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Yağmur suyundan faydalanma konusu, insanlık tarihi boyunca çeşitli uygulamalarla kullanılmış ve 

küresel iklim değişikliği nedeniyle günümüzde çok daha önemsenir hale gelmiştir. 

Özellikle kentsel altyapı şebekelerinin yağmur suyu kaybına ve taşkın sorununa sebep olmaları 

gerekçesiyle  “yağmur suyunun yönetimi” ağırlık kazanmıştır.

Bu kapsamda;

•	 Kentsel	alanlardaki	hidrolojik	fonksiyonların	korunmasına	katkı	sağlaması,	

•	 Yağmur	sularının	bekletilerek	yeraltı	sularına	karışmasını	sağlaması,	

•	 Yağmur	suyu	toplamada	ekolojik	bir	çözüm	sunması,	

nedeniyle “Yağmur Bahçeleri” uygulamaya konulmuştur.

Özellikle kentlerimizde yaşadığımız iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanmaya başlanan kuraklık, 

yağış	 rejimi	 ve	 miktarındaki	 değişmeler	 ve	 bunun	 sonucunda	 oluşan	 su	 kaynaklarında	 azalmaya	

çözüm oluşturabilecek “doğa-esaslı yaklaşım” yöntemlerinden birisi olan “Yağmur Bahçeleri’nin”, 

yaşanan bu zorlu süreçte doğal, ekonomik ve sosyal direncimizin artırılmasında küçük ama etkin bir 

adım olacağı düşüncesiyle hazırlanan kılavuzun, tüm kullanıcılara yarar sağlayacak bir çalışma olması 

temennisindeyiz.

 

Önsöz
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Hayatın temel yapı taşı olan ve yeryüzünde 
bulunan milyonlarca çeşit canlının yaşam 
kaynağı	 olan	 suyun;	 ilerleyen	 yıllarda	 stratejik	
bir kıt kaynak olacağı herkes tarafından kabul 
edilmektedir (Mengü ve Akkuzu, 2008). Su 
varlığına göre ülkeler sınıfl andırıldığında; 
ülkemizin, “su sıkıntısı çeken ülke” grubunda 
yer aldığı görülmektedir (Şahin ve Manioğlu, 
2011).

Su kaynakları üzerindeki baskılar; iklim 
değişikliği, kentleşme, ormansızlaştırma, kitlesel 
turizm, kirlilik ve endüstriyel tarım olarak 
ifade edilirken, özellikle iklim değişikliğinin su 
kaynakları üzerindeki etkileri vurgulanmaktadır 
(IPCC, 2007). Su döngüsündeki değişimler; su 
kalitesini etkileyen yüksek hava sıcaklıkları ile 
kıyı alanlarında insanların ve ekosistemlerin tatlı 
suya erişiminin azalmasına sebep olmaktadır.

Bu doğrultuda daha az yağış alınacağı, bu 
yağışların eskiye oranla kısa süreli ve daha şiddetli 
olacağı, sel ve taşkınların artacağı beklenmektedir. 
Seller ve kuraklık karşısında su kalitesi ve miktarı, 
ekosistemler ile birlikte insan sağlığı da olumsuz 
etkilenecektir (IPCC, 2016).
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1. Su Kaynakları

Hayatın temel yapı taşı olan ve yeryüzünde Hayatın temel yapı taşı olan ve yeryüzünde 
bulunan milyonlarca çeşit canlının yaşam bulunan milyonlarca çeşit canlının yaşam 
kaynağı	 olan	 suyun;	 ilerleyen	 yıllarda	 stratejik	kaynağı	 olan	 suyun;	 ilerleyen	 yıllarda	 stratejik	
bir kıt kaynak olacağı herkes tarafından kabul bir kıt kaynak olacağı herkes tarafından kabul 
edilmektedir (Mengü ve Akkuzu, 2008). Su edilmektedir (Mengü ve Akkuzu, 2008). Su 
varlığına göre ülkeler sınıfl andırıldığında; varlığına göre ülkeler sınıfl andırıldığında; 
ülkemizin, “su sıkıntısı çeken ülke” grubunda ülkemizin, “su sıkıntısı çeken ülke” grubunda 
yer aldığı görülmektedir (Şahin ve Manioğlu, yer aldığı görülmektedir (Şahin ve Manioğlu, 

Su kaynakları üzerindeki baskılar; iklim Su kaynakları üzerindeki baskılar; iklim 
değişikliği, kentleşme, ormansızlaştırma, kitlesel değişikliği, kentleşme, ormansızlaştırma, kitlesel 
turizm, kirlilik ve endüstriyel tarım olarak turizm, kirlilik ve endüstriyel tarım olarak 
ifade edilirken, özellikle iklim değişikliğinin su ifade edilirken, özellikle iklim değişikliğinin su 
kaynakları üzerindeki etkileri vurgulanmaktadır kaynakları üzerindeki etkileri vurgulanmaktadır 
(IPCC, 2007). Su döngüsündeki değişimler; su (IPCC, 2007). Su döngüsündeki değişimler; su 
kalitesini etkileyen yüksek hava sıcaklıkları ile kalitesini etkileyen yüksek hava sıcaklıkları ile 
kıyı alanlarında insanların ve ekosistemlerin tatlı kıyı alanlarında insanların ve ekosistemlerin tatlı 
suya erişiminin azalmasına sebep olmaktadır.suya erişiminin azalmasına sebep olmaktadır.

Bu doğrultuda daha az yağış alınacağı, bu Bu doğrultuda daha az yağış alınacağı, bu 
yağışların eskiye oranla kısa süreli ve daha şiddetli yağışların eskiye oranla kısa süreli ve daha şiddetli 
olacağı, sel ve taşkınların artacağı beklenmektedir. olacağı, sel ve taşkınların artacağı beklenmektedir. 
Seller ve kuraklık karşısında su kalitesi ve miktarı, Seller ve kuraklık karşısında su kalitesi ve miktarı, 
ekosistemler ile birlikte insan sağlığı da olumsuz ekosistemler ile birlikte insan sağlığı da olumsuz 



Şekil 1: Doğadaki su döngüsü (URL)
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Doğal (tam) su döngü-
sünde;

•Bitki	 kökleriyle	 tutul-
muş humuslu toprak 
katmanı; yağmur suyu-
nu emerek, suyun de-
rinlere inmesini ve alt 
toprak katmanlarında 
suyun depolanmasını 
sağlar. 

