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ÖNSÖZ 
 

“Kent Ormancılığı”, teknik, idari, ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik 

boyutları olan ve çeşitli konuları içeren özel bir çalışma alanıdır. Bu 

nedenle, eseri kaleme alırken, mümkün olduğunca sadece kent 

ormancılığının teknik yönleri ve kültürel katkıları üzerinde durulmuştur. 

Bunu yaparken de, kuşkusuz, konu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında 

yayımlanmış çok sayıda bilimsel çalışmalardan ve ülkemiz koşullarına göre 

ortaya konulmuş yazılı özgün yaklaşımlardan da yararlanılmıştır. 

Ayrıca, eseri zenginleştirmek amacıyla, günümüze kadar ülkemizin birçok 

kentinde konuyla ilgili yaptığımız gözlem ve incelemelerden edindiğimiz 

bilgilerden de yararlanılmıştır. Bununla birlikte, konunun zenginliği ve 

halen bilimsel ortamlarda tartışılması nedeniyle, eserde kabul edilebilir 

nitelikte bazı eksiklerin ve yetersizliklerin olabileceği normal 

karşılanmalıdır. Buna karşın, gerek ülkemizde, gerekse dünyanın birçok 

ülkesinde önemi dolayısıyla güncel konular arasında haklı olarak yer alan 

kent ormancılığı konusu bilimsel ve uygulamaya dönük açılardan ele 

alınarak irdelenmiş ve konu kavramsal, teknik ve kültürel yaklaşımlarla 

tanıtılmaya çalışılmıştır.  

Böylece, kent ormancılığıyla doğrudan ve dolayısıyla ilgili kişi ve 

kurum/kuruluşların yanısıra, Üniversite önlisans, lisans ve lisansüstü 

programlarındaki öğrencilerin konu ile ilgili temel bilgilere kolayca 

ulaşması hedeflenmiştir.  

Eserin taslağını okuyan ve bizlerle bilgilerini paylaşarak zenginleşmesini 

sağlayan Sayın Prof. Dr. Güniz AKINCI KESİM, Sayın Prof. Dr. Şinasi 

AYDEMİR’e ve Sayın Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA’ya ve kitap basımı 

hazırlıklarında yardımcı olan Sayın Uzman Süleyman UYSAL’a teşekkür 

ederiz. 

Ayrıca kitabın basımı ve yayınlamasına destek veren, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Rektörlüğüne ve Üniversite Yayın Kurulu Başkanlığı Üyelerine 

şükranlarımızı sunarız. 

Eserin kent ormancılığına ilgi duyan ve bu konuda bilgi edinmek isteyen 

herkese yararlı olmasını dileriz. 

 

Eylül-2009     

Prof. Dr. Abdullah GEZER                                          Doç. Dr. Atila GÜL 

 



 

 4 

 

“Yeşili görmeyen gözler, renk zevkinden mahrumdur” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tabiata saygı, aklın vicdanıdır.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

 

 

“1925 yılında, 

“Ağaç ve su olmayan bir bozkır ortasına kurulan Başkent 

ANKARA’yı öyle ağaçlandırınız ki, kör bir insan dahi 

yeşillikler arasında olduğunu fark etsin” ifadesi ile  

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK,  

Bugünkü Atatürk Orman Çiftliği ile Yeşil Ankara’nın 

oluşumunda önemli bir rol oynayarak yıllar öncesinden 

“Kent Ormancılığı”nın önemini vurgulamıştır.   
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GİRİŞ 

Günümüzde yüksek çekim gücüne sahip kentler ve yerleşim alanlarının hızlı nüfus 

artışı ile birlikte ve konut, hizmet, ticari, eğitim, sanayi gibi çok sayıdaki sektörün 

ve ilgili aktörlerin çok yönlü talepleri, zahmetsiz ekonomik çıkar (rant) elde etme 

eğilimleri, vb. etkenler sağlıksız ve düzensiz kentleri ve kentleşmeyi ortaya 

çıkarmış ve çıkarmaktadır. Bunun sonucu olarak, mekanikleşen, yatay ve dikey 

yönde gelişen blok yapılaşmalar, yoğun araç trafiği, çevre kirliliği, görsel kirlilik, 

kalabalıklık, gürültü, doğal afetler, alt ve üst yapı yetersizlikleri, açık ve yeşil 

alanların tahrip edilmesi veya azaltılması, su kaynaklarının tahribatı veya aşırı 

kullanımı, vb. olumsuz faktörler sonucu kentin yaşam kalitesi her geçen gün 

azalmaktadır.  

