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ÖZET 

Kent Ormanciligi; “kent içi ve çevresinde dogal ve suni olarak tesis edilmis agaç, 

agaç gruplari ve ormanlarin planlama, tasarim, tesisi, koruma ve yönetim islemlerini 

gerçeklestiren özel ormancilik disiplinidir” seklinde ifade edilmektedir. Bu tanim 

içinde, kent içi açik-yesil alanlarda yer alan agaç ve agaç topluluklari, kent 

koruluklari, kent ormanlari ve degisik amaçlarla tesis edilen yesil kusak agaçlamalari 

yer alabilmektedir. Kent ormanciligi uygulamalarinin yapildigi ülkelerde geleneksel 

ormancilik anlayisindan farkli olarak, çok amaçli bir yönetim anlayisini gündeme 

getirmistir. Bu konuda orman mühendisligi disiplini genellikle önemli bir sorumluluk 

almakla birlikte basta peyzaj mimarlari ve hortikültüristler olmak üzere sosyologlar, 

sehir plancilari ve diger disiplinlerle yakin iliski içindedir. 

Bu çalismada, Ülkemizde yeni gündeme giren ve önemi anlasilan “kent ormanciligi” 

kavraminin tanimi, amaçlari, önemi, tarihi, çalisma alanlari, yönetimi ve planlanmasi 

ile ilgili konular ortaya konuldu. Bu kapsamda, Isparta kentinde yapilan çalismalarin 

bilimsel ve teknik esaslara uygunlugu arastirildi ve irdelendi. Kent ormanciligi 

çalismalarinda kullanilabilecek agaç türleri önerildi. Ayrica kent halkina (n=400) ve 

uzmanlara (n=53) uygulanan anketlerle konu ile ilgili talep ve düsünceler ortaya 

konuldu ve irdelendi. 

Sonuç olarak, Isparta kentinde mevcut kent ormanciligi çalismalarinda, planlama, 

tasarim, uygulama ve yönetim asamasinda pek çok sorunlarin oldugu belirlendi. 

Özellikle kentsel agaçlarin projelendirilmemesi, yanlis agaç türü ve yer seçimi, agaç 

ve mekan iliskilerinin dikkate alinmamasi, bakim ve onarim çalismalarinin eksikligi 

gibi olumsuzluklar sonucu yeterli düzeyde estetik ve islevsel bir 

özellikgöstermemektedir. Kent agaçlari, kentin en önemli dogal unsurlardir. Uzun 

yillar kentsel mekanlarla birlikte yasayabilmesi ve gelecekte estetik ve islevsel 

katkilar saglayabilmesi için amaca uygun sürdürülebilir planlama ve yönetimin 

gerçeklestirilmesi ile mümkündür. Bunun için kent ormanciligi çalismalarinin açik 

yesil alan sistemleri kapsaminda bilimsel ve teknik ilke ve prensipler dogrultusunda 

yapilmasi büyük önem tasimaktadir.  

ANAHTAR KELIMELER: Isparta kenti, Kent ormanciligi, Açik-yesil alanlar. 
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ABSTRACT 

Urban forestry can be defined as ‘planning, construction, preservation and 

management of areas that include group of trees and forest which have come out 

naturally or artificially in cities’. This definition includes tree groups, stands, urban 

forests and specifically constructed green strips in cities. Managements and 

constructions of urban forests are different from traditional forestry practices. For 

that reason, urban forestry practices have close relations with not only Forest 

Engineers, but also Landscape Architects, Horticulturists, Sociologists, City 

Planners, etc. 

In this study, urban forestry which has become a new and important topic for our 

country, and its concepts, aims, history, working areas, planning and management 

were tried to put forward. For that reason, city of Isparta was chosen and studied for 

urban forestry practices in both technically and scientifically. Furthermore, two 

questionnaire surveys were carried out among experts (n= 53) and residents (n= 400) 

of Isparta in order to find out their attitudes towards urban forests and urban forestry 

practices in the city. 

This study revealed that urban forestry practices in Isparta have many problems 

regarding site and species selection, tree-site relations and aesthetic versus functional 

use of trees. As trees in the city are one of the most important elements, relationship 

of tree species and construction elements should carefully be considered for 

successful and sustainable planning and management of urban forests in Isparta. As a 

result, urban forestry practices should be carried out under technical and scientific 

principles in open green area systems. 

KEYWORDS: City of Isparta, urban forestry, open-green areas. 
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1. GIRIS 

Teknoloji ve sanayinin 20yy’da hizli bir sekilde ilerlemesi sonucu toplumsal yasam, 

büyük ölçekte degismekte ve gelismektedir. Bu degisim ve gelisimin olumlu olmasi 

beklenirken genelde olumsuz sonuçlar dogurmaktadir. Özellikle çarpik ve düzensiz 

kentlesme, asiri nüfus artisi, rant ekonomisi, doganin sorumsuzca sürekli 

sömürülmesi gibi etkenler, basta ormanlar olmak üzere mevcut dogal kaynaklarin 

yok edilmesi, biyolojik çesitliligin azalmasi, ozon tabakasinin incelmesi ve çevresel 

kirlilik gibi pek çok olumsuzluklari da beraberinde getirmektedir.  

Kalkinma amaciyla yapilan etkinlikler ve bunlarin sonucu olarak ortaya çikan kentsel 

yasam biçimi nasil çevreyi etkiliyorsa çevre kosullari da ekonomik kalkinma 

kosullarini ve yasama biçimini ayni ölçüde etkilemektedir (Uyanik ve Küçükkaya, 

1999). 