•Su	 yer	 altında,	 farklı	
derinliklerde çok uzun 
süre tutunabilir ve suya 
doymuş toprak katman-
ları bir su depolama or-
ganı olarak işlev görür. 

•Tam	 su	 döngüsünde	
su sürekli ve düzenli 
hareket eder. Toprak 
tek seferde büyük mik-
tarda suyu bir sünger 
gibi emip, çok yavaş geri 
saldığından dolayı bir 
tampon vazifesi görür. 
Bunun sonucunda; sel-
ler önlenir, dereler ku-
rumaz (Mueller, 2011).

Doğada su döngüsü; yağış, buharlaşma, terleme, süzülme ve yüzey akışı 
ile bir denge içindedir. Su döngüsünde ilk olarak okyanuslardaki sular 
güneş	enerjisi	ile	buhar	haline	gelmekte,	buharlaşan	sular,	kara	parçaları	
üzerine taşınmaktadır. Bulutlarda soğuk hava ile karşılaşan sular, yoğun-
laşarak yağmur ya da kar olarak yeryüzüne inmektedir. Yeryüzüne düşen 
yağışların bir bölümü, toprak ve bitki örtüsü üzerinden buharlaşma ve 
terleme ile tekrar atmosfere dönmektedir. Yağışların kalan kısmı ise akar-
suların yüzeysel akışı ile okyanuslara akmaktadır. Ancak bu yağışların bir 
kısmı geçici olarak göller, bataklıklar, ve buzullarda depolanmakta veya 
yeraltına sızmaktadır (Şahin, 2016). 

2. Doğada Su Döngüsü



Bu amaçla; yağmur suyu toplama, 
depolama	 ve	 deşarj	 sistemlerinin	
planlanmasına,	 tasarımına,	 projelen-
dirilmesine, yapımına ve işletilmesine 
ilişkin usul ve esaslar düzenleme altına 
alınmış olup; Bakanlığımız tarafından 
“Yağmur Suyu Toplama, Depolama ve 
Deşarj	Sistemleri	Hakkında	Yönetme-
lik”  23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir.

Şekil 2: Suyun kırsal ve kentsel alanlardaki hareketi (URL)
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Kırsal Alan                                              Kentsel Alan

3. Kentleşmenin Su Döngüsüne Etkileri

2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin, ülkemiz nüfusunun ise %95 inin şehirlerde yaşayacağı 
öngörülmektedir (Şehircilik Şurası, Komisyon Raporu, 2017). Kentleşmenin neden olduğu çoğunlukla 
geçirimsiz yüzeyler, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaştırma ve ekosistemlerin bozulması dikkate 
alındığında; anılan faktörlerin su kaynakları ve döngüsü üzerinde de büyük bir tehdit oluşturacağı 
kaçınılmazdır. Yer altı su kaynakları yeteri kadar beslenememekte, terleme ve buharlaşma oranı 
azalmakta, su döngüsü yeteri kadar tamamlanamamaktadır (Müftüoğlu ve Perçin, 2015). 

Su kaynaklarının sürdürülebilir olması kar ve yağmur sularının doğru yönetilmesi ile sağlanabilir.
Tatlı suyun  hızlı biçimde tüketilmesi ve kirlenmesi sebeplerinden ötürü kaybedilen suyun alternatif 
bir kaynak olan yağmur suyu formunda yakalanması, tekrar kullanılması veya sucul ekosisteme geri 
kazandırılması hayati önem taşımaktadır (Sert, 2013). 



Yağmur sularının tutulması, kullanılması ve yaşamsal 
döngüye tekrar kazandırılması amacıyla su tutma teknikleri 
geliştirilmiştir; çatılardan ve yüzeylerden olmak üzere iki 
farklı teknik kullanılmaktadır (Alpaslan ve ark, 2008).

Çatıların yüzeyindeki su toplanıp, yağmur olukları vasıtasıyla 
tanklara ya da depolara aktarılmaktadır. Yüzey suları ise 
belli bir eğim doğrultusunda bir noktaya yönlendirilerek 
burada toplanması ve depolanmasıyla istenilen amaçta 
kullanılmaktadır. “Toplama kanalları”, “sarnıç sistemleri” ve 
“yağmur tankları” gibi uygulamalar, eski ve modern dünya 
içindeki temel örneklerdir (Şahin ve Manioğlu, 2011). 
Geleneksel Safranbolu evlerinde de sokak kenarlarında 
yapılan arklar, eriyen kar ve biriken yağmur sularını taşıyarak 
ekosisteme katkıda bulunmaktadır. Avrupa’nın “Green 
City” ünvanını alan Freiburg’da da bu su toplama sistemi 
uygulanmıştır (Gezer, 2013).

Yerleşik topluma geçilmesi ve tarımın başlangıcıyla 
ilişkilendirilen “su toplama” ve “depolama” usullerinin 
yanında, “su tutma” yöntemlerinin de geliştirilmesi ile artık 
“yağmur hasadı” ifadesi kullanılmaya başlamıştır.

Kentsel alanlarda  ise sık kullanılan çözümler; yağmur 
bahçesi, geçirimli döşemeler, kuru kuyular, yağmur 
hendekleri, sızma çukurları, çatı bahçeleri, yağmur varilleri 
ve sarnıçlar olup, (Müftüoğlu ve Perçin, 2015) bu kılavuzda 
yağmur suyu yönetimi modellerinden “Yağmur Bahçeleri” 
ele alınmaktadır.

