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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ’NDEKİ PARKLARDA  
BAKIM ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ 

 
Selen MELİKOĞLU 

 
Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. Halim PERÇİN 
 

Bu çalışmada, Ankara İli Etimesgut İlçesi’ndeki parklarda bakım çalışmaları irdelenmiştir.  

 
 
Çalışmanın amacı, ilçe sınırları içindeki açık-yeşil alanlardaki bakım çalışmalarını (sulama, 

gübreleme, budama, tırmıklama, ilaçlama, çim biçme… vb.) uygulama zamanları ve uygulama 

yöntemleri açısından Avrupa ve Türkiye standartlarıyla karşılaştırmak ve eksiklikleri tespit 

ederek, çözüm için öneriler getirmektir. 

 
 
Çalışma kapsamında, genel anlamda bakım çalışmaları irdelenmiş ve bulunan veriler Etimesgut 

ölçeğine indirgenmiştir. 

 
 
Parkların genel yapısı ve parklara ilişkin ölçütler, parklarda uygulanan bakım-onarım çalışmaları 

değerlendirilerek, 2 ana yöntemle sonuca ulaşılmıştır. 

 
  
Araştırma sonucunda, bakım-onarım çalışmalarının kimi zaman doğru işleyişinin yanında, 

gecekondu bölgesi ve ikincil yaşam alanlarının bir arada bulunduğu ilçede, kişi başına düşen yeşil 

alan miktarını arttırmak için çalışmalara devam edildiği, ancak kısa vadeli düşünülerek tesis edilen 

yeşil alanlarda çevresel etkenler, bilinçsiz çalışanlar, vandalizm, yetersiz kontrol, ihale 

sistemindeki yanlışlıklara bağlı olarak bakım-onarım çalışmalarının olumsuz yönleri tespit 

edilmiştir. Bakım çalışmalarında başarı ve sürdürülebilirliği sağlamak için günübirlik çözümlerin 

yerine, kalıcı çözüm önerileri getirilmiştir. 

 
 
2007, 65 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Bozulma, bakım, onarım, sürdürülebilirlik 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

                                   EXAMINATION OF MAINTENANCE WORKS                                                           
                  AT THE PARKS OF ETIMESGUT DISTRICT OF ANKARA PROVINCE 
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In this study, maintenance works at the parks of Etimesgut district in Ankara have been studied. 

Thus, maintenance works (irrigation, fertilization, pruning, scratching, insecticide applications, 

grass-cutting,… etc.) at open-green spaces within the borders of the district of Etimesgut are 

compared with European and Turkish standards in terms of application periods and methods. 

Within this context, maintenance works have been examined in a bread sense and then, data has 

been adjusted to the district of Etimesgut. 

 
 
Findings have been achieved through a 2. step method. First, the structure and the criterion 

regarding parks have been determined; then, the maintenance works have been evaluated. 

 
 
At the end of the research, it has been found that, maintenance and repair works have been 

working property from time to time. Besides, attempts have been taken to increase the amount of 

green spaces per person at the district of Etimesgut, where slums and secondary living spaces have 

been found together. However, at green spaces that have been created as a result of short-time 

decisions, some negative aspects of the maintenance and repair works have been identified. These 

negative aspects have occurred due to environmental factors, unconscious workers, vandalism, 

insufficient control and defects in the bidding system. As a result, permanent solutions, instead of 

daily solutions, have been suggested for the success and sustainability of maintenance works. 

 
 
2007, 65 pages 
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1. GİRİŞ 
 
 
Yeşil alanlar sadece tasarlanan ve uygulanan değil, yaşayan ve sürekliliği olan 

alanlardır. Bu nedenle canlılıklarını sürdürebilmeleri, estetik ve işlevselliklerini 

beklenen biçimde yerine getirebilmeleri için sürekli ve bilinçli bakımları yapılmalıdır 

(Edik, 1998). 

 
 
Uygulamadan kaynaklanan hatalar iyi bir bakım çalışması ile giderilebilir. Aynı 

zamanda bitkinin canlılığı ve gelişimini doğrudan ilgilendiren bakım çalışmaları 

zamansız ya da hatalı uygulandığında, dönüşü olmayan bozulmalara, hatta ölüme varan 

gelişme bozukluklarına neden olur. 

 
 
Bugün büyük ihalelere konu olan bakım çalışmalarının önemi yeterince anlaşılamadığı 

için uzman meslek gruplarının bir arada, titizlikle çalışmasını gerektiren bu konu, 

meslek dışı kişi ve kuruluşlar tarafından önemli bir kazanç kapısı olarak 

değerlendirilmektedir. 

 
 
Yapılan araştırmada; yeşil alanlarda bakım çalışmalarının temelini oluşturan 

kuramlardan yola çıkılarak, genelden özele Avrupa ve Türkiye standartları, Ankara ili 

Etimesgut ilçesinde yapılan bakım çalışmaları ile karşılaştırılmıştır. Tasarım ve 

planlama sonrası tamamlayıcı bir unsur olan uygulama aşamasında dikkat edilmesi 

gerekenler, uygulama standartları, araç-gereçler ve işlevleri genel olarak irdelenmiş ve 

Etimesgut ilçesi ölçeğine indirilmiştir. Teknik kısımların yanında, ihalelere konu olan 

uygulama çalışmalarının yeni fiyat tariflerine (YFT) göre, zaman ve işçilik öğelerini de 

içinde barındıran maliyet hesapları Etimesgut ilçesi örneğinde incelenmiştir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 
 
 
2.1 Yüklenicinin Bakım Sorumlulukları ve Süresi 
 
 
Yüklenici, yeşil alan uygulama işlerinin bitki gelişme (vejetasyon) dönemi sonuna 

kadar en az 6 ay süre (Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) ile bakımını, 

çıkabilecek her türlü hatanın onarım ve yenilemesini, tüm giderleri kendisine ait olmak 

üzere yapmak zorundadır (Anonim 2005a). 

 
 
2.2 Bitkilerin Yenilenmesi ile İlgili Sorumluluklar ve Süresi 
 
 
Tutmayan, kuruyan, ölen ya da kırılarak zarar gören tüm bitkilerin yenilenmesi için 

yüklenicinin sorumluluk süresi, işin tamamlandığının Peyzaj Mimarı tarafından 

belgelenmesini izleyen 6 ay olmalıdır. Bakım sorumluluk süresi sona ermeden, 

genellikle sonbaharda, yenilenecek bitkilerin listesi yapılmalı, yenileme ise, incelemeyi 

izleyen dikim mevsiminde yapılmalıdır (Anonim 2005a). 

 
 
2.3. Bakım İşleri 
 
 
Yeşil alanlarda bakım çalışmalarının temelini oluşturan kuramlar aşağıda belirtilmiştir. 
 
  
2.3.1 Sulama 
 
 
Sulama, genel olarak, bitkilerin gelişmeleri ve büyümeleri için gerekli olan, fakat doğal 

yollarla karşılanmayan suyun yapay olarak toprağa verilmesidir (Ağaoğlu vd. 1987). 

Sulama bütün alana homojen olarak uygulanır. Yağmurlama sulama tercih edilmelidir. 

 
 
Sulama projelerinin planlanmasında ve işletilmesinde sulama suyu gereksiniminin 

belirlenmesi, başarının en önemli şartlarından biridir. Her bitkinin suya olan 

gereksinimi farklıdır. Hava sıcaklığı ve nemi, güneşlenme süresi ve şiddetli rüzgâr hızı 

gibi iklim faktörleri yanında, yaprak alanı ve morfolojisi, gelişme hızı ve düzeyi gibi 

bitkiye ait faktörler de su gereksiniminin belirleyicisidir. 
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Bir sulama projesinde sulama suyu gereksinimini belirlemek için su-toprak,  

toprak-bitki, bitki-su dengesini en iyi şekilde kullanmak gerekir. Kumlu topraklar, sık 

ve az miktarda sulama isterler. Killi ve ağır topraklar, seyrek ve daha çok miktarda su 

isterler. Meyve ve tohum oluşumu dönemlerinde su gereksinimi en yüksek düzeylere 

ulaşır. 

 
 
Birinci vejetasyon mevsiminde, yeterli yağış olmadığı sürece; çim alanların, ilk biçime 

kadar günde bir kez, sonra iki günde bir kez, ağaçlar, çalılar ve güllerin, can suyundan 

sonra üç günde bir, çok yıllık ve mevsimliklerin, can suyundan sonra günde bir kez, 

damlama ya da sisleme yöntemiyle, günün serin saatlerinde sulanması gerekmektedir. 

 
 

Çim alanlarda, toprak yüzeyinden itibaren, üst toprak 3 cm derinliğe kadar nemini 

kaybettiğinde sulama yapılır. Çim alanlarda 10 cm, otsu bitkilerde 25 cm, çalılarda 40 

cm, ağaçlarda 75 cm, derinliğinde kök bölgesini su ile doyuruncaya kadar sulama 

işlemi yapılmalı, sık sık ve yüzeysel sulamadan kaçınılmalıdır. 

 
 

Yabani otlara, hastalık ve böceklere karşı ilaç püskürtmesini izleyen iki gün içinde 

sulama yapılmamalıdır. 

 
 
Kök bölgesindeki kullanılabilir suyun %50 veya %75’i bitki tarafından alındığında, bir 

başka deyişle, kullanılabilir su tutma kapasitesi %50 ya da %25’e düştüğü zaman 

sulama yapılması önerilir (Ağaoğlu vd. 1978). İç Anadolu iklim koşullarında 1 m2 çim 

dokusunun düzenli olarak 15–20 cm derinliğe kadar nemli tutulabilmesi için her 

sulamada, ortalama 10lt/gün su gerekmektedir. Ağaç, ağaççık ve çalı formundaki 

bitkilerle, çim alanların sulanması arasında fark bulunduğu unutulmamalıdır. Ağaç, 

ağaççık ve çalı formlu bitkilere belirli dönemlerde ve her defasında bol su verilmesi 

gerekmektedir (Karadeniz ve Kurum 1991). Sulama uygulamalarında ağaç taç hacmi 

ile su tüketimi arasında doğrusal bir ilişki vardır. İç Anadolu iklim koşullarında eğer 

bitki izdüşümü çapı 1,2 m2’den daha fazla ise; lt/gün=0,567x alan, bitki izdüşümü çapı 

1,2 m2’den az ise; lt/gün=0,772xalan formülü ile verilmesi gereken yaklaşık günlük su 

miktarı hesaplanır (Anonim 2007a). 
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Sürekli su eksikliği bitkilerde düzeltilemez değişiklikler yaparak, ölümüne neden 

olurken (Ağaoğlu vd. 1987) aşırı sulama da bitkiye zarar verir. Özellikle geçirgen 

olmayan topraklarda aşırı sulama; kök çürümesine neden olduğu gibi, aşırı nemli 

ortamlar bazı bitki hastalıklarının oluşmasına ya da yayılmasına sebep olur. Ayrıca 

geçirimsiz ve killi topraklarda aşırı sulama tuzlulaşmaya hatta çoraklaşmaya, fakir ve 

süzek topraklarda ise bitki besin maddelerinin yıkanarak toprağın daha da 

fakirleşmesine neden olur. 

 
 
2.3.2 Çim biçme 
 
 
Çim biçme, bitkinin vejetasyon dönemi boyunca; gelişimini sağlamak, ince ve sık 

dokulu çim yüzey elde etmek amacıyla yapılması gereken işlemdir (Orçun 1969). 

 
 
Yıl boyu ince halı dokusunda kalması istenen çim alanlarda çim boyu en çok 10 cm yi 

bulduğunda 2–3 cm yüksekliğinde biçilmelidir (Anonim 2006a). 

 
 
Yeni tesis edilen çim alanlarda bitki kökleri zayıf ve dayanıksız olduğundan ilk biçim 

keskin bıçaklı ve hafif biçme aletleriyle ya da tırpanla, zemin kuru iken yapılmalıdır. 

 
 

Biçim paralel şeritler halinde yapılmalı, biçme aleti aynı yönde çalıştırılmamalıdır. 

Biçme sırasında çim, makas ya da bıçaklar arasında çiğnenmemeli; çıkan kesilmiş 

otlar, biçme aletinin deposunda toplanarak ya da sahada kalmışsa, özel çim tırmığıyla 

toplanarak uzaklaştırılmalıdır. 

 
 
Çim bitkilerinin esas gelişme devrelerinde, ince dokulu tür ve çeşitleri, ideal gelişme 

koşullarında haftada en fazla iki kere biçilmelidir. Kışa girerken çimlerin son 

biçimleri yapılmış olmalıdır. 

 
 
Üçüncü biçimden sonra bordür kenarları, çalı ve çiçek parterleriyle komşu çim 

kenarları, projesine uygun olarak şekillendirilmelidir. 
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Düzeltme çizgisinin belirlenmesinde kalın bir urgan ya da sulama hortumundan 

yararlanılabilir. Çim kenarlarının ilk düzeltilmesini izleyen kırpmalar, her iki çim 

biçmede bir defa yapılmalıdır (Anonim 2005a). 

 
 
2.3.3 Gübreleme 
 
 
Gübreleme, toprak verimliliğini arttırarak daha sağlıklı bitkiler elde etmek için toprağa 

ya da bitkilere değişik yöntemlerle besin maddelerinin verilmesi işlemidir. Bitkilere 

gübreleme ile verilecek besin maddeleri miktarlarının doğru tespiti oldukça önemlidir. 

 
 
Gübrelemede gerekli olan 4 element ve işlevleri şunlardır (Anonim 2006b): 

� Azot(N): Hücre ve bitki gelişiminde gereklidir. 

� Fosfor(P): Kök gelişimi için gereklidir. 

� Potasyum(K): Sıcaklık değişimlerine, kuruluğa ve hastalıklara karşı direnci    

      arttırır. 

� Magnezyum(X): Renk oluşumuna katkıda bulunur. 

 
 
Bitkilerin gübrelenmesinde dikkate alınması gereken diğer faktörler ise: 

� İklim Faktörleri: Sıcaklık, ışık, yağış 

� Toprak Faktörleri: Toprak verimliliği, organik madde kapsamı, toprak yapısı,    

       toprak nemi, toprak reaksiyonu 

� Bitki Faktörleri: Tür ve çeşit, bitki yaşı, gelişme kuvveti, dikim aralığıdır. 