Dünya genelinde, 1972 de kent nüfusu toplam nüfusun sadece 1/3 ünü olustururken, 

bu oranin 2007 yilinda %50 ye, 2050 yilinda da %65’e ulasacagi öngörülmektedir. 

Ülkemizde de 1950 yillarinda baslayan sanayilesmeye paralel olarak, sosyo-

ekonomik ve kültürel gelismeler dogrultusunda kentlesme olgusunun giderek 

yogunlastigi gözlemlenmektedir. Ikinci Dünya Savasi sirasinda ülke nüfusunun 

yaklasik %18.3’ü kentlerde yasarken, bu oran 1997 yilinda %60, 2000 yilinda ise 

%65’lere ulasmaktadir (Gül, 2002). 

Uygarlik tarihinin baslangiç noktasi olarak kabul edilen kentsel mekanlar, insanlarin 

toplu yasama içgüdüleri veya sosyallesme egilimlerinin ortaya koydugu bir yasam 

biçimi olmaktadir. Bir kentin genel karakterini, mimari yapilar, açik-yesil alanlar ve 

bunlarin birbirleriyle olan organizasyonu ve bütünlügü tayin eder. Bu karakter 

üzerinde, o kentte yasayan insanlarin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel özellikleri 

ve birbirleriyle olan etkilesimleri önemli rol oynamaktadir. Kentsel mekanda, açik 

yesil alanlar genelde bir bütünlük içinde veya büyüklü-küçüklü daginik alanlar 

seklinde yer alabilmektedir. Bu nedenle açik-yesil alanlar, kentin fiziksel yapisini 

ortaya koyan ve biçimlendiren temel alan kavramlarindan birisi olup, diger alan 

kullanimlarini bütünlestiren bir denge unsuru niteliginde olmaktadir. Açik-yesil 

alanlar, insan ile doga arasindaki bozulan iliskiyi dengelenmesinde ve kentsel yasam 
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kosullarinin iyilestirilmesinde önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle gelismis 

ülkelerde açik-yesil alanlarin nitelik ve nicelikleri, medeniyetin ve yasam kalitesinin 

bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda pek çok gelismis ülke, 

insanlarin ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarini göz önünde bulundurarak insan yasami için 

uygun kent mekani veya ekolojisini planlama ve olusturma çabasina 

yönelmektedirler (Gül, 2002). 

Ülkemizdeki kent nüfusunun hizli artisi, sosyal, ekonomik, politik ve kültürel 

kosullar sonucu kentlerimizde yik ve yap eylemi ile birlikte çok katli yapilarin 

artmasi, yeni yerlesim ve sanayi alanlarinin yogun bir sekilde eklenmesi, gibi 

nedenler açik-yesil alanlarin yatay ve düsey yönde giderek azalmasina yol 

açmaktadir. Özellikle hizli, düzensiz ve çarpik kentlesme egilimi, ekolojik temele 

dayanmayan planlama ve uygulamalar, pek çok sorunu da beraberinde getirmekte, 

insan sagligini ve yasam kalitesini ciddi sekilde olumsuz etkilemektedir. Böyle bir 

yapiya sahip kentler, insanlari dogal ortamdan uzaklastirmakta, monotonlastirmakta 

ve insan biyolojisini olumsuz etkilemektedir (Gül, 2002). 

Ülkemiz kentlerinde kisi basina düsen açik-yesil alan miktari gelismis ülkelerle 

karsilastirildiginda çok düsük düzeylerde bulunmaktadir. “3194 sayili Imar 

Kanunu’nun 1999 yilinda çikarilan 23804 sayili yeni yönetmelige göre, belediye olan 

yerlerde nüfus ne olursa olsun kisi basina aktif-yesil alan miktari (park, çocuk 

bahçesi ve oyun alanlarinin toplami) 10m² olarak belirlenmistir. Ancak Türkiye’deki 

kentlerde ortalama kisi basina 1.2m² açik-yesil alan düsmektedir. Örnegin Ankara 

kent ölçeginde 2.2m², Istanbul’da 1m², Izmir’de 2.3m², Eskisehir’de 1.2m²’dir. 

Isparta kentinde kisi basina düsen aktif yesil alan miktari 3m²’dir. Buna karsin 

Amerika’da kent düzeyinde yesil alan normu, genelde kent yogunlugu 250kisi/ha 

olmasi kosuluyla kisi basina 40m² kabul edilmektedir. New York, Paris, Kopenhag 

gibi kentlerde kisi basina 40m² den fazladir (Gül, 2002).  

Kentsel açik yesil alan planlamasi ve uygulamalarinda, odunsu taksonlarin özellikle 

de kent içi ve çevresindeki agaç, agaç topluluklari ve ormanlarin önemi ve degeri her 

geçen gün artmaktadir. 
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Kentsel açik yesil alan planlamasi ve uygulamalarinda, özellikle agaçlar önemli bir 

yer teskil etmektedir. Kent agaçlari, suni kentsel mekanlarin en önemli dogal ve 

dominant elementi olarak, tek, küme, grup ve hatta orman formasyonu içinde yer 

alabilmektedir. Kent agaçlarinin, estetik, ekolojik, psikolojik, ekonomik, bilimsel ve 

egitsel anlamda sagladigi yararlar ile yasam kalitesinin yükseltilmesinde önemli rolü 

bulunmaktadir (Gül, 2002). 