2007 tarihli Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC) raporunda 
önerilen “yağmur hasadı” yöntemleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•Biyolojik	tutma	alanları	
•Kuru	kuyular	
•Filtre	şeritleri	
•Bitkilendirilmiş	tamponlar	
•Seviye	dağıtıcılar	
•Çim	örtü	ile	kaplanmış	yağmur	
hendekleri (ıslak ve kuru)
•Yağmur	varilleri	
•Sarnıçlar	
•İnfiltrasyon	çukurları
•Mikro	biyotutma	alanları	veya	
yağmur bahçeleri 
(Müftüoğlu ve Perçin, 2015).
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4. Yağmur Suyu Tutma Yöntemleri

Şekil 3: Sarnıç (URL)



5. Yağmur  Bahçeleri

Yağmur sularının herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan yönlendirildiği ve üzerinde 
bitkilerin yetiştirebildiği çok derin olmayan çukur alanlarda oluşturulan bahçelere “Yağmur 
Bahçesi” adı verilmektedir. Çatılar, yollar ve kaldırımlar gibi geçirimsiz yüzeylerdeki kirli 
yağmur suyu akışını yakalayarak tekrar toprakla buluşturulması amacıyla tasarlanan yağmur 
bahçelerinde kullanılan bitkiler, yağmur suyuyla gelen kirletici maddeleri temizleyerek 
yeraltı suyunu beslemekte; taşkınları ve erozyonu önlemektedir. Bunun yanı sıra, yağmur 
bahçelerinde kullanılan bitkiler kelebekler ve arılar gibi doğal polinatörler için yeni bir yaşam 
alanı oluşturmaktadır. Yağmur bahçelerinde kullanılan sistem, yağmur suyunun yeryüzünden 
akıp gitmemesi, düştüğü yerde alt tabakalara sızdırılması, toprağın suyu sünger gibi emebilmesi 
temeline	 dayanan	 akılcı,	 stratejik	 ve	 kolay	 bir	 uygulamadır	 (Müftüoğlu ve Perçin, 2015).
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  Şekil 4: Yol kenarı yağmur bahçesi düzenlemesi (URL) 

Yağmur suyunun toplanması 
ve yeniden kullanıma sunul-
ması ilkesine dayanan yağmur 
bahçelerine	 “mikro	 biyolojik	
tutma alanları (micro-biore-
tention)” da denir. 



5.1. Yağmur Bahçelerinin Faydaları 
Nelerdir? 

Yağmur bahçelerinin faydaları;

•	Yüzey akışla gelen yağmur sularının temizlenmesinde doğal 
filtre görevi yaparak suyu temizlemek ve yeraltı sularının 
beslenmesini sağlamak,

•	Uygulandığı yere özgü flora ve fauna için uygun ortam 
oluşturmak	ve	biyolojik	çeşitliliği	arttırmak,	

•	Yağmur sularının etkin olarak kullanımını sağlamak,

•	Drenaj	 çözümlerine	 ekonomik	 ve	 sürdürülebilir	 imkan	
sunmak,

•	Ortamın nem dengesinin korunmasına yardımcı olmak,

•	Yağmur suyunun yüzey akış hızını düşürerek, kontrollü 
olarak akmasını sağlamak, beraberinde getirdiği toprak 
kaybını önlemek,

•	Araç yolları, yürüyüş yolları ve otoparklar gibi sert 
yüzeyli alanlarda istenmeyen su birikintilerini toplayıp 
yönlendirerek doğaya geri kazandırmak,

•	Estetik bir görünüm oluşturmaktır.
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Şekil 5-6-7: Yağmur bahçeleri flora 
ve fauna için uygun ortam oluşturur 
(URL)

Şekil 8: Yağmur bahçesi örneği (URL)



 

Sert   ve   geçirimsiz yüzeyler-
den akan yağmur suları yağ-
mur bahçesi oluşumunda en 
temel unsurdur. Bölgeye düşen 
yağış miktarı, bu yağışın buhar-
laşmadan ve emilmeden akışa 
geçme yüzdesi ile su toplama-
yı düşündüğümüz geçirimsiz 
yüzeyin alanı; yağmur bahçesi 
yapımında yol gösterici unsur-
lardır.   
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Not:
Geçirimsiz yüzeyler; çatılar, 
taşıt yolları, yürüyüş yolları, 
otoparklar, meydanlar, avlular 
vb.  alanlardır  (bu yüzeylerin 
geçirimli malzeme ile  yapıldığı 
durumlar hariç).

Şekil 9: Yol kenarı yağmur bahçesi 
örneği (URL)

Şekil 11: Otopark kenarı yağmur bahçesi örneği 
(URL)

Şekil 13: Yol kenarı yağmur bahçesi  ör-
neği (URL)

Şekil 12: Yol kenarı yağmur bahçesi örneği (PDF)

Şekil 10: Park içi yağmur bahçesi 
örneği (URL)

5.2 Yağmur  Bahçeleri Nerelerde Uygulanabilir?



Yapı	parsellerinde	,	yol	kenarı	ve	refüjlerde	yapılacak	yağmur	bahçeleri,	su	kaynaklarının	kısıtlılığına	ve	
yağmur suyunun yeniden kullanımına dikkat çekmektedir. Tasarlanmış yağmur bahçeleri sokaklardan, 
park yerlerinden ve diğer geçirimsiz yüzeylerden gelen yağmur suyunu değerlendirmek için etkilidir. 
Bu yağmur bahçeleri, güçlü yağmur sularının olumsuz etkilerinin azaltmasının yanında kent estetiğini 
arttırır, çevre kirliliğine yol açan maddelerin birikmesini engeller ve kentsel ısının dengede tutulmasına 
yardım eder. 

Peyzaj	uygulamaları	kapsamında	yağmur	bahçeleri;	parseller	içinde	veya	yol	kenarı/refüj	düzenlemesi	
olarak başlıca iki şekilde uygulanabilir.

Yağmur bahçeleri, yaşanılan çevrede renkli ve çekici bir manzara oluşturmak suretiyle herkesin kolayca 
hazırlayabileceği bahçelerdir.
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Şekil	15:		İTÜ	Ayazağa	kampüsü	yağmur	bahçesi	uygulaması/İstanbulŞekil 14: Yol kenarı yağmur 
bahçesi örneği (URL)



5.3. Yağmur Bahçesi Nasıl Yapılır?

1
H
A
Z
I
R
L
I
K

A. Yer Seçimi
B. Su Taşıyan  
    Yüzeylerin  
     Belirlenmesi
C. Toprağın Test    
     Edilmesi
D. Bahçe Ebatının                       
     Belirlenmesi

2
Y
A
P
I

M

A. Su Akışını   
     Tasarlama
B. Toprağı Kazma     
C. Taşma Engelleme     
      Sınırı Oluşturma
D.	Drenaj	Yapma
E.Toprağı Gübreleme
F. Toprak  Serme

D
İ
K
İ

M

3 A. Bitki Seçimi
B. Bitkilerin  
     Yerleştirilmesi
C. Malçlama      

B
A
K
I

M

4 A. Su Akışı Kontrolü
B. Malç ve Toprak  
    Kontrolü
C. Bitki Bakımı      

10



11

Şekil 16: Yağmur bahçesi uygulama aşamaları (PDF)