 
 
Bitkilerin gübrelenme zamanına ilişkin ise genel bir kural yoktur. Çünkü gübrelerin 

uygulama zamanını etkileyen pek çok faktör vardır. Bu faktörler şunlardır: 

� İklim Faktörleri 

� Toprak Faktörleri 

� Yetiştirilen Tür ve Çeşit 

� Verilecek Gübrenin Özellikleridir. 
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Gübreleme yöntemleri 3 ana başlık altında toplanır: 

a. Toprak Yüzeyine Serpme: Ahır gübresi ve daha çok azot gibi toprakta hareketi 

fazla olan bitki besin maddeleri için kullanılır. Gübre, toprak yüzeyine serpilir ve 

karıştırılır. 

b. Toprak İçerisine Verme: Fosforlu ve potasyumlu gübreler ile gübrelemede bu   

                  yöntem uygulanır. Bu yöntemde gübre, bitkinin taç alanı içerisinde belli     

derinliklerde açılan hendek ya da çukurlara verilir. 

c. Yapraklara Verme: Daha çok mikro besin maddeleri noksanlıklarını gidermek 

için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde suda çözünmüş bitki besin maddeleri 

pülverizatörle yapraklara püskürtülür. 

 
 
Gübreler, organik ve kimyasal gübreler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Organik 

gübreler de kendi içlerinde; yeşil gübre, ahır gübresi ve kompost olmak üzere 

gruplandırılabilirler. Bitki yaşamı için en uygun gübreler, iyi yanmış organik 

gübrelerdir (Edik 1998). 

 
 
Ağaç ve çalılarda, başlangıçta en az 1 m3 ıslah edilmiş toprak içine dikilmiş olan 

fidanların 3–5 yıl gübrelenmesine gerek yoktur. Gübreleme gereksinimi, köklerin, fakir 

toprak kesimlerine kadar yayılmalarından sonra başlar (Aslanboğa 1982). 

 
 
Çim alanlarda gübreleme; ilkbaharda kompoze gübre, Mart-Eylül ayları arasında 6 

haftada bir Amonyum sülfat 1kg/100 m2 ve vejetasyon dönemi sonunda kompoze 

gübre olarak yapılmalıdır (Orçun 1969). 

 
 
Genel olarak ise organik ya da kimyasal gübreleme toprak nemliyken yapılmalı, 

gübrelemeden hemen sonra alan sulanmalıdır. 

 
 
Çiçek parterlerindeki, kışı toprakta geçirecek soğanlı yumrulu bitkilerin, baharda 

ihtiyaç duyacakları besin maddelerini sağlamak amacıyla, sonbahar sonunda ya da kış 

başında organik gübre ile gübrelenmesi gerekir. İlkbahar ve yaz ayları boyunca bitki 

tür ve çeşitlerine göre organik gübreleme ve bunu destekleyici kimyasal gübreleme 
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yapılmalıdır. Organik gübreler, havalandırılan bitki toprağına serilerek karıştırılmalı ve 

sulanmalıdır (Edik 1998). 

 
 
2.3.4 Çim alanların bakım işleri 
 
 
Çim alanlarda yapılacak bakım işleri ise aşağıdaki biçimde sıralanmıştır. 
 
 
� Çim alanlarda yabancı ot mücadelesi 
 
 
Yabani otlar, elle (ucu hafif çatallı bir demir kullanılarak) kökleri ile birlikte 

sökülmelidir. Toprağın hafif nemli olması çalışmayı kolaylaştırır. 

 
 
Geniş yapraklı yabani otlar ise, önerilen kimyasal ilaçlarla yok edilmelidir. İlaçlamalar, 

sıcak havalarda ve kızgın güneş altında yapılmamalı, ilaçlamadan sonra çim 1–2 gün 

sulanmamalıdır. 

 
 
İlk yabani ot mücadelesi erken ilkbaharda, otlar çiçeklenmeden önce yapılmalıdır. 
 
 
� Tırmıklama 
 
 
Ölü çim yapraklarının, gazellerin, gübre artıklarının temizlenmesi, çim alanlara karışan 

ufak taşların temizlenip toplanarak, biçme makinelerinin bozulmaktan kurtulması 

amacı ile sonbaharda, ilkbahar başlangıcında ve ilk biçimden önce yapılan çalışmadır. 

 
 
� Havalandırma 
 
 
Çim dokusu altındaki toprağın işlenmesi için, çim yüzeyinden parmak şeklinde 1–2 cm 

çapında toprak çıkarılarak 10–15 cm ara ile havalandırma deliklerinin (Şekil 2.1–2.3 ) 

açılması işlemidir. 

 
 
Ağır topraklarda, Mart ya da Nisan ayında yapılmalıdır. Eğer toprak çok ağırsa işlem 

Temmuz ayında da tekrarlanmalıdır. 
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Serin iklim çimlerinde havalandırma için en uygun mevsim kış ve sonbahar aylarıdır. 

Kurak geçen zamanlarda havalandırma öncesi sulama yapılmalıdır. Sıcak iklim 

çimlerinde ise havalandırmanın en uygun dönemi Haziran-Temmuz aylarıdır. Çim 
alanlarda havalandırma, alanın genişliğine bağlı olarak, çatal beller, yaylı çatallar, 

çatallı merdaneler ve motorlu yaylı çatallı disklerle yapılır (Karadeniz ve Kurum 

1991). 

 
 

 

Şekil 2.1 Havalandırmadan önce çim yüzeyi ve köklerin durumu (Anonim 2007b) 
 
 
 

 

Şekil 2.2 Havalandırma delikleri açıldıktan sonra toprak altında su ve oksijen döngüsü   
               (Anonim 2007b) 
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Şekil 2.3 Havalandırmadan sonra çim yüzeyi ve köklerin durumu (Anonim 2007b) 
 
 
� Kumlama 
 
 
Kumlama, ağır topraklarda yılda 1 ya da 2 kez yapılır. İlk kumlama Mayıs-Temmuz, 

ikincisi ise Eylül-Ekim aylarında yapılır, kum 1–1,5 cm kalınlıkta serildikten sonra, 

demir tırmık ya da çalı süpürgesi ile çimlerin arasındaki toprak yüzeyine intikal 

ettirilir. Bu işlem için genelde dere kumu kullanılır. 

 
 
� Silindirleme 
 
 
Tohumun çimlenmesinden sonra çim bitkilerinin gelişimini yatay yöne çevirmek ve 

kardeşlenerek sıklaşmalarını sağlamak amacıyla silindirleme yapılır.  

 
 
Silindirleme sırasında toprak hafif nemli olmalıdır. Donlu ve karlı havalar da 

silindirlemeye uygun olmayan durumlardır. 

 
 
� Geçici tohumlama (overseeding) 
 
 
Sıcak iklim çimleri için kış sararmalarının kamufle edilmesi amacıyla önerilen çim 

tohumu karışımının, sonbahar gübresi ile birlikte mevcut çim yüzeyine verilmesi işlemi 

geçici tohumlamadır. 

 



 10 

2.3.5 Ağaçların bakımı 
 
 
Ağaçların düzenli sulanmasından başka, üç haftada bir sulama çanakları düzeltilerek, 

toprak çapalanmalı, yabani otlar kökünden sökülüp, alandan uzaklaştırılmalıdır. 

 
 
Fidan herekleri sağlamlaştırılmalı, ağaç bağları ayarlanmalıdır. 

 
 
Ana gövdeden başka, kökten süren yan filizler, gövde üzerinde istenmeyen sürgünler 

ve yan dallar, kurumuş uçlar... vb. kısımlar kesilip, alandan uzaklaştırılmalıdır. 

 
 
Bakım budamaları ile mevcut büyük ağaçlarda kurumuş dalların kesimi dışında 

budama yapılmamalıdır. İbreli ağaçlarda alt dallar kesinlikle kesilmemelidir. Tüm bu 

işler yapılırken bitkilere zarar verilmemelidir (Anonim 2005a). 

 
 
2.3.6 Çalıların bakımı 
 
 
Çalıların düzenli sulanmasından başka, üç haftada bir defa sulama çanakları 

düzeltilmeli, çalı yatakları çapalanmalı, yabani otlar kökünden sökülüp, alandan 

uzaklaştırılmalıdır. 

 
 
Çalılar dipten dallanmış, doğal şekillerini almaya teşvik edilecek yönde, her cins ve tür 

için doğru olan mevsimde budanmalıdır. Herdemyeşil ve konifer çalılar, istenen boya 

ulaşmadan önce; daha çok gürleşmesi istenen çalılar, kök boğazından itibaren 20 cm 

yukarıdan, öncelikle yaşlı gövdelerden başlanarak; çiçek tomurcukları bir önceki yıl 

oluşup, sonraki ilkbaharda erken çiçek açan, yapraklı ağaççık ve çalılar (Forsythia sp., 

Spirea sp., Berberis sp., Cotoneaster sp., Lonicera sp., Chenomeles sp., Kerria sp., 

Syringa sp., Viburnum sp.... vb.) çiçekleri hemen geçtikten sonra, sürgün gelişimini 

sağlamak için ilkbaharda budanmalıdır. Bu işlemler yapılırken bitkilere zarar 

verilmemelidir (Anonim 2005a) 
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2.3.7 Çitlerin bakımı 
 
 
Çitler düzenli olarak sulanmalı, üç haftada bir hendeklerin yüzeyleri çapalanmalı, 

yabani otlar kökünden sökülüp, alandan uzaklaştırılmalı, gerekiyorsa çitin istenen şekli 

alması için hafif budama ya da tıraşlama yapılmalıdır. Sık bir çit oluşturulacaksa 

bitkilerin boyları 60–90 cm’ye ulaştığında, bitki tepeleri 1/2 veya 2/3 oranında 

kesilerek kısaltılır. 

 
 
Herdemyeşil bitkilerle çit tesis edildiğinde, dikilen bitkiler istenen boya ulaşmadıkça 

tepe sürgünleri kesilmemelidir. 

 
 
Çit bitkilerinde şekil budaması için en uygun zaman, ilk yılın bitimindeki ilkbahardır. 
 
 
2.3.8 Otsu bitki parterlerinin bakımı 
 
 
Mevsimlik çiçekler için ayrılmış olan alanlar mevsim normallerine göre, yazlık 

çiçekler için Nisan ve Mayıs aylarında, kışlık çiçekler için ise Eylül ve Ekim aylarında 

bellenmelidir. Kaba kesekler ufalanarak, çiçeklik alan içerisinde beton satıhtan 5 cm 

aşağıda olacak şekilde (sulama suyunun ve mevcut toprağın beton satıh üzerine 

taşmaması için) ince tırmıkla çekilerek fazla toprak alınmalıdır. 

 
 
Dikilmiş olan çiçekler günün serin zamanlarında bir kez veya iki kez toprak 

eşelenmeden, bitki kök ve gövdesine zarar verilmeden sulanmalı, toprak yüzeyi 

çapalanmalı, yabani otlar, içerisindeki yabancı maddeler ve mevsim itibari ile dökülen 

ağaç yaprakları toplanmalıdır. 

 
 
Parterlere yıl içinde 20 m2/1 m3 hesabıyla tam yanmış ahır gübresi verilmelidir. Bu 

işlemler yapılırken bitkilere zarar verilmemelidir. 
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2.3.9 Güllerin bakımı 
 
 
Genel bakım koşullarının yanında, yılda bir defa tam yanmış ahır gübresi verilmelidir.  
 
Budama işlemi, dikim aşamasında dikim budaması ile başlar, her yıl yapılan yıllık 

budamalar ile devam eder. Dikim budaması özellikle çıplak köklü fidanlarda uygulanır, 

aşırı uzun kökler kısaltılır, kırılmış ve zarar görmüş kökler kesilir. En iyi budama 

zamanı, güllerin dinlenmeye girdiği sonbahar sonu ile kış bitimi arasındaki zamandır. 

 
 
Güllerin budanma şekli türüne ve çeşidine göre değişmekle beraber; güller genellikle 3 

temel şekilde budanır: 

� Sert Budama: Bitki 15–25 cm boyda, 3–4 sürgün kalacak şekilde budanır. Fazla 

dallar çıkartılır. Sert budama sonucu, az sayıda gösterişli çiçek oluşur. Zayıf 

bitkileri kuvvetli gelişmeye yöneltmek için sert budamaya gerek vardır. 

� Orta Budama: Bitki üzerinde 5 ile 10 adet sürgün bırakılır, bitkinin yerden 

yüksekliği 45–60 cm’dir. Orta şiddette budama birçok gül çeşidi için uygun olan 

bir yöntemdir. Sert budamaya göre daha çok sayıda ancak daha küçük çiçekler 

meydana gelir. 

� Hafif Budama: Tek yıllık sürgünler sadece uzunluğunun 1/3’i kadar kesilir. Bu 

tarz budamanın sonucunda kısa saplı güller oluşur. Genelde dikimden sonraki ilk 

yılda uygulanması önerilir. 

 
 
Çalı formlu sarmaşık güllerin, sadece odunlaşmış yaşlı dallarıyla, varsa kurumuş dal ve 

sürgünleri dipten, dondan zarar görmüş kısımları ise canlı noktadan kesilmelidir. Çalı 

formlu güllerin dalları çok sıklaştığında en yaşlı ve en zayıf dallar dipten, diğer dallar 

ise kısaltılarak budanmalıdır. Budama işi keskin budama makasıyla yapılmalı, 

dallardaki kesim yeri, gözün 1 cm üzerinde olmalıdır. 

 
 
2.3.10 Kış malçlaması 
 
 
Kış malçlaması yüksek kaliteli toprak, kum ve humustan yapılmış bir karışımın çim 

alan üzerine serilmesi işlemidir. 
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Yılda bir kere sonbaharda yapılan malçlamanın amacı, bütün yıl boyunca oluşan küçük 

çukurları doldurmak, çim alanları kışa hazırlamak ve yıllar boyunca ideal bir toprak 

tabakası oluşturmaktır (Arı 1996). 

 
 
Malçlama yapılmadan önce çim alanlar 4 cm yüksekliğinde biçilmeli, ince dişli 

tırmıkla kök bölgesindeki ölü yapraklar ve atıklar temizlenmeli, sıkışmış topraklar 

malçlamadan 1–2 gün önce havalandırılmalı, 1,5 kg/m2’ye olacak şekilde karışım alana 

tamamen yayılmalıdır. Karışım, ağır topraklarda kum oranı, kumlu topraklarda ise 

bahçe toprağı oranı fazla olacak şekilde yapılmalıdır (Edik 1998). 

 
 
2.3.11 Toprak işleme (çapalama) 
 
 
Ağaçlık alanlarda, çiçek parterlerinde, yoğun çalı grubu bitki alanlarında oluşan yabani 

otların temizlenmesi, toprak yüzeyinde oluşan tabakanın kırılarak toprağın 

gevşetilmesi, havalandırılması ve suyun kök bölgesinde daha derine ulaşmasını 

sağlamak amacıyla Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yapılır. 

 
 
2.3.12 Budama 
 
 
Bitkilerin toprak üstü organlarına uygulanan kesme, bükme, tomurcuk ve sürgün alma 

gibi işlemlere budama denir. 

 
 
Budamanın amacı; ağacın istenen taç yüksekliğini sağlamak, sağlıklı taç gelişimine 

yardımcı olmak, kurumuş, hastalıklı, rüzgâr ve çeşitli yollarla zararlanmış dalları 

uzaklaştırmak, taç hacmini küçültmek ve böylece yaprak yüzeyini azaltmak yoluyla 

kök sisteminin gelişimini sağlamaktır. 

 
 
Ancak budama zorunlu nedenlerden de yapılmaktadır. Zorunlu budama nedenleri: 

� Trafik tekniği, 

� Ağacın statik güvenliği, 

� Gölgeleme ve siper etkisinin azaltılması, 

� Aydınlatma sistemine ve iletim kablolarına zarar veren dalların uzaklaştırılmasıdır. 
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Budama çeşitleri: 

� Güçlendirme budaması 

� Gençleştirme budaması 

� Şekil verme budaması 

� Seyreltme budaması 

� Geri budama (Budama zamanının geçirildiği durumlarda uygulanır.) 

� Kuru budama (Özellikle genç çam ormanlarında ve çam yetiştirme alanlarında     

      yangın tehlikesini önlemek amacıyla kuru alt dalların budanması işlemidir.) 

� Yeşil budama (Yeşil dallara uygulanır. Özellikle kavak ağaçlarında düzgün gövde    

      gelişimini sağlamak amacıyla yapılır.)olarak sıralanmaktadır. 

 
 
Budama yılın her zamanında yapılabilse de, en uygun zaman tomurcuklar uyanmadan 

hemen önceki dönemdir. Ağaçlara şekil verme amacıyla yapılan budamaların ise yaz 

aylarında yapılması daha uygundur. 

 
 
Soyulma ve yarılmalara engel olmak için 4 aşamalı (Şekil 2.4 ) budama yapılmalıdır. 

Birinci kesimde, dalın aşağıdan yukarı olacak şekilde 1/3’ü kesilir. İkinci kesim, 

birinci kesimin 3–5 cm ilerisinden, yukarıdan aşağıya doğru yapılır. Üçüncü kesimde, 

geriye kalan kısım, gövde üzerinde herhangi bir parça kalmayacak şekilde aşağıdan 

yukarıya doğru kesilerek uzaklaştırılır. Dördüncü aşamada, kesik yüzey keskin bir 

aletle düzeltildikten sonra macun ya da katran ile kapatılır. (Reçineli ağaç ve çalılarda 

ise buna gerek yoktur.) Tüm budama-kesim işlemleri kesinlikle temiz ve keskin 

aletlerle (makas, bağcı bıçağı) yapılmalıdır. 

 
 

 

Şekil 2.4 Budama aşamaları (Anonim 2007d) 
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2.3.13 Bitkileri koruma tedbirleri 
 
 
Bitkileri koruma tedbirleri, biyotik zararlılarla mücadele ve abiyotik zararlılarla 

mücadele yöntemleri; biyotik zararlılarla mücadele yöntemleri ise kendi aralarında 

biyotik zararlılarla mücadele, abiyotik zararlılarla mücadele yöntemleri olmak üzere 

gruplandırılabilir. 

 
 
� Biyotik zararlılarla mücadele  
 
 
Oldukça zor ve pahalıdır. 6 ana grupta toplamak mümkündür. 

• Kültürel Mücadele: Toprağın fiziksel ve kimyasal koşullarının uygun bir 

şekilde düzeltilmesi, kök gelişimi için havalandırmanın sağlanması, besin 

maddelerinin uygun oranlarda verilmesi... vb. 

• Fiziksel Mücadele: Bazı zararlıların elle toplanması, bitkinin bir bezle 

silinerek temizlenmesi... vb. 

• Biyolojik Mücadele: Bitkilere zarar veren, hastalık etmenleri ve yabancı otlara  

karşı onların, doğal düşmanlarının planlı şekilde kullanılması ya da daha etkili hale 

getirilmesi ve doğal dengenin kurulması için alınan tedbirler bütünüdür. 

• Kimyasal Mücadele: İklim ya da konukçu bitki şartlarının çok uygun olduğu  

zamanlarda hastalık ya da zararlıların çabuk yayılması halinde diğer mücadeleler 

yetersiz kalır. Fungisit, bakterisit ve pestisit gibi kimyasalları içeren bu yöntem 

kullanılır. Bu ilaçlar, hava nemi, hava sıcaklığı ve uygulanacak bitkilerin gelişme 

dönemlerine göre toksik etki yapabilmekte ya da dokuları yakabilmektedir. 

Mücadelenin başarılı olabilmesi için kullanılacak ilacın iyi seçilmesi, uygulama 

zamanı ve dozunun iyi belirlenmesi gerekir. Kullanılacak ilacın özelliğine göre 

günün serin olan sabah ve akşam saatleri ya da sıcak saatler seçilmelidir. Yağışlı 

günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. 

• Entegre Mücadele: Zararlı popülasyonunun yönetilmesi ve bu amaçla tüm  

mücadele yöntemlerinin kullanılmasıdır. 

• Yabancı Otlarla Mücadele: Yabancı otların yayılışı ve kültür alanlarına 

yerleşmesi, temiz tohum kullanma, toprak işleme, çapalama ve ilaçlı mücadele 

yöntemleriyle önlenmelidir. Ülkemizde en yaygın yabancı ot mücadele yöntemi 

herbisit kullanımıdır. Herbisitler su ile karıştırılarak pülverize edilmelidir. 
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� Abiyotik zararlılarla mücadele 
 
 

Abiyotik zararlılarla mücadele; don, soğuk ve yüksek sıcaklık, rüzgâr, fırtına, kar 

baskıları gibi iklimsel faktörler ile bu iklimsel faktörlerin kent yaşamına olan olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır. 

 
 
Güneşten ya da kış rüzgârlarından ağaçları korumak için özellikle yumuşak ve ince 

kabuklu bitkilerin gövdesine kenevirden dokunmuş kumaş sarılması, aşırı rüzgârda 

bitkiyi dik tutmak için tahta destekler ya da teller kullanılması, özellikle hassas türlerde 

daha kar yağışının başlangıcında silkmeler yapılması,... vb. abiyotik zararlılarla 

mücadele örneklerindendir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
 
3.1 Materyal 
 
 
Araştırma materyali olarak Ankara ili, Etimesgut ilçe sınırları içerisindeki parklar 

seçilmiştir. Bu amaçla, Etimesgut Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bugüne kadar yapılan bakım 

çalışmalarından, aylara göre izlenen bakım-onarım programlarından, araştırma 

alanlarında farklı periyotlarda yapılan incelemelerde çekilen fotoğraflardan, bakım 

işleri konusunda uzman olan kişilerle yapılan görüşmelerden ve araştırma ile ilgili yerli 

ve yabancı literatürden, Ankara ili Etimesgut ilçesindeki yeşil alanlara ilişkin 

paftalardan yararlanılmıştır. 

 
 
Araştırma materyalini oluşturan Etimesgut, Ankara-Sincan karayolu ile Ankara-

İstanbul demiryolu üzerinde, Ankara’nın 17 km batısında yer alan ve toplam 10.153 

hektar yüzölçümüne sahip bir ilçedir. 

 
 
Araştırma alanının batısını Sincan ilçesi, kuzey, güney ve doğusunu Yenimahalle ilçesi 

çevreler (Şekil 3.1). Ankara metropolünün 8 merkez ilçesinden biri olan Etimesgut, 

önemli Devlet Yolları (Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir) ile çevrelenmiştir (Şekil 

3.2). 
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Şekil 3.1 Ankara ili, Etimesgut ilçesinin coğrafi durumu (Anonim 2007ı) 
 
 
 

 

Şekil 3.2 Etimesgut ilçesini çevreleyen yollar (Anonim 2007f) 
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İlçenin ortalama yüksekliği 807 m. olup, çanak biçiminde bir oluşum göstermektedir. 
 
 
İlçede doğal göl yoktur. Eryaman Mahallesi’nde, killi bir yapı üzerinde bulunan ve 

daha çok yağmur suları ile beslenen Susuz Göleti, Büyükşehir Belediyesi tarafından 

düzenlenerek Göksu Park’ına dönüştürülmüş, tatil günlerinde tüm Ankaralıların ve 

özellikle Etimesgut halkının dinlenme mekânı olmuştur (Anonim 2007h). 

 
 
İlçede İç Anadolu karasal ikliminin genel özellikleri görülür. Yazları sıcak ve 

kurak, kışları soğuk geçer. Yağış daha çok kış ve ilkbahar aylarında düşer. Yazın ve 

sonbaharda yağışlar iyice azalır. Yıllık yağış miktarı 367 mm. kadardır. Kış 

aylarında don olayı sık görülür (Anonim 2007h). 

 
 
İç Anadolu Bölgesi genelde geniş bir step alanıdır. Yüksek dağlık alanlarla 

denizden ayrılmış olduğundan iklim karasaldır. İklimin bu özelliği bitki örtüsünü de 

belirlemektedir. Ankara ve Etimesgut’ta da doğal bitki örtüsü steptir (bozkır). 

Bunlar yağışlı dönemlerde yeşillenen, kurak yaz döneminde sararıp kuruyan 

otlardır. Artemisia sp. (Yavşanotu), Ocanthalimon sp. (Çobanyastığı) bitki türleri 

oldukça yaygındır (Anonim 2007h). 

 
 
İlçe nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre 171.293’dür. Etimesgut 

ilçesi ülkenin hemen her yöresinden göç almaktadır. Bu nedenle mevcut nüfus 

yoğunluğu 250–300 bin civarındadır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ilçe nüfusunun 

400–450 bin civarında olacağı tahmin edilmektedir (Anonim 2007h).  

 
 
İlçede konut sıkıntısı yoktur. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca, özel 

kooperatifler ve müteahhitler eliyle Eryaman ve Elvankent Bölgesi’nde etaplar 

halinde konut yapımı devam etmektedir (Anonim 2007h). 

 
 
İlçe merkezinde yaşayan halkın çoğunluğunu orta gelirli işçi, memur ve küçük 

esnaf teşkil etmektedir. Yurdun hemen hemen her köşesinden gelip ilçeye yerleşen 

insanları görmek mümkündür. İlçe sakinlerinin boş zamanlarını 

değerlendirmelerine ve kültürel etkinliklere katılmalarına olanak sağlayacak 



 20 

sinema, tiyatro salonları, alışveriş merkezleri, kapalı ve açık spor sahaları, yüzme 

havuzu... vb. organize alanların her geçen gün artan talepleri karşılaması için 

yapılaşmaya devam etmektedir. 

 
 
Ankara ili Etimesgut ilçesindeki yoğun yapılaşmaya rağmen mevcut yeşil alan 

miktarı, yeni yapılan (Çizelge 3.1) ve revize edilen parklar (Çizelge 3.2) sayesinde 

yıllara göre artış göstermektedir. Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü hizmet alanı içerisinde 2006 yılı itibariyle hedeflenen aktif yeşil alan 

miktarı 250.000 m2’dir. Yıl içinde revize edilen alanlar ve yeni yapılan parklarla 

birlikte şu anki aktif yeşil alan miktarı 570.536 m2, pasif yeşil alan miktarı 231.000 m2, 

kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise Avrupa ortalaması olan 7 m2’nin üzerine 

çıkmaktadır (Anonim 2004, Anonim 2005b, Anonim 2007g) 

 
 
 Çizelge 3.1 Yıllar itibarı ile yeni yapılan park ve yeşil alanlar  

 

YIL YENİ YAPILAN PARK MİKTARI (M2) 
2000 32.530 m2 
2001 31.630 m2 
2002 29.350 m2 
2003 60.850 m2 
2004 5.700 m2 
2005 140.685 m2  

 
 
Çizelge 3.2 Yıllar itibarı ile revize edilen yeşil alanlar 

 

YIL REVİZE EDİLEN ALAN MİKTARI (M2) 

2000 Herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

2001 Herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

2002 7.100 m2 

2003 650 m2  

2004 13.500 m2 

2005 204.080 m2 
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Ankara Metropol ilçeleri içinde eğitim teknolojisinin son yeniliklerinin uygulandığı 

ilçede okullaşma oranının benzer büyüklükteki ilçelere göre yüksek olduğu 

görülmektedir. İlçede Eryaman ve Elvankent gecekondu önleme projeleri nedeniyle 

oluşan hızlı ve modern kentleşme, beraberinde hızlı bir nüfus artışına neden 

olmaktadır. Bu da sürekli yeni okul ihtiyaçlarını gündeme getirmektedir. İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü bu ihtiyaçların tespit edilmesi ve giderilmesi açısından yoğun 

gayret sarf etmekte, ihtiyaçların karşılanmasına çalışmaktadır. 

 
 
İlçenin çekirdeğini oluşturan gecekondu bölgesi sosyal ve kültürel yönden Anadolu 

insanının kesitini oluşturmaktadır. Konuşulan dil, lehçe, dinsel inanç, örf ve 

adetlerle farklı illerin oluşturduğu çok renklilik, kendi içinde çeşitli kültürel 

alışverişlerle yeni sosyo-kültürel yapıya dönüşür. Gecekondu bölgesinden farklı 

ikincil yaşam alanları da Eryaman Toplu Konutları, Askeri Kampusler, Elvankent, 

Güzelkent, Şeker Fabrikası, TRT Kampüsü’dür. 

 
 
3.2 Yöntem 
 
 
Bu araştırmada Ankara ili, Etimesgut ilçesindeki parklarda bakım çalışmaları; 

� Parkların genel yapısı, parklara ilişkin ölçütler (yeni yapılan ve revize edilen park 

alanları), Etimesgut ilçesindeki yeşil alan miktarının yıllara göre dağılımı, parklarda 

kullanılan ağaç miktarı, bakım-onarım çalışmalarında görev alan personelin çalışma 

şartları, yüklenici firmanın sorumlulukları, personel sayısı, çalışma saatleri, ağırlıklı 

çalışma alanları, Etimesgut Belediyesi bünyesinde üretilen ve stoklanan bitkisel 

materyalin tespit edildiği ilk bölüm, 

� Ankara ili Etimesgut ilçesindeki yeşil alanlarda mevcut bitkilere, yaşamsal 

faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için uygulanan 

bakım işlemlerinin; 

• Koruma (Bitkisel materyal, kent mobilyaları, parka ilişkin demirbaş 

malzemeler… vb.) 

• Sulama 

• Çim biçimi 

• Yabancı ot temizliği 

• Çapalama 
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• Çiçek parterlerinin bakımı 

• Tırmıklama 

• Budama 

• Çanak yapılması 

• Gübreleme 

• Zararlılarla mücadele 

• Temizlik hizmetleri ve tüm bu çalışmalarda kullanılan alet-ekipmanın, çim 

tohumu, gübre ve bitkisel materyale ilişkin standartların, bakım-onarım 

çalışmalarında kullanılan fiyat tariflerinin, ihale sisteminin tanımlandığı ikinci 

bölüm, 

� Etimesgut ilçe sınırları içerisindeki parkların bakım-onarım çalışmaları esas 

alınarak; ölçütler, yazılı kaynaklara dayalı ve yerinde gerçekleştirilen tespitler ile 

standartlara göre bu tespitler değerlendirilerek ulaşılan sonuç olmak üzere 3 ana 

bölümde ele alınmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
 
Araştırmanın konusu olan, bakım ve temizlik hizmetlerini içeren yıllık bakım ve 

onarım çalışmaları Ankara ili Etimesgut ilçesinde incelenmiştir. 

 
 
Etimesgut ilçesinde bakım çalışmaları, Etimesgut Belediyesi bünyesinde, her sene 

başında açık ihale usulü ile yaptırılmaktadır. İhale dosyasını satın alan firmalar içinde, 

anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, idarenin belirlediği bakım işi maliyetinin göz 

önünde bulundurulduğu en düşük fiyat esasına göre en yakın teklifi veren firma, 

yüklenici olarak belirlenir.  

 
 
İhale yöntemiyle bir yükleniciye verilen bakım-onarım çalışmaları, bir yıllık bir zaman 

dilimini kapsamaktadır. Bu süre içerisinde yüklenici firma, idarece oluşturulan 

koşullarda, idarece belirlenen alanlarda, periyodik bakım faaliyetlerini, temizlik 

hizmetlerini, çevre ve halk sağlığını-güvenliğini içeren diğer hizmetleri yapmakla 

yükümlüdür.  

 
 
4.1 Etimesgut İlçesi’nde Yıllık Bakım ve Onarım Çalışmaları Kapsamında  

Görevli Personelin Durum Bilgi ve Belgeleri   
 
 
Etimesgut ilçesinde yer alan yeşil alanların bakım ve onarımı için, görevli olacak 

personele ilişkin, idarece oluşturulan koşullar aşağıda belirtilmiştir.  

 
 
4.1.1 Personel çalışma şartları ve personelin sorumlulukları 
 
 
Etimesgut ilçesinde, belediye bünyesinde yapılan yıllık bakım-onarım çalışmalarında 

görevli tüm personel, idare tarafından belirlenen çalışma alanlarına, zamanında gidiş-

gelişlerinden, alandaki her türlü yükleme, boşaltma, taşıma ve istiften sorumludurlar 

(Anonim 2007g). 
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Personel, herhangi bir hastalık durumunda, idarece verilecek hizmetlerin aksatılmaması 

ve idarenin yeterli sayıda yedek personel bulundurması için, sevk ve izin kâğıtlarını 

idareye bildirir (Anonim 2007g). 

 
 
Söz konusu bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi, işçilerin puantajlarının tutulması, 

çalışmalarının takip ve kontrolü için gerekli bilgi ve belgeler güncel tutulur 

(Anonim 2007g). 

 
 
Personel hiçbir şekilde görevini aksatmaz. Herhangi bir nedenle işlerini geri bırakmaz 

veya yavaşlatmaz. Yaptığı hizmetleri şartnamesine uygun yapar (Anonim 2007g). 

 
 
Çalışan işçiler 18 yaş üzerindedir. Çalışan işçilerin fiziki ve psikolojik sağlık durumları 

hizmetleri aksatmayacak şekilde, yükümlülüklerini yerine getirmeye uygundur 

(Anonim 2007g). 

 
 
İşçilerin sorumlu oldukları işler ile ilgili olarak, yol ve yemek ücretinin de yer aldığı 

maaş bordrosu düzenlenir. Bu bordrolara göre işçiler başka yerlerde çalışamaz ve maaş 

alamaz. Çalışanların sosyal güvenliklerinin sağlanması açısından işçilerin sigorta 

primleri çalıştıkları gün sayısı kadar yatırılır. SSK’ya bildirilen sigortalara ilişkin aylık 

sigorta primleri bildirgesi ile aylık sigorta primleri bordrosu ve aylık sosyal güvenlik 

destek primi bordrosunun bir örneği, aylık hak edişlerin düzenlenebilmesi için idare 

bünyesinde tutulur (Anonim 2007g). 

 
 
Çalışan elemanlar idarenin onayından geçerler. İdarenin çalıştırılmasını istemediği, 

çalışma durumundan memnun olunmayan personelin, işine derhal son verilir, durumun 

tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde yeni eleman temin edilir  

(Anonim 2007g). 

 
 
Çalışanlar için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen gerekli her türlü 

emniyet tedbiri alınır. Taahhüt edilen işlerin yapımı esnasında ihmal dikkatsizlik, 

tedbirsizlik ya da ehliyetsiz işçi çalıştırmak gibi nedenlerden doğabilecek her türlü kaza 
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hasar ve olumsuzluklarda çalışanlar sorumlu değildir. Yüklenici firma istihdam ettiği 

personelin muhatabı ve sorumlusudur (Anonim 2007g). 

 
 
4.1.2 Kılık kıyafet ve iş elbiseleri 
  
 
Park ve yeşil alanlarda görevli tüm personel, idarenin renk ve biçim olarak belirlediği 

tek tip kıyafeti giyer. Kıyafet tulum ve yelekten oluşur, her kıyafette Etimesgut 

Belediyesi’nin belirgin amblemi ve yazısı vardır. 

 
 
4.1.3 Personel sayısı 
 
 
İdarece belirlenen çalışma alanlarında yukarıda (Çizelge 4.1) belirtilen sayıda ve 

nitelikte personel çalıştırılır. Yukarıda belirtilen sayıda personel sürekli olarak 

işbaşında bulundurulur ve teknik şartnamede öngörülen işler aksatılmaz. Çalışan 

işçilerin isim listeleri idarede bulunur. İdare her zaman işçileri kontrol etme yetkisine 

sahiptir. 

 
 
Çizelge 4.1 Personel nitelik ve sayısı 
 

NİTELİK AYLAR İŞÇİ SAYISI 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1. Grup             37 Kişi 
2. Grup             66 Kişi 
Çim Biçme Ekibi             20 Kişi 
Su Tesisat Ustası             1 Kişi 
Elektrik Ustası             1 Kişi 
Kamyonet Şoförü             1 Kişi 
Kontrol Şoförü             1 Kişi 
Pick up Şoförü             1 Kişi 
Peyzaj Mimarı             1 Kişi 
Ziraat Mühendisi             1 Kişi 

TOPLAM             130 Kişi 
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4.1.4 Personel çalışma saatleri 
 
 
Temel olarak parklardaki görevlilerin çalışma saatleri 08:00–17:00 arası olup, haftalık 

çalışma saatleri toplamı 45 saattir. İdare temel çalışma saati sabit kalmak üzere mevsim 

normalleri hava sıcaklığını ve parkların kullanım zamanı yoğunluğunu dikkate alarak 

personelin çalışma saatlerini kaydırarak değiştirebilir. Gerekli değişiklik 2 iş gününde 

yapılıp, park yeri, görevli adı ve çalışma saatlerini içeren liste idarede bulunan isim 

listesinde güncellenir (Anonim 2006a).  

 
 
Sorumluluk sürecinde Ulusal Bayram, Genel Tatil Günleri ile Hafta Tatili “Pazar” 

günlerinde yine aynı sayıda eleman parklarda bulunmak zorundadır. İdarenin bilgisi 

dâhilinde, çalışanlara günlük, saatlik ve mazeret primleri verilir. İdare tarafından 

yapılan kontrollerde çalışan adedinin eksik görülmesi durumunda her çalışan için kısmi 

ceza uygulanır (Anonim 2007g). 

 
 
4.2 Ağırlıklı Çalışma Alanları 
 
 
Yeşil alanların sürekliliğinin sağlanabilmesi için periyodik bakım çalışmalarının 

belirlenen ekiplerle sistemli bir biçimde uygulanması zorunludur. Yerleşke genelindeki 

koşu yolu, park, spor tesisleri, orta refüjler, yeşil bantlar, piknik alanları, köprü altı yeşil 

alanlar, kavşaklar ve ağaçlandırma alanları tekniğine uygun gerekli olan alet ve 

makinelerle bakımları yapılan çalışma alanlarıdır (Çizelge 4.2). 

 
 
Çizelge 4.2 Ağırlıklı çalışma alanları 

 

NO PARKIN ADI ALAN (M2) 

1 Açelya Parkı 9.000 

2 Adalet Parkı 10.815 

3 Ağaçlandırma alanları  

4 Ahimesgut Parkı 1.960 

5 Akşemsettin Parkı 3.570 

6 Almina Piknik Alanı 24.460 
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Çizelge 4.2 Ağırlıklı çalışma alanları (devam) 

 

NO PARKIN ADI ALAN (M2) 

7 Alparslan Türkeş Parkı 25.000 

8 Alperen Parkı 800 

9 Alsancak Parkı 2.800 

10 Arguvan Parkı 2.850 

11 Aşık Veysel Parkı 9.500 

12 Atatürk Koşuyolu 86.000 

13 Atatürk Orman Çiftliği Parkı 11.000 

14 Bağlıca Parkı 1.357 

15 Bahçeli Parkı 12.370 

16 Başkanlık önü 2.500 

17 Çınar Parkı 2.260 

18 Çiğdem Parkı 8.200 

19 Dr. Sadık Ahmet Parkı 2.650 

20 Dudayev Huzur Parkı 4.140 

21 Emirler İlköğretim Parkı 2.850 

22 Ergenekon Parkı 13.210 

23 Eryaman Cumhuriyet Parkı 31.324 

24 Eryaman 3. Etap Taksi Durağı Çevresi 3.000 

25 Eryaman Klima Blokları yanı 5.000 

26 Eryaman Köyiçi Parkı 750 

27 Eryaman 46494–46495 Adalar Arası Park 3.546 

28 Eryaman 46543–46547 Adalar Arası  

Spor Tesisi 

59.000 

29 Esnaf Sanatkârlar Parkı 4.880 

30 Etiler Parkı 1.400 

31 Etiler refüjü-Mehmetçik Lisesi önü 8.460 

32 Gönül Yolu Parkı 10.875 

33 Güneş Parkı 3.100 

34 Ihlamur Parkı 4.500 

35 Kazım Karabekir Parkı 1.450 
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Çizelge 4.2 Ağırlıklı çalışma alanları (devam) 

 

NO PARKIN ADI ALAN (M2) 

36 Keloğlan Parkı 1.850 

37 Kerkük Parkı 10.350 

38 Miralay Halit Bey Parkı 1.000 

39 Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri 37.000 

40 Necip Fazıl Dinlenme Parkı 3.100 

41 Nene Hatun Parkı 2.200 

42 Nergiz Parkı 3.600 

43 Onur Parkı 5.030 

44 Oyuncakistan Parkı 4.100 

45 Öğretmenler Parkı 2.100 

46 Şehitler Parkı 5.470 

47 Şehit Ast. Sby. Nejdet Kayan Parkı 1.870 

48 Şehit Çetin Ertaş Parkı 1.680 

49 Şehit Kr.Plt.Ütğm.Levent Şahin Parkı 6.270 

50 Şehit Özkan Bingöl Koşu Yolu 8.700 

51 Şehit Sabri Kartal Parkı 5.500 

52 Şeker Parkı 1.000 

53 Şirinler Parkı 2.370 

54 Şükrü Kale Parkı 3.770 

55 Süvari Parkı 1.430 

56 Temel Reis Parkı 3.650 

57 Turgut Özal Köprü ve Çevresi 2.700 

58 Üçşehitler Cad- TBMM Cad. kavşağı 3.200 

59 
Yaşar Doğu Spor Tesisleri  

(Eryaman 5. Etap Parkı) 

3.200 

60 Yeşil Bant(2) 4.000 

61 Yıldız Parkı 7.400 

62 Yunus Emre Sevgi Parkı 5.350 

63 Zafer Parkı 4.710 

64 Zeynepçik Parkı 1.200 
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Çizelge 4.2 Ağırlıklı çalışma alanları (devam) 

 

NO PARKIN ADI ALAN (M2) 

65 Zühre Öğretmen Parkı 830 

66 4. Etap Muhtarlık yanı 5.000 

67 75.Yıl Cumhuriyet Parkı 6.440 

68 80.Yıl Cumhuriyet Parkı 25.600 

69 307. Sokak Park Alanı 800 

70 
46493–46497 adalar arası Park 

 (Sarıgül Sitesi ) 

2.635 

71 46533 -46544 Ada yanı Parkı 10.846 

TOPLAM 570.536 

 
 
4.3 Bitkisel Üretim ve Stoklar 
 
 
Etimesgut Belediyesi’ne ait fidanlıkta, uygun koşullar henüz oluşturulamadığından 

bitkisel üretim yapılamamakta, kent içi ve kent dışındaki fidanlıklardan temin edilen 

ağaç, ağaççık ve çalı formlu bitkiler, yerörtücüler, mevsimlik çiçekler bahar sezonunda 

başlanarak ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılmaktadır. 

 
 
2007 yılı içerisinde, Mayıs ayı itibariyle, Etimesgut ilçe sınırları içerisindeki mevcut 

yeşil alanlarda, 4.279 adet bitki dikimi yapılmıştır (Çizelge 4.3). Bu çalışmalar 

Ağaçlandırma Bayramı’nda belediye mensupları tarafından okullara dikilen fidanlarla 

desteklenmiştir. 

 
 
Fidanlıktaki mevcut fidanların bakımına 5 kişilik ekiple devam edilmektedir. Şehir içi 

ve şehir dışındaki fidanlıklardan temin edilen 12.980 adet çalı, 6.342 adet ağaç bu sene 

ve bir sonraki yıl kullanılmak üzere teneke ve saksılarda bekletilmektedir. 
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Çizelge 4.3 Mayıs 2007 itibari ile fidanlık stokları 

 

NO BİTKİ CİNSİ GELEN 

(adet) 

KALAN  

(adet) 

 Yaprak Döken Ağaçlar  

Latince Adı Türkçe Adı 

1 Acer negundo Dışbudak yapraklı 

akçaağaç 

50 50 

2 Acer platonoides Çınar yapraklı akçaağaç 125 70 

3 Aesculus hippocastanum Beyaz çiçekli atkestanesi 3 - 

4 Betula pendula Salkım huş 89 72 

5 Catalpa bignonioides Büyük yapraklı katalpa 34 25 

6 Fraxinus excelsior Dişbudak 48 45 

7 Malus floribunda Süs elması 1.000 870 

8 Prunus serrulata Japon süs kirazı 10 10 

9 Robinia pseudoacacia Beyaz çiçekli yalancı 

akasya 

40 30 

10 Tilia tomentosa Ihlamur 52 49 

 İbreli Ağaçlar  

11 Chamaecyparis lawsoniana Yalancı servi 500 153 

12 Juniperus virginiana 

‘Skyrocket’ 

Roket ağacı 30 30 

13 Picea pungens Ladin 50 28 

14 Pinus mugo Dağ çamı 28 20 

15 Thuja orrientalis Doğu mazısı 1.000 1.000 

 Ağaç, Çalı ve Yerörtücüler  

16 Berberis thunbergii Kadıntuzluğu 1.000 770 

17 Cinereria maritima Kül çiçeği 1.500 1.320 

18 Cornus alba Kızılcık 2.000 1.770 

19 Cydonia japonica Japon ayvası 1.000 750 

20 Forsythia intermedia Altın çanak 1.000 890 

21 Juniperus horizontalis Yayılıcı ardıç 7.000 5.865 
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Çizelge 4.3 Mayıs 2007 itibari ile fidanlık stokları (devam) 

 

NO BİTKİ CİNSİ GELEN 

(adet) 

KALAN  

(adet) 

 Ağaç, Çalı ve Yerörtücüler  

Latince Adı Türkçe Adı 

22 Mahonia aquifolium Mahonya 2.000 1.245 

23 Parthenocissus quinquefolia Amerikan sarmaşığı 50 50 

24 Pyracantha coccinea Ateş dikeni 3.000 2.740 

25 Spiraea vanhouttei Keçi sakalı 1.000 950 

26 Viburnum opulus Kartopu 1.000 520 

 
 
4.4 Faaliyetler 
 
 
Etimesgut ilçesinde yer alan yeşil alanların bakım ve onarımı için belediye bünyesinde 

yapılacak periyodik bakım faaliyetleri, temizlik hizmetleri, çevre ve halk sağlığı-

güvenliğini içeren diğer hizmetler aşağıda açıklanmıştır. 

 
 
4.4.1 Periyodik bakım faaliyetleri 
 
 
Etimesgut ilçesindeki yeşil alanlarda yıllık bakım-onarım çalışmalarının önemli bir 

bölümünü oluşturan periyodik bakım faaliyetleri, belediyenin oluşturduğu koşullarda 

aşağıda anlatılan şekilde gerçekleşmektedir. 

 
 
� Koruma çalışmaları 

İdare tarafından, işin süresi boyunca alandaki tüm bitkisel materyal, kent mobilyaları, 

parka ilişkin tüm demirbaş malzemeleri ( otomatik sulama springleri, sirkülasyon 

motorları ve pompaları, elektrik kumanda ve sayaç panoları, çocuk oyun aletleri, 

aydınlatma armatürleri... vb.) kasıtlı veya kasıtsız her türlü zarar görmeye karşı çalışma 

saatlerinde korumak (Şekil 4.1) için gerekli ve yeterli önlemler alınır. Bakım 

önlemlerinin alınmamasından kaynaklanan tahribatlar karşılığı (Şekil 4.2), Başkanlıkça 

oluşturulacak Hasar Tespit Komisyonu’nca bir bedel belirlenir. 
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Sıhhi ve elektrik tesisatlarında meydana gelen arızalar, ihmal ve hata sonucu oluşan 

arıza ve hasarlar, malzeme idareden olmak üzere, tamir edilir. 

 
 

 

Şekil 4.1 Bakım çalışmaları doğrultusunda korunan kent mobilyaları (Atatürk Sitesi       
               çevresi) 
 
 

 

Şekil 4.2 Tahrip edilmiş (lamaları kırılmış) kent mobilyaları (Arguvan Parkı) 
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� Sulama çalışmaları 

Bitkilerin doğal yollarla karşılayamadığı su ihtiyacı sulama yoluyla karşılanır. 

 
 
Yeşil alanların bakımı sırasında ağaç, çalı, yer örtücü, mevsimlik çiçek ve çim alanların 

sulaması yapılır. Bunların içinde çim sulaması hepsinden daha çok önem arz eder. 

Sulama işlemi sabah ve akşam günün serin saatlerinde, kuyulardan veya şehrin şebeke 

suyundan faydalanılarak, periyodik olarak springler yardımı (Şekil 4.3)  ile 

yapılmaktadır. Kontrollü olarak park görevlilerince yapılan sulama, Ankara genelinde 

yaşanan su sıkıntısından dolayı, Etimesgut’daki yeşil alanlar için yetersiz kalmakta, 

Haziran ayından itibaren su ihtiyacı sondaj kuyularından karşılanmakta, sulama 

springler yerine hortumla yapılmaktadır.  

 
 
Sulamaya, toprak neminin bitki gelişimine yetmediği zamanda başlanır. Bu da genel 

olarak Ankara’nın iklim şartlarına göre 15 Mayıs- 15 Eylül döneminde olur. Çim 

alanlar için bu 15 Nisan- 30 Ekim dönemi olarak söylenebilir. Kurak dönemlerde çim 

alanlar her gün sulanmaktadır (Çizelge 4.4). 

 
 

 

Şekil 4.3 Springler yardımı ile yapılan çim alan sulaması (Atatürk Koşuyolu) 
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Çizelge 4.4 Aylara göre çalışma programı 

 

 AYLAR 

YAPILACAK 
HİZMETLER 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Sulama - - - �  �  �  �  �  �  �  - - 

Çim biçimi - - - �  �  �  �  �  �  �  �  - 

Yabancı  Ot 
Temizliği 

- - - - �  �  �  �  �  �  - - 

Toprak İşleme 
(Çapalama) 

- - - - - �  �  �  �  - - - 

Fidan Diplerinin 
Çapalanması 

- - - - �  �  �  �  �  - - - 

Çiçek 
Parterlerinin 
Bakımı 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Temizlik  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Budama �  �  �  - - - - - - - �  �  

 
 
Sulama çalışmaları için Haziran ayından itibaren 15, 18 ve 24 tonluk su taşıma 

kapasitesine sahip, 18 tanker görevlendirilmiştir. 2 gün boyunca, Etimesgut ilçesi 

genelindeki 71 adet park, saat 17:00’den saat 5:00’e kadar 13 saat boyunca hortumla 

sulanmaktadır. 71 adet parkın sulanması için toplam 20 ton su kullanılmaktadır.  

 
 
Sulama çalışmaları için kurulan ekip, 1 adet tanker şoförü ve 1 adet işçiden 

oluşmaktadır. Sulamadan sorumlu işçi, tankerin tüm suyunun alana homojen bir şekilde 

verilmesi hususunda gerekli çalışmayı yapar. 

 
 
� Çim biçimi 

İyi bir çim örtüsü elde etmek için çim alanlarda uygulanacak biçim işleminde, ‘biçim 

zamanı’ (Çizelge 4.4), ‘biçim yüksekliği’, ‘biçim sıklığı’ gibi bir dizi kriterin göz önüne 

alınması gerekir. 

 
 
Etimesgut ilçesi genelindeki 71 adet parkta, 2007 yılı verilerine göre 570.536 m2 çim 

alan bulunmaktadır. Her geçen yıl bu rakama 20.000 m2 çim alan eklenmektedir. 

Dolayısıyla bakım çalışmaları kapsamında çim biçimi (Şekil 4.4) büyük öneme sahiptir.  
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Çim biçimi sırasında, 71 adet parkta, dönüşümlü olarak çalışmak şartıyla toplam 20 

adet işçi görevlendirilmiştir. 

 
 

 

Şekil 4.4 Bakım çalışmaları kapsamında çim biçimi (Eryaman 3. etap) 

 
 
Biçme işlemi, bıçak veya makasları çok keskin makinelerle ve çim zemini kuru iken 

yapılır. Makinenin çimi alamadığı yerlerde( ağaç ve fidan çanakları kenarları, duvar 

dipleri, yol kenarları, kaya bahçeleri, vb.) çimler misinalı çim biçme makinesi ve çim 

makası ile biçim yüksekliğinde kesilir. Biçimde kullanılan alet ve ekipmanlar (Şekil 

4.5) ile ilgili her türlü emniyet tedbiri (eldiven, gözlük, ağızlık) alınır. 
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Şekil 4.5 Biçimde kullanılan alet ve ekipmanlar (Eryaman 3. etap) 
 
 
Biçim sonrası kesilen otlar park görevlisince hemen poşetlenir ve çim alandan 

uzaklaştırılarak idarenin göstereceği yere bırakılır.  

 
 
� Yabancı ot temizliği 

Park alanlarının çim yüzeylerinde, çiçek parterlerinde, yayılıcı bitki gruplarının altında, 

sert zeminler ve çocuk oyun alanlarının kenar kısımlarında büyüyen yabancı otların 

kökleri ile birlikte sökülmesi işidir. Bu uygulama sırasında çim yüzeylere zarar 

verilmemesine dikkat edilir. Çim ve çiçeklik sahalarda yabancı ot temizliği Mayıs, 

Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında (Çizelge 4.4) ayda 1 kez olmak 

üzere sözleşme dönemince en az 6 kez yapılır.  

 
 
� Toprak işleme (çapalama) 

Ağaçlık alanlarda, çiçek parterlerinde, çalı gruplarının bulunduğu yerlerde ve diğer 

toprak alanlarda yabancı otların temizlenmesi, oluşan kaymak tabakasının kırılarak 

toprağın gevşetilmesi, havalandırılması ve suyun kök bölgesinde daha derine  
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ulaşmasını sağlamak amacı ile Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında (Çizelge 

4.4) olmak üzere yılda 4 kez yapılır.  

 
 
� Fidan diplerinin çapalanması 

Fidan diplerinde oluşacak yabani otların temizlenmesi, oluşan kaymak tabakasının 

kırılarak toprağın gevşetilmesi ve havalandırılması, suyun derinlere ulaşmasını 

sağlamak için Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında (Çizelge 4.4) 30 

günde bir, sezon içerisinde 5 kez yapılır (Anonim 2006a). 

 
 
� Çiçek parterlerinin bakımı 

Tüm parklarda mevsimlik çiçek dikilecek alanlar hazırlanıp, mevsimlik çiçekler idare 

tarafından temin edilip, işçiler tarafından alana dikilir (Şekil 4.6). Park içerisinde 

mevsimlik çiçekler için ayrılmış olan alanlarda (Şekil 4.7) mevsim normallerine göre 

yazlık çiçekler için Nisan ve Mayıs aylarında, kışlık çiçekler için ise Eylül ve Ekim 

aylarında (Çizelge 4.4) çiçeklik alanlar bellenir. Kaba kesekleri ufalanır, ince tırmıkla 

çekilerek fazla toprak alınır, saha çiçek dikimine uygun hale getirilir ve idarece temin 

edilen çiçekler alana dikilir. 

 
 
Dikilmiş bulunan çiçekler günün serin zamanlarında bir kez veya iki kez toprak 

eşelenmeden, bitki kök ve gövdesine zarar verilmeden salma sulama ile sulanır, toprak 

tabakası kaymak bağladıkça çapalanır, yabani otlar ve içerisindeki yabancı madde 

atıkları ile mevsim itibariyle dökülen ağaç yaprakları toplanıp, alınır.  
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Şekil 4.6 Çiçek parterlerinde bakım çalışmaları (Yıldız Parkı) 
 
 

 

 

Şekil 4.7 Çiçek parterlerinde bakım çalışmaları (Şehit Sabri Kartal Parkı) 

 
 
� Çim alan bakımı 

Park alanlarında mevcut ölü çimler, gazeller, gübre artıkları ve küçük taş parçacıkları 

çimin sağlıklı gelişebilmesini engellediğinden ve çim biçme işlemi esnasında 

makinelerde arızalanmalara sebebiyet verdiğinden bu gibi nesnelerin alandan 

uzaklaştırılması işleri tırmıkla park görevlisi tarafından yapılır.  
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� Budama 

Genel anlamda budama, ağaç ve ağaççıklarda ilkbahar sürgünleri başlamadan Kasım –

Mart ayları (Çizelge 4.4) arasında yılda 1 kez, gelişimi kuvvetlendirme ve gençleştirme 

amacıyla yapılır. Form budaması (Şekil 4.8), çit budaması, su sürgünleri ve kuru dal 

budaması vejetasyon dönemi (bitkinin büyüme yaptığı dönem) içinde, çalı budamaları, 

erken ilkbaharda çiçek açanların çiçekleri geçtikten sonra, diğer çalıların budamaları ise 

Mart ayı ortalarında yapılmalıdır. 

 
 

 

 

Şekil 4.8 Çalı budama çalışmaları (75. Yıl Parkı) 
 
 
Etimesgut Belediyesi bünyesindeki parklarda yapılan bakım-onarım çalışmaları 

kapsamında, Forsythia intermedia (Altın çanak), Juniperus horizontalis (Yayılıcı 

ardıç), Pyracantha coccinea (Ateş dikeni), Spiraea vanhouttei (Keçi sakalı),… vb. çalı 

grupları form budaması, kuru dal budaması ve su sürgünleri budaması kapsamında 

budanarak daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı bitkiler elde edilir. 1000 m2’lik bir yeşil 

alana 2 kişi düşecek şekilde budama çalışmalarında görevli bir ekip oluşturulur. 
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� Çanak yapılması 

Yeşil alanlar içerisinde bulunan her türlü ağaç ve çalı grubu bitkilerin kök kısımlarında 

fidan diplerinin su depolaması için çanak açılır. Bu işlem yapılırken bitkilerin kök 

kısmına zarar verilmemeye özen gösterilir. Yeşil alan üzerinde bulunan ve bulunduğu 

alanı tamamen kapatmış bulunan ibreli ve yapraklı yayılıcı bitki gruplarına çanak açma 

işlemi yapılmaz. 

