümede aksaklıklar görülür. Şaşırtma işlemi ilk 2 - 4 yaprak ortaya çıkınca ve 
fideler elle tutulabilecek bir büyüklüğe gelir gelmez yapılır.  

• Bahçe çiçekleri fidelerinin uygun değer koşullarda tohum ekiminden 3 - 5 hafta 
sonra şaşırtılması gerekir.  

• Şaşırtılan fideler, daha geniş aralıklarla başka kasalara ya çok gözlü şaşırtma 
kaplarına, tek tek saksı, plastik torba vb. kaplara dikilirler. Şaşırtma için en uygun 
8 - 10cm’lik saksılardır. 

• Fideler mutlaka seçilmeli, sağlıklı tam gelişmiş olanları şaşırtılmalıdır. Hastalıklı, 
sakat ve cılız fideler ayıklanmalıdır.  

• Köklerin çimlendirme ortamından zarar görmeden çıkması için yastık veya kasalar 
şaşırtma yapılmadan bir gün önce iyice sulanmalıdır. 

• Fideler çimlendirme ortamından çıkarılırken dikkatlice yukarı doğru çekilir, 
şaşırtma kasalarına ya da saksılara dikim çubuğu ile açılan çukurlara dikilir. 

• Dikimden sonra kök bölgesindeki hava boşluklarını çıkarmak için fidelerin 
çevresindeki toprak kuvvetlice bastırılır ve can suyu verilir. 

• Fideler tutabilmeleri için şaşırtma yapılan saksılar birkaç gün süreyle gölge ve 
serin bir yerde tutulur ve sulamalarına özen gösterilir.  
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ŞAŞIRTMA DİKİM 

16 
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FİDELERİN DİKİLMESİ 

• Önceden hazırlanmış 0 - 25cm derinlikteki toprak tabakası taş yâda çakıllardan 
temizlenmiş, toprak işlemesi ve gübrelemesi yapılmış, hafif nemli olan çiçek 
parterlerine Nisan - Ekim aylarında istenilen aralık ve mesafede fide dikimi yapılır. 
 

• Fide dikimi; yağmurlu, rüzgârlı, çok sıcak ve güneşli havalarda yapılmamalıdır. 
İlkbahar dikimlerinde ilke olarak sabah ve akşamüzeri ya da bulutlu havalarda 
yapılması uygun olur. 
 

• Dikimden sonra fidelere can suyu verme yukarıdan değil yapraklara su 
değmeyecek şekilde yandan, bitkinin dip kısmına yapılır. 
 

• Eğer sulama hortumla yapılıyorsa suyun basınçlı olmamasına özen gösterilmelidir. 
 

• Özellikle dikimi izleyen sıcak günlerde en az bir hafta süreyle sabahları mutlaka su 
verilmelidir.  
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• Çiçek mevsimi geçen, yaprakları dökülen bitkiler kökleri ile sökülür. 
 

• Çoğalmış olan kökler birbirinden ayrılarak ayrı ayrı dikilirler. Bu işlem ilkbahar ve 
sonbaharda uygulanır. 
 

• Kasımpatı, süsen, şakayık kökten ayırma ile üretilebilen bitkiler arasındadır. 

AYIRMA İLE ÜRETİM 
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ÇELİK İLE ÜRETİM 
• Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarının kesilerek ana bitki ile aynı 

özelliklere sahip yeni bitkilerin üretilmesidir. 
 

• Yıldız, kasımpatı, karanfil vb. bitkiler çelikle üretilirler. Çelik alırken dikkat 
edilecek noktalar; 
 

• Gelişigüzel bir daldan çelik alınmamalı, 3. ve 4. katlarda bulunan koltuk 
sürgünlerinden alınmalıdır. 
 

• Çelik hazırlığında kullanılan çakı ve bıçaklar keskin olmalıdır. 
  
• Fazla terlemeyi engellemek amacıyla yaprakların bir kısmı çıkarılmalıdır. 

 
• Çelik alma güneş altında yapılmamalı, gölge yerler tercih edilmelidir. 

 
• Alınan çelikler hemen dikilmeyecekse, soğutulmuş bir yerde ya da ıslak bir bez 

altında bekletilmelidir. 
 

• Anaçlık bitkilerden Ocak ve Şubat aylarında çelik alınır. Çelikler kum, kum-perlit, 
torf-perlit doldurulmuş kasalara dikilir. 
 

• Yeterli kök ve gövde gelişimini tamamlayan bitkiler, uygun büyüklükte kaplara 
şaşırtılarak seralarda kullanıma hazır hale gelinceye kadar bekletilir. 
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RİZOM, SOĞAN ve YUMRU İLE ÜRETİM 

• Soğan, yumru, rizomlar gıda maddelerini depo etmek üzere özelleşmiş bitki 
kısımlarıdır ve bitkinin üremesini sağlarlar. 
 

• Sümbül, lale, nergis, glayöl ve zambak soğanlı; yıldız yumrulu; kana rizomlu 
bitkilere örnektir. 
 

• Sümbül, lale, nergis çiçekleri Nisan - Haziran ayları arasında açar. Çiçek mevsimi 
sona erip yapraklar iyice kuruyunca soğanlar topraktan çıkarılır. Bu dönem 
Haziran - Ağustos ayları arasına rastlar. 
 

• Sökülen soğanlar temizlenir, boylarına göre sınıflandırılır. Yavru soğanlar ayrılır. 
Bu soğanlar Eylül - Kasım aylarında yeniden dikilir. Soğanlar çaplarının iki katı 
derinliğe dikilmelidir. 
 

• Soğanlı, yumrulu bitkiler çeşide göre 3 - 5 yılda bir sökülürler.  
 

• Sökümden sonra bu soğanların kuru ve havadar bir yerde dikime kadar 
saklanmaları ve bazı hastalıklara karşı ilaçlanmaları gereklidir. 
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• Yabani otların alınması ve özellikle killi 
topraklarda oluşan kaymak 
tabakasının kırılması, toprağın 
havalandırılması amacıyla çapalama 
işlemi yapılmaktadır. 

 

• Yabancı otların su ve besin ortaklığının 
önüne geçilmiş olur. 

 

• Bu işlem sırasında bitki kök ve 
gövdelerinin zarar görmemesine özen 
gösterilmelidir. 

ÇAPALAMA, YABANİ OT ALMA 

BAHÇE ÇİÇEKLERİNİN BAKIMI 

17 
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SULAMA 

• Az miktarda ve sık sık su verme yerine 
uzun aralıklarla bol su verme uygun 
sulama şeklidir. 
 

• Sulama işleminin akşam veya sabah 
erken saatlerde yapılması uygundur. 
Gece sulamaları mantar hastalıklarına 
neden olduğundan kaçınılmalıdır. 
 

• Sık sık az su verildiğinde bitki kök 
gelişimini nemli olan üst bölgede 
geliştirir, üst bölgedeki toprak çabuk 
ısınacağından evaporasyon ile olan su 
kaybı artar. Tekniğine uygun bir 
sulama yapılmamış olur. 18 
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UÇ ALMA, SOLAN ÇİÇEKLERİN ALINMASI 

• Özellikle tohum temin etmek söz 
konusu değilse, sararmış ve solmuş 
çiçekler kesilerek uzaklaştırılmalıdır. 
 

• Bu işlem tohum bağlamadan önce 
yapılırsa çiçeklenmeyi teşvik edici olur.  
 

• Çiçeklerin bakımlı ve güzel görünmesi 
ve toplu formda bitkiler elde edilmesi 
için bitkilerin açıp solan çiçeklerini 
kesmek suretiyle hafif budama 
yapılmalıdır. 
 