5.3.1. Yağmur Bahçesi Hazırlık Aşaması

A B C DYer 
Seçimi

Su 
Taşıyan
Yüzeylerin
Belirlenmesi

Toprağın 
Test 
Edilmesi

Bahçe 
Ebatının
Belirlenmesi
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Şekil 17: Yağmur bahçesi toprak emilim testi (PDF)



A Yer 
Seçimi

Yağmur bahçesi uygulamasında yağmur suyunun 
toplanacağı alanı seçmek önemli bir husustur. Bunun 
için en temiz yağmur suyunun çatıdan toplanacağından 
hareketle; çatıdan gelecek suyun toplanma sisteminin 
yağmur suyu toplama olukları (çatı olukları), yağmur 
suyu taşıma sistemleri (borular), filtreleme ve 
dağıtım sistemleri göz önüne alınarak kurgulanması 
gerekmektedir. Yağmur bahçesi olarak kullanılacak alan 
en fazla %12 eğime sahip (Optimal eğim %10 olmalıdır) 
daha sonra başka bir amaçla kullanılmayacak yeterli 
büyüklükteki bir alanda oluşturulmalıdır (Doğangül 
ve Doğangül, 2009). YAĞMUR BAHÇESİ NEREYE 

YAPILAMAZ?
1. Dik yamaçlara,
2. Altyapı tesisat hatlarının  
  yakınına,
3. Bina saçak kenarından     
 yaklaşık 3 m’ den daha yakına,
4. Foseptik çukurunun yakınına,
5.	İyi	drenaj	yapılamayan	düşük		
 kotlara,
6. Sağlıklı toprak içeren, ağaç  
 ve diğer bitki örtüsünün yoğun  
 olduğu alanlara,
7. Yüksek yeraltı sularının   
 bulunduğu yerlere,
8. İçme suyu kanalları ve depo-
ları  yakınına yağmur bahçesi 
uygulamaları yapılmamalıdır 
(Müftüoğlu ve Perçin, 2015).
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Şekil 20: Yağmur bahçesinin yapıya uzaklı-
ğı (URL)

Şekil 18: Yağmur bahçesinin kurulamayacağı bölgeler

bina saçak 
hizasından 
en az 3 metre 



B Su 
Taşıyan
Yüzeylerin
Belirlenmesi

Çatılar, yollar, avlular, teraslar ve yollar gibi geçirimsiz yüzey kaplamalarına sahip alanlar ile 
yeşil alanlardan yüzey akışına geçen su, yağmur bahçeleri tarafından toplanır ve filtrelenir. 
Yüzey akışına geçen su miktarına göre, bu alanlardan beslenen bir veya daha fazla yağmur 
bahçesi oluşturulabilir. 
Çatı yüzeylerindeki suyun tahliyesini sağlayan yağmur iniş borularının rögar bağlantısı 
kesilerek, su boru ya da geçirimsiz yüzeye sahip kanallar ile yağmur bahçesine yönlendirilir.

Yağmur bahçesinin alanını,  
su taşıyan yüzeylerden gelen 
yağmur suyu miktarı ve topra-
ğın suyu emme kapasitesi be-
lirleyecektir. Yağmur bahçesi-
nin alanı, istenilen derinliğe, 
kazılan çukurun içine serile-
cek toprağın yapısına, bitkile-
re ve geçirimsiz yüzeylerden 
gelecek yağmur suyunun mik-
tarına bağlıdır (Doğangül ve 
Doğangül, 2009).
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Şekil 19: Yağmur bahçesini besleyen 
yüzeyler

Şekil 21: Yağmur bahçesi genel yerleşim planı (URL)



Yağmur bahçesi hazırlanırken ne kadar suyun 
tutulacağını önceden bilmek için yüzey akış katsayısının 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yüzey akışı; 
yağmur, kar ya da diğer kaynaklardan gelen ve toprak 
ve bitkilerce tutulmayan, derine sızmayan, çukurlarda 
göllenmeyen, buharlaşmayan, yeryüzünde akışa geçen 
suyu ifade eder. Yüzey akışından gelen su, toprak 
tarafından emilmeden yüzeyden eğim yönünde akar.
Yüzey akışı katsayısı; yeryüzüne düşen suyun 
buharlaşmadan ve emilmeden akışa geçme yüzdesidir. 
Yüzey	akış	katsayısını;	malzeme	geçirimliliği,	vejetasyon	
örtüsü ve buharlaşma oranı belirlemektedir (PAD, 2017).

C Toprağın 
Test 
Edilmesi

Yağmur bahçesi için kullanılacak toprağın su tutma 
kapasitesinin tespit edilmesi için 3 ayrı yöntem 
kullanılabilir. 

Bunlardan birincisi gözleme dayalı tespit; ikincisi 
ölçülü çubuk yardımıyla yerinde tespit; üçüncü ise 
sayısal veriler yardımıyla yapılan tespittir.

Yüzey akış katsayıları;
Yollar için %90,
Otlaklar için % 10-25,
Çatılar için %80-95 (malzemeye 
göre değişen emilme ve 
buharlaşmaya bağlı olarak 
farklılık gösterir),
Çıplak toprak için %35-55, 
Çakıl için çakılın altındaki 
toprağın yüzey akışı katsayısına 
eşittir (%35-55)(PAD, 2017).

Sayısal Veriler İle Tespit 

Yağmur Suyu Hasat Hesabı
Yıllık yağış miktarı x Yüzey Alanı x Yüzey akış katsayısı
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Şekil 24: Toprağın su emilimi (URL) 



Toprak kolaylıkla parçalanabilir ve yumuşak ise bu durum 
toprağın	drenaj	kapasitesinin	iyi	ve	toprak	yapısının	yağmur	
bahçesinin yapımına elverişli olduğunu gösterir. Toprağın 
pürüzsüz olması ve  kolayca şekillendirilebilir olması toprağın 
kil oranının yüksek olduğunu gösterir. Killi topraklar ise 
yağmur bahçesi için uygun değildir.

Gözleme Dayalı Tespit

Ölçülü Çubuk İle  Tespit 

Örneğin;
Yer: Ankara
Ev Çatısı=100 m²
Çatının yüzey akış katsayısı: %95
Ortalama yıllık yağış miktarı= 400 mm, 
(	0.4	m³	su/	m²	yüzey	alanı)
0.4  x 100  x 0.95 = 38 m³ su toplanabilir.
Kayıp	Katsayısı	(Yağış	düzensizlikleri/depo	doluluğu	vs.):	%	80
38 ton x 0.80 = 30.4 m³ (PAD, 2017).

Derinliği 60 cm, çapı 30-60 cm arasında olan bir test kuyusu 
kazılarak açılan çukur su ile doldurulup ölçülü çubuk 
yardımıyla toprağın emme kapasitesi değerlendirilir. Toprağın 
saatteki	emilim	hızına	göre	toprağın	drenaj	kapasitesini	ölçmek	
için; suyun tamamen boşalmasının ardından toplam cm’yi 
saate	bölerek	toprağın	drenaj	hızı	hesaplanmalıdır.	Yağışın	az	
olduğu dönemlerde test aralıksız olarak  3 kez tekrarlanmalıdır.
1,27	 cm/saat’in	 altında	 emilim	 	 gösteren	 topraklar	 yağmur	
bahçesi için uygun değildir (Rain Garden Handbook for 
Western Washington, 2015). Diğer bir ifadeyle iki gün 
içinde suyu tahliye etmeyen topraklar geçirgen toprak 
değildir. Böyle alanlarda yağmur bahçesi planlanmamalıdır. 

Şekil 22: El ile yapılan test (PDF)

Şekil 23: Ölçü çubuğu ile yapılan test
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D Bahçe 
Ebatının
Belirlenmesi

Toprağın	 drenaj	 oranını	 test	 edildikten	 sonra	 yağmur	
bahçesinin boyutunun belirlenme aşamasına geçilmelidir. 
Yağmur bahçesi şekli ve sınırları alanda kireç tozu ya 
da sprey boya yardımı ile belirlenir. Seçilen alan,  gelen 
yüzey akış suyu miktarını taşıyamayacak büyüklükte ise;
•	Yağmur bahçesinin beslendiği alanların boyutu 

küçültülebilir.
•	Farklı bir geometrik şekil düşünülebilir.
•	Birkaç farklı boyutta yağmur bahçesi tasarlanabilir.
•	Mevcut alan elverişsiz ise yeni bir alan bulunabilir.

Yağmur bahçesi ebatının belir-
lenmesi için, hasat edilebilecek 
yağmur suyu miktarının belir-
lenmesi gerekmektedir.

Toplam yüzey akışla gelen yağ-
mur suyunun  bahçe derinliğine 
(toprak emilim testi ile belirle-
nen derinlik) bölünmesi ile  göl-
lenme yüzey alanı bulunur (Müf-
tüoğlu ve Perçin, 2015).

Şekil 27: Bahçe ebatının tasarlanması 
(URL)

Şekil 25: Yağmur bahçesinin sınırlarının boyanması 
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Şekil 26: Yağmur bahçesi örneği (URL)

Göllenme alanı derinliğinin 20 cm üzerinde olduğu durumlarda geç süzülme olacağı ve  10 cm’ den az olduğu 
durumlarda da suyun taşma tehlikesi olacağından, yağmur bahçesi için ideal göllenme alanı derinliği 10- 20 cm 
olarak önerilmektedir (Doğangül ve Doğangül 2009). 



5.3.2. Yağmur Bahçesi Uygulama Aşaması 

A B C D ESu 
Akışını
Tasarlama

Toprağı 
Kazma

Taşma 
Engelleme 
Sınırı 
Oluşturma

Drenaj	
Yapma

Toprak 
Seçimi
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Şekil 28: Yağmur bahçesi kazma işlemi (PDF)
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Şekil 29: Oluklardan yağmur bahçesine su 
taşınması

Şekil 30: Yoldaki fazla suyun yağmur 
bahçesine yönlendirilmesi (URL)

Şekil 31: Yoldaki fazla suyun yağmur bahçesine yönlendirilmesi (URL)

A Su
Akışını
Tasarlama

Su, yağmur bahçesine dekoratif kayalar, borular veya geçirimsiz yüzeyler vasıtasıyla 
aktarılabilir. Kullanılan teknik ne olursa olsun eğim göz önünde bulundurulup toprak 
erozyona karşı korunmalıdır. Çok yağışın olduğu kış mevsimlerinde yağmur bahçesi dolup 
taşabilir. Bu sebepten oluşabilecek erozyona  karşı korunmak için kayalıklarla taşma sınırı 
oluşturulabilir.

Eğim % 2 veya daha 
az	 ve	 peyzaj	 alanı	 bit-
ki örtüsü veya kayayla 
iyi korunmuş ise özel 
bir tasarıma ihtiyaç 
yoktur. (Rain Garden 
Handbook for Western 
Washington, 2015).
 

Eğim % 2’den fazla ise 
suyu yavaşlatmak için 
her 150 cm ile 300 cm 
arasında küçük kaya 
kütlelerinden oluşan 
barajlar	 yapılabilir	
(Rain Garden Hand-
book for Western Was-
hington, 2015).

bisiklet yolutaşıt yolu



Şekil 34: Kazma İşleminde Eğim Hesabı 
(PDF)

Şekil 32: Eğim Hesaplama Yöntemi (PDF)

Şekil  33: Kazı derinlikleri

B Toprağı

Kazma

Kazmaya başlamadan önce, göllenme derinliği, toprak 
karışımı derinliği ve taşma engelleme sınırı için gerekli 
kazı derinliği belirlenmelidir. İşaretlenen kazı alanında 
eğim boyunca en alt ve en üst kota kazık çakılıp bu 
kazıklar arasına ip gererek arazinin eğimi bulunur. 
Yağmur bahçesinin derinliği kadar toprak kazılarak 
alandan çıkarılır. Zeminin düzlüğü kazıklar arasındaki 
kot farkının aralıklarla ölçülmesi ile kontrol edilir. 

     
Not:
•Göllenme	 derinliği:	 10-20	
cm (Doğangül ve Doğangül, 
2009).
•Kazı	 Derinliği:	 30-60	 cm	
(Rain Garden Handbook for 
Western Washington, 2015)
•Taşma	 Engelleme	 Sınırı:	
En az 15 cm (Rain Garden 
Handbook for Western 
Washington, 2015)
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Göllenme alanı (10-20 cm)

gelen su
taşan su

Toprak katmanı(kum-çakıl-gübre)

Yağmur bahçesi tabanı

Toplam kazı derinliği
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C Taşma 
Engelleme 
Sınırı 
Oluşturma

Yağmur bahçesine gelen suların, alanın çevresine taşmasını engellemek için kurulan sete 
taşma engelleme sınırı denilmektedir.

