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ÖZET 
 

Adana, kuzeyde Seyhan Baraj Gölü ile güneye inildikçe Seyhan Regülatörü, İçgöl ve 
Regülatör Köprü ile devam eden Akdeniz’e kadar uzanan adeta bir su cennetidir. Yılın büyük bir 
kısmında sıcak ve nemli bir havanın hakim olduğu Adana’da su ve su çevresinin kullanımı uygun 
bitkisel düzenlemelerden yoksun olduğu için ne yazık ki oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu araştırma ile 
geniş bir su yüzeyine sahip olan böyle bir kentte farklı karakterlere sahip 3 farklı alan üzerinde bitkisel 
su tasarımlarının çevresiyle uyum oluşturacak şekilde planlanması amaçlanmıştır. Böyle bir çalışma ile 
yöreye uygun su bitkilerinin de neler olduğunu görmek açısından iyi bir fırsat oluşturmuştur. Çalışma 
sonucunda araştırma alanlarında örnek bitkisel tasarımlar geliştirilmiştir. 
 
ABSTRACT 
 

Adana is almost a water heaven with the lake of Seyhan Dam in the north, Seyhan Regulator 
coming down the south, continuing with the Inner Lake and the Regulator Bridge and extending to the 
Mediterranean. In Adana, where a hot damp weather dominates dring a period of year, the use of 
water and th at environment is unfortunalety inadequate due to the lack of the suitable vegetable 
organizations. With the investigation the vegetable water desings are almed to be planned forming a 
harmony with its environment in such a city wich has a large water surface and on three different 
areas having different characters. A study like this has formed a good opportunity in the suitable water 
plants for the area. 
At the end of this study, example plant desings have been improved in the investigation areas.  
 

                                                 
* Yüksek Lisans Tezi-MSc.Thesis  



Giriş 
 

Su insan yaşamında en gerekli ve etkili elemanlardan biridir. Gerek biyolojik, gerekse fiziksel 
ve psikolojik açıdan canlı yaşam çevresinin vazgeçilmez unsurudur. İnsanoğlu suyu kendisinin hayat 
kaynağı olması yanında çevre düzenleme çalışmalarında bir tasarım elemanı olarak kullanmaktadır. 
Su yüzeyleri mekanlara canlılık kazandırdığı gibi doğal yapının ayrılmaz bir parçasını da 
oluşturmaktadır. Sakin ve geniş bir su yüzeyi tasarımda sükuneti sağlarken, mekan arasında kuvvetli 
bir birlik yaratır ve peyzaja üçüncü boyut getirerek derinlik kazandırır. Çevresindeki canlı ve cansız 
elemanların detaylarının ortaya çıkmasını sağladığı gibi nem ve suyu seven birçok bitki için uygun bir 
gelişme ortamı yaratıcısıdır (Uzun, 1990).  

Kentsel toplumlarda ilk su çalışmaları su kanalları yapımı ile başlar ve toplumların kültürel 
gelişimleri su çalışmalarıyla paralellik gösterir. Her devrin önemli buluşları su tasarımının heyecan 
verici gösterilerine yansımıştır. Geçmişten günümüze kadar yapılan başarılı tasarımlarda su, en 
önemli tasarım öğelerinden biri olarak yerini daima korumuştur. Su ile ilgili tasarımlar sürekli olarak 
insanları cezp etmiş ve ilgiyi üzerinde toplamıştır.  

Tarih boyuca insan hayal ve tasarım gücünde bir çok çağrışımlar yapan su, antik dönemlerden 
bu yana yerleşme alanlarında çekici rolünü korumuş çevre düzenlemelerinde etki ve katkısını 
kesintisiz olarak sürdürmüştür.  
Adana son yıllarda görülen hızlı kentleşme ve artan çevre sorunları ile öne çıkan büyük bir kent 
olmuştur. Hızlı kentleşmenin hiç şüphesiz görülen en önemli sonucu kent geneline yayılan büyük 
çaptaki yapılaşmalar, sert zemin ve betonlaşmadaki istenmeyen büyük gelişmelerdir. Buna yakın 
çevremizde verebileceğimiz en tipik örnek Kuzey Adana Kentsel Alanı Gelişme Projesidir. 
 Adana’da yılın büyük bir kısmında sıcak, nemli bir havanın hakim olması nedeniyle yaşam, 
oldukça zor koşullarda sürdürülmektedir. Oysa Adana’da iklimin insan üzerindeki bu olumsuz 
etkilerinin azaltılması için çevrenin serinletilmesi yani bol gölge ve su ile geliştirilmesi yeterlidir. Kaldı ki 
Adana’nın en kuzeyinde Çatalan, bununla bağlantılı hemen onun güneyinde Seyhan Baraj Gölleri, 
daha güneyde kentin içerisine doğru uzanan Seyhan Regülatörü, İçgöl ve Regülatör Köprüden sonra 
devam eden Seyhan Nehri işletilmesine uygun olarak büyük bir su yüzeyi oluşturmakta çevresinde bir 
serinlik yaratabilmektedir. Buna karşın kentin sudan uzaklaştıkça suyun hemen hiç kullanılmaması ve 
ağaçların yeterli nicelik ve niteliklerde olmaması ile son derece sıcak bir ortam oluşmakta, bu alanlarda 
son yıllardaki önemli miktarda yeşil alan düzenleme çalışmalarına rağmen istenen estetik ve konforlu 
bir çevre yine de yetersiz kalmaktadır. 