Kentsel alanlarda en önemli dogal elementi olan agaç veya ormanlarin çok yönlü 

kolektif ve kültürel hizmetler sunmasi ve her seyden önce kentleri yasanilabilir 

mekan hale getirmesindeki rolü, gelisen toplumlarda “Kent Ormanciligi” kavramini 

ortaya çikarmistir. Bu kapsamda, kentsel mekanlarda kullanilan agaçlar, açik yesil 

alan sistemleri (open-greenspace), agaç kültürü (arborikültür=arboriculture), bahçe 

kültürü (hortikültür=horticulture) ve günümüzde önemi giderek artan kent 

ormanciligi (urban forestry) gibi farkli disiplin ve çalisma konulari içinde yer 

almaktadir (Gül ve Serin, 2004). 

Kent ormanciligi kavrami, ilk defa 1965 de Toronto üniversitesinde gündeme gelmis 

ve Amerikali Prof. Dr. J. W. ANDRESEN tarafindan kullanilmistir. Bu kavram, 

ülkemizde son yillarda önem kazanmis ve benimsenmis olmasina ragmen henüz 

bilimsel ve yasal tanimi yapilmamistir.  

ABD’de Ormancilar Cemiyeti (The Society of American Foresters) tarafindan 1972 

kurulan “Kent Ormanciligi Çalisma Grubuna” göre Kent Ormanciligi, “ormanciligin 

spesifik bir dalidir ve amaci ise, kent halkinin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik 

huzuru için mevcut ve potansiyel olarak katki saglamak amaciyla agaç yetistirmek ve 

yönetmektir.” Bunun yani sira kent içi ve çevresindeki agaçlar ve diger bitkilerin 

sagladigi bu islevlerin dogasinda kent halkini detayli bir sekilde egitmek islevi de 

bulunmaktadir (Miller, 1997). 

Ülkemizde kent ormanciligi kavraminin yasal ve bilimsel tanimi ve içerigi 

konusunda henüz bir uzlasma saglanmis degildir. Bu nedenle bu çalismada, yerli ve 

yabanci kaynaklar çerçevesinde kent ormanciligi kavraminin tanimi, özellikleri, 

yararlari, çalisma alanlari, planlama ve yönetim teknigi ortaya konularak tartismaya 

açildi. Bu kapsamda, Isparta kenti içi ve çevresinde yapilan kent ormanciligi 
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çalismalari incelendi ve irdelendi. Ayrica Isparta kent halki ve konunun uzmanlariyla 

birebir yapilan anket sonuçlari dogrultusunda, kent ormanciligi konusundaki 

bilgileri, talepleri ve egilimleri ortaya konuldu ve irdelendi. Elde edilen tüm bulgular 

dogrultusunda bazi sonuç ve öneriler gelistirildi. 

1.1. Kent Ormanciligi Kavrami  

Kent: Kent sözcügü devamli olarak medeniyet ile es anlamli olarak kullanilmistir. 

Bu anlamda medeniyetin kentlesmeyle geldigini ve varoldugunu söylemek, genel bir 

kanidir. Latin kökenli dillerde medeniyet anlamina gelen ‘civilization’ kent anlamina 

gelen ‘civitas’ sözcügünden türemistir. Bu özellik sadece bati kültürlerinde 

görülmemektedir. Arap kültüründe de medeniyet uygarlik anlamina gelmektedir ve 

bir kent ismi olan Medine sözcügünden türetilmistir (Ulusoy ve Vural, 2001). 

Sürekli toplumsal gelisme içinde bulunan ve toplumun yerlesme, barinma, gidis-

gelis, çalisma, dinlenme, eglenme gibi gereksinimlerinin karsilandigi, pek az 

kimsenin tarimsal ugrasilarda bulundugu, köylere bakarak nüfus yönünden daha 

yogun olan küçük komsuluk birimlerinden olusan yerlesme birimleridir (Kirzioglu,  

1995).  

Aslanboga’ya (2001) göre, nüfus yogunlugu, nüfusu ve kapladigi alan belirli 

büyüklügü asan, ekonomik etkinliklerin yogun oldugu yerlesmelerdir. Bununla 

birlikte kent taniminda, nüfus tek basina bir ölçüt degildir. Deniz kiyisinda kurulmus 

liman kentleri, bir kaplica kaynagi çevresine, göl kiyisina veya dag yamacina 

kurulmus dinlence ve eglence merkezleri kent sayildigi gibi, sanayi üretiminin 

yogunlastigi sanayi kentleri, yüksekokul ve üniversitelerin bulundugu üniversite 

kentleri de nüfus yogunlugu yada alana bakilmaksizin kent olarak tanimlamaktadir 

(Küçük, 2002).  

Suher’e (1995) göre, bir yerlesme türü, yerel yönetime sahip yasal bir birim, 

çevresine bakarak bir merkez olusturan, topluma dagitma merkezi olan tarim disi 

faaliyetlerin yogunlastigi, tarimsal ve tarim disi faaliyetlerin kontrol yeri ve bu 

baglamda da örgütlenme ve uzmanlasma ile belirlenen özgün bir kentsel yasama 

sahip olan ve tercih edilen bir yerlesme türü olarak tanimlamistir (Uslu, 1996).  
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Kentler yalnizca insanlarin barindiklari yerlerden olusmayip, toplu yasam sonucu 

ortaya çikan, kisisel yada toplumsal gereksinimlerin ve eylemlerin gerçeklestirildigi 

yapilarin disindaki alanlari da kapsamaktadir. Kentsel mekan, yapilarin sagladigi üç 

boyutlu özelliginin yani sira ekonomik, sosyal, politik, kültürel, dinsel vb. beseri 

eylemlerle de çok boyutlu bir özellik kazanmaktadir. Yapilarin yüzeyleri, meydanlar, 

yollar, parklar, tekil yada grup olarak tarihsel yapilar ile kentsel mekan ayrinti 

kazanmaktadir (Altinçekiç ve Kart, 2000). 

Kent, kentsel yasamin olustugu ve insan yapisi çevrenin dogal çevreye egemen 

kilindigi bir ortamdir. Insan yapisi çevre, doganin fiziksel yapisinin insan tarafindan 

düzenlenmesi ve böylece yaratilan fiziksel ortamin giderek dogaya egemen 

olmasidir. Ancak bu ölçütü gerçeklestiren her yerlesim biriminin kent olamayacagi 

açik bir gerçektir (Bayraktar ve Babekoglu, 1995). 

Kentlesme: Sanayilesme ve ekonomik gelismeye bagli olarak kent sayisinin artmasi 

ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doguran, toplum yapisinda, artan oranda 

örgütlesme, is bölümü ve uzmanlasma yaratan, insan davranis ve iliskilerinde 

kentlere özgü degisikliklere yol açan bir nüfus birikimi sürecidir. Kentlesme 

hareketleri ekonomik, teknolojik, siyasal ve kültürel gelismeler ve birbirleriyle siki 

iliskiler sonucu ortaya çikmaktadir (Keles, 1984).  

Dar anlamda kent sayisinin ve kentlerde yasayan nüfusun artmasi olarak 

tanimlayabilecegimiz kentlesme, demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel bir 

degismeyi ifade eder. Demografik anlamda kentlesme, nüfusun kirsal ve tarimsal 

alanlardan kente göç etmesi iken, ekonomik anlamda kentlesme, tarim ve 

hayvancilikla ugrasan nüfusun basta sanayi olmak üzere, tarim disi faaliyetlere 

(sektörlere) kaymasidir. Sosyo-kültürel anlamda kentlesme ise, demografik ve 

ekonomik olarak kentlesen nüfusun kentin normlarini ve yasayis biçimini bir tarz 

olarak benimsemesi, yasamasi, yani ‘kentlilesmesi’ demektir. Kentlilesme temelde 

bir kültür degismesidir. Kentlilesme için kent kültürünün gelistirilmesi yaninda, 

kentte yasayanlarin fiziksel ve davranissal olarak da uyum içinde olmalari 

gerekmektedir (Ulusoy ve Vural, 2001). 
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Orman: Ülkemizdeki yasal tanimi, “dogal olarak yetisen yada agaçlandirma yoluyla 

yetistirilen agaç ve agaççik topluluklari ile birlikte ormandir” seklinde ifade 

edilmektedir. Ancak aslinda olmasi gereken tanimi Eraslan (1983), su sekilde 

özetlemektedir. “Belirli bir yetisme ortaminda varolan veya yetisen, ana elemani 

agaç olan bitkisel, hayvansal ve mineral elemanlardan olusan, bu elemanlar arasinda 

karsilikli etkilerle bir yasama birligi olusturan, topluma çok çesitli ürün ve hizmetler 

saglayan ulusal servet kaynagidir” (Genç ve Afacan, 1983). 

Bilimsel yönden bir yerin orman sayilabilmesi için; uygun yetisme ortami 

kosullarinin varligi, bu ortam içinde ormani meydana getiren agaç ve agaççiklar ile 

bunlara katilan diger bitkisel ve hayvansal kaynakli ögelerin belirli bir mekan 

üstünde ve dogal bir uyum içinde yasama ortakligi kurmus olmalari, ayrica, bu 

varligin topluma ürün ve hizmet yönünden çesitli yararlar saglamasi gibi nitelikleri 

içermektedir (Özdenmez vd., 1996). 

Bugün ormanlardan sadece odun ve odun disi ürünler elde edilmemekte, bunun yani 

sira toplumlarin ekonomik, kültürel ve rekreasyonel istekleri de karsilanmaktadir. 

Ormanlarin odun ve diger orman ürünleri disindaki faydalari söyle siralanabilir; Su 

varligini korumak ve düzenlemek, topragi ve topragin verimliligini korumak, iklim 

üzerinde olumlu etki yapmak, rekreasyon yönünden fayda saglamak, saglik üzerinde 

olumlu etki yapmak, is alani saglayarak geçim kaynagi olusturmak ve ulusal 

savunma ve güvenlik yönünden yarar saglamaktir (Özdenmez vd., 1996). 

Ormancilik: Orman kurma ve yetistirme, yetistirilen bu ormanlari va rsa dogal 

ormanlarla birlikte koruma ve isletilmesine yönelik etkinliklerin veya teknik 

islemlerin bütününü içine alan bir kavramdir (Gezer, 2002). Ormancilik, insanlara 

çesitli ürün ve hizmetler saglamaya yönelik, biyolojik, ekonomik, sosyal ve teknik 

çalismalarin tümünü kapsayan yönetsel bir etkinliktir (Özdenmez vd., 1996). 

Kent Ormanciligi: Kent ve ormancilik kavramlarinin birlesmesinden olusan bu 

kavram, kent içi ve çevresinde yapilabilecek ormancilik çalismalarini genel anlamda 

gerçeklestirebilecek bir disiplindir seklinde açiklanabilir. Kent ormanciligi kavrami 

konusunda Amerika ve Avrupa’da farkli tanimlarin yapildigi görülmektedir.  
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ABD’de Ormancilar Cemiyeti (The Society of American Foresters) tarafindan 1972 

kurulan “Kent Ormanciligi Çalisma Grubuna” göre Kent Ormanciligi, “Ormanciligin 

spesifik bir dalidir ve amaci ise, kent halkinin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik 

huzuru için mevcut ve potansiyel olarak katki saglamak amaciyla agaç yetistirmek ve 

yönetmektir.” Bunun yani sira kent içi ve çevresindeki agaçlar ve diger bitkilerin 

sagladigi bu islevlerin dogasinda kent halkini detayli bir sekilde egitmek islevi de 

bulunmaktadir. Daha genis kapsamda, kentin yönetsel havzasi, yaban hayati, açik 

hava rekreasyon olanaklari, peyzaj tasarimi, yerel atik larin yeniden islenmesi genel 

olarak agaç bakimi, gelecekte odun gibi hammadde üretimini içeren kentin çok 

amaçli yönetim sistemini kapsayabilmektedir (Grey and Deneke, 1986; Miller, 1997; 

Haris et. al., 1999 ).  

Jorgensens (1970), tarafindan belirlenen tanimda, “Kent toplumunun ekonomik, 

sosyolojik, fizyolojik refahina mevcut ve potansiyel katki saglamak için agaçlarin ve 

ormanlarin yetistirilmesini hedefleyen ormanciligin özellesmis bir dalidir” seklinde 

ifade edilmistir. Bu katkilar, agaçlarin çevreye olumlu etkileri yaninda agaçlarin 

rekreasyonel ve genel yasami kolaylastiran degerlerini de kapsar (Hummel, 1984).  

Dunster and Dunster (1996), “Kent nüfusu tarafindan yararlanilabilen ve/veya 

etkilenebilen alanlarda yer alan agaçlarin kültivasyonu ve yönetimi ile iliskili 

olabilen daha uzmanlasmis bir orman yönetim biçimidir” seklinde tanimlanmistir. 

Amerika Ormancilik Kooperatif Yasasina (The Cooperative Forestry Act) (1978) 

göre, kent ormanciligi, “Kent içi ve çevresinde hatta kasabalarda, agaç ve iliskili 

diger bitkilerin gerek bireysel gerekse küçük gruplar veya orman konumundaki 

alanlarin planlanmasi, tesisi, korunmasi ve yönetimi” olarak tanimlamistir (Miller, 

1997). 

Kent ormanciligi, “Kent içinde ve çevresinde bulunan ve kent halkina ekolojik, 

ekonomik ve sosyal yönden hizmet veren agaç ve ormanlarin tasarimi, tesisi, 

yönetimi, planlanmasi ve bakimi” olarak tanimlanmaktadir. Kent ormanciligi genel 

olarak kent içi ve çevresinde yer alan, çevrenin düzenlenmesi için kullanilmis olan 

agaç, agaççik ve çalilarin, yesil kusaklarin, gürültü koruma alanlarinin, parklarin, 

botanik bahçelerinin planlanmasi ve yönetimidir (Nilsson ve Randrup, 1997). 



 8 

Ülkemizde kent ormanciligi kavrami, yabanci kaynaklar çerçevesinde yapilan 

tanimlarla açiklanmaktadir. 

Atay’a (1988) göre, kent ormanciligi, “Kent ormanlarina yönelik özel ormancilik 

uygulamalaridir”. Kent ormani kavrami kapsamina bir kentin içinde veya yakin 

çevresinde koruluklar, sonradan tesis edilmis suni ormanlar (yesil kusaklar), kent 

parklari, kamu binalari çevresi ve özel mülklerdeki agaçlar, cadde ve yollardaki 

agaçlar girmektedir. Kisaca kent ormaninin, kent içi ve çevresindeki bütün odunsu 

bitkileri kapsadigini ifade etmektedir.  

Gezer’e (2002) göre, kent ormanciligi, “Kent insanlarinin sagligini olumsuz yönde 

etkileyen mevcut ve olasi hava ve bu kapsamda incelenen gürültü kirliligi gibi çevre 

sorunlarinin etkilerini azaltmak, insanlarin eglence ve dinlence gibi rekreasyonel 

ihtiyaçlarini karsilamak amaciyla yapilan her türlü planli agaç doku tesisi, bakimi ve 

korunmasi ve bu baglamda islevsel deger saglamasina” (oksijen üretimi, gölge 

saglama, estetik görünüm yaratma vb.) denir.  

Gül’e (2002) göre, kent ormanciligi kavramini “Kent içi ve çevresinde dogal ve suni 

olarak tesis edilmis agaç, agaç gruplari ve orman karakterindeki alanlarin planlama, 

tasarim, tesisi, koruma ve yönetim islemlerini gerçeklestiren özel ormancilik 

disiplinidir” seklinde tanimlamaktadir. Bu tanim içinde, kent içi açik-yesil alanlarda 

yer alan agaç ve agaç topluluklari, kent koruluklari, kent ormanlari ve degisik 

amaçlarla tesis edilen yesil kusak agaçlamalari yer alabilmektedir.  

1.2. Kent Ormanciliginin Tarihçesi  

Insanlarin agaçlara olan ilgileri ve kullanislari varoluslari ile baslamistir. Bu uzun 

süreç içinde, Holodynski (1989), agaçlarin toplum içinde sembol olma, kutsallik, 

yararlanma, odun, meyve, gölge etkisi ve yasam kosullarini iyilestirme gibi yönleri 

ile önemli bir yer aldigini ifade etmektedir. Kentsel ortamda agaç yetistirilmesi ise 

insanlarin toplu yerlesim hayatina baslamalari kadar eskilere dayanmaktadir. Antik 

çaglarda çesitli medeniyetler kurmus krallarin, hükümdarlarin, sehirlerine ve 

kasabalarina diktirdikleri agaçlarla övündükleri eski yazitlarda belirtilmektedir. 

(Dirik, 1997).  
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Misirlilar, Persliler, Yunanlilar, Çinliler ve Romalilar agaçlara büyük saygi 

göstermisler ve hatta bazen onlara tapmislardir. Agaçlari hem tapinaklarin çevresinde 

kutsal varliklar olarak yetistirmisler hem de formal bahçelerin olusumunda estetik 

amaçli kullanmislardir. Ayrica ilk uygarliklarda agaçlar, heykelleri ve binalari 

tamamlayici birer tasarim ögesi olarak da önem kazanmistir. Daha çok sembolik 

özellikleri ve verdikleri manevi nitelik bakimindan, meyveleri, gölge ve rüzgar 

perdesi olarak kullanilmalari bakimindan toplumlarin yasamlarinda önemli rol 

oynamislardir (Grey-Deneke, 1986). 

Orta çag boyunca botanik bahçeleri, özellikle bitkilerin tedavi edici niteliklerini 

vurgulayarak gelisme göstermeye baslamistir. Rönesans dönemi ile birlikte bilimsel 

ve ticari açidan yeni girisimlerde bulunulmustur. Bunun bir parçasi olarak ticaret 

artmis ve bitkilerin baska ülkelere nakli baslamistir. Agaç- insan iliskileri o kadar iç 

içe girmistir ki bir kitadan digerine göç eden insanlar bildikleri, kullandiklari ve 

benimsedikleri agaç türlerini beraberlerinde tasimislardir. Agaçlar, olasilikla 

kentlerin ilk gelisiminden bu yana onlarin bir parçasi ve ilk uygarliklardan bugüne 

insanlarin estetik anlayisi yönünden önemsedigi bir öge olmustur. 

Bu bitki türlerinin, özel bahçelerde ve koleksiyonlarda sergilenmeye baslanmasi bir 

çok ülkede genis botanik bahçelerinin kurulmasina neden olmustur. Bu girisimler ile 

bitki türlerinin çesitlenmesi sonucunda bitkilerin özellikleri ve gereksinimleri 

hakkinda daha fazla bilgi sahibi olunmustur. Ingiltere’de geçmiste yayimlanmis olan 

bazi kitaplar agaçlarla ilgili bilgilerimize yenilerini eklemistir. Ancak agaçlarin 

kentsel yerlesimlerdeki kullanimlari dogal alanlar açisindan tasidiklari önem ve 

yetistirilmeleri bakimlari hakkinda yeterli bilgiler 1700’lü yillarda elde edilebilmistir. 

Bu yillardan sonra botanik bahçelerinin sadece tedaviye yönelik islevleri azalmis ve 

giderek daha çok botaniksel ve arborikülterel uygulamalar için çalisma alanlari 

haline gelmistir. Peyzaj planlamasina olan ilgi artmis ve gelen ziyaretçiler kendi 

bahçeleri için yeni fikirler üretmeye baslamislardir. Böylece bitkilerin süs amaçli 

kullanimi daha genis bir alana yayilmistir. Geçen zaman içinde bitkisel materyalin 

saglanmasi daha kolaylasmis ve düzenlemelerde formal yapi azalmis, vurgu 

görsellikten islevsellige; kullanim rahatliga kaymistir. 1800’lü yillarin baslarinda, 

Londra’da çesitli meydanlarda agaçlandirmalar yapilmis ve genis çim alanlar 
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olusturulmustur. Bu dönemde Londra’nin imajini agaçlar ve bu genis çim alanlar 

olusturmustur. Iki tarafi agaçlikli genis caddeler, 1800’lerin ortalarinda Paris’te de 

düzenlenmeye baslanmistir. Plantasyon estetik katkiyla birlikte, mimari elemanlarla 

da bütünlük saglanmistir (Grey-Deneke, 1986). 

Kent agaçlandirmalari, tarihsel süreç içersinde kentlesme ve yapilasma olgusundaki 

ilerlemelere paralel olarak gelismis ve günümüz kosullarinda çok yönlü boyutlar 

kazanmistir (Dirik, 1997).  

Ormancilar ve arboristler 1900’lerden beri kent agaçlarini ve ormanlarini 

isletmelerine ragmen kent ormanciligi kavrami yada kent ormani sistemlerinin bütün 

olarak yönetimi konusu, 1960’li yillarin ortalarina kadar çok fazla bir gelisme 

gösterememistir (Miller, 1997).  

Kent ormanciligi kavrami ilk defa 1965 de Toronto üniversitesinde gündeme gelmis 

ve Amerikali Prof. Dr. J. W. ANDRESEN tarafindan kullanilmistir (Grey ve Deneke, 

1986). 

Ormancilar ve arboristler, 1900’lerden beri kent agaçlarini ve ormanlarini 

isletmelerine ragmen kent ormanciliginin ormancilik disiplini içinde taninmis hale 

gelmesi 1970’lere dayanmaktadir (Miller, 1997). 

1972 yilinda ise Amerika Ormancilar Birligi tarafindan bir “Kent Ormanciligi 

Çalisma Grubu” kurulmustur. 1973 yilinda, uluslararasi Arborikültür Birligi, bir 

Kent Ormanciligi Komisyonu olusturmustur (Grey-Deneke, 1986). 

Ülkemizdeki kent ormanciligi geçmisine baktigimizda, Osmanli Imparatorlugu 

baslangicindan itibaren bu kapsamda bazi uygulamalarin yapildigi anlasilmaktadir. 

Agaç kültürü, Osmanli Imparatorlugu’nun eski döneminde ve Bizans dönemlerinde 

baslamis ancak bilimsel olarak bir temele oturtulmamistir. Bizans ve yakin Osmanli 

döneminde Ehrami Servi, Çinar, Çitlembik, Fistikçami en çok kullanilan türler 

arasindaydi. Daha sonra bu türlere ek olarak Atkestanesi, Salkim Sögüt ve Dogu 

Mazisinin kullanildigi görülmektedir. Türkiye’de kent ormanciligina iliskin ilk bahçe 

1458 tarihinde Sultam II Mehmet (Fatih) döneminde kurulan “Tokat Bahçesi” olarak 
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adlandirilan bahçedir. Osmanli Imparatorlugu’nda 1839 Tanzimat döneminden sonra 

ve 1856’daki Islahat Reformlari sirasinda bir çok agaç ve çali bahçeleri tesis 

edilmistir. Bunlarin fidanlarinin çogu Avrupa’dan ithal edilmistir. 1900 lü yillarin 

basinda Kadiköy’de ilk fidanlik tesis edilmistir. Bu fidanlikta Porsuk, Mabet Agaci 

Atlas Sediri, Himalaya ve Toros Sediri, Sekoya, Ispanya Göknari, Pirnal Mesesi, 

Sofora, Lale Agaci, Çinar Yaprakli Akçaagaç, Sahil Çami ve Kokaragaç gibi türler 

kullanilmistir (Gezer, 2002). 

Ülkemizde kent ormanciligi kavrami henüz ortada yokken Cumhuriyet döneminde 

bu kapsamdaki çalismalarinin ilk örnegini, 1937 yilinda Atatürk’ün direktifleri ile 

yesil kusak agaçlandirmalari adi altinda Atatürk Orman Çiftliginin tesis edilmesiyle 

baslamistir. Pek çok kentimizin çevresinde yesil kusak agaçlandirmalari adi altinda 

çalismalar yürütülürken, kent içinde de basta yol agaçlamalari olmak üzere pek çok 

yerde agaçlar ve koruluklar tesis edilmistir. 

Ülkemizde kent ormanciligi kavrami, 1980 yillarindan itibaren akademik ortamda 

ortaya çikmasina ragmen fazla ragbet görmemistir. Ancak son yillarda, kent 

ormanciligi ve kent ormani kavramlari gündeme gelmek suretiyle bilimsel 

ortamlarda tartisilmakta ve bu kapsamda bazi uygulamalar gerçeklesmektedir. 

Ülkemizde bu kapsamda ilk kez, 9-11 Nisan 2004 tarihinde 1. Ulusal Kent 

Ormanciligi Kongresi gerçeklestirilerek akademisyenlerin ve kamuoyunun 

gündemine girmistir.  

Ülkemizde son yillarda kent ormanciligina yönelik ilginin artmasinin nedenleri su 

sekilde siralanabilir (Gül ve Gezer, 2004);  

§ Ülkemizde, rant ekonomisine dayali, kentsel planlama ve uygulamalar 

sonucu atmosferik kirlilik, gürültü, toz, çarpik ve düzensiz yapilasmalar gibi 

ortaya çikan olumsuzluklarla kent peyzaji ve mekanlarinin sürekli bozulmasi, 

yasanabilir olmaktan uzaklasmasi ve cazibesini yitirmesi, 

§ Gelisen yasam standartlari ve artan rekreasyonel talepler nedeniyle 

(kentte yasayan insanlarimizin bos zamani %38.9 oranina ulasmaktadir) 

mevcut aktif açik yesil alanlarin nicelik ve niteliklerinin çok yetersiz kalmasi,  
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§ Kent insanlari için, aktif ve pasif rekreasyon etkinliklere olanak 

olusturmasi, 

§ Kent insaninin kentin olumsuz kosullarindan uzaklasarak doga ile 

bütünlesme istegi ve dogaya daha yakin olma talepleri, 

§ Arazi fiyatlarinin bir önceki nesillere göre 100 kat deger kazanmis 

olmasi ve dolayisiyla kent yakinlarindaki yesil alanlarin daha fazla deger 

kazanmasi,  

§ Belediye yönetiminin kendi faaliyetlerinin en iyi sekilde 

gösterebilecekleri ve kentin ön vitrini kabul edilen açik yesil alan 

düzenlemelerine daha fazla agirlik vermesi, bu konunun uzmanlik gerektiren 

bir çalisma oldugunu fark etmesi, 

§ Agaçlarin ve ormanlarin kent ekolojisine ve yasam kalitesine yönelik 

kollektif- kültürel görev ve hizmetler saglamasi, 

§ Kent insaninda doga ve çevre bilincinin giderek artmasi, gibi 

siralanabilir. 

Kent ormanciligi kavrami ve uygulamalari, belirtilen özellikleriyle ortaya çikan yeni 

bir meslek dalidir ve kentsel gereksinimler bu anlamda çogaldigi süre içinde 

gelismeye devam edecektir. Ülkemizin mevcut kosullari çerçevesinde bilimsel ve 

teknik anlamda kavram ve içerigi mutlaka gelisecek ve netlesecektir. 

1.3. Kent Ormanciliginin Amaç ve Hedefleri 

Kent ormanciligi, kent disinda yapilan geleneksel ormancilik etkinliklerinden konum 

ve içerik olarak bazi farkliliklar göstermektedir. Çünkü kent ormanciliginda temel 

amaç odun ve odun disi üretim isletmeciligi degildir.  

Kent ormanciliginda temel amaç, agaç ve ormanlarin tüm estetik ve islevsel 

özelliklerinden kentlerde yasayan insanlari maksimum yararlandirmayi saglamaktir. 

Yani kent ortamina ve kent insanlarina sosyo-ekonomik, psikolojik, ekolojik, estetik 

ve rekreasyonel açidan olumlu katki saglamak ve onlari gelistirmektir. Bu katkilar, 

mekana güzellik katma, psikolojik etkileme ve rahatlatma, gölgeleme, kent iklimini 

iyilestirme, rüzgar hizinin azaltma, gürültüyü önleme, toprak-su koruma ve yaban 

hayatini gelistirme gibi özetlenebilir. Bu nedenle agaçlarin kullanim amacina göre 
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uygunlugu önemlilik arz eder. Bunun yani sira kent içi ve çevresindeki agaçlar ve 

diger bitkilerin sagladigi bu islevlerin dogasinda kent halkini detayli bir sekilde 

egitmek islevi de bulunmaktadir (Gül, 2002).  

Kent ormanciliginin hedefleri ise su sekilde açiklanabilir (Gül, 2002);  

*Kentsel ölçekte agaç, agaç topluluklari ve ormanlarinin planlanmasi ve yönetimini 

gerçeklestirecek genel ilke ve stratejiler gelistirmek, 

*Gelecege yönelik kisa ve uzun vadeli amaç ve çalisma programini hazirlamak, 

*Kent agaçlari ve kent ormanlarinin uygulama veya yönetim için her türlü 

organizasyonu gerçeklestirmek, 

*Ilgili kurum ve kuruluslarla, üniversite, sivil toplum örgütleri gibi koordinasyonu 

saglamak, 

*Kent içi mevcut yesil dokunun korunmasini ve gelistirilmesini saglamak, 

*Kent içi ve çevresindeki açik-yesil alanlarin genislik ve sayisini arttirmak, 

*Kente daha çok agaç dikmek yada dikilmesini saglamak 

*Kentte kisi basina düsen yesil alan miktarini artirmak, 

*Kent çevresi ve yakinindaki ormanlari kent halkinin hizmetine açmak ve yeni 

ormanlar kurmak, 

*Agaç ve agaç topluluklari ve ormanlardan, kent toplumunu çok yönlü 

yararlanmasini saglarken ayni zamanda ekolojik dengenin korunmasina hizmet 

etmek, 

*Kent insanina agaç ve orman sevgisini kazandirmak, doga bilincini ge listirmek, 

*Kentsel çevre sorunlarinin etkisini azaltmak, 

*Kent peyzajini estetik ve görsel açidan gelistirmek. 



 14 

1.4. Kent Ormanciliginin Özellikleri 

v Kent ormanciligi planlanmasi ve yönetimi tesis amacina ve hedeflere göre 

yapilmalidir, 

v Kent ormanlari tek amaca yönelik olmadigi için farkli amaçlara yönelik 

olacak sekilde çesitli teknikleri içermelidir, 

v Amaca uygun bitki türleri seçilmelidir, 

v Isletme amaçli ormancilik faaliyetlerinden farkli olarak kendine özgü 

ormancilik uygulamalarini kapsar. Bunlar tür seçimi, dikim ve bakim teknigi, 

estetik ve islevsel özellikleridir. 

v Kent ormanciligi çalismalari mutlaka kentin imar planlariyla birlikte açik 

yesil alan sistemleri içinde yapilmali ve uygulamaya konulmalidir (Gezer, 

2002; Gül, 2002).  

1.5. Kent Ormanciliginin, Kentsel Açik Yesil Alan ve Arborikültür Disiplinleri 

ile Iliskisi 

Açik Yesil Alan kavrami, mevcut açik alanlarin bitkisel elemanlar (odunsu ve otsu 

bitkiler) ile kapli veya kombine edilmis yüzey alanlari olarak tanimlanmaktadir. Imar 

Yönetmeliginde, yesil alan kavrami “Toplumun yararlanmasi için ayrilan oyun 

bahçesi, çocuk bahçeleri, dinlenme, gezinti, piknik, eglence ve kiyi alanlari 

toplamidir. Interpol ölçekteki fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ve bölgesel 

parklarda yