
Kıymetli Hemşehrilerim,

Bütün dünyada Başkentler her alanda diğer kentlere örnek ve yol göstericidirler. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkentimizi çevresel değerlerine sahip çıkarak, yaşanılabilir, 
sürdürülebilir marka bir kent haline getirme, gelişen ve değişen dünyada öncü başkent yapma 
vizyonu ve Cumhuriyetin başkenti olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, doğal mirasımıza sahip 
çıkarak, halkın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri Ankara’mıza sunma misyonuyla 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Doğa Dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, biyolojik çeşitliliği destekleyen 
sürdürülebilir çevre anlayışı ve israfla mücadele çalışmalarımız kapsamında park ve 
rekreasyon alanlarında yerli bitkilerin kullanıldığı uzun ömürlü çevre düzenlemeleri yaparak 
Başkent'imizin çehresini güzelleştirmek için yeni projeler hazırlamaktayız. 

İklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak ve çevre bilincini 
geliştirmek amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 
Çevre ve Peyzaj Akademisi sadece Başkentlilere değil, yeşile ve doğaya, bitkiye ve peyzaja 
ilgi duyan yaşadığı ortamı güzelleştirmek isteyen herkese ilham kaynağı olmaktadır.

Çevre ve Peyzaj Akademisi öncülüğünde hazırlanan Pratik Bahçıvanlık Rehberi’nden 
yararlanarak siz değerli vatandaşlarımızın da kendi yaşam alanlarınızda yapacağınız 
uygulamalarla Başkentimizin yeşil alan bütünlüğüne katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. 

Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek için hep birlikte çalışacağız. 

Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Salih DEMİR • Çevre Mühendisi

ÇEVRE BİLGİSİ

Sedat PİLE • Çevre Mühendisi

Dursun BEK • Ziraat Yüksek Mühendisi

TOPRAK BİLGİSİ

Şehriban Merve OKUMUŞ • Peyzaj Mimarı

Ahmet ÇAMLIBEL • Ziraat Mühendisi

BİTKİ BİLGİSİ

Abdullah TEPE • Peyzaj Mimarı

Mesut YAMAN • Peyzaj Yüksek Mimarı

BİTKİ DİKİM TEKNİKLERİ

 (Yeşil Alanlar Şube Müdürü)

Halit MÜLAYİM • Ziraat Teknikeri

SALON BİTKİLERİ

İbrahim DOĞAN • Peyzaj Mimarı

Ramazan YILDIRIM • Seracılık Teknikeri

BAHÇE ÇİÇEKLERİ

İrem GÜCÜYENER KILINÇ • Peyzaj Yüksek Mimarı

Dilek KARABULUT • Peyzaj Mimarı

FİDAN ÜRETİM TEKNİKLERİ

Kerimenur ÇELİK • Peyzaj Mimarı

Nebi ÇOBANER • Peyzaj Mimarı

Kenan SEZGİN • Ziraat Mühendisi

ÇİM ALAN TESİSİ

Deniz Volkan KAYA • Peyzaj Mimarı
Şeymanur YORULMAZ • Peyzaj Mimarı

PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM BİLGİSİ
Serkan CODAL • Peyzaj Mimarı

Fahriye YlLDIRIM • Ziraat Mühendisi

Hanefi SİNAN • Peyzaj Yüksek Mimarı

Raci SELÇUK • Peyzaj Yüksek Mimarı

BUDAMA TEKNİKLERİ
Levent GÜNEŞ • Ziraat Mühendisi

Olkan ÖZTÜRK • Peyzaj Mimarı

Tacettin BORAN • Ziraat Yüksek Mühendisi

Bitkisel Üretim ve Uygulama Şube Müdürü

SERKAN CODAL

Peyzaj Mimarı

SERKAN CODAL

BİTKİ KORUMA
Mustafa Serdar KÖKSAL • Ziraat Mühendisi

Kübra HİÇYILMAZ • Ziraat Yüksek Mühendisi

Mustafa TORUN • Ziraat Mühendisi

(Araştırma İhale ve İdari İşler Şube Müdürü)

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

SULAMA
Mehmet PİRHAN • Ziraat Mühendisi

Emre YORULMAZ • Makine Mühendisi

Sadık SATILMIŞ • Makine Mühendisi

GÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ
Dilek YILMAZ • Peyzaj Mimarı

SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Betül YAVUZ • Peyzaj Mimarı

Nebi ÇOBANER • Peyzaj Mimarı

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ
M. Ömer ALTUN • Ziraat Teknikeri