Kentin ortasından geçen geniş bir su yüzeyi ile birlikte çevresinde yeşil alan düzenlemelerine 
uygun olsa bile mevcut yetersiz caddeleri ve yoğun yerleşimleri içinde bitkisel ortamı da azaltılmış olan 
Adana’da su içi, su kenarı ve çevresiyle beraber bitki düzenleme çalışmalarıyla iklimin insan 
üzerindeki olumsuz etkileri azaltılırken çevre konforu ve estetiği yani peyzaj kalitesi de iyileştirilmiş 
olacaktır.  



Materyal ve Metod 
 

Araştırmada temel materyal, Seyhan Baraj Gölü, güneyde Seyhan Regülatörü daha güneyde 
uzanan İçgöl ile Regülatör Köprüye kadar olan geniş su alanı ve kentin içerisinde yer alan bir takım 
park ve şelaleler buralarda yer alan su bitkileri ile suya bağlı rekreasyon alanlarıdır.  

Araştırmada öncelikle Adana’da halkın gezinti, seyir ve dinlenme eylemlerine yönelik suya 
bağlı pasif rekreasyon alanları belirlenmiştir. Bu alanlar; Atatürk Parkı Şelalesi, Dilberler Sekisi 
Şelalesi ve Adana Ticaret Odası Sosyal Tesisleri’nin doğusunda, Seyhan Nehri’nin kıyısındaki sulak 
alandır. Araştırmamızda bu alanlar sırası ile I, II ve III No’lu araştırma alanları olarak nitelenmiştir. 

Belirlenen alanlarda sörvey çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada, tez konusuyla ilgili 
kaynaklardan ve araştırma alanında yerinde yapılan incelemelerden elde edilen bulgular, planlama 
aşamasında kullanılmak üzere; çeşitli ölçeklerdeki haritalar, fotoğraflar ve yazılı ifadeler şeklinde 
derlenerek, araştırma alanının mevcut yapısı ile ilgili veri toplama çalışması tamamlanmıştır. 

Su içi ve su kıyısı bitkileri ile tasarım ilkeleri üzerinde literatür taramaları yapılarak Adana 
Kentine uygun su içi ve su kıyısı bitkileri tespit edilmiştir. Tasarımda su + bitki + çevre birliği bir 
kompozisyon içinde geliştirilirken bitkilerin işlevsel (görsel, iklimsel vb. gibi) etkileri de düşünülmüştür. 

Yapılan sörvey çalışmaları ve literatür taramaları birleştirilerek araştırma alanları üzerinde 
tasarımlar geliştirilmiştir. Araştırma alanlarında yapılan bitkisel tasarımlar Autocad-2000 programı 
kullanılarak hazırlanmıştır. 
  
Araştırma Bulguları 
 
İklim 
 

Araştırma alanında çalışmamız açısından önemli bulunan iklim değerleri sıcaklık, yağış, 
rüzgar, nisbi nem, buharlaşma, güneşlenme ve bulutluluk süresidir. Gerekli olan iklim verileri Adana 
Meteoroloji İstasyonunun kayıtlarından yararlanılarak belirlenmiştir. 

Araştırma alanında kaydedilen yıllık ortalama sıcaklık 18,8 °C’dir. Bu ortalama kuşkusuz 
araştırma bölgesinin her yeri için geçerli olmayıp bakı ve yükseltiye göre farklılıklar gösterebilmektedir. 
Araştırma alanının iklim grafiği Çizelge 1.’de verilmiştir. 

Sıcaklığın yıl içindeki değerleri incelendiğinde ağustos ayında en yüksek sıcaklık 45.6 0C, en 
düşük sıcaklık –8.1 0C ile ocak ayında kaydedilmiştir. 

En çok ortalama yağış miktarı 124 mm ile aralık ayında görülmektedir. Ağustos ayında en 
düşük değer olan 5.3 mm’ye düşmektedir. Yıllık ortalama yağış ise 653.2 mm olarak kaydedilmiştir. 



Çizelge-1: Araştırma Alanı İklim Grafiği. 

Adana (20 m) 18.8 °C 653.2 mm 
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Nem oranı, günün ilk saatlerinde en yüksek, öğleden sonra en düşüktür. Geceye doğru 
devamlı artar. Araştırma alanının yıllık ortalama nisbi nem oranı     % 65 olarak belirlenmiştir. En 
yüksek nem % 68 ile ağustos ayında, en düşük nem % 60 ile ekim ayında tespit edilmiştir. 
 
Adana’nın Genel Su Varlığı 
 

Bir kent ortamında insanların doğrudan yararlanabileceği su yüzeyleri, yer üstü suları olarak 
tanımlanan deniz, göl, nehir, dereler ve bunların yanında yapay olarak oluşturulan baraj ve yapay 
göller, göletler, havuzlar ve kanallardır. Hareketli su elemanları arasında bulunan nehirler, peyzaj 
planlama alanı içinde doğal ya da yapay olarak fonksiyonlarının yanı sıra form, ses ve hareket özelliği 
de önemlidir. Nehirlerin sahip olduğu eğim durumu su yüzeylerinin görsel etkisi üzerinde önemli rol 
oynar. Doğal yapı malzemesi ve bitki düzenlemesiyle nehir kıyılarının düzeni su tasarımının başarısını 
etkiler. 

Göl ve göletler, doğal olarak ortamda bulunabildikleri gibi bir tasarım içinde de yer alabilen 
geniş, durgun su yüzeyleridir. Adana kentinde mevcut su yüzeyleri Çizelge 2.’de verilmiştir. 



Çizelge-2:Adana Kenti’nde Bulunan Su Yüzeylerinin Sahip Oldukları Alanlar (Anonymous, 1991) 
 

 M2 Da Ha 

Göl Yüzeyi 13.562.500,00 13.562,50 1.356,25 
Nehir Yüzeyi 1.775.000,00 1.755,00 177,50 
Kanallar                   
TS 0 

224.400,00 224,40 22,44 

TS 1 127.332,00 127,33 12,73 
TS 3 70.286,60 70,29 7,03 
YS 0 666.000,00 666,00 66,60 
YS 1 69.683,28 69,68 6,97 
Yüzme Havuzları 3300,00 3,30 0,33 
Süs Havuzları 2.756,88 2,76 0,28 
Genel Toplam 16.501.258,76 16.501,26 1.650,13 
Kişi Başına 18,01 - - 

 
Adana kenti; Seyhan Nehrinin şehrin içinden geçmesiyle beraber yapılan Seyhan Baraj Gölü, 

buna bağlı olarak sulama kanalları ve kent içinde yapılan çeşitli havuzlar ve şelalelerle birlikte oldukça 
geniş bir su yüzey alanına sahip olmuştur. Su, özellikle sıcak ve kuru iklimin etkin olduğu bölgelerde, 
yaşama egemen olan ekolojik bir etmendir. Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehri Adana, kentinin su 
potansiyelini oluşturmaktadır. Bu alanların enerji sağlama ve tarım alanlarını sulama gibi yararları 
yanında rekreasyonel işlevleri de bulunmaktadır. Seyhan Baraj Gölü 140 km’lik kıyı şeridiyle 
rekreasyon bakımından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir (Gültekin, 1979). 

Çizelge-3:Seyhan Baraj Gölünün Aylara Göre Su Kotları (Anonymous, 1991) 
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Aylar

lgeye göre Seyhan Baraj Gölünde su seviyesi ocak ayında en düşük d
ın artmasıyla beraber su seviyesi yükselmeye başlar. İlkbaharda dağlardaki karların erimesiyle 

ve baraj gölüne dolmasıyla haziran ayında en yüksek seviyeye ulaşır. Sıcakların artmasıyla 
buharlaşma da artarak su seviyesi tekrar düşmeye başlar. 

Seyhan Barajı, sulama, taşkınlardan korunma ener
ilmiştir. Seyhan Nehri yapılan araştırmalara göre taşkınlarla ve akış hızının doğal olarak 

meydana getirdiği aşınmalarla kıyı boyunca bozulmuştur. Nehir boyunca yeterli derecede koruma 
yapılmaması ve yeterli derecede yer örtücü, toprağı tutucu bitki bulunmaması da bu aşınmaları arttıran 
etmenlerdedir. Nehir kıyısı boyunca doğal olarak bulunan otlar ve bitkiler de uygunsuz otlatma sonucu 
tahrip olmaktadır. Burada ise aşınma ve tahriplerin biyolojik onarım tekniği ile arazinin ıslahı için 
yapılması için gereken önlemler tartışılmaktadır (Çetin, 1996). 

Seyhan Nehri Akdeniz Bölgesi’nin en büyük su kayna
 akım gözlem değerlerine göre Seyhan Nehri’nin yıllık ortalama akımı 8 milyar m3 ve yıllık 

debisi 200 m3/sn olarak belirlenmiştir. Seyhan Nehri’nin şehir içi geçiş kesimlerinde alüvyon kalınlığı 
22 m dolaylarındadır. Alüvyon altındaki konglomera ana birim olarak izlenir ve çevresi 2. derecede 
deprem bölgesidir. Bugüne kadar Seyhan Baraj Nehri’nde yapılan akım gözlem değerlerine göre 



Seyhan Nehri yıllık ortalama akımı 8 milyar m³ ve yıllık debisi 200 m³/sn olarak belirlenmiştir 
(Anonymous, 1956). Araştırma alanında, 

 
Yıllık Ortalama Akımı     : 6,3x109 m3 
Talveg Kotu      : 22.00 m 
Kret Kotu      : 72.70 m 
Baraj Yüksekliği (Talvegden)    : 50.70 m 
Min. Su Kotu      : 49.00 m 
Normal İşl. Su Kotu     : 67.50 m 
Max. Su Kotu (Taşkın Kontrol Üst Seviye): 70.90 m 
Sulama İçin En Düşük Su Kotu    : 56.00 m 
Enerji İçin En Düşük Su Kotu    : 52.00 m 
Normal Su Seviyesinde Göl Hacmi   : 883,47x106 m3 
Max. Su Seviyesinde Göl Hacmi   : 1126   x106 m3 
Aktif Hacim      : 676,32x106 m3 
Taşkın Hacim      : 242,53x106 m3 
 
I Numaralı Araştırma Alanı (Atatürk Parkı Şelalesi) Sörveyi 
 

Atatürk Parkı Şelalesi, şehir merkezindeki Atatürk Parkı içerisinde 75. Yıl Sanat Galerisinin 
kuzey cephesinde olup Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilmiştir. 

9 m yüksekliğindeki şelale 3 kaskatlı havuz şeklinde yapılmıştır. Şelalenin suyu şehir 
suyundan alınarak pompalama sistemi sayesinde dönüşümü gerçekleştirilmektedir. Şelale havuzunun 
her bir katının su derinliği 30 cm’dir. Şelale havuzunun içerisinde toprak bulunmamaktadır. 
Çevresindeki bordürde ise bahçe toprağı vardır. 

Şelale çevresinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bitkisel tasarımda ön 
cephede Thymus capitatus, Pitosporum tobira gibi bodur türler ile Hedera helix gibi yer örtücüler 
bulunmaktadır. Su içerisinde hiçbir bitki kullanılmamıştır. Yan taraflarda ise Cortodateria salloana, 
Agave americana ve Pitosporum tobira gibi bitki türleri bulunmaktadır. 
 
II Numaralı Araştırma Alanı (Dilberler Sekisi Şelalesi) Sörveyi 
 

Dilberler Sekisi Şelalesi, şehrin kuzeybatısında, şehir merkezinden 4 km uzaklıkta Özdemir 
Sabancı Bulvarındadır.  

Şelalenin suyu, Seyhan Nehri’nden pompalama yöntemiyle alınmaktadır.  15 m 
yüksekliğindeki şelaledeki su başlangıçta 7 m genişlikte % 0 eğimle 2,80 m aktıktan sonra % 35 
eğimle yaklaşık 6 m akarak 9 m yükseklikten düşüşe geçmektedir. Gölete biriken su, tahliye borusuyla 
Özdemir Sabancı Bulvarı’nın altından geçerek Seyhan Nehri’ne tahliye edilmektedir. 

Su sıcaklıkları kış aylarında düşük, yaz aylarında ise yüksek değerlerdedir. Nisan ayında 
sıcaklık değerleri yükselmeye, ağustos ayından sonra tekrar düşmeye başlamaktadır. Ayrıca saptanan 
en düşük su sıcaklığı şubat ayında    (8,5 0C), en yüksek sıcaklık ise temmuz ayında (32 0C) olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Çevik, 1999). 

Gölet çevresindeki toprak çeşidi ise kırmızı-kahverengi Akdeniz toprağıdır. Bu toprak Akdeniz 
iklimi etkisiyle konglomeralar üzerinde oluşmuştur. Oluşumunda kireç yıkanımı yerine Fe3 birikimi ve 
kil taşınımı işlemleri etkindir (Çakan, 1992). 
 
III Numaralı Araştırma Alanı (Adana Ticaret Odası Sosyal Tesisleri’nin Doğusunda, Seyhan 
Nehri’nin kıyısındaki sulak alan) Sörveyi 
 

Bu alan, şehrin kuzeybatısında, şehir merkezine 5 km uzaklıkta, ÇEAŞ Elektrik Üretim Tesisi 
ile Dilberler Sekisi arasında, Seyhan Nehri üzerinden geçen Tem Otoyolu köprüsüne paralel olan yaya 
köprüsünün Seyhan ayağı çevresi sulak alanıdır. 

Araştırma alanı su içi topoğrafik yapısı; kıyıdan itibaren nehrin içine doğru hafif bir eğimle 
azalarak suya 10 m ilerleyince –1,50 m’ye ulaşmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, Seyhan 
Nehri’nin suyunun alkali özellikte olduğu saptanmıştır. PH’nın aylara göre değişimi, çözünmüş oksijen 
ve sıcaklıkta olduğu gibi düzenli olmamıştır. Şubat ayında yükselmeye başlayan PH değerlerinde, 
Haziran ayında bir düşüş olmuş ve sonra yine yükselmeye başlamıştır. Ayrıca en yüksek değer nisan 
ayında 8.80, en düşük değer ise şubat ayında 7.05 olarak karşımıza çıkmaktadır (Çevik, 1999).   

Bu alandaki toprak yapısı; yerçekimi ve küçük akıntılarla yamaçlardan taşınmış olup dane 
büyüklüğüne göre yatay sıralanma göstermeyen yığıntılar şeklinde koluvyal toprak materyalidir. 



Organik madde miktarı derinliğe göre azalırken kireç miktarı ise artmaktadır. Bu toprak çeşidi çakıllı 
olup kil oranı yüksektir (Çakan, 1992). 

Bitki örtüsü olarak su içerisinde köprünün girişinde yoğun olarak Phragmites sp. topluluklarını 
görmekteyiz. Ayrıca Potamogeton cinsine ait türler de suyun bulunduğu dönemlere göre varlıklarını 
göstermektedirler. Bu bitkiler, su içindeki kısımlar dahil olmak üzere yaklaşık 3 metreye ulaşmışlardır. 
Suyun olmadığı dönemlerde sararırken su olduğunda ise yeşile dönerek canlılıklarını devam 
ettirmektedirler. Kıyıdaki bordürlerde ise çimlerin arasında belediye tarafından sonradan dikilen 
palmiyeler ve çeşitli çalılar yer almaktadır. 
 
Su İçi ve Su Kıyısı Bitkileri 
 

Su bitkileri, su ile doymuş toprakta ya da su bulunan; göl, gölcük, havuz gibi durgun su 
bulunan alanlarda, sulama ve boşaltma kanalları, akıntılar, dere, çay, ırmaklar gibi akarsu bulunan 
alanlarda yaşayan bitkilerdir (Altınayar, 1988). 
Su bitkilerinin büyük çoğunluğunda su, tüm bitki tarafından alındığı için kara bitkilerinin aksine iyi 
gelişmiş kök sistemleri bulunmamakla birlikte bazılarında zayıf ve tutunucu özellik kazanmış köklere 
rastlanabilir. Yapraklar ortam ve su durumuna göre büyük farklılıklar gösterir. Yüzücü olanlar basit ve 
geniş yüzeyli olurken su içerisindekiler parçalı, uzun ve dardır (Seçmen, 1994). 

Su bitkileri yaşadıkları ortama göre 4 göre gruba ayrılarak incelenmiştir. Yapılan araştırmalar 
sonucunda Adana’daki sulak alanlarda doğal olarak yoğun bir biçimde Potamogeton natans, 
Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Potamogeton pertfoliatus, Lemna gibba, Lemna 
minor, Butomus umbellatus, Bolboschoenus maritimus, Carex nigra, Carex pseudocyperus, Cyperus 
fuscus, Cyperus longus, Phragmites austrialis, Juncus acurus, Juncus inflexus, Juncus articulatus, 
Polygonum amphibium, Veronica anagallis-aquatica, Veronica beccabunga, Thypa latifolia türleri 
bulunmaktadır. Daha nadir olarak Myriophyllum spicatum M. verticillatum Potamogeton berchtoldii, 
Potamogeton crispus, Potamogeton lucens Potamogeton panormitanus, Nymphaea alba, Ranunculus  
scleratus türleri bulunmaktadır. 
 
Su Altı Bitkileri (Batık Bitkiler) 
 

Yaşam dönemlerinin tümünü su altında geçiren, bütün kısımları su içerisinde batık olarak 
yaşayan bitkilerdir. Bazıları bünyelerinde bulunan kökçükleri yardımıyla su içerisinde çamurlu zemine 
tutunarak sabit kalırlarken bazıları ise su içerisinde serbest olarak yüzerler. Çiçeklenme döneminde 
çiçekleri su yüzüne ya da su yüzeyi üzerine çıkan türleri vardır. Tüm su içi bitkileri kümeli formlu 
bitkilerdir (Altınayar, 1988). 

Ülkemizde bu ekolojik grup içerisinde yer alan en yaygın 5 familyaya ait  16 adet bitki türü 
verilmiştir. Bu türler içerisinde Adana’da doğal olarak bulunan 4 familyaya ait 15 tür vardır. 
Cerathophyllum demersum L., Cerathophyllum submersum L. Myriophyllum spicatum L., Myriophyllum 
verticillatum L., Najas marina L.,Najas minor All, Najas graminea Delile, Potamogeton berchtoldii 
Fieber, Potamogeton crispus L., Potamogeton lucens L., Potamogeton natans L., Potamogeton 
nodosus Poiret, Potamogeton panormitanus Biv, Potamogeton pectinatus L., Potamogeton perfoliatus 
L., Hottonia palustris L., türleri bu grupta incelenmiştir. 
 
Serbest Yüzücü Bitkiler 
 

Suda serbest yüzen bitkilerin kökleri su içerisinde serbest olup, dalga ve rüzgar hareketleriyle 
bir taraftan bir tarafa sürüklenirler. Genellikle koloniler halinde gelişirler. Bu grup içerisindeki bitkilerin 
bir kısmında kök bulunmakta, bir kısmında ise bulunmamaktadır. Bu grupta Lemnaceae familyasına ait 
Lemna minor L., Lemna gibba L., Lemna trisulca L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. türleri 
incelenmiştir. 
 
Amphibi Bitkiler (Yarısı Su İçerisinde, Yarısı Su Üzerinde Olan Bitkiler) 
 

Organlarının bir kısmı su içerisinde iken bir kısmı da su üzerinde bulunan bitkilerdir. Kökleri su 
altındaki çamur tabanında, yapraklarının çoğu ile çiçekleri su yüzeyinde bulunur. Bitkinin rizom ve 
kökleri ile yapraklarının bir kısmı su içerisinde bulunurken çiçekleri ve yapraklarının diğer kısmı da su 
üstünde gelişebilir. Dolayısıyla bu ortam değişikliğinin etkisi sonucu böyle bitkilerde yaprakların 
bulunuş yerine göre farklı tiplerde geliştiği görülür (Güner, 1985). 

Amphibi bitkiler olarak bu grupta 9 familyaya ait 24 tür incelenmiştir. Bu türler; Alisma 
plantago-aquatica L. Alisma gramineum Lej., Sagittaria sagittifolia L., Sagittaria latifolia (syn. S. 



variabilis), Acorus calamus L., Acorus calamus ‘Variegatus’, Acorus gramineus L., Acorus gramineus 
‘Variegatus’, Calla palustris L., Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, Carex riparia Curtis, Cyperus 
longus L., Eleocharis palustris (L.) Roemer and Schultes, Phragmites austrialis (Cav.) Trin. Ex 
Steudel, Mentha aquatica L., Ludwigia palustris (L.) Elliot., Ludwigia stolonifera (Guill. and Perr.) P.H. 
Raven, Polygonum amphibium L., Polygonum bistorta L., Veronica anagallis- aquatica L.,Veronica 
beccabunga L., Typha latifolia L., Typha angustifolia L., Typha minima Funck.  
 
Su Yüzeylerinde Bitki Tasarımları 
 

Ekolojik çevrenin toprak dışında iki elemanı olan su ve bitki, biyolojik hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Su, bitkiler ve suda yaşayan canlılar arasında ortak bir yaşam ilişkisi vardır. Su bitkileri, 
algler, balıklar ve su içindeki diğer canlılar ekolojinin bir parçası olup biyolojik dengeyi sağlarlar. Suyu 
peyzajda bir unsur olarak kullanabilmek için suyun özelliklerini saptamak gerekir. Arazinin kayalık ya 
da düz olması, suyun bulanık ya da duru olması, suyun debisi, derinliği, yapısı gibi özellikler bitkisel 
tasarım için önemli verileri oluşturacaktır. 

Su bitkileri; renkleri, dokuları, formları, kokuları ile su bahçelerinin en çekici ve göz alıcı 
elemanlarıdır. Bununla birlikte bir çevre düzenlemesinde su ve su bitkilerini birlikte kullanmak suretiyle 
suyun yansıtıcı özelliği vurgulanarak renkli ve pırıltılı bir atmosfer yaratılır. Böylece peyzaj kalitesi bir 
kat daha artmış olur.  

Çinlilerin bir savına göre; bahçe ve onun içindeki bir havuz mimari için vardır. Bunu bir tablo 
gibi düşünürsek, su boş bir dünya, kayalar ve beton tuvali oluşturmaktadır. Su ve bitkiler renkleri 
oluşturur. Ressam ise tasarımcıdır (Anonymous, 2001). 
 
Su Yüzeylerinde Bitkilendirme Teknikleri 
 

Nilüferler, lotus ve bazı tropikal bataklık bitkilerinin iyi bir şekilde gelişebilmesi için daha yoğun 
bir ortam gereklidir. 3 kısım killi toprak, 1 kısım çakıl taşı karışımı gelişmeleri için uygundur. 

Bataklık zonu, bütün yüzeyin ¼ veya 1/3’ünü oluşturmalıdır. Daha geniş bataklık zonu, içerdiği 
bitkileri ve düzenlemesi ile suyun görünüşünü engelleyecektir. Bataklık ve su bitkileri için eşit miktarda 
karıştırılmış bahçe toprağı ve 0,5-3 cm boyutlarında çakıl taşı karışımı yeterlidir. 

Su ve bataklık bitkileri ile düzenlenen bir bitki havuzunu tamamlayan diğer elemanlar; ilginç 
yabanıl yaşam üyeleri, salyangozlar ve kurbağalardır. 
Bitki havuzlarında Salvinia, Azolla veya Lemna gibi yüzen bitkiler yerleştirilmemelidir. Bu bitkiler çok 
hızlı çoğalmakta, su altı bitkilerinin ışık alımını engellemekte, pompa veya filtreleri tıkamaktadırlar. 

Her nilüfer için su yüzeyinde 1-4 m2 alan ayrılmalıdır. Lotuslar nilüferlere göre daha geniş  alan 
isterler. Havuzların derinlikleri bitkilerin isteklerine göre 5-100 cm arasında değişir. Normal olarak 
bataklık bitkileri 5-10 cm, yavaş gelişen nilüfer türleri 70-80 cm su derinliği isterler. 

Su altı bitkileri m2’ye 5 bitki olarak yerleştirilebilir. 
Havuzun suyu 2 veya 4 haftada bir kısmen değiştirilir. Klorlu şehir içme suları bitki ve balıklar 

için zararlıdır. 
Suyu bu bitkilerle doldurulduktan bir süre sonra suyun kirlendiği, alglerle birlikte pis kokusu 

olan çöplerle dolup çirkinleştiği, mikroskobik yeşil bitkilerin oluşarak suyun renginin de yeşile döndüğü 
görülür. Birtakım mineral tuzlarla etkileşimi olan sudaki bitkiler algler sudaki mineral tuzlar içinde 
yaşarlar. Bu nedenle oksidan bitkilerin kullandığı mineral tuzlar sudaki bitkilerin hızla yetişmesine 
yardımcı olurlar. Gerçek alglerin yetişmesindeki faktör fotosentezdir. Bu nedenle gölgedeki suda yüzen 
bitkiler aynı zamanda algleri de tutarlar. Bitkilerin, balıkların dışkıları ve havuzun dibindeki diğer 
organik parçalarla beslenirler. Bazı bitkiler havuzdaki bitkileri ve diğer algleri yerler. Bu yolla balık-bitki-
su döngüsü en iyi şekilde olması sağlanır. 
 
 
 
 
Su Bahçeleri Planlamasında Temel Tasarım İlkeleri 
 

Su bitkileri tasarımlarında; bitkilerin tüm dendrolojik özellikleriyle birlikte suyun ve arazinin 
özelliklerini bütünleştirerek doğal tasarımlar yapmak temel amaç olmalıdır. 

Suyun kullanılma biçimi alanın şekline, büyüklüğüne, yapısına göre değişkenlik gösterir. Bu 
faktörlerin yanında bahçedeki mevcut yapılar, bitkiler, alanın eğimi gibi çevresel faktörler  dikkate 
alınarak tasarımlar geliştirilmelidir. 



Havuz veya gölet tasarımlarında yerleştirme ve şekillendirme işlemi çevresiyle bütünlük 
sağlayacak şekilde olmakla beraber manzara noktaları da dikkate alınmalıdır. Ayrıca suda yetişen 
bitkilerin sağlıklı olmaları için günde en az 6 saat güneş alacak şekilde yerleştirilmelidir. Özellikle su 
zambakları gibi çiçek açan su bitkilerinin yaşayabilmeleri için güneş ışığı çok önemlidir. Havuz 
kenarlarındaki ağaçlar sadece kuzey yönde olmalıdır. Aksi taktirde güneş ışınlarını engelledikleri gibi 
kökleriyle havuza ve sudaki bitkilere de zarar verirler. Aynı zamanda su bitkilerinin sağlıklı 
yetişebilmeleri için suyun sıcaklığının da yeteri ısıda olması gerekir. Havuzun sakin ve durgun olması 
ısıyı sabit tutarak  bitkiler için avantajlı hale getirir. Hareket halindeki doğal derelerde suyun 
sıcaklığının düşük olmasından dolayı bitki yetişmesi zordur. Buralarda bazı doğal olan su bitkileri 
yetişebilir. Pompa yardımıyla suyun akışı sağlanan derelerde bu durum geçerli olmayabilir (Kaye, 
1973). 
 
Su Bitkileri Dikim Yöntemleri 
 

Su bitkilerinin havuzlara yerleştirilmesi 2 farklı yöntemle olmaktadır. Yöntemlerden bir tanesi 
havuz içerisinde bitkiler için özel olarak hazırlanan bitki kasalarına dikilmesi, diğeri ise bitkilerin özel 
saksılara dikilerek havuz içerisine yerleştirilmesidir. Bu yöntemlerin seçimindeki en önemli faktör 
bitkilerin özellikleridir. Belirli sınırlar içerisinde tutulması gereken veya hızlı bir gelişime müsait ve 
istilacı karakteri olan bitkiler saksılara dikilerek suya indirilmelidir. Aksi taktirde bir süre sonra suyu 
kaplayarak kontrolü mümkün olunamayacak bir durum alabilir. 
 
1.Yöntem: Bitkilerin Doğrudan Toprağa Dikilmesi 
 

Bu yöntemde havuzun yapımı sırasında bitkiler için özel dikim yatakları hazırlanır. Bu 
yatakların yükseklikleri kullanılacak bitkilerin suda yetişme derinlikleri hesaplanarak yapılmalıdır. 
Bitkilerin derinlik isteklerine göre gerekirse taş ya da tuğladan teraslar yapılabilir. Hazırlanan dikim 
yataklarına 15-30 cm derinliğinde kültür toprağı konulmalıdır. Toprakta dikkat edilmesi gereken 
noktalar; hastalık ve yabancı ot köklerinin bulunmaması ve elenerek temizlenmiş olmasıdır. Kültür 
toprağının altına su geçirgenliğini engellemek amacıyla yaklaşık 30 cm kil döşenmelidir. 
 
2.Yöntem:Su Bitkilerinin Özel Saksılara Dikilerek Havuz İçerisine  
                Yerleştirilmesi 
 

Birçok bitki kompost veya toprağın içindeki köklere ihtiyaç duyarlar. Dikkat edilmesi gereken 
hususlar; suyu kirletmemeli, gerekli dengede olup balıkları tutabilmeli, yeteri kadar besini sağlayarak 
zengin bir kompost ve gübre yapabilmelidir. Bitkiler, içinde toprak bulunan bir kap ile bir yere veya 
dipte sınırları belirlenmiş bir yere konulabilir. En ideali bitkilerin kendi içlerinde çalışabilmeleri için 
köklerinin kendi besin ortamıyla birlikte ışığa doğru yetişecek şekilde ayarlanmalıdır. Su yüzeyinin kısa 
zamanda bitki ile kapanmasının sorun olacağını düşünerek yerleştirme yapılmalıdır. 

Derin ve sığ kıyı bitkileri, gölge yerlerde iyi gelişirler. Doğal bir çizgi oluşumu sağlamakla 
birlikte bütün olarak derinlik hissi kazandırırlar. Toprak içinde kök gelişimine ihtiyaç duyduklarından 
kendi içlerinde bir hacim oluştururlar. ¾ derinliğindeki bahçe toprağına konularak doğal veya biraz 
alkali bir kap içerisine yerleştirilmelidir. Suyun sürekli karıştırılması bitkiler için sorun 
oluşturabilmektedir. 

Su bitkilerinin yetişme derinlikleri türlere göre değişmektedir. Havuz içerisinde bitkilerin 
yetişme derinliklerine göre taş veya tuğladan basamaklar yapılır. Bitkiler bu basamaklar üzerine 
yerleştirilir. Zamanla bitkilerin büyümeleri durumunda basamaklar azaltılarak bitki daha derinlere veya 
havuz tabanına kadar indirilmiş olur.  
 
Su Bahçeleri Genel Bakım İlkeleri 
 

Su bitkileri de diğer bitkilerde olduğu gibi yılın belli zamanlarında bakım yapılması gerekir. 
Bunun yanında 5-6 yılda bir ilkbahar mevsiminde havuz komple temizlenmelidir. Havuzun 
temizlenmesi, sıkışan bitkilerin seyrekleştirilmesi, bitki artıklarının uzaklaştırılması, bitkilerin 
gübrelenmesi genel bakım işlemlerini oluşturmaktadır.  

Su kahverengi veya siyahımsı bir renk aldığında ve kötü koktuğunda, tabanında önemli 
miktarda organik döküntü ve su yüzeyinde yağlı bir tabaka oluşuşmuşsa  suyun değiştirilmesi gerekir. 
Büyük havuzlarda su içinde yaşayan canlıların zarar görmeden temizlenmesi oldukça güç bir işlemdir. 
Eskiyen su 2/3’ne kadar kurutularak havuzda bozulan yapraklar, bitki parçaları temizlenmelidir. Eğer 
havuzun dip kısımları çok fazla sulu-pis çamurla dolmuş ise bir miktarı kepçe yardımıyla dışarı 



çıkarılmalıdır. Ancak yüzen bitkilerin köklerini ve çamurun tamamı alınmamalıdır. Yaşam dengesini 
devam ettirmek için bu bakteriler ve gıdalar gereklidir. 

Ekim ayının sonunda bütün zayıf kalan su altı oksijen bitkilerini güçlendirmek, su 
zambaklarının yaşlı yapraklarını kesmek, sudaki bütün kuru ve kirli yaprakları uzaklaştırmak 
gerekmektedir. Kıyı bitkilerinin yaşayan yaşlı yaprakları soğuk havalarda bitkiyi koruyacağından 
bırakılmalıdır.  
 



Tartışma ve Sonuç 
 

I nolu araştırma alanı (Atatürk Parkı Şelalesi) tasarımında, şelalenin taş bir duvar gibi 
görünmesini önlemek,  doğadakine benzer bir görünüm kazandırmak amacıyla şelale suyunun çıktığı 
yerlerde uygun bölümlere Nepherolepis exaltata, Adiantum pedatum gibi eğreltilerin dikilmesi 
önerilmiştir. Şu içi bitkilendirilmesinde Typha latifolia, Typha minima, Acorus calamus gibi yarısı su 
içinde yarısı su dışında yetişebilen su bitkileri, derinlik hissi kazandırmak ve bitkilerin kolayca 
algılanabilmesini sağlamak amacıyla kullanılmıştır.  

II nolu araştırma alanı (Dilberler Sekisi Şelalesi) tasarımında hareketli akan bir şelale ile 
durgun bir suni göletin su içi ve su kıyısı bitkileriyle tasarlanmıştır. Phragmites austrialis, Typha latifolia 
gibi 2-3 m boy yapan türler geri planda, Acorus calamus, Iris pseudocorus gibi daha kısa boy yapan 
türler ise bu bitkilerin ön tarafında kullanılarak her bitkinin kolayca görünmesi sağlanmıştır. Böylece 
bakım hizmetleri de daha kolay olacaktır. Farklı zamanda çiçek açan türler bir arada kullanılarak 
alanın sürekli renkli kalması sağlanmıştır. Iris türleri, Calla palustris, Caltha palustris ilkbaharda 
çiçeklenmeye başlarken Mentha aquatica, Myosotis scorpoides, Sagittaria sagittifolia yaz boyunca 
çiçekli kalır. Veronica beccabunga ise sonbahara kadar çiçekli kalan türlerdendir. Yaprak şekli ve 
rengiyle etkili olan Acorus gramineus’un yanında pembe çiçekleriyle gösterişli olan Polygonum bistorta 
kullanılarak renk ve doku birliği sağlanmıştır. Ranunculus aquatilis ve Sagittaria sagittifolia suya 
oksijen sağlayarak suyu temizleme özelliğinden dolayı bu tasarımda özellikle tercih edilmiştir. 
Ranunculus aquatilis ve Trapa natans sığ sularda yetişebilen türler olduğu için kıyıya yakın yerlerde 
kullanılmıştır.  

III nolu araştırma alanı (Adana Ticaret Odası Sosyal Tesislerinin doğusundaki Seyhan 
Nehrinin kıyısındaki sulak alan ) tasarımı diğer tasarımlardan farklı olarak Seyhan Nehri kıyısında 
doğal bir alandır. Bu bölgede yetişen doğal bitki türleri kullanılarak sanki kendi kendine oluşmuş bir su 
kıyısı görünümü elde edilmeye çalışılmıştır.  Bu tasarımda, mevcut alanda olduğu gibi Phragmites ve 
Typha gruplar halinde kullanılmıştır. Özellikle Phragmites grupları geniş alanlarda yapılan tasarımlarda 
kullanılan türlerden biridir. Bu bölgede doğal olarak bulunan Potamogetonaceae familyasına ait 
Potamogeton natans yüzücü bitki olarak seçilmiştir. Bu bölgede doğal olarak yetişen türlerden biri olan 
Ranunculus aquatilis suyu temizleme özelliği nedeniyle tasarıma alınmıştır. Sığ sularda yetişebildiği 
için kıyıya yakın yerlerde kullanılmıştır. Çalışmaya renk ve canlılık vermesi amacıyla köprünün giriş 
kısmında Iris pseudocorus, Iris versicolor ile pembe çiçekleriyle etkili Polygonum bistorta kullanılmıştır. 
Butomus umbellatus, Cyperus türleri  bu bölgede yetişen doğal bitkiler olduğu için su kıyısında 
kullanılmıştır. Bu tasarımda kullanılan türler ile bölgenin doğal ekosistemi taklit edilmiş ve böylece 
doğal bir kıyı bitkilendirmesi yapılmıştır. Batık bitkiler olarak yine bu bölgede doğal olarak yetişen  
Ceratophyllum demersum ve Myriophyllum verticillatum kullanılmıştır. 

Kent içindeki su yüzeylerinde  ve çevrelerinde yapılacak çalışmalar insanları birazda olsa 
yoğun ve yıpratıcı çalışmalardan uzaklaştırıp fiziksel ve ruhsal onarımlarını sağlayıp ortamdaki çirkin 
beton yapılaşmaların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. 

Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü kıyılarında yapılacak doğal bitkilendirme çalışmalarıyla, 
başta kuşlar olmak üzere yaban yaşamına olumlu katkılar sağlanılabilecek ve ortamın 
doğallaştırılmasında önemli gelişmeler kaydedilebilecektir. 
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	�
	M2
	Da
	Ha
	Göl Yüzeyi
	13.562.500,00
	13.562,50
	1.356,25
	Nehir Yüzeyi
	1.775.000,00
	1.755,00
	177,50
	Kanallar                     TS 0
	224.400,00
	224,40
	22,44
	TS 1
	127.332,00
	127,33
	12,73
	TS 3
	70.286,60
	70,29
	7,03
	YS 0
	666.000,00
	666,00
	66,60
	YS 1
	69.683,28
	69,68
	6,97
	Yüzme Havuzları
	3300,00
	3,30
	0,33
	Süs Havuzları
	2.756,88
	2,76
	0,28
	Genel Toplam
	16.501.258,76
	16.501,26
	1.650,13
	Kişi Başına
	18,01
	-
	-
	Su İçi ve Su Kıyısı Bitkileri