• Uç alma ile ikinci bir çiçeklenme elde 
edilebilir 19 



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

BİTKİ BESİN MADDELERİ VE GÜBRELEME 

• Bitkiler yaşamlarını sürdürebilmek için 
bazı bitki besin maddelerini almak 
zorundadırlar. 
 

• Bu maddelerden birinin bile yetişme 
ortamlarında yokluğunda bitkiler 
ölürken, eksikliğinde de olağan 
gelişmelerini gösterememektedir. 
 

20 
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POTASYUM(K) 

FOSFOR(P) 

AZOT(N) 

 
Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri için mutlaka gerekli olan elementlerden Azot(N), Fosfor(P) ve 

Potasyum(K) bitki organizmalarında fazla kullanılmaları nedeniyle ‘Temel Bitki Besin Maddeleridir. 

21 
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AZOT 

Bitki için en 
gerekli, en 

önemli 
elementtir. 

Azot su ile 
yıkanır, 

yetersizliği 
büyümeyi 
durdurur. 

Ancak fazlası da 
bitki yanmaları 

ve 
hastalıklarına 

neden olur. 

Azot bitkilerin 
temel yapı 

taşlarındandır. 
Bitkilerde 
vejetatif 
aksamın 

gelişmesini 
sağlar. 

Bitkinin 
gelişimini 

hızlandırır ve 
rengini düzeltir 
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Vegetatif gelişme periyodu uzar. 
Çiçeklenme gecikir. 

Vegetatif aksam, yani ; dal, sürgün, 
yapraklar fazla iri, geniş ve uzun 

olur. 

Meyveler geç olgunlaşır 

Bitkiler koyu yeşil görünümlerin 
aksine, açık yeşil renk alırlar. 

Sararma yaşlı yapraklarda başlar. 

Ciddi noksanlık durumlarında kloroz 
meydana gelir. 

Yaprak ve gövde gelişimi yavaşlar. 

Vejetasyon süresi kısalır. Bitkiler 
erkenden olgunlaşır, çiçek açar ve 

erken yaşlanırlar 



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

FOSFOR 

Bitkinin sağlıklı 
gelişimi için 
gerekli bir 
elementtir. 

Topraktaki 
fosforun çok az 

bir kısmı bitkiler 
tarafından 
alınabilir 

formdadır. 
Topraktaki kile 

bağlı olarak 
fosforun bir 
kısmı toprak 
tarafından 

tutulur. 

Çiçeklenmeyi ve 
meyve 

tutumunu 
arttırır. 

Kök oluşumu ve 
gelişimini 
hızlandırır. 

Özellikle yeni 
tesis edilen 
çimler için 

büyük önem 
taşır. 
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Yaşlı yapraklarda sararma, kalın ve 
dik yaprak görünümü, bodur 

büyüme, mavimsi veya mor renk 
oluşumu görülür. 

Yaprakların ortasında veya ana 
damarların arasında koyu yeşilden 

mora kadar değişen renklenme 
görülür. 

Çiçeklenme azalır, tomurcuk 
patlaması gecikir. 

Meyve tutumu azalır. Meyvelerde 
şekil bozukluğu görülür. 

Fe, Zn, Cu elementlerinin alımını 
azaltır. Bitkiye zarar verir. 
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POTASYUM 

Toprakta N ve P 
ye göre daha 
fazla bulunur. 

Bitkiler 
tarafından son 
derece etkin ve 

hızlı alınırlar. 

Bitkilerde su 
dengesini 

sağlar. 
Fotosentez 
ürünlerinin 
üretimini ve 
taşınmasını 

sağlar. 

Bitkiyi 
kuvvetlendirir. 

Hastalıklara 
karşı direncini 

arttırır. 

Özellikle 
meyveler 

açısından çok 
önemlidir. 
Albenisi 

yüksek, kaliteli 
meyveler elde 

edilmesi 
potasyuma 

bağlıdır 
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Eksiklik belirtileri hemen görülmez. 
Önce önemli oranda gerileme 
görülür. Daha sonra kloroz ve 

nekrozlara rastlanır. 

Belirtiler yaşlı yaprak kenarlarında 
ve uçlarında görülmeye başlar. 

Yaprak kenarları önce sararır, sonra 
kahverengileşmeye başlar. 

Mg, Ca noksanlığına sebep olur. 
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• Yıkanmanın fazla olduğu yağışlı yerlerde, geleneksel azotlu gübreler yerine, 
yavaş salınımlı azotlu gübreler verilmelidir. 

• Azotun toplam miktarı en az 3 parçaya bölünerek verilmeli, ve uygulama 
ilkbaharda başlamalıdır. En son uygulama Temmuz sonunu geçmemelidir. 

• Gübrelemenin, sulamadan ya da normal şiddetli bir yağıştan önce yapılması, 
gübrelemenin etkinliği açısından önemlidir. 

• Gübre verildikten sonra sulama yapılmayacaksa, gübre toprağa 
karıştırılmalıdır 

AZOT 

• Fosfor, toprakta hareketsiz olduğundan, gübre bitkinin kök bölgesine yakın 
verilmelidir. 

• Gübreleme erken ilkbaharda hatta kış sonunda (Şubat- Mart gibi) 
yapılmalıdır 

FOSFOR 

• Uygulama kış sonu veya erken ilkbaharda yapılır. 

POTASYUM 
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DİREKT TOPRAĞA 
GRANÜL HALİNDE GÜBRE 

VERİLMESİ 
Bitkinin dikim toprağına gübreler 
dikimden önce dikim toprağına 

karıştırılarak verilmelidir. Gelişmiş 
çiçekler için gübre miktarı m²’ye 25 - 35 

gr’dır 

SUDA ERİTİLMEK 
SURETİYLE GÜBRE 

VERİLMESİ 
1 lt suya 3 - 4 gr olacak şekilde 

konsantrasyon hazırlanmalıdır. Ya 
damlama sulama suyuna karıştırılarak 

verilmeli (sulama suyu çiçek ve 
yapraklara temas etmeyecek şekilde 
verilmeli) ya da yaprak gübrelerini 

gübreleme tanklarına konularak bitkinin 
yapraklarına püskürtmek sureti ile yaprak 

gübrelemesi şeklinde verilebilir 

23 22 
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SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU OLAN ÇİÇEKLER  

• Üretim: Rizom 
 

• Rizom Alımı: Sonbahar 
 

• Rizom Dikimi: Mart 
 

• Dikim Aralığı: 50 – 70 cm 
 

• Çiçek Rengi: Kırmızı – Sarı - Turuncu 
 

• Gereksinim: Güneşli – Yarı Gölge – 
Zengin Kumlu Gübreli 

ÇOK YILLIK (PERENNİAL, DAİMİ) ÇİÇEKLER 

Canna indica (Kana – Tesbih Çiçeği) 

24 
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• Üretim: Yumru - Çelik – Tohum - 
Ayırma 
 

• Yumru Dikimi: Nisan - Mayıs 
 

• Dikim Aralığı: 30 – 40 cm 
 

• Çiçek Rengi: Katmerli – Yalınkat – 
Çeşitli renkli 
 

• Gereksinim: Güneşli – Humuslu – Hafif 
Killi Toprak 

Dahlia variabilis (Yıldız Çiçeği) 

25 
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• Üretim: Soğan 
 

• Soğan Alımı: Sonbahar (Eylül) 
 

• Soğan Dikimi: Nisan 
 

• Dikim Aralığı: 15 – 20 cm 
 

• Çiçek Rengi: Çeşitli renkli 
 

• Gereksinim: Yarı Gölge – Hafif Güneşli 
– Humuslu Zengin Toprak 

Lilium candidum (Zambak) 

26 
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• Üretim: Soğan 
 

• Soğan Dikimi: Sonbahar 
 

• Dikim Aralığı: 10 – 12 cm 
 

• Çiçek Açma: İlkbahar 
 

• Çiçek Rengi: Katmerli – Yalınkat – 
Çeşitli renkli 
 

• Gereksinim: Güneşli – Humuslu – Hafif 
Killi Toprak 

Tulipa hybrida (Lale) 

27 
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DİĞER ÇOK YILLIK ÇİÇEKLER 

• Üretim: Kökten Ayırma – Yeşil Çelik 
 

• Kökten Ayırma: İlkbahar -  Sonbahar 
 

• Yeşil Çelik: İlkbahar - Yaz 
 

• Çiçek Açma: Sonbahar 
 

• Çiçek Rengi: Katmerli – Yalınkat – 
Çeşitli renkli 
 

• Gereksinim: Güneşli – Zengin Humuslu 
Toprak 

ÇOK YILLIK (PERENNİAL, DAİMİ) ÇİÇEKLER 

Chrysanthemum indicum 
(Kasımpatı) 

28 
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• Üretim: Kökten Ayırma – Yeşil Çelik 
 

• Bitki Boyu: 40 – 60 cm 
 

• Çiçek Açma: Temmuz - Ağustos 
 

• Çiçek Rengi: Tek tek – Başak – Beyaz 
Kırmızı - Sarı 
 

• Gereksinim: Güneşli – Zengin Kireçli 
Toprak 

Dianthus caryophyllus (Karanfil) 

29 
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• Üretim: Kökten Ayırma – Yan Sürgünler 
- Tohum 
 

• Dikim Aralığı: 50 – 70 cm 
 

• Dikim Zamanı: İlkbahar 
 

• Çiçek Açma: Temmuz - Ağustos 
 

• Çiçek Rengi: Başak - Beyaz 
 

• Gereksinim: Her Türlü Toprak – 
Soğuktan Korunaklı Yerler 

Yucca flamentosa (Avize Çiçeği) 

30 
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TEK YILLIK (ANNUAL) – YAZLIK ÇİÇEKLER 

• Üretim: Tohum 
 

• Tohum Ekimi: Aralık - Ocak (Sera) / 
Nisan (Açık Alan) 
 

• Dikim Aralığı: 15 – 20 cm 
 

• Bitki Boyu: 15 – 20 cm 
 

• Çiçeklenme Dönemi: Haziran - Kasım 
 

• Çiçeklenme Süresi: 5 Ay 
 

• Çiçek Rengi: Kırmızı – Beyaz - Pembe 
 

• Gereksinim: Güneşli – Yarı gölgeli – 
Zengin Toprak – Orta derece su 

MEVSİMLİK ÇİÇEKLER 

Begonia sp. (Begonya) 

31 
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• Üretim: Tohum 
 

• Tohum Ekimi: Ocak – Mart (Sera) / 
Nisan –Mayıs (Açık Alan) 
 

• Dikim Aralığı: 10 - 15 cm  
 

• Çiçek Rengi: Çeşitli renklerde 
 

• Gereksinim: Aydınlık – Yarı gölgeli – 
Gübreli Toprak – Yaz aylarında bol su 

İmpatiens sp. (Camgüzeli) 

32 
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• Üretim: Tohum ve Çelik 
 

• Tohum Ekimi: Şubat 
 

• Çelik Alım / Dikim: Ağustos – Eylül / 
İlkbahar 
 

• Dikim Aralığı: 25 – 30 cm 
 

• Çiçek Rengi: Bileşik Şemsiye - Çeşitli 
renklerde 
 

• Gereksinim: Havadar – Bol güneşli – 
Orta derece su 

Pelargonium sp. (Sardunya) 

33 
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• Üretim: Tohum 

 
• Tohum Ekimi: Ocak – Mart (Sera) / 

Nisan –Mayıs (Açık Alan) 
 