Buna bağlı olarak, kentlerin peyzajı ve mekânları sürekli bozulmaktadır. Bunun 

sonucunda büyük kentler yaşanabilir olmaktan çıkarak, çekiciliğini büyük ölçüde 

yitirmektedir. Bu olgu, kent insanlarını çoğu zaman yaşamak zorunda kaldığı bu 

olumsuz koşullardan uzaklaştırarak, doğa ile bütünleşme isteği ve doğaya daha 

yakın olma taleplerini de ortaya çıkarmaktadır. 

Kentleşme eğilimleri ve faaliyetleri sonucu örneğin yollar, binalar, kaldırımlar, 

teknolojik araç ve gereçler, ısınma ve soğutma faaliyetleri, araç trafiği, yeşil 

alanların azalması gibi faktörler kentte ısı adası etkisinin oluşmasına neden 

olmaktadır. Bu durum atmosfere daha fazla CO2 salınımına yol açmaktadır.  

Bütün bu istenmeyen olumsuzluklarla yaşamak zorunda kalan kentli insanlar, artık 

temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla yetinmeyip, bu olumsuzluklardan uzaklaşmak, 

çeşitli zihinsel ve düşünsel rahatsızlıklara neden olan gerginliklerini gidermek 

amacıyla kent içi veya yakın çevresindeki doğal/ormanlık alanlara veya yeşil 

alanlara yönelmektedir. Bu alanlar, sadece anlık insan-doğa ilişkisinin gerçekleştiği 

yerler olmayıp, aynı zamanda bu ilişkinin sürekliliğini sağlayabilecek nitelik 

kazanmaktadır. 

Buna bağlı olarak da kentlerde yaşanan eğlence-dinlence gereksinimlerine karşılık, 

mevcut ve kullanılmaya elverişli açık ve yeşil alanlar ile yeşil doku elemanlarının 

nicelik ve nitelik bakımından yetersiz kalması, özellikle ağaç ve ormanların kent 

ekolojisine ve yaşam kalitesine sağladığı estetik ve işlevsel hizmet ve katkılara 

olan ihtiyacı gündeme getirmektedir. 

Bu amaçla gelişmiş ülkelerde küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda en 

önemli eylem stratejilerinden birisi CO2’in orman ekosistemi bünyesinde (bitki, ölü 

örtü ve toprakta) depolanmasıdır. Bu strateji genelde karbon depolama (carbon 

sequestration) olarak tanımlanmaktadır. Kent merkezlerinde CO2 salınımını 

azaltmak ve karbon depolama amacıyla kent ağaçları ve kent ormanları önemli bir 

konuma sahip bulunmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde 

de her kente bir kent ormanı tesis edilmesi  veya kentsel alanda ağaç sayısının 

artırılması hedeflenmektedir. 

Kentin uzun ömürlü doğal elemanları olarak kabul edilen ağaçlar ve ormanlardan 

beklenen çok yönlü hizmet ve katkıların sağlanabilmesi, bilimsel ve teknik ilkeler 

kapsamında uygun bir yönetim planına sahip olması ve uygulanmasına bağlı 

olmaktadır.  
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Kent ormancılığı yönetim planında, kuruluşlar arası eşgüdüm, görev alacak 

uzmanların belirlenmesi, parasal kaynak temini, insanların eğitimi, kentlerin 

yetişme ortamı koşullarına (iklim, toprak, denizden yükseklik, vb.) uygun türlerin 

seçimi (hem biyolojik hem de birbiriyle estetik uyum sağlayacak nitelikte olması), 

seçilen türlerin dikimi, bakımı ve korunması, eylem programları yer almaktadır. Bu 

kapsamda kentsel ağaç ve ormanlara yönelik bütüncül bir organizasyon ve 

stratejilerin oluşturulması ve bunun sürekliliği önemlilik arz etmektedir. 

Bu bağlamda kent ormancılığı, teknik ve bilimsel ölçekte disiplinlerarası ortak bir 

çalışma ile kent yönetimi ve politikası oluşturma çabası olarak algılanmakta ve 

yürütülmektedir. Yani kentin açık ve yeşil alan sistemleri içindeki ağaç, ağaç 

toplulukları ve ormanların özel ve bütüncül bir yönetimi ve politika oluşturma 

yaklaşımı olarak benimsenmektedir.  

Burada önemi vurgulanan kent ormancılığından beklenen ve özlenen çok yönlü 

hizmet ve katkıların sağlanması için, herşeyden önce, birey ve toplumun “Ağaç, 

Orman, Doğa, Yeşillik ve Yaşam” gibi olguların farkında olma, algılama, anlama, 

sevme, değer verme ve koruma bilincinin geliştirilmesi konuları öncelik olarak ele 

alınması gerekmektedir. Bu konuda “Kent Ormancılığı” önemli bir rol üstleneceği 

düşünülmektedir.  

Kent ormancılığının temel amacı, kentsel alanda  ağaç ve ormanların tüm görsel ve 

işlevsel hizmet ve katkılarından kent insanlarının ve kentsel alanın en üst düzeyde 

yararlanmasını sağlamaktır.  

Daha başka bir anlatımla, ağaç, ağaç toplulukları ve ormanlarının kent insanına, 

çevre-insan ilişkileri bağlamında sosyolojik, psikolojik, ekolojik, görsel ve 

eğlence-dinlenceye yönelik hizmet ve katkılar yapmasını sağlamak ve stratejiler 

geliştirmektir. Bu hizmet ve katkılar, mekâna güzellik katma, psikolojik etkileme 

ve rahatlatma, gölgeleme, kent iklimini iyileştirme, rüzgâr hızını azaltma, hava ve 

gürültü kirliliğini önleme, toprak-su koruma ve yaban hayatını geliştirme, vb. 

şeklinde görülebilmektedir.  

Bu görüşlerin ışığında, çok çeşitli konular içermesi ve konularının kapsamlı olması 

dolayısıyla, akademik ortamda henüz bilimsel tanımı konusunda ortak bir görüşe 

varılamamasına rağmen, kent ormancılığı ile ilgili güncel yaklaşımlar, konunun 

teknik boyutları ve sosyo kültürel katkılarının bu eserde bir araya getirilmesi 

öngörülmektedir. 

Eserde, ülkemiz koşullarında kent ormancılığı kavramının nasıl algılanacağı ve 

uygulanacağı konusunda bazı özgün bilimsel yaklaşımlar ve açılımlar getirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu yönleri ile eser, sadece peyzaj mimarlığı, ormancılık disiplini 

ve diğer ilgili disiplinlerin de yararlanabileceği yardımcı kaynak niteliğinde değil, 

aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine hatta kent 

insanına bir kılavuz görevi üstleneceği düşünülmektedir. 

Eser, ekleri ile birlikte “Kent Ormancılığının Tarihsel Gelişimi”, “Kent 

Ormancılığının Kavramsal Süreci ve Bazı Temel Kavramlarla İlişkisi”, “Kent 

Ağaçları ve Kent Ormanları”, “Kent Ormancılığı Yönetim Planlaması”, “Kentiçi 

ve Yakın Çevresinde Fidan Dikim ve Bakım Çalışmaları”, “Kentsel Alanda 

Kullanılacak Bazı Türlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları” olmak üzere 6 

bölümden oluşmaktadır. 
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 “Türkler, evinden önce bahçesini yapar, ağaç diker;  

Fransızlar ise yapı için önce ağaçları keserler” 

              Fransız mimar Le Corbusier (1910)  

1.1. Kentsel Mekânlarda Ağaçların Tarihsel Konumu 

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren başta gıda temini için tarımsal 

faaliyetlerin başlaması ve ilk toplu yerleşim alanlarının oluşturulması, ağaç 

yetiştirme ve kullanma eğilimlerinin de ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu 

bağlamda, Dirik (1997), insanların ağaçlara olan ilgi ve kullanışlarının var oluşları 

ile başladığını ve ağaçların insan ve toplum hayatında sembol olma, kutsallık, 

yararlanma, odun, meyve, gölge etkisi ve yaşam koşullarını iyileştirme gibi yönleri 

ile önem kazandığını ifade etmiştir.  

Grey ve Deneke (1986), Mısırlılar, Persler, Yunanlılar, Çinliler ve Romalıların 

ağaçlara büyük saygı gösterdiklerini, bazen de onlara taptıklarını belirtmiştir. Aynı 

yazarlar, ağaçların hem tapınakların çevresinde kutsal varlıklar olarak 

yetiştirdiklerini, hem de biçimsel bahçelerin oluşumunda estetik amaçlı 

kullanıldığını vurgulamıştır. Yine ilk uygarlıklarda ağaçların, heykeller ve yapıları 

tamamlayıcı birer tasarım elemanı olarak önemsendiğini, sembolik özellikleri ve 

verdikleri duygusal nitelik ile gölge ve rüzgâr perdesi olarak da toplumların 

yaşamlarında önemli rol oynadığını belirtmişlerdir. 

Tarih öncesi çeşitli uygarlıklarda ağaçların kullanımları veya algılanmaları 

konusunda çeşitli duvar çizimleri ve eski yazıtlardan elde edilen bilgilerde, 4000 

yıl önce eski Mısır’da ağaçların topraklı olarak bir yerden sökülüp bir başka yere 

de dikildiğine işaret edilmiştir (Chadwick, 1971).  

Mısır medeniyetinde, kümbetler içinde bulunan birçok boyalı resimden, bahçelerin 

hem rahatlama yeri, hem de asmaların, hurma ağaçlarının ve sebze bitkilerinin 

yetiştirildiği verimli yerler olarak, tipik “meyve-sebze bahçesi” özelliğinde 

kullanıldığı anlaşılmıştır. Buralara, dikdörtgen biçimindeki havuzların çevresinde 

uzun boylu ağaçların yanısıra, otsu bitkiler ve çalılar dikildiği görülmüştür. 

Bulunan kanıtlar arasında dikkate değer olanları Karnak’taki III. Tuthmasis 

Tapınağı duvarlarındaki boyalı resimlerdir. Mısır kültürüyle ilgili 256 farklı türü 

simgeleyen bu resimler, botanik çalışmasında kullanılmıştır. Bahçelerde en çok 

yetiştirilen bitkiler, Palmiye (Phoenix dactylifera L.), ılgın (Tamarix gallica L.), 

incir (Ficus carica L.), nar (Punica granatum L. ), zeytin (Olea spp.), badem 

(Prunus spp.) ve asma (Vitis spp) gibi fayda sunan süs bitkileri olmuştur. Eski 

Yunan uygarlığında bahçeler, sanatın gerçek bir göstergesi olarak kabul edilmiş, 

verimli ve işlevsel olarak nitelendirilmiştir. Bu sanatsal bahçelerin, Yunan 

dünyasında babadan oğula geçtiği, Odyssa’nın 7. kitabında açıklanmıştır. Söz 

konusu bahçeler, sebze-meyve bahçesi arasında bir karışımı sergilemiştir 

(Devecchi, 2004). 

Romalıların, ağaçların altında veya ağaçlardan doğduğuna inandıkları Tanrı altı ve 

insanüstü kabul edilen mabetleri, belli bir ağaç türüyle adlandırma alışkanlıkları 

bulunmaktaydı.  
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“Ağaç, Çiçek ve Yeşillik Medeniyettir”  

ATATÜRK  

2.1. Kent Ormancılığı Kavramının Tarihsel Gelişimi 

Kent ormancılığının kavramsal tanımlanma yönünden tarihsel gelişimi zaman 

dizini bakımından incelendiğinde, konuyla ilgili çeşitli kurumsal ve bireysel 

tanımlama örneklerine rastlamak mümkündür. Bu tarihsel süreçte; 

Kent ormancılığı deyiminin, ilk kez 1894 yılında, G. R. Cook tarafından 

Cambridge (Massachusetts) parklarıyla ilgili olarak hazırladığı yıllık raporunda 

kullanıldığı belirtilmiştir (Konijnendijk et al., , 2006). 1900'lü yılların başından beri 

Amerika Birleşik Devletlerinde orman mühendisleri ve ağaç bilimcileri 

(arboristler), kent ormanları ve ağaçlarının yönetimiyle ilgilenmelerine rağmen, 

1970'yıllarına kadar kent ormancılığı, ormancılık mesleği içinde yeterince yer 

bulamamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Orman Servisi (US Forest Service), 

1967 yılında teknik yardım, eğitim ve araştırmalara destek vermek amacıyla, kent 

ve toplum ormancılığı programı oluşturmuştur. Bu bağlamda da, 1970 yılında 

çevre ormancılık çalışmaları için Pinchot Enstitüsü kurulmuştur. Bu Enstitünün 

çalışma programında, “Çevresel ormancılık, ana kent (metropol) alanlarının içinde 

ve yakın çevresindeki bitki örtüsünün maddi ve manevi değerlerine insanların 

gereksinimi ve bu değerler ile olan yakın ilişkisi bulunan kaynak yönetimi konuları 

yer almıştır (Miller, 1997).  

Florida Parlamentosu 1971 yılında, ülke ormanları yasasına "Ağaçların ve bitki 

topluluklarının uygun kullanımı ile kent ve kent yakını alanlarda ilgi çekici ve 

sağlıklı bir çevrenin yaratılması için, bu alanların güzelliklerinin geliştirilmesi" 

ifadesini eklemiştir. 1971 yılında Carlozzi, kentsel bir toplum için kent 

ormancılığını basite indirgeyerek, "Ormancılığın bütünü, kent ormancılığıdır" 

şeklinde ifade etmiştir (Miller, 1997).  