Kazı sonrası alandan çıkarılan toprak bahçenin alt kotunda suyu tutmak için  tümsek 
oluşturulmasında kullanılmalıdır. Tümsekleme yapılırken toprak bir miktar su ile ıslatılarak 
sıkıştırılmalıdır. Tümsek, tasarlanan yağmur bahçesi alanının dış kısmında taşma engelleme 
sınırı olarak düzenlenir.

Şekil 35: Taşma engelleme sınırı oluşturma (URL)
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D Drenaj	
Yapma

Zararlı organizmaların toprakta üremesini engellemek için yağmur bahçesine alınan fazla 
suyun, tahliye edilmesi gerekmektedir (Şekil: 45-46-47). 

Yağmur suyu, kazılan alandan çakıl taşları ile basit bir kanal oluşturularak uzaklaştırılır ya 
da bahçe zemininde oluşturulan sistemle kentin altyapı sistemine bağlanabilir.

Şekil	36:	Yağmur	bahçesi	drenaj	sistemleri	(URL)
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E Toprağı 
Seçimi

Yağmur bahçesi için en ideal toprak suyu içinde tutmayan, 
kil oranı düşük olan topraktır. Yağmur bahçesindeki 
toprağın cinsine göre kazı derinlikleri değişecektir. Suyu 
az geçiren bir toprakta uygulama yapılıyorsa göllenme 
bölgesinin yüzey alanının arttırılması gerekmektedir.

Not:
Yağmur bahçesi uygulama-
sında alandaki toprak kul-
lanılabilir. Ancak toprağın 
yeterli derecede verimli ol-
mayacağı düşünülürse top-
rağa doğal gübre karıştırı-
labilir.

Not:
Yağmur bahçesi  için uygun 
toprağı oluşturmak için 3 
seçenek vardır:
Seçenek 1: Mevcut toprağın 
değiştirilmesi
Seçenek 2: Mevcut toprağın 
gübre ile karıştırılması
Seçenek 3: Göllenme 
tabanında gübre katmanı 
oluşturulması

Şekil 37: Yağmur bahçesi için toprak seçimi (URL)
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Mevcut 
Toprağın
Değiştirilmesi

Toprağın 
Gübre İle 
Karıştırılması

Göllenme 
Tabanında 
Gübre 
Katmanı 
Oluşturulması

Mevcut toprak, yağmur hasadı için verimsiz ise bu seçenek 
uygulanmalıdır. Toprak yapışık bir top oluşturuyor ve 
şekillendirilebiliyor ise kil içeriği yüksek demektir. Kil 
içeriği	yüksek	topraklar	 iyi	drenaj	yapamadığından	bitki	
gelişimini desteklemez. Bu durumda, mevcut toprak 
uygun özellikteki yeni toprak karışımı ile değiştirmelidir. 
Yağmur bahçesinin kazı derinliği 30-60 cm arasında 
önerilmektedir Toprak kalitesi ile kazı derinliği arasında 
ters	orantı	olduğu	göz	önünde	bulundurulduğunda,	drenaj	
yoksunu toprağın daha derin kazılması gerekmektedir. 
İdeal yağmur bahçesi için toprak karışımı, yaklaşık %60 
elenmiş kum ve %40 gübre içermelidir (Rain Garden 
Handbook for Western Washington, 2015).

Fazla kil içermeyen kaliteli topraklara sahip olunduğu 
durumda bu seçenek kullanılmalıdır. Kazılarak elde 
edilen toprak bir kenarda gübre ile karıştırılıp yağmur 
bahçesi için kullanıma hazır hale getirilir. İdeal oran %65 
kazılmış toprak ve %35 gübre dir. Kazı derinliği 1. Seçenek 
ile aynı olacaktır (Rain Garden Handbook for Western 
Washington, 2015).

Minimum	 kil	 içeriğine	 sahip	 kaliteli	 ve	 iyi	 drenajlı	
topraklarda bu seçenek kullanılmalıdır. Eklenecek 
gübrelere yer açmak için toprak arzu edilen göllenme 
derinliği (10- 20 cm) ve taşma engelleme sınırı dışında  
yaklaşık 7 cm daha kazılarak gölet tabanına gübre 
katmanı oluşturulur. Gübre eklemek bitkilerin yağmur 
bahçesine uyum sağlaması ve gelişmesi konusunda 
yardımcı olacaktır.(Rain Garden Handbook for Western 
Washington, 2015).

Şekil 38: Toprak değişimi (URL)

Şekil 39: Toprağa gübre karıştırılması 
(URL)

Şekil 40: Alt tabakada gübre katmanı 
oluşturulması

Not:
Toprak gübre ile karıştırıldığında ya da alana yeni toprak 
getirildiğinde gözenekli bir yapıya sahip olduğundan  
sıkıştırılması gerekir. Sıkıştırılma işlemi alana ayakla 
bastırmak suretiyle ya da el silindiri ile yapılabilir. Toprağın 
aşırı sıkıştırılmasından kaçınılmalıdır (Doğangül ve 
Doğangül, 2009).



min. 3 m

oluk

yağmur iniş 
borusu

yağmur suyu
taşıma borusu

min. %0.5 eğim
sağlanmalı

çakıl yatağı

yağmur suyu tahliye kanalı

yağmur 
bahçesi

YAĞMUR BAHÇESİ SU GİRİŞİ SİSTEM DETAYLARI
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NOTLAR
1.Taşma engelleme yüksekliği  
en az 15 cm,  Göllenme derinliği 
10-20 cm, Toprak Karışımı 30-60 
cm olmalıdır.

2.Binanın yağmur bahçesinden 
uzaklığı en az 3m olmalıdır.

3.Binadan taşınan borunun eği-
mi en az %0.5 olmalıdır. %4 den 
fazla eğim yapılması halinde top-
rağın kaymasını engellemek için 
taş ve kaya parçaları kullanılma-
lıdır.
  

CITY OF TACOMA
GREEN STORMWATER INFRASTRUCTURE’ dan faydalanılarak 
hazırlanmıştır.

Şekil 41: Yağmur bahçesi planı



üst sınır

malç tabakası

malç tabakası

göllenme alanı

toprak

taşma sınırı

taşma sınırı

kaldırım

geçiş 

min 
45 cm

bitki

toprak

toprak

toprak 
karışımı

toprak karışımı

yanal yüzey 
eğimi 

min 30 cm
max. 60 cm

yağmur iniş 
borusu

malç tabakası
su girişi

taşma sınırı

çakıl 

göllenme alanı
min. 10 cm

taşma 
engelleme seti

yağmur suyu
taşıma borusu

min. 3 m 
(yağmur bahçesi bina mesafesi)

kaplama 

min. %0.5
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Şekil 42: Yağmur bahçesi kesiti

Şekil 43: Park içi yağmur bahçesi kesiti

Şekil 42: Kaldırım kenarı yağmur bahçesi kesiti



YAĞMUR BAHÇESİ SU TAHLİYE SİSTEM DETAYLARI

yağmur bahçesi

yeşil alan

yeşil alan

fazla yağmur suyu tahliye borusu

yürüyüş alanı- geçirimsiz yüzey

CITY OF TACOMA
GREEN STORMWATER INFRASTRUCTURE’ dan faydalanılarak hazırlanmıştır.
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Şekil 45: Yağmur bahçesine toplanan fazla suyun tahliye sistemi örneği



toprak

taşma sınırı

göllenme 
alanı

su tahliye ızgarası 90°  su borusu

malç

altyapı 
sistemine 
gönderilen 
su borusu

Not:
Fazla yağmur suyunun tahliyesi; 
kullanıcının isteğine göre, doğal 
yollarla ya da altyapı sistemleriy-
le yapılabilir.

çakıl 

tahliye
borusu

taşma sınırı
toprakmalç

göllenme
alanı
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Şekil 46: Yağmur bahçesine toplanan fazla 
suyun tahliye sistemi kesiti

Şekil 47: Yağmur bahçesine toplanan fazla 
suyun tahliye sistemi kesiti



A B CBitki
Seçimi

Bitkilerin
Yerleştirilmesi

Malçlama
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5.3.3. Yağmur Bahçesi Bitki Dikim Aşaması
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Şekil 48: Yağmur bahçesi için bitki seçimi (PDF)
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A Bitki 
Seçimi

Yağmur bahçelerinde kullanılacak bitkilerin, doğal bitki 
örtüsünden  ya da o bölgeye uyum sağlamış bitkilerden 
seçilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bitkilerin yağmur 
bahçesine uyum sağlaması, sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi 
ve yağmur suyunun verimli yönetilmesi sağlanmış olur. 
Bitkiler yağmur bahçesinde suyun emilimine yardımcı 
olurken çevre için de estetik bir görüntü oluştururlar. 
Yağmur bahçesine yıl boyu renkli ve canlı kalabilecek, 
bölgeye kolay adapte olabilen yerel bitkiler seçilmelidir. 
Köklü ağaçlar ve çim kullanımından kaçınılmalıdır. Çünkü 
yağmur bahçesinde,  çimler ve büyük ağaçlar  çok suya ihtiyaç 
duyacağından yağmur suyu hasadı yeterince yapılamaz. 

Bitki seçim aşamasında;
•Yağmur	bahçesinin	ne	kadar	ışık	
aldığı,
•Yağmur	bahçesinin	konumlanaca-
ğı alanın iklimsel özellikleri (karasal 
bir bölge, sahil kenarı vb.)
•Yağmur	bahçesinin	yüksek	şiddet-
te rüzgara maruz kalıp kalmayacağı,

 hususları göz önüne alınmalıdır.

•Yağmur	 bahçesinin	 her	 mevsim	
yeşil kalması ve estetik görünmesi 
için her dem yeşil ve yaprak döken 
bitkilerden bir karışım olacak 
şekilde tasarlanması gerekir.
•Çalılar,	 çiçekler	 ve	 otsu	 bitkiler	
beklenen maksimum büyüklükleri 
düşünülerek tasarlanmalıdırlar.
•Mevcutta	 bulunan	 ağaçların	
ve çalıların köklerine denk 
gelen yerlerde ekim yapmaktan 
kaçınılmalıdır.
•Yağmur	 bahçesi	 karayolu	 veya	
kavşağa yakın ise, dikilecek 
bitkilerin olgunluk aşamasına 
geldiklerinde sürücülerin görüş 
alanını engellemeyeceklerinden 
emin olunmalıdır.
•Yağmur	 bahçesinin	 yakınında	
altyapı tesisleri varsa fazla kök 
yapmayacak bitkiler seçilerek 
tesisat borularının zarar görmesi 
engellenmelidir.

Şekil 49: Yağmur bahçesi için bitki seçimi(URL)

Şekil 50: Yağmur bahçesi için bitki dikimi (URL)
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C Malçlama

B Bitki
Yerleştirilmesi

Yağmur bahçelerinin ekim alanı 3 bölgeden oluşmaktadır. 

1.Bölge Yağmur Bahçesinin Göllenme Bölgesi 
Bahçenin en  ıslak alanı olduğu için suya dayanıklılığı 
yüksek bitkiler bu bölgede kullanılmalıdır.

2.Bölge Yağmur Bahçesinin Nemli Bölgesi 
Bu bölgedeki bitkiler  hem kurak hem de nemli ortama 
uyum sağlayabilen türde olmalıdırlar. Ayrıca bu bitkiler, 
nemli ortam koşullarında toprağı tutmaya yardımcı 
olurlar.

3.Bölge Yağmur Bahçesinin Kuru Bölgesi
Daha kuru toprakta yaşayabilecek 
bitkiler bu bölümde yetiştirilir.

Malçlama;
- Toprağı nemli tutar,
- Buharlaşmayı azaltır,
- Kış aylarında bitkiyi donlara 
karşı korur,
- Topraktaki organik maddeleri 
yeniler, 
- Erozyonu ve yabani otların 
oluşmasını önler.

Malçlama, toprağın üzerine doğal veya sentetik 
herhangi bir materyalin serilmesi ile toprak yüzeyinin 
örtülmesidir. Ağaç kabukları ve yongaları, hızar tozu, 
yaprak, sap, saman, ot, parçalanmış mısır sapları, posa ve  
gübre organik malçlardır. Taş, kum, çakıl, kül, toz, toprak 
inorganik malçlar olarak değerlendirilmektedir. (PAD, 
2017 ) 

Şekil 51: Yağmur bahçesi neme göre 
bölgeleme (PDF)

Şekil 52: Yağmur bahçesine malç tabakasının serilmesi (URL)

Şekil 53: Yağmur bahçesi malçlama işlemi 
(URL)



5.3.4. Yağmur Bahçesi Bakım  Aşaması

A B CSu
Akışı
Kontrolü

 
Malç 
ve
Toprak
Kontrolü

Bitki
Kontrolü
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A Su 
Akışı
Kontolü

Yağmur yağdığında, su akışına karışabilecek herhangi 
bir pislik veya çöp temizlenmelidir. Giriş borularına 
gerektiğinde müdahale edilebilmelidir.

B Malç
ve
Toprak
Kontolü

Her sene malç tabakası kontrol edilmeli, gerekirse 
malç tabakasının derinliğini korumak için tekrar 
doldurulmalıdır.  Malç yılın her hangi bir döneminde 
uygulanabilir ancak kuru yaz ve yağışlı kış ayları için 
malç tabakası özellikle faydalıdır. Yağmur bahçesine akan 
katı	 maddeler	 toprak	 karışımını	 tıkayabilir	 ve	 drenajı	
yavaşlatabilir. Yağmur bahçesinden çıkan tortu ve kirlerin 
taşınması, akarsulara ve sulak alanlara birçok açıdan 
zarar verebilmektedir.

Erozyondan korunmak için;

•Özellikle	 yağışlar	 başlamadan	 önce	 ve	 kış	 mevsimi	 devam	
ettiği süre boyunca yağmur bahçesinin korunmasız alanları 
kontrol edilmelidir.

•Yağmur	bahçesinin	malç	alanları	tekrar	doldurulmalıdır.
•Bitkilerin	sağlıklı	dokusu	korunmalıdır.

•Zemini	korumak	ve	yoğun	su	akışının	olduğu	yerde	erozyonu	
önlemek için, isteğe bağlı olarak, dekoratif taş parkelerle set 
yapılmalıdır.

•Yağmur	bahçesine	giren	suda	tortu	biriktiği	anlaşılırsa	derhal	
kaynağı tespit edilmeli ve alan dengede tutulmalıdır.

•Erozyona	meyilli	bir	alan	varsa,	erozyona	neden	olan	akışları	
yaymak için kayalarla bölge stabilize edilmelidir. Eğer bu 
alanda kayalar varsa akışı dağıtmak için daha büyük kayalar 
kullanılmalıdır.
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Şekil 55: Yağmur bahçesi su akışı kontrolü (URL)

Şekil 56: Yağmur bahçesi malç ve toprak 
kontrolü (URL)



C Bitki
Kontolü

Yağmur bahçeleri kurulduktan sonra özellikle de 
doğru bitkiler kullanıldığında düşük bakım gerektirir. 
Sulanması, biçilmesi ve gübrelenmesi gerekmez. 

Not:
Sulama yapılırken;
•Bir	kürek	veya	el		ile	sulamadan	önce	toprak	kontrol	edilerek		
toprağın üst yüzeyi kuru olduğu tespit edilmelidir.
•Bitkilerin	solgun	olup	olmadığı	ve	suya	 ihtiyaç	duyup	duy-
madığı kontrol edilmelidir.
•Bitki	köklerini	çürütebileceği	için	aşırı	su	kullanımından	ka-
çınılmalıdır. 
•Buharlaşmayı	azaltmak	için	sulama	sabah	erken	saatlerde	ya	
da akşam  yapılmalıdır.

İlk 1-3 yıl boyunca, çoğu bitki sağlıklı kök sistemlerine sahip 
olabilmek için kuru sezonlar boyunca derin sulamaya ihtiyaç 
duymaktadır.

•1.	Yıl:	 	Ekim	sırasında	ve	 sonraki	 ilk	hafta	bitkiler	her	gün	
ya da gün aşırı, dikimden sonraki ikinci haftadan sonra 
ise haftada 2 veya 3 kez gerekli görüldüğü taktirde sulama 
yapılabilir (Can suyu verildikten sonra, yağmur yağdığı zaman 
sulama yapılmaz).

•2.	Yıl:	 	Bitkilere	 	ve	yağış	miktarına	bağlı	olarak	her	1	 ila	3	
haftada bir sulanmalıdır,

•3.Yıl:	Uzun	 süreli	 kuraklıklar	 dışında	 bitkiler	 ya	minimum	
suya ihtiyaç duymakta ya da hiç duymamaktadırlar (Rain 
Garden Handbook for Western Washington, 2015).
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Şekil 57: Bitki bakımı (URL)



5.4. Yağmur Bahçesi Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Yağmur bahçeleri, yapı parsellerinden, yol kenarlarına ve parklara kadar farklı kullanım alanlarında 
çeşitli tip ve boyutlarda uygulanabilir. Yağmur bahçesi uygulamasının kişilerin kendileri tarafından 
gerçeklerştirildiği ve bitki üretimlerinin de kendilerince sağlandığı  takdirde, yağmur bahçesi maliyeti yok 
denecek kadar azdır.

Diğer taraftan, yağmur bahçesinin maliyetinin hesaplanmasında; su toplayan yüzeylerin yağmur 
bahçesine olan uzaklığı, yapılması planlanan bahçenin ebatları (en, boy, kazı derinliği), toprağın 
cinsi, malç tabakası ve kullanılacak bitki çeşitleri etkendir. Yağmur bahçesi uygulamasında 
seçilecek bitkilerin yerel bitki türlerinden seçilmesi hem maaliyeti düşürür hem de alanda bu 
bitkiler daha sağlıklı bir gelişim göstereceğinden bitki kayıplarının önüne geçilmiş olunur.

Yağmur bahçesinde kullanılacak malzemeler;
- Gübre
- Toprak
- Çakıl
- Su borusu (toplama ve tahliye) 
- Malç
- Bitki

 Yağmur bahçesinde yapılacak iş kalemleri:
- Toprağın eğiminin hesaplanması,
- Toprağı kazma ve doldurma,
- Yağmur suyu taşıma borusu temini ve döşeme,
-	Drenaj	borusu	temini	ve	döşeme	(isteğe	bağlı),
-	Çakıl	temini	ve	serilmesi	(drenaj	için),
- Bitkisel toprak karışımı temini ve serme,
- Malç malzemesi temini ve serilmesi,
- Bitki temini ve dikilmesidir.
 

 * 2019 yılı itibari ile yağmur bahçelerinin ana imalat kalemlerinin tamamı Bakanlığımız birim fiyat 
listelerinde yayımlanacaktır.
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