Özlem GÜLEÇ • Peyzaj Mimarı

BAHARAT BAHÇESİ VE BİTKİLERİ
Ezgi YAPMIŞ DOĞAN • Peyzaj Mimarı

BASKI VE UYGULAMA TAKİP
Fatıma Betül BOSTAN • Peyzaj Mimarı

İhsan KURT • Teknik Ressam

Emrah ARABACI • Grafiker

Eylül ÜNAL • Grafik Tasarımcı
Fatih ÜSTÜN • Grafik Tasarımcı

Halil İbrahim YILDIRIM • Grafik Tasarımcı
Hürriyet KARADAĞ • Grafik Tasarımcı

Mehmet Özgür YILMAZ • Grafik Tasarımcı
Nalan ŞANLI • Grafik Tasarımcı

Özüm Begüm KOÇAKOĞLU • Grafik Tasarımcı
Pınar Tuğçe AYDOĞDU • Grafik Tasarımcı

Ramazan TÜRKMEN • Grafik Bölümü Şefi

ANKARA 2020

KAPAK VE GRAFİK TASARIM

Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürü

RACİ SELÇUK

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

HASAN MUHAMMET GÜLDAŞ

H A Z I R L A Y A N L A R

Peyzaj Yüksek Mimarı

RACİ SELÇUK

Peyzaj Yüksek Mimarı

HANEFİ SİNAN

Y A Y I N K U R U L U



Bahçıvanlık kursları; şehirlerin monoton yapısını kıracak etkenlerin başında yine şehir hayatı 
içerisinde yaşayan insan faktörünün ana etken olduğu düşüncesi ortaya çıkarılmış ve halkımızın 
yoğun ilgisi ile karşılanmış bir çalışmadır.

Belediyeler başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşların yapmış oldukları büyük, orta ve 
küçük ölçekli çalışmalar şehir stabilizasyonun sağlanması ve yaşanabilir bir çevrenin 
oluşumunda etkili olmakla birlikte, her bir bireyin tüketen kimliğinden sıyrılıp üreten ve artı 
değer katan pozisyonuna bürünmesinin sağlanması ve mevcut alanları en etkili ve doğru bir 
şekilde kullanan toplumun inşası ile tamamlanacak ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde 
aktarılacak bir süreçtir.

Bu süreçte; insanların günlük hayatın stresinden uzaklaşıp huzur veren ortamlarda vakit 
geçirmelerine katkı sağlamak, kendi imkanlarıyla üretim yapabilmeleri ve bitki yetiştirebilmeleri 
için teknik bilgi desteği sağlamak adına “Çevre ve Peyzaj Akademisi”ni hayata geçirdik. 

Bahçıvanlık kursları ile; yeşil alan çalışmalarında bahçıvan olarak çalışmak isteyen ya da evinde, 
bahçesinde hobi amaçlı üretim yapan vatandaşlarımızı doğru bir bilgi birikimi ile sertifikasyon 
programına tabi tutup alanında uzman bahçıvanların yetişmesini sağlamak ve bu vesile ile 
gelecek nesillere aktarılacak olan nitelikli ve sağlıklı bir çevrenin oluşumu amaçlanmıştır.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap; her biri alanında uzman teknik personelimiz tarafından bilimsel 
çalışmaların neticesinde elde edilen pratik bilgiler doğrultusunda düzenli olarak yapılan 
münazaralar eşliğinde hazırlanmıştır.

Kitapta konu edinilen bilgiler yeşil alan çalışmalarında muhakkak  göz önünde bulundurulması 
gereken bilgiler olup bu mahiyeti ile kitap bir başucu eseri olma niteliğindedir. Sade ve 
anlaşılabilir bir dil ile vermiş olduğumuz bilgiler siz değerli kursiyerlerimizin arazi üzerinde 
zorlanmaksızın uygulamaya dökebileceğiniz nitelikteki bilgilerdir.

Bu çalışmalarda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Hazırlanan bu eserin başta siz değerli kursiyerlerimiz olmak üzere tüm insanlık ailesine faydalı 
olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla…

Kıymetli Ankaralılar,

Bizler Başkentimizin dört bir yanını daha güzel, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline 
getirmeye çalışırken, aynı zamanda da sizlerin kendi hayatlarınıza ve çevrenize dokunuşlar 
yapabilmeniz için elimizden geldiğince destek olmaya çalışmaktayız.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız nezdinde yürütülen Bahçıvanlık Kursumuz, Çevre 
ve Peyzaj Akademisi'nin alanında uzman, teknik çalışma ekibinin ciddi bir çalışma disiplini ile 
gerçekleştirilirken sizler tarafından da büyük ilgi gördü ve bizleri çok mutlu etti. Bizler de bu 
ilgiyi karşılıksız bırakmadık ve kurslarımızın yanı sıra, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi sizlerle 
paylaşabileceğimiz, tüm bilgilere her daim ulaşabileceğiniz “Pratik Bahçıvanlık Rehberi”ni 
yayınladık.

Gerek bu işi meslek olarak icra edecekler, gerekse hobi amaçlı bu işlerle hemhal olacak sizler; 
vücut verilerinizin, kimyanızın, moralinizin ve motivasyonunuzun değiştiğini göreceksiniz. 
Çünkü bu dünyanın en keyifli işidir ve sizler keyif alırken, ufak da olsa katkımızın olması bizlere 
çok büyük mutluluk verecektir. 

Hiç şüpheniz olmasın ki, evinizin bir köşesindeki çiçek, balkonunuzdaki sevgi renkliliği oradan 
sokağınıza, caddenize ve tüm şehre güzellikler katacaktır. 

Unutmayınız ki Ankara’mızı el ele vererek ancak daha güzel, daha temiz ve daha yaşanabilir 
bir kent haline getirebiliriz. Mutlulukların arttığı, daha güzel ve yaşanabilir bir Başkent için 
sizlerle birlikte gönül gönüle çalışmaya devam ederken siz değerli Ankaralı’lara faydalı 
olmasını arzu ettiğimiz “Pratik Bahçıvanlık Rehberi”nin hazırlanmasında emeği geçen 
herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Hasan Muhammet GÜLDAŞ
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
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