• Dikim Aralığı: 15 - 20 cm  
 

• Çiçeklenme Dönemi: Mayıs - Eylül  
 

• Çiçeklenme Süresi: 5 ay  
 

• Çiçek Rengi: Yalınkat – Katmerli - Beyaz 
– Pembe – Mor - Mavi  
 

• Gereksinim: Işıklı – Güneşli ortam – 
Orta derece su 

Petunia sp. (Petunya) 

34 
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TEK YILLIK (ANNUAL) – KIŞLIK ÇİÇEKLER 

• Üretim: Tohum 
 

• Tohum Ekimi: Eylül / Mart 
 

• Fide Dikimi: Mayıs 
 

• Dikim Aralığı: 20 – 25 cm 
 

• Çiçek Rengi: Salkım - Çeşitli renklerde 
 

• Gereksinim: Güneşli – Zengin Toprak - 
Orta derece su 

MEVSİMLİK ÇİÇEKLER 

Antirrhinum majus (Aslanağzı) 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

• Üretim: Tohumla 
 

• Tohum Ekimi: Temmuz – Ağustos 
 

• Fide Dikimi: Ekim - Kasım 
 

• Bitki Boyu: 15 - 20 cm  
 

• Çiçeklenme Dönemi: Ocak - Şubat  
 

• Çiçeklenme Süresi: 2 ay  
 

• Çiçek Rengi: Mor – Pembe - Beyaz 
 

• Gereksinim: Güneşli - Aydınlık ortam – 
Orta derece su 

Brassica oleracea acephala (Süs 
Lahanası) 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

• Üretim: Tohumla (Yalınkat) 
 

• Tohum Ekimi: Ağustos - Eylül 
 

• Dikimi Aralığı: 15 – 20 cm 
 

• Bitki Boyu: 25 - 30 cm  
 

• Çiçek Rengi: Katmerli – Yalınkat - Çeşitli 
Renkler 
 

• Gereksinim: Güneşli – Bol gübreli 
ortam – Orta derece su 

Cheiranthus sp. (Şebboy) 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

İKİ YILLIK (BİENNİAL) ÇİÇEKLER 

• Üretim: Tohumla 
 

• Tohum Ekimi: Eylül – Ekim 
 

• Fide Dikimi: Sonbahar / İlkbahar 
 

• Dikimi Aralığı: 15 – 20 cm 
 

• Çiçek Rengi: Salkım – Mavi –Pembe -
Beyaz 
 

• Gereksinim: Güneşli – Yarı Gölgeli – 
Zengin Humuslu – Orta derece su 

MEVSİMLİK ÇİÇEKLER 

Myosotis sp. (Unutma Beni Çiçeği) 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

• Üretim: Tohumla 
 

• Tohum Ekimi: Ağustos - Eylül 
 

• Fide Dikimi: Mart - Nisan 
 

• Dikimi Aralığı: 15 – 20 cm 
 

• Çiçek Rengi: Borumsu – Beyaz – Pembe 
- Mavi 
 

• Gereksinim: Güneşli – Gübreli ortam – 
Az derece su 

Silene sp. (Nakil Çiçeği) 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 
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https://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/g19564804/best-annual-flowers/
https://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/g19564804/best-annual-flowers/
https://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/g19564804/best-annual-flowers/
https://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/g19564804/best-annual-flowers/
https://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/g19564804/best-annual-flowers/
https://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/g19564804/best-annual-flowers/
https://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/g19564804/best-annual-flowers/
https://www.ankara.bel.tr/files/6614/3893/6015/bahe_iekleri.pdf


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

Peyzaj Mimarı Olkan ÖZTÜRK 

BİZİ TAKİP ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ  
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http://trdekorfikirleri.com/dekoratif-luks-bahce-modelleri-ve-dekorasyonlari-2016.html/modern-bahce-modelleri-ve-tasarimlari-en-luks-bahce-ornekleri-2016,Haziran