 
 
Çanak yapılması işlemi bakım ve koruma işleri süresince Mayıs ve Eylül aylarında 

olmak üzere yılda iki kez yapılır.  

 
 
� Gübreleme 

Toprak, bitkinin muhtaç olduğu besin maddelerini içerir. Bu elementlerden bilhassa 

üçü; azot, fosfor ve potasyum bazen bitkiye yetecek oranda bulunmayabilir. Bu nedenle 

kent ortamı gibi yapay olarak oluşturulan yeşillendirme çalışmalarında toprağa gübre 

verilerek verimin artırılması gerekmektedir. 

 
 
Etimesgut Belediyesi kapsamında bulunan yeşil alanlarda, toprağın verimliliğini 

arttırdığı ve fiziksel yapısını düzelttiği için, organik gübre grubuna giren hayvansal 

gübre (yanmış, elenmiş ahır gübresi) kullanılır.  

 
 
Gübre verme zamanı konusunda tek bir reçete verilemez. Bitki türüne ve gübre çeşidine 

göre gübre verme zamanı ve miktarı değişir. Fakat genel olarak azotlu gübreler geç 

ilkbaharda veya yaz başlangıcında; fosforlu veya potasyumlu gübreler az gübre 

kullanılıyorsa ekim-dikimden önce veya birlikte, fazla kullanılıyorsa bir kısmı ekim-

dikimle, bir kısmı da gelişme sırasında baş gübresi olarak verilir. 

 
 
Organik gübreleme fidan dibi çanaklarına gübrenin serilip mevcut toprakla 

karıştırılması ile yapılır.  
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� Zararlılarla mücadele 

Süs fidanları, ağaç, çalı, gül, yer örtücü bitkiler, tek yıllık ve çok yıllık çiçekler ve çim 

alanlarda görülen her türlü hastalık (mantar, bakteriler, virüsler) ve zararlılara (böcek, 

kemirgenler, salyangoz, sümüklü böcekler) karşı yapılan kimyasal, mekanik ya da 

biyolojik mücadeledir. 

 
 
Hastalık belirtileri (mantar, bakteriler, virüsler), gövde, yaprak, dal, çiçek... vb. 

kısımlarda renk değişikliği, kuruma, sararma, pörsüme, delinme, kopma, yapraklarda 

bükülme, yaprakların kalınlaşması şeklindedir. 

 
 
Yukarıdaki belirtiler ile birlikte en belirgin özellik zararlının görülmesidir. Zararlılarla 

mücadele zararlı görüldükten sonra yapılır. Toprak üstü zararlılarına karşı gerekli 

ilaçlama sırtta motorsuz kollu pompa, el arabası şeklindeki motorlu pülverizatör ya da 

sırt atomizörü ile yapılır (Şekil 4.9). Toprak altı zararlılarına (danaburnu, toprak 

kurtları, tel kurtları, solucanlar) karşı yapılan kimyasal mücadelede, hazırlanan ilaçlı 

yemler toprak yüzeyine serpilir ya da alan ilaçlı suyla ıslatılır. 

 
 
Larvaları kontrol altına almak için %4,44 Diflubenzuron’a dayanan süspansiyon 

konsantre Larvisid kullanılır. İlacın kalıcılığı 4 hafta sürmektedir.  Diflubenzuron, 

hareketsiz bir madde olduğundan, ilacın herhangi bir çevresel etkisi bulunmamaktadır. 

Bunun haricinde ağaç böcekleri için Deltametherin+PBO ve 

Cypermetherin+Tetrametherin olmak üzere2 farklı karışım kullanılmaktadır.  

 
 
Deltametherin+PBO 

• Aktif İçeriği: Deltametherin+PBO 

• Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre 

• Ambalaj Şekli:1000 ml–5 lt 

• Karışım Oranları: Ortalama 25 ml ile 50 ml arasında değişen oranda ilaç 100 lt 

suda seyreltilir. 
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Cypermetherin+Tetrametherin 

• Aktif İçeriği: Cypermetherin+Tetrametherin 

• Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre 

• Ambalaj Şekli:1000 ml–5 lt 

• Karışım Oranları: Ortalama 30 ml ile 50 ml arasında değişen oranda ilaç 100 

lt suda seyreltilir. 

 
 
Çim alanlardaki yabancı ot kontrolünü sağlamak için ise Pyriproxyfen 

kullanılmaktadır.(Anonim, 2007g). 

 
 
Pyriproxyfen 

• Aktif İçeriği: Pyriproxyfen 

• Formülasyon Şekli: Granül 

• Ambalaj Şekli: 5 kg 

• Karışım Oranları: 1 ha alana 1 kg atılır. 

 
 
Zararlılarla mücadelede 1.000 m2 yeşil alanda, 100 ağaç için 20 lt ilaç kullanılmaktadır. 

1.000 m2 lik bir alan için kurulan ilaçlama ekibi 2 işçi ve 1 şoförden oluşur. 

 
 
Zararlılarla (yaprak bitleri, kabuklu bitler, tırtıllar, salyangoz ve sümüklü böcekler) 

hava sıcaklığına bağlı olarak Mayıs-Eylül döneminde ilaçlı mücadele (Şekil 4.10) 

yapılır. Hastalıklarla mücadelede, hastalık belirtileri görülmeden koruyucu fungusit 

uygulanır. Hastalık görüldüğünde ise hem koruyucu hem de tedavi edici sistemik 

fungusitler kullanılır. İlaçlama, külleme, kara leke (siyah benek), pas olmak üzere her 

birinden en çok 3 kez, bitkilerin sürgün gözleri patlamaya başladıktan sonra hava 

şartlarına bağlı olarak Nisan-Eylül ayı sonuna kadar yapılır. 
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Şekil 4.9 Orta refüj bitkilerinde ilaçlama çalışmaları 
 
 

 

 

Şekil 4.10 Ağaç diplerinde ilaçlama çalışmaları (Atakent Spor Kompleksi) 
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4.4.2 Temizlik hizmetleri 
 
 
� Sert zeminlerin el ile süpürülmesi 

İdarenin sorumluluğu altındaki park ve yeşil alanlar içerisindeki; sert zeminlerin, beton 

ve asfalt alanların (yaya yolları, spor sahaları, oturma platformları, merdiven 

basamakları... vb.) alanların çalı süpürgesi ile park görevlilerince günde en az bir defa 

süpürülmesi, çıkan atık maddelerin poşetlenmesi ve idarenin uygun göreceği noktalara 

konması işidir. Yeterince temizlenemeyen ve idarenin gerekli göreceği yerlerde yıkama 

işlemi de yapılır.  

 
 
� Yeşil alanlarda yabancı madde temizliği 

Çöp kovalarının boşaltılması, çim alanlardaki naylon, cam, hayvansal atık gibi yabancı 

maddelerin uzaklaştırılması işleri muntazam ve günlük yapılır.  

 
 
� Diğer alanlarda yapılacak temizlik işleri 

Havuz ve şelalelerde su yüzeylerinde biriken yabancı maddelerin temizlenmesi, suyun 

boşaltılması sonrasında zemin temizliği işlerini, park kulübesi, varsa tuvalet gibi kapalı 

alanların temizliğini kapsar.  

 
 
4.4.3 Diğer hizmetler 
 
 
İdarenin kontrolü altında bulunan park ve yeşil alanlarda halk sağlığı ve güvenliğini 

tehdit edebilecek seyyar satıcı, dilenci, alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları, başıboş 

hayvan gibi unsurların parka girişi önlenmelidir. 

 
 
Park içerisinde kabuklu yiyecek yenmesi, parka bisiklet ve araç girişi engellenir, park 

alanı üzerinde gösterilen alanlar dışında spor ve piknik yapılmasına müsaade edilmez. 

 
 
Park görevlisi çevre halkına uyumlu ve saygılı davranacaktır. 
 
 
Park alanlarında mevcut elektrik ve su aboneliklerinin uygunsuz kullanımı ve arızaların 

tespiti halinde vakit kaybetmeden idareye bilgi verilir. Sayaç rögarları devamlı kilitli 
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tutularak, rögarlar içerisinde ilgili olmayan yabancı madde tutulmaz. Emniyet ve can 

güvenliği açısından tamirat ve onarım için elektrik direği, projektör ve elektrik 

panolarına kesinlikle müdahale edilmez. 

 
 
4.4.4 Malzeme ve ekipman 
 
 

İşin ifası için gerekli olan, sayı ve nitelikleri aşağıda belirtilen alet ve ekipmanı devamlı 

olarak işyerinde bulundurulur. 

� Hortum: Örgülü şeffaf 3/4", iç çap 19 mm, 7.500 m. 

� Saplı tırmık: 14 dişli, 120 adet (Diş mesafeleri ayarlanabilir olmasından dolayı   

(17,5 cm.’ den 55 cm.’ ye kadar hem ince çim artıklarını hem de büyük yaprakları 

toplamak için uygundur. Teleskopik sapı 79 cm.’ den 124 cm.’ ye kadar 

ayarlanabilir. Galvanize preslenmiş çelik yapısı ve  sapı sayesinde oldukça 

dayanıklıdır.) 

� Saplı bel: 2 mm. sacdan imal, 40 adet 

� Fırça süpürge: 40 cm. boy, 10 cm. en, 9 cm. uzunluk, ahşap,1.125 adet 

� Bağ makası: Çelikten imal edilmiş, plastik saplı, 30 adet ( Asma ve meyve   

ağaçlarının budanması için geleneksel anlamda tasarlanmıştır. Yoğun ve 

profesyonel budama için yüksek performanslı güçlü bir tasarıma sahiptir. Tek parça 

dövülmüş ve ısıtılmış çelik alaşımdan elde edilmiştir. Ucu sivriltilmiş kesici kafa, 

kesin ve güçlü bir kesim sağlar. Bıçakları yeniden bilenebilir özelliktedir.) 

� Çim makası: Ahşap sap tutacaklı, çelik 30 adet ( Özellikle pürüzsüz, hızlı ve  

verimli bir kesim için, düz ve hassas bilenmiş bıçaklardır. Yumuşak ve hassas yayı 

sayesinde %25 daha az kuvvet harcayarak rahat ve hızlı çalışma imkânı sağlar. 

Bakımı kolay, sağlam ve uzun ömürlüdür.) 

� Çim biçme makinesi: 3 adet. 2000 m2’ye kadar olan geniş alanlarda kullanım için 

ideal olan bu makineler, sürekli performansları ve 70 lt.’lik toplama sepetleri ile 

kuru ya da yaş çimlerin biçilmesi işinde uzun süre çalışma olanağı sağlarlar. Daha 

yüksek kullanıcı rahatlığı sağlamak amacıyla marşlı ilk çalıştırma, yüksekliği 

ayarlanabilir kumanda mekanizması, süreklilik seçimli merkezden kontrollü kesme 

yüksekliği ve hız ayarı özelliklerini içerir. Engebeli ve zorlu arazilerde dahi çok 

rahat ilerleme sağlayan özel tasarım tekerlekleri ise diğer özellikleri arasındadır. 
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� Yelpaze yaprak tırmığı: Ayarlanabilir uzunluk, en fazla 50 cm., çelik telli,120 

adet (Çim artıkları ve yaprakların temizlenmesine yarar. Preslenmiş çelik gövdesi 

ve kaliteli, sağlam plastikten ergonomik sapı vardır.) 

� Plastik fıskiye: 360 derece dönebilen, 225 adet 

� Deri işçi eldiveni: %50 deri, % 50 kumaş eldiven, 130 adet 

� İşçi kıyafeti: Yazlık ve kışlık, 260 adet 

� Çöp poşeti: 12 mikron kalınlığında, mavi renkli, 5.000 kg 

� Bahçe el çapası: 2 mm. sacdan imal, 130 adet 

� Kamyonet: Tek kabinli, arkası kasalı pikap, 1 adet 

� Kontrol aracı ve pikap: Kapalı kasa, içi yapılı koltuklu Doblo, Partner, Kango...   

vb. cinsi araç, 2 adet) 

 
 
Yukarıda tanımlanan malzeme ve ekipmanlar bakım-onarım çalışmaları süresince iş 

yerinde faal olarak bulundurulur. 

 
 
Hizmet araçlarının kasko, trafik sigortası, vergileri ödenir, akaryakıtları temin edilir, 

her tür periyodik bakımları ve tamiratları yaptırılır. Akaryakıt fiyatlarında oluşacak 

artışların götürü bedel teklif tutarı içinde yer alması gerektiğinden, artışlar yüklenici 

firma tarafından karşılanır. Yükleniciye akaryakıt için fiyat farkı verilmez. 

 
Miktar ve özellikleri yukarıda belirtilen malzemeler yer tesliminden itibaren 7 gün 

içerisinde temin edilir, malzemelerin özellikleri kontrol teşkilatınca incelenir, uygun 

görülmeyenler hemen yenisiyle değiştirilir. 

 
 
Malzemelerde meydana gelebilecek fiyat artışları ile ilgili idareden herhangi bir bedel 

talep edilemez. Kullanılacak malzemelerde yıl içerisinde hasar, kayıp gibi nedenlerle 

oluşacak eksiklikler telafi edilir.  
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4.5 Ankara İli Etimesgut İlçesi’ndeki Parklarda Uygulanan Bakım-Onarım            
      Standartları 
 
 
4.5.1 Çim saha yapılması 
 
 
Tohum yetiştirmeye uygun hale getirilmiş alan için aşağıda belirtilen oranlarda m2’ ye 

60 gr. çim tohumu karışımı hazırlanarak ekilip, üzerine 2 cm. kalınlığında yanmış 

elenmiş sığır gübresi serilir, bastırılır ve istenilen oranda sulaması yapılır. 

 
 
Aşağıda belirtilen oranlarla 2007 yılında 320.536 m2 çim alan yapılmıştır.  
 
 
4.5.1.1 Çim tohumu karışımları ve kullanım alanları 
 
 
Çim tohumu karışımları, ağırlık esası, karışıma giren türlerin rekabet gücü, varolan 

toprak, iklim ve ışık koşulları, çim alanın gelecekte kullanım biçimi, performans 

özellikleri, fide gelişimi ve bakım olanakları göz önünde bulundurularak seçilir. Bu 

esaslara göre aşağıda özellikleri ve oranları verilen çim türleri ile uygun karışım 

oluşturulur (Özer 2002). 

� % 40 Lolium perenne (İngiliz Çimi): Kolay tesis olan ve çok kardeşlenen bir 

bitkidir. Gruplar halinde, demet şeklinde yapılanır. Basılmaya, çiğnenmeye ve 

aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Serin-nemli ve kışları sert olmayan iklimlerin 

olduğu yörelere adapte olmuştur. Hastalıklara karşı dayanıklıdır. Tohumların iri 

oluşu nedeniyle ekimden sonra çabuk çimlenmekte ve alanı çabuk 

kapatabilmektedir. Tohum 3–10 günde çimlenir. Kısmen gölge olan alanlarda, 

doyurucu bir yeşil örtü elde edilmektedir. Kısa biçmelere dayanamadıkları gibi kısa 

ömürlü çeşitlerdir. Çok değişik toprak tiplerine adapte olabilir. Parklar, eğlence ve 

spor alanlarında yaygın olarak kullanılabilir (Anonim 2007e). 

� % 30 Festuca rubra rubra (Kırmızı Yumak): İnce dokusu ve kısa rizomlarıyla 

toprak altında iyi yayılma ve gelişme gösterebilen çok yıllık bir çim türüdür. 

Kardeşlenme özelliği gösterdiği için ezilme ve basılmaya dayanımı yüksektir. 

Tohumlar 7–14 günde çimlenir. Serin ve yağışlı iklimlere adapte olmuştur, gölgeye 

dayanıklıdır. Türü içinde yaz sıcaklarına en fazla dirençli çeşittir. Tuzlu ve aşırı 

sulanan ortamlarda başarılı olamamaktadır. Parklar ve gezinti yollarında 
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kullanılabilmektedir. Tenis ve futbol sahaları için de uygun bir türdür (Anonim 

2007e). 

� % 15 Festuca rubra commutata (Rizomsuz Kırmızı Yumak): Festuca 

varyeteleri içerisinde en gösterişli çeşittir. Kurak koşullara, sık biçilmeye, basılma 

ve ezilmeye dayanıklıdır. Soğuğa karşı dayanımı diğer “Festuca” türlerine nazaran 

daha fazladır. Gölgeye dayanımı yüksektir. Parklarda Lolium ve Poa ile karışım 

halinde kullanılır. Birim alanda fazla kardeş oluşturması ve sıkı bir çim örtüsü 

meydana getirmesi nedeniyle spor sahaları için uygundur (Anonim 2007e). 

� % 15 Poa pratensis (Çayır Salkım Otu): Kendisini çabuk yenilediğinden şiddetli 

ezilmelere karşı dayanıklıdır. Soğuğa dayanımı çok iyidir. Kumlu topraklarda ve 

dik şevlerde erozyonu tutucu özellik göstermesi nedeniyle yaygın olarak 

kullanılabilir. Gübreli ve drenajı iyi topraklarda gelişir. Kurak koşullara 

dayanıklıdır. Yazın 27o C’den daha fazla sıcaklıklarda gelişmesini durdurur ancak 

bol sulama ile yeşilliğini sürdürebilir. Hastalıklara dayanıklıdır. Daha çok Festuca 

rubra rubra ile karışık olarak kullanılan bu türün ekim sonrası çıkışı ve alanı örtüşü 

oldukça yavaştır. Tüm peyzaj alanlarında kullanılmasına ek olarak spor alanlarında 

da çok başarılıdır (Anonim 2007e). 

 
 
4.5.1.2 Gübre standartları 
 
 
Yeşil alanlardaki bakım-onarım çalışmalarında tamamen ayrışmış (dekompoze olmuş, 

tam fermente olmuş) ahır gübresi kullanılır. Organik gübrenin içinde çürümeden 

kalmış sap, saman, tohum, yaprak, kâğıt, taş, kum, toprak, metaller ve plastik parçalar 

gibi yabancı maddeler bulunmaz, gübre kötü koku yaymaz, koyu kahve renktedir ve 

nem içeriği yönünden elenebilecek niteliktedir. 

 
 
Dekara verilen 2 ton ahır gübresiyle, toprağa 10 kg azot, 5 kg fosfor, 11 kg potas 

verilmiş olur. Gübrenin içinde bulunan besin maddelerinin muhafaza edilebilmesi için, 

gübre sıkı yığınlar halinde biriktirilip, içine hava girmesine mani olunacak şekilde 

sıkıştırılmalıdır. 
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4.5.2 Bitkisel düzenleme yapılması 
 
 
Bitkisel düzenleme çalışmalarında kullanılan bitkisel materyal, çeşit ve nitelikleri 

bakımından koşullara ve amaca uygun olmalıdır. Başarılı bir sonuç elde edebilmek için 

kullanılacak materyalin çeşidi, tipi, yaşı belirlenerek, sipariş ederken koşullara en 

uygun ve ekonomik, tutma ve gelişme şansı yüksek olanlar seçilir. Çevre 

fidanlıklardan satış listeleri alınarak, hangi fidanlıkta hangi türlerin olduğu, hangi 

yaşlarda ve niteliklerde, ne miktarda bulunduğu, kaça mal olduğu konusunda tespitler 

yapılır. Bitkisel materyal, satın alma ve teslimat sırasında da kontrole tabi tutulur. 

 
 
4.5.2.1 Bitkisel toprağın temini ve serilmesi 
 
 
1 m. derinlikten toprak temin edilerek sahaya 10–15 cm derinliğinde serilir, yabancı 

maddeler ayıklanarak saha dışında uygun bir yere atılır ve alan tohum yetiştirmek için 

uygun bir hale getirilir. 

 
 
4.5.2.2 Bitki standartları 
 
 
� Bitkisel materyal seçilirken, ana bitkinin bütün özelliklerini emniyetle temsil 

edeceği güvencesiyle vejetatif yoldan üretilen fidanlar tercih edilir. 

� Satın almalarda fidanların fidanlıktaki yetiştirme aralıkları dikkate alınır (Ürgenç 

1998–1999). 

� Satış mevsimi parsellerden topraklı olarak sökülerek kaplara alınmış fidanlarda 

söküm esnasında oluşabilecek kök kopmaları ve zedelenmelerine dikkat edilir 

(Ürgenç 1998–1999). 

� Bitkisel materyalin kaplarda bekleme yılı (en çok 2 yıl) dikkate alınır. 

� Birkaç defa küçük ebatlı kaplardan belli süreler sonunda orta ve ortalardan da 

büyük ebatlı kaplara aktarılmış fidanlar tercih edilir. Kabın büyüklüğü ile fidanın 

büyüklüğü orantılı olmalıdır. 

� Fidanların yaşlarıyla orantılı olarak yan sürgünlerini geliştirmiş, dolgun ve katlı bir 

yapı göstermiş olmalarına dikkat edilir. Gövdede kabuk kısmının buruşuk 

olmaması ve gereken tazeliği göstermesi de istenir (Ürgenç 1998–1999). 
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� Tepe sürgünlerinin iyi olgunlaşmış bulunması, tomurcukların dolgun olması, 

fidanın canlı yeşil bir renk göstermesi gerekir.                                                                                                                                                          

� Çevrenin doğal vejetasyonu ve daha önce kentte yetiştirilen bitkiler, bitkilendirme 

çalışmalarında büyük ölçüde yol göstericidir (Ürgenç 1998). 

�  Bitkisel materyalin büyüklüğü, kullanım amacı (gölge, perde, örtü, koruma, 

vurgulama… vb.), gelişme ve büyüme hızları, olgun yaşta ulaşacakları 

büyüklükler, kısa ömürlü olma, çabuk kırılma ve kolay devrilme gibi özellikleri 

seçim yapılırken dikkate alınır (Ürgenç 1998). 

� Kök sistemi (kök derinliği, kök gelişimi… vb.) de tür seçiminde etkendir (Yücel 

2002).  

� Bitkisel düzenleme yapılırken tür seçimi, bitkilerin tek veya gruplar halinde 

kullanılmasında da farklı açılardan ele alınır. Tek ağaç seçiminde, estetik yön, 

çiçek ve meyve rengi, yaprak özelliği göz önünde bulundurulurken; grup halinde 

kullanılacak ağaçların gerek form gerekse renk özellikleri açısından birbirleriyle 

bütünleşmesi önem taşır (Yücel 2002). 

 
 
4.5.3 Bakım-onarım çalışmalarında kullanılan yeni fiyat tarifleri  
             
 
Aşağıda Ankara ili Etimesgut ilçesindeki parklarda bakım-onarım çalışmaları 

kapsamında yapılan işlerin, farklı kurumlara göre birim fiyatları, analizleri ve yapım 

şartları belirtilmiştir (Anonim 2007c). 

  
 
� Tanımı              : Park sahalarının hortumla sulanması  

Yapım Şartları: Park sahalarının hortumla sulanması için işçilik, araç ve gereç    
                                  giderleri, müteahhitlik kârı ve genel giderler dahil, 100 m2 birim     
                                  fiyatları (Çizelge 4.5) 
      Kurum             : DSİ 

Poz No              : 37.072   
Birimi               : da 
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Çizelge 4.5 Park sahalarının hortumla sulanması için 100 m2 birim fiyatların yıllara   
                   göre dağılımı 
 

Yıllar Birim Fiyatı 

(YTL) 

2007 17.50 

2006 15.20 

2005 13.80 

2004 - 

2003 10.25 

2002 7.30 

 
 
� Tanımı             : Tırpan ile çim veya çayır biçme 
      Yapım Şartları: Tırpan ile çim veya çayır biçme işi için işçilik, araç ve gereç,  
                                  giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 100 m2 birim  
                                  fiyatları (Çizelge 4.6) 
      Kurum             : DSİ 

Poz No              : 37.090  
Birimi               : da 

 
 
Çizelge 4.6 Park sahalarında tırpan ile çim veya çayır biçme işi için 100 m2 birim  
                   fiyatların yıllara göre dağılımı 

 

Yıllar Birim Fiyatı 

(YTL) 

2007 21.88 

2006 19.00 

2005 17.25 

2004 - 

2003 12.81 

2002 9.10 
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� Tanımı             : Çim ve çiçeklik sahaların yapımı 
      Yapım Şartları: İdarece çim ve çiçeklik saha tanzimi yapılması istenilen   
                                  alanlarda; bellemenin, ufalanma ve tırmıklamanın yapılması,       
                                  alanın ekim yapılmaya hazırlanması, tohum ekiminin yapılması,   
                                  gübrenin elenmesi ve sahaya serilerek bastırılması ve ilk suyun  
                                  verilmesi için gerekli işçilik, araç ve gereç, giderleri, müteahhit  
                                  kârı ve genel giderler dahil, 100 m2 birim fiyatları (Çizelge 4.7) 
      Kurum             : DSİ 

Poz No              : 37.030  
Birimi               : da  

 
 
Çizelge 4.7 Çim ve çiçeklik saha tanzimi yapılması için 100 m2 birim fiyatların yıllara   
                   göre dağılımı 
 

Yıllar Birim Fiyatı 

(YTL) 

2007 591.63 

2006 515.95 

2005 463.45 

2004 - 

2003 339.73 

2002 239.50 

 
 
� Tanımı             : Bitkisel toprak temini 

Yapım Şartları: Bitkisel toprağın alınıp, sahaya 10–15 cm. kalınlıkta serilmesi,  
                                  yabancı maddelerden ayıklanarak bu maddelerin saha dışına  
                                  uygun bir yere atılması ve tohum yetiştirmeye uygun hale  
                                  getirilmesi için gerekli işçilik, araç ve gereç, giderleri, müteahhit  
                                  kârı ve genel giderler dahil, 1 m3’nün serilmesi (Çizelge 4.8) 
      Kurum             : DSİ 

Poz No              : 37.092/2 
Birimi               : m3  
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Çizelge 4.8 Bitkisel toprak temini için 1 m3 birim fiyatların yıllara göre dağılımı 

 

Yıllar Birim Fiyatı 
(YTL) 

2007 14.04 

2006 12.43 

2005 10.83 

2004 - 

2003 8.10 

2002 6.00 

 
 
� Tanımı              : Bitkisel toprak serilmesi 
      Yapım Şartları: Bitkisel düzenleme yapılacak alan üzerine 10–15 cm. kalınlıkta  
                                   bitkisel toprak serilmesi için gerekli işçilik, araç ve gereç,         
                                   giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 1 m3’nün   
                                   serilmesi (Çizelge 4.9) 
      Kurum             : DSİ 

Poz No              : 37.092/3 
Birimi               : m3  
 
 

Çizelge 4.9 Bitkisel toprak serilmesi için 1 m3 birim fiyatların yıllara göre dağılımı 

 

Yıllar Birim Fiyatı 

(YTL) 

2007 11.06 

2006 9.68 

2005 8.63 

2004 - 

2003 6.26 

2002 4.40 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
 
Bu çalışmada inceleme alanı olarak Ankara ili Etimesgut ilçesindeki parklar 

seçilmiştir. 

 
 
Gecekondu bölgesi ve ikincil yaşam alanlarının bir arada bulunduğu ilçede, hem 

sosyokültürel ve ekonomik yapıyı iyileştirmek hem de her geçen gün artan konut 

ihtiyacını karşılamak için yapılaşmaya devam edilmekte, kişi başına düşen yeşil alan 

miktarı gün geçtikçe azalmaktadır. (2007 verilerine göre kişi başına düşen yeşil alan 

miktarı 7 m2, Anonim 2007g) 

 
 
Kent ve insan sağlığı açısından büyük öneme sahip yeşil alanların tesisi, belediyecilik 

anlayışının temelini oluşturmaktadır. Son yıllarda, araştırmaya konu olan Etimesgut 

Belediyesi’de dahil olmak üzere, çevre düzenleme çalışmaları konusunda belediyeler 

rekabet halindedir. Bu amaçla büyük emek ve paralar harcanarak yeşil alanların 

arttırılması için çalışılmaktadır. Ancak bütün bu iyi yöndeki gelişmelere karşın yeşil 

alanlar planlanırken ya da tesis edilirken kısa vadeli düşünülmektedir. Göz ardı edilen 

diğer bir konu da işlevsellik ve estetiği yakalamak için bakım çalışmalarının tekniğine 

uygun yapılmamasıdır. Ankara ili Etimesgut ilçesindeki parklarda yapılan yıllık bakım-

onarım çalışmalarına ilişkin ise aşağıdaki tespitler yapılmıştır. 

 
 
Yazları kurak geçen karasal iklim özellikleri dolayısıyla, tüm Ankara genelinde olduğu 

gibi Etimesgut’daki parklarda da periyodik sulamanın önemi büyüktür. Parklarda 

bulunan çim sahalarda, springler yardımı ile sulama yapılmaktadır. Genellikle sabah ve 

akşam günün serin saatlerinde, bekçiler tarafından yapılan kontrollü sulama sonucu 

(Şekil 5.1) bugüne kadar bir sorun yaşanmamış olsa da, son günlerde Ankara’nın 

genelinde yaşanan su sıkıntısı dolayısıyla, Etimesgut’daki parklarda da su ihtiyacı 

sondaj kuyularından (Şekil 5.2–5.3) karşılanmaya çalışılmakta, sulama springler yerine 

hortumla yapılmakta ve dolayısıyla her geçen gün artan sıcaklık nedeniyle de çim 

alanlarda bölüm bölüm sararmalar (Şekil 5.4), bitkilerde yanmalar görülmektedir. 

Haziran ayından itibaren 71 adet parkta 2 gün içerisinde 18 tanker (15 tonluk,18 

tonluk, 24 tonluk), akşamüzeri saat 17:00’den sabaha karşı saat 5:00’e kadar toplam 13 

saat görev almakta, günlük ortalama 20 ton su kullanılmaktadır. Dolayısıyla elle, 
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hortumla yapılan sulamalarda zamandan ve işçilik maliyetinden herhangi bir tasarruf 

sağlanamamış, hortumla yapılan sulamalar bakım maliyetini artmış (1 tankerin aylık 

kirası 7.000 YTL), su hortumla yeşil alanlarda homojen bir şekilde dağıtılmadığı için 

tankerle sulamada başarı sağlanamamıştır.  

 
 
Tankerle sulama yerine springler yardımıyla kontrollü sulama yapılması halinde hem 

işçilik maliyetinden hem de kullanılan su miktarından (1 m2  yeşil alanın sulanması için 

günlük 10lt su, 570.536 m2 yeşil alanın sulanması için ise günlük ortalama 5075 

lt=5.075 ton su gerekmektedir.) tasarruf sağlanmış olur. 

 
 

 

 

Şekil 5.1 Periyodik sulamanın sonucu yeşil kalan çim yüzeyler (Atatürk Koşuyolu) 
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Şekil 5.2 Su sıkıntısını karşılamak amacıyla yapılan sondaj çalışmaları 
 
 
 

 

Şekil 5.3 Su sıkıntısını karşılayacak olan sondaj kuyuları 
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Şekil 5.4 Sulamada yaşanan sıkıntı dolayısıyla çim yüzeylerde meydana gelen     
               sararma ve yanmalar (Şehit J. Kom. Astsb. Özkan Bingöl Koşuyolu) 
 
 
Çim biçme işlemleri uygun tekniklerle, teknolojik alet-ekipmanlarla yapılsa da, insan 

sağlığı belli bir noktada göz ardı edilmekte, yüklenici tarafından alınması gereken 

önlemler (çim biçme ekibindeki işçiler için toz yutmamaları için ağızlık) 

alınmamaktadır. 

 
 
Biçim sonrası kesilen otların park görevlisince hemen poşetlenerek alandan 

uzaklaştırılması gerekirken, bu süreç bazen oldukça uzamakta, çevre sakinlerinin 

rahatsızlık duymasına neden olmaktadır. 

 
 
Yabancı ot oluşumunun toprak, gübre ve çim tohumundan kaynaklandığı düşünülürse, 

her ne kadar yüklenici tarafından şartnamesine uygun, kaliteli, hastalıklara dirençli 

tohum, iyi yanmış gübre ve temiz toprak kullanılsa da kısmen oluşan yabancı otlar 

kontrollü bir şekilde temizlenmektedir. Ancak buna rağmen sert zeminlerde döşeme 

derzlerinde oluşan yabancı otların ıslah edilemediği gözlenmiş, sert zeminlerde 

kullanılan döşeme malzemelerinde değişikliğe gidilmesi, derzli döşeme 
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malzemelerinin yerine, dekoratif baskı beton ya da baskı asfaltın kullanılması 

önerilmiştir. 

 
 
2005 ve 2006 yıllarında yapılan çim tohumu alımlarında geçerli olan çim tohumu 

karışım oranlarının (%30 Festuca rubra rubra, %15 Festuca rubra commutata, %40 

Lolium perenne, %15 Poa pratensis) değişen hava şartları ve yağış nedeniyle, 

değiştirilmesine; diğer türlere göre kuraklığa direnci daha az olan Lolium perenne’nin 

ve diğer türlere göre daha çok gübreye ihtiyaç duyan Poa pratensis’in oranlarının 2007 

yılı çim tohumu alımında düşürülmesine karar verilmiştir. 

 
 
Etimesgut’taki parklarda kullanılan ahır gübresinin yanında bir dönem, en az ahır 

gübresi kadar etkili ve çevreye zararsız, %15 Organik Madde, %8 Azot, %1,6 Organik 

Azot, %8 Üre Azotu içeren, %7–8 Ph değerine sahip organik sıvı gübre (Orgevit) 

kullanımı denenmiş (Atatürk Koşuyolu, Haziran 2007) fakat alınan sonuçlardan ahır 

gübresi ve sıvı gübre arasında hiçbir fark olmadığı gözlenmiş, ahır gübresi kullanımına 

devam edilmiştir. 

 
 
Zararlılarla mücadelede, 1000 m2  yeşil alan üzerinde yapılan gözlemlerde, 100 ağaç 

için (her ne kadar ağaç çaplarına göre miktar değişse de) günde 20 lt ilaç kullanıldığı, 

ilacın içeriğinin ve dozunun yeterli etkiyi sağladığı sonucuna varılmıştır. Sadece 

parklardaki Akasya (Robinia pseudoacacia)’ların ilaçlardan etkilenmediği, aksine 

Akasya’larda böcek larvalarına rastlandığı belirlenmiştir. 

 
 
Doğru budama zamanında, doğru tekniklerle yapılan çalışmalar sonucunda hem parklar 

modern bir görünüme kavuşmakta, hem de daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı bitkiler 

elde edilmektedir. Bu konudaki tek sıkıntı ise boylu ağaçlarda alet ve ekipman 

eksikliği nedeniyle budama işlemlerinin yapılamıyor olmasıdır. 

 
 
Bitkisel düzenlemelerde büyük önem taşıyan bitki seçimindeki yanlışlıklar Etimesgut 

parklarında da karşımıza çıkmaktadır. Aktif olarak kullanılmayan çim alanlarda, yeşil 

dokuyu kuvvetlendirmek amacıyla özensizce dikilen ağaçlarda, hem yetersiz bakım 

hem de mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle sararmalar görülmektedir. 
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Etimesgut parklarında yapılan gözlemler sonucu Ladin (Picea pungens) ve toprak 

konusunda sorunu olmayan, Süs Eriği (Prunus cerasifera)’nin her türlü dış etkene karşı 

dayanıklı olduğu, Sedir (Cedrus sp.), Leylandi (Cupressocyparis leylandii) ve Taflan 

(Euonymus sp.)’ın dış etkenlere ve Etimesgut koşullarına dayanıksız olduğu 

anlaşılmıştır. 

 
 
Bitkisel materyalin daha çok hissedildiği ve buna bağlı olarak bakım maliyeti ve işçilik 

bedelini artıran yeşil alanların yerini,  2006 yılından itibaren bakım maliyetini 

düşürmek amaçlı kullanılan bitkisel materyal almış, geniş yüzeyleri örten çim yerine 

yerörtücüler ve su tutucu bitkiler (Sedum sp.) kullanılmış ve sert zeminlere ağırlık 

verilmiştir. 

 
 
Parklarda bulunan mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikim ve sökümü ise oldukça 

düzenli yapılmakta, çiçeklenme dönemi geçen bitkiler özenle sökülerek, yenileri 

dikilmektedir.  

 
 
Yeşil alanlar yapısal ve bitkisel elemanlar ile bir bütündür. Bu nedenle yüklenici 

tarafından, bitkisel materyalin bakımı yanında, mobil ve sabit yapısal malzemelerin de 

bakımı yapılarak, o alandan beklenen işlevsellik ve estetiğin yerine getirilmesi 

sağlanmalıdır. Bu amaçla yeşil alanlarda bulunan aydınlatma, sulama, döşeme, 

oturma… vb. elemanların tamirat, boyama ve yenileme işlemleri yapılır. Ancak daha 

önce de belirtildiği gibi gecekondu bölgelerindeki sosyo-kültürel seviye ve eğitim 

durumunun getirisi olan “vandalizm” çirkin yüzünü burada da göstermekte; bakım, 

yenileme ve onarımı yapılan mevcut yapısal malzemeler kullanıcıların sürekli 

tahribatına maruz kalmaktadır. Etimesgut kent merkezinde halen gecekondu varlığının 

devam etmesi, dolayısıyla sosyo-kültürel seviyenin düşüklüğü, parklardaki tahribatları 

artırırken, aksine Etimesgut’a bağlı sosyo-kültürel seviyenin yükseldiği ikincil yaşam 

alanlarında (Eryaman ve Elvankent) parklar (Atakent Spor Kompleksi, Bahçeli Parkı, 

Gönül Yolu Parkı, 80. Yıl Cumhuriyet Parkı, Yaşar Doğu Spor Kompleksi… vb.) 

estetik ve işlevselliklerini beklenen biçimde yerine getirmektedir. 
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Etimesgut parklarının büyüklüğüne paralel olarak, parkın korunmasında görevli olarak 

çalıştırılacak personel sıkıntısı (75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Atatürk Koşuyolu, Alparslan 

Türkeş Parkı… vb.), şehir merkezindeki parklardaki (Adalet Parkı, Alparslan Türkeş 

Parkı, Bahçeli Parkı, Şehit Kr. Plt. Ütğm. Levent Şahin Parkı… vb.) ve spor 

komplekslerindeki yoğun kullanım bitkisel materyal ve sabit yapısal malzemelerin 

bakımını zorlaştırmaktadır. 

 
 
Etimesgut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, her sene başında yapılan 

park alanları, yeşil alanlar ve havuzları da kapsayan bakım-onarım ihaleleri açık ihale 

usulü ile yapılmaktadır. Bu sistem ihale dosyasını satın alan firmalar arasında rekabet 

ortamı yaratır. Park ve yeşil alan bakım işi maliyeti; genel işçilik bedeli (mesai 

ücretleri dahil olmak üzere), malzeme bedeli, araç bedeli, akaryakıt bedeli ve % 25 

müteahhit kârı üzerinden hesaplanır. Firmalar, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden 

tekliflerini ihale komisyonuna sunarlar. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. İhale 

konusu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılmaz. İhale tek bir 

firma üzerinde kalacak şekilde sonlanır.  

 
 
Bakım-onarım çalışmalarının tek bir firmayla yürütülmesi işlerde koordinasyonu 

sağlaması açısından önemlidir. Tek bir firmaya bağlı olan ekipler, ihale konusu 

hizmetin tamamını aynı hızda ve tek bir programa bağlı olarak yürütürler. Bunun 

yanında tek bir firmayla yürütülen çalışmalarda herhangi bir rekabet ortamı doğmaz.  

 
 
İhale oluşum sürecinin yanı sıra personel durum bilgileri açısından ihale işleyiş sistemi 

değerlendirildiğinde yüklenicinin çalıştıracağına dair taahhüt ettiği peyzaj mimarının (1 

adet) ve ziraat mühendisinin (1 adet) sürekli olarak işbaşında bulundurulmadığı, işlerin 

aksamaması açısından idarenin kontrol yetkisi verdiği sorumlu teknik personelin (1 

adet ziraat mühendisi) çalışma programına göre denetimlerini sürdürdüğü görülür. 

Oysa ki, detaylı bir denetim yapabilmek, park alanları, yeşil alanlar ve havuzlardaki 

tahribatları tespit etmek için kontrol yetkisi verilen sorumlu teknik personel sayısı 

arttırılmalıdır.  
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Çalışan personel, yapılan işler ve yerlerini içeren listeler günü gününe tutularak, 

idareye bildirilir. Kontrol yetkisi verilen teknik personelin incelemeleri sonucunda 

program dahilinde yapılmayan işler tespit edilerek, caydırıcı olması sebebiyle teknik 

şartnamede belirtilen cezalar ve kesintilere tabi tutulmalıyken; birebir uygulanmayan 

ceza ve kesintiler sonucu, bakım-onarım çalışmalarında yapılan hatalar devamlılık 

oluşturmaktadır. 

 
 
Sonuç olarak bakım çalışmalarında başarıyı ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek için 

günübirlik çözümlerin yerine kalıcı çözümler düşünülmelidir. Çözüm noktası, kontrol 

yetkisi verilen teknik elemanların yanında, ekiplerin de konularında uzman kişilerden 

oluşması, bakım işlerini düzenli ve eksiksiz yerine getirmelerinden geçmektedir. 

 
 
Mali ve teknik (kadro ve malzeme) olarak özgürce hareket edilebilen bir konum 

yaratılmalı, en iyi ve en kaliteli hizmet için serbest rekabet ortamı yaratılmalıdır. 

Çalışmalar esnasında, belediyenin kendi yetiştirdiği bitkisel materyali kullanması, 

fidanlığını nitelik ve nicelik yönünden geliştirmesi hem gelir sağlanmasına kaynak 

oluşturacak, hem de mali serbestliğe örnek teşkil edecektir. 

 
 
Bakım çalışmaları planlı ve programlı olarak yapılmalı, geriye dönüşü gerektirmeden, 

bir kerede tamamlanmalıdır. 

 
 
Teknik ekibin gelişmiş ülkelerdeki bakım-onarım çalışmalarıyla ilgili düzenlenen 

konferans ve kongrelere katılması ve konuyla ilgili tecrübelerden yararlanması 

sağlanmalıdır. Bakım-onarım çalışmalarında görevli personel için seminerler, 

kongreler düzenlenmeli, uygulama atölyeleri kurulmalıdır. 

 
 
Teknik olarak yapılan çalışmaların yanı sıra çevre ve yeşil alanların korunmasında halk 

katılımı sağlanmalıdır. Kötü kullanım, estetik değerleri yıkma, tahrip etme (vandalizm) 

sorununa çözüm olarak kent mobilyası seçiminde, dayanıklılık konusunda daha uygun 

malzeme ve bağlantı detayları tercih edilmelidir. 
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2007 yılı itibariyle Etimesgut Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yapmış 

olduğu park ve yeşil alan bakım ihalesi sonucu, ihaleyi alan Ahikent Taah. Tic. Tek. 

Yat. Ltd. Şti. ile birlikte, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ve firmanın kontrolündeki 

ekiplerle, bakım-onarım çalışmalarını sürdürmektedir. 
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