Amerika Birleşik Devletleri’ (ABD) nde 1972 yılında kurulan “Kent Ormancılığı 

Çalışma Grubu”,  kent ormancılığının, ormancılığın özel bir dalıdır ve amacının da 

kent halkının psikolojik, sosyolojik ve ekonomik huzuru için ağaç yetiştirmek ve 

yönetmek olduğunu belirtmiştir.  

Grey and Deneke (1986) ile Haris et al., (1999), kent ormancılığına daha geniş bir 

bakış açısıyla, “Yönetsel kent havzası, yaban hayatı, açık hava rekreasyon 

olanakları, peyzaj tasarımı, yerel atıkların yeniden işlenmesi, genel ağaç bakımı, 

gelecekte odun hammadde üretimi gbi konuları içeren çok amaçlı yönetim 

sistemidir” şeklinde yaklaşım göstermiştir. 

Stewart (1974), kent ormancılığını, “İnsanların yoğun etkisinde kalan orman 

alanlarında, temel orman yönetim ilkelerinin uygulanmasıdır” şeklinde 

tanımlamıştır.  

Wenger (1984), kent ormancılığını. “Kentsel alanların içinde ve bitişiğinde olan 

kamusal ve özel ağaçlık alanların yönetimidir” şeklinde betimlemiştir. 
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Ağaç, geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür. Doğayı, sabrı ve yaşamdan zevk 

almayı öğretir. 
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“Kıyamet Kopsada Elinizdeki Fidanı Dikiniz” 

Hadis 

3. Kent Ağaçları ve Kent Ormanları   

Kent ormancılığı kavram ve içerik olarak incelendiğinde kent içindeki ağaç, ağaç 

toplulukları ve orman ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda kentsel açık 

ve yeşil alan sistemleri içinde yer alan bu olguların kent ormancılığı kapsamında 

özel ve bütüncül bir yönetimi ve politika oluşturulması için kavramsal ve 

kullanımına yönelik temel konuların açıklanmasında yarar bulunmaktadır. 

3.1. Kent Ağaçları ve Yararları  

Ağaç kelimesi genel olarak “Tomurcuk, dal, sürgün, yaprak, üreme organlarından 

oluşan bağımsız bir taca, bir gövde ve kök sistemi ile en az 3 m boya ve en az 10 

cm göğüs çapına sahip olan, normalde toprak yüzeyinden en az 1 m yüksekliğe 

kadar tek gövdeli olan uzun ömürlü odunsu bitkiler” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Gül, 2006) (Ek 1). Buna tanıma göre ağaçları boylarına göre;   

Kısa boylu ağaçlar; 3 m ile 7 m arasında tek gövde üzerinde taçlanmış ağaçlar,  

Boylu ağaçlar; 7m ile 20 m arasında olan ağaçlar.  

Uzun boylu ağaçlar; 20-50 m arasında boy yapan ağaçlar, 

Çok uzun boylu ağaçlar; (Dev Ağaçlar) 50 m den fazla olan ağaçlar şeklinde 

gruplandırmak mümkündür.  

Öte yandan, ağaçlar büyüme şekline göre monopodial ve simpodial olarak da 

adlandırılabilir (Yaltırık ve Efe, 2000). Bunlar; 

 Monopodial ağaçlar: Boy büyümesi üst tomurcuk faaliyeti ile sağlanan 

ağaçlara monopodial ağaçlar denir. Gymnospermae taksasının çoğu 

monopodial’dır. Örneğin, göknarlar (Abies spp., doğu ladini (Picea 

orientalis (L.) Link.), çamlar (Pinus spp.), Toros sediri (Cedrus libani A. 

Rich), kavaklar (Populus spp.), kayınlar (Fagus spp.), meşeler (Quercus 

spp.) ve akçaağaçlar (Acer spp.) vb monopodialdir.  

 Simpodial ağaçlar: Boy büyümesini uç tomurcuğa en yakın olan 

tomurcukla gerçekleşen ağaçlara da simpodial ağaç denir. Örneğin 

Karaağaçlar (Ulmus spp.), huşlar (Betula spp.), ıhlamurlar (Tilia spp.) ve 

gürgenler (Carpinus spp.) vb. simpodialdir. 

Ağaçlar, genel olarak doğal kara ekosistemlerinin ve özellikle orman 

ekosistemlerinin egemen (baskın) elemanlarıdır. Ağaçlar, yalnızca topraktan su ve 

mineral maddeleri, havadan da karbondioksiti almak, organik madde üretmek, 

havaya oksijen vermek, canlılara besin, barınak ve üreme olanakları sağlamak vb 

yaşamsal işlevleri yerine getirmekle kalmamakta, aynı zamanda çevrelerindeki 

canlı ve cansız tüm varlıklarla karşılıklı olarak birebir ilişki ve etkileşimde 

bulunarak ekosistemine büyük katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, ağaçlar içinde 

bulundukları her ekosistem için vazgeçilmez elemanlar olarak kabul edilmektedir.  
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“Doğal peyzajın eşsiz güzellikleri ve tasarımı,  

İnsan eseri tasarımların temel ilham ve hayranlık kaynağıdır.” 

Atila GÜL 

 

4. Kent Ormancılığı Yönetim Planı 

Günümüzde kentsel alandaki kent ağaçları ve ormanlarının çok yönlü hizmet ve 

katkılarının sağlanabilmesi için bütüncül ve bilinçli yönetim planlarının 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bölümde, kent ormancılığının kent planı ile 

olan ilişkisi, kent ağaçları ve kent ormanları yönetim planına yönelik konularda 

olası bazı yaklaşımlar önerilmektedir.  

4.1. Kent Planı ve Kent Ormancılığı İlişkisi  

Dünya ölçeğinde kentlerdeki nüfus artışı ile birlikte plansız ve/veya planlı 

kentleşme çabaları ve uygulamaları sonucunda hızla çoğalan çarpık ve yanlış 

yatay/dikey yapılaşmalar, kent ekosistemini ve buna bağlı olarak mevcut kentsel 

yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.  

Türkiye, özellikle son 30 yılda hızlı ve gerekli bir altyapıdan yoksun çarpık bir 

kentleşme sürecindedir. 1965-1975 yılları arasında Türkiye, batı ülkeleri arasında 

hem nüfus artış hızı, hem kentleşmede birinci sırada yer almıştır. Bu dönemde 

ülkenin nüfusu %25 oranında artarken, kentleşme hızı bunun iki katı yani %51 

olmuştur. Kırsal alanlardan devamlı göç eden insanlar, özellikle büyük 

kentlerimizin her yıl %8 oranında büyümesine neden olmaktadır. Günümüzde 

büyük boyutlara ulaşan çevre ve sağlık sorunları nedeniyle, özellikle oldukça fazla 

nüfusu barındıran kentlerimizde, önemli oranlarda ekolojik ve estetik ortam 

yaratmak ve kentsel yaşam kalitesini artırmak zorunluluk haline gelmektedir.  

Türkiye’de artan hızlı kentleşmeyle birlikte yanlış arazi kullanımı, düzensiz 

yapılaşma, hava kirliliği, doğal dengenin bozulması, vb çok sayıdaki etkenler kent 

insanının açık ve yeşil alanlara özellikle doğal ortama özlem duymasına yol açtığı 

bilinmektedir.  

Türkiye’nin taraf olduğu ve 1992 yılında imzalanan “Uluslararası Çevre 

Sözleşmesi” içinde yer alan “Strasbourg Avrupa Kentsel Şartında”; kentlerde doğa 

koruma alanlarının kurulması ve bitki kullanımının geliştirilmesi, açık ve yeşil 

alanların planlanması konularının benimsendiği görülmektedir.  

Kentsel açık ve yeşil alanların nitelik ve nicelik olarak yetersiz kalması veya 

sürekli elden çıkarılması, özellikle imar planlarının eksiklikleri, yetersizlikleri, 

imar planlarına uymama alışkanlığı, rant sağlama, vb olay ve eylemlerin bütüncül 

bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşın kent içi ve çevresinde farklı 

birimler veya kişiler tarafından ağaçlandırma çalışmaları yapılmakta ancak bu 

çalışmalar, gelecekte sağlayacağı roller dikkate alınmadığından estetik ve işlevsel 

açıdan uygun olmayan sonuçlara neden olabilmektedir. 

Türkiye’de kentsel planlama uygulamaları, 3 Mayıs 1985 tarihli 3194 sayılı İmar 

Kanunu ve Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.  
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ekonomik başarı sağlamak en iyimser ifadeyle rastlantılara bağlıdır.” 
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5.1. Kentiçi ve Yakın Çevresi Ağaçlandırma Çalışmaları 

Geniş anlamda ağaçlandırmanın amacı, ülkenin odun hammaddesine olan 

ihtiyacını karşılamak, çeşitli nedenlere bağlı olarak verimsiz orman alanlarını 

verimli hale getirmek, toprak koruma ve bozulan su rejimini düzenlemek, 

insanların temel ihtiyacı olan işlevsel ve estetik değerler yaratmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda yapılan ağaçlandırma, orman rejimi içinde çeşitli nedenlerle oluşan 

boş alanlar, kendisinden beklenilen yararları veremeyecek duruma getirilmiş olan 

verimsiz orman alanları ile orman rejimi dışında kalan hazine, özel ve tüzel kişilere 

ait sahaların yetişme ortamı koşullarına uygun tür/türlerin veya bunların uygun 

orijinlerini kullanarak tohum ekimi/fidan dikimi yoluyla yeni orman nesillerinin 

tesisini hedeflemektedir.  

Kentlerde ve yakın çevrelerinde daha önceki yıllarda yapılmış ve tohum 

ekimi/fidan dikimi ile yapılacak ağaçlandırmaların amacı, odun hammaddesi 

girdilerinden çok, gelecekte kent insanlarına  çok yönlü hizmet ve katkılar (estetik, 

ekolojik, sağlık, psikolojik, rekreasyonel, sosyal ve kültürel, bilimsel, eğitsel,  vb.) 

sağlamaktır. Bu nedenle kent içi ve yakın çevresinde ağaçlandırma çalışmalarının 

planlama ve yönetim anlamında kırsal alan ağaçlandırma çalışmalarından teknik ve 

yönetsel yönleri bakımından kimi farklılıkları bulunmaktadır.  

Bu görüşlerin ışığında ve konunun çok boyutlu olduğu dikkate alınarak, burada 

sadece kentiçi ve yakın çevresinde yapılacak çalışmalar kapsamında olmak üzere, 

amaca uygun tür/türlerin seçimi, arazi hazırlığı, dikim ve bakım tekniği konuları 

üzerinde durulması uygun görülmektedir.  

5.1.1. Uygun Tür/Türlerin Seçimi 

Ağaçlandırılacak alanlar, ister kırsal ormancılık kapsamındaki uygulamalar için 

olsun, ister kentiçi ve çevresi ormancılığı için olsun, uygun tür/türler veya bunlara 

ait uygun orijinlerin seçimi ve kullanımı, ekim/dikim yoluyla kurulacak 

ağaçlandırma alanlarının gelecekteki biyolojik başarısını ve çok yönlü amaç ve 

hedeflerini önemli derecede etkileyecektir. Söz konusu yapılan veya yapılacak olan 

fidan dikim çalışmaları, gelecekte belki de kent ormanı, yeşil kuşak, koruluk, kent 

parkı, mezarlık ya da farklı amaçları sağlamaya yönelik olarak şekillenebilecektir.  

Kent içinde ve yakın çevresinde yapılacak dikim çalışmalarında uygun koşullar 

oluşturmak, özellikle toprak yapısı, sulama, gübreleme ve koruma gibi teknik 

açıdan önemli kolaylıklar ve müdahalelerin yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

Ancak geniş arazilerde mevcut toprak yapısı içinde yapılacak dikimlerde, sulama, 

gübreleme ve bakım imkanların bulunmaması durumunda dikim çalışmalarının 

daha teknik ve ilgili uzman önderliğinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir 

alana uygun tür/türlerin veya bunlara ait orijinlerin tespitinde, ağaçlandırılacak 

alan/alanların türün doğal yayılış alanları içinde/dışında olup olmadığına göre karar 

verilmesi gerekmektedir. Çünkü, kentlerimiz genel olarak, orman rejimi dışında 

bulunmaktadır. Bir başka ifade ile, tür/türler kendi doğal sınırları dışında 

kullanılacaklarından, bu türlerin seçiminde yabancı tür seçim kuralları geçerli 

olmalıdır (Şekil 5.1.). 
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6. BÖLÜM 
 

 

 

 

KENTSEL ALANLARDA 

KULLANILABİLECEK 

BAZI AĞAÇ TÜRLERİNİN  

ÖZELLİKLERİ  

VE  

KULLANIM ALANLARI 
 

 

 

 

Doç. Dr Atila GÜL 

Prof. Dr. Abdullah GEZER 

Yrd. Doç. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ 

 

 

 
“Çevrenin korunabilmesi için ekoloji ile ilgili yasalara ihtiyaç vardır.” 

Peter Drucker 



 

 212 

6. Kent Ormancılığında Kullanılacak Ağaçların Bazı Özellikleri ve 

Kullanım Alanları 

 

Kent Ormancılığında kullanılabilecek yerli ve yabancı ağaç türlerinin bazı 

özellikleri ve kullanım alanları Çizelge 6.1. ve 6.2. de verilmiştir. Bu çizelgeler için 

yardımcı anahtar Çizelge 6a, 6b ve 6c’ de açıklanmıştır. 

Çizelge 6a. Geniş yapraklı ağaçlar için sütun başlıkları  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Çizelgedeki Sütun Başlıkları 
1 Latince Adı 

2 Türkçe Adı 

3 Familyası 

4 Boyu (m) 

5 Taç Çapı (m) 

6 Sonbaharda Yap. Döken/  

7 Yaprak Rengi 

8 Sonbahar  yaprak rengi   

9 Çiçek Rengi 

10 Çiçek Açma Zamanı 

11 Toprak  

12 Işık 

13 Hava Kirliliğine Dayanıklılık  

14 Kuraklığa Dayanıklılık  

15 Tuzluluğa Dayanıklılık  

16 Soğuğa ve Dona Dayanıklılık  

17 Rüzgara  Dayanıklılık  

18 Budamaya Dayanıklılık 

19 Konut-Toplu Konut Bahçeleri 

20 Park (Soliter/Grup) 

21 Yerleşke (Kampus) 

22 Sanayi Tesisi 

23 Meydan 

24 Hastane 

25 Yol Ağaçlandırması 

26 Orta kaldırım (Refüj) 

27 Kent Ormanı ve Kent Koruluğu 

28 Çit 

29 Rüzgar perdesi 

30 Çöp Depolama Alanı 

31 Mezarlık 

32 Tek kullanım (Soliter) 

33 Diğer Özellikler 
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Çizelge 6b. İğne yapraklı ağaçlar  için sütun başlıkları  

 

No Çizelgedeki Sütun Başlıkları 
1 Latince Adı 

2 Türkçe Adı 

3 Familyası 

4 Boyu (m) 

5 Taç Çapı (m) 

6 Sonbaharda Yap. Döken/  

7 Yaprak Rengi 

8 Toprak 

9 Işık 

10 Hava Kirliliğine Dayanıklılık  

11 Kuraklığa Dayanıklılık  

12 Tuzluluğa Dayanıklılık  

13 Soğuğa ve Dona Dayanıklılık  

14 Rüzgara  Dayanıklılık  

15 Konut-Toplu Konut Bahçeleri 

16 Park (Soliter/Grup) 

17 Yerleşke 

18 Sanayi Tesisi 

19 Meydan 

20 Hastane 

21 Yol Ağaçlandırması 

22 Orta kaldırım (Refüj) 

23 Kent Ormanı ve Kent Koruluğu 

24 Çit 

25 Rüzgar perdesi 

26 Çöp Depolama Alanı 

27 Mezarlık 

28 Tek kullanım (Soliter) 

29 Diğer Özellikler 
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Çizelge 6c.  Yardımcı anahtar 

 
Toprak İstekleri 

 

1: Derin,  

2: Hafif,  

3: Kuru, 

4: Nemli,  

5: Sığ taşlı,  

6: Kireçli,  

7: Alkali  

8:Balçıklı  

9: Kumlu 

10: Kalkerli 

Çiçek Rengi: 

 

PB: Pembemsi beyaz 

YS: Yeşilimsi Sarı 

S: Sarı 

SY: Sarımsı Yeşil  

AK: Açık Kırmızı 

AP: Açık Pembe 

Y: Yeşilimsi 

E: Eflatun veya erguvan 

AE: Açık eflatun veya erguvan  

P: Pembe 

SB: Sarımsı beyaz 

M: Mavi 

Mr: Mor 

KS: Koyu Sarı 

BP: Beyazımsı pembe 
 

Çiçek Açma Zamanı: 

 

O: Ocak  

Ş: Şubat 

Mr: Mart 

N: Nisan 

M: Mayıs 

H: Haziran 

T: Temmuz 

A: Ağustos 

E: Eylül 

Ek: Ekim 

K: Kasım 

Ar: Aralık  
 

Yaprak Rengi : 

 

KY: Koyu Yeşil  

Y: Yeşil  

PY: Parlak Yeşil  

GY Grimsi yeşil 

AY: Açık Yeşil  

SY: Sarımsı yeşil  

MY: Mavimsi Yeşil  

K: Kırmızı 

B: Bordo 

SE: Sarıesmer 

ZY: Zeytin yeşili  

KH: Kahverengi 

MG: Mavimsi Gri 

BS: Beyazımsı sarı 

T:Turuncu 

MB: Mavimsi 

Beyaz 
 

Sonbahar Yaprak Rengi: 

 

KK: Koyu Kırmızı 

SK: Sarı Kırmızı 

K: Kırmızı 

S: Sarı 

Kh: Kahverengi 

AS: Altın Sarısı 

SKH: Sarımsı kahverengi 
 

Işık İsteği: 

 

I: Işık 

YG: Yarı Gölge 

G: Gölge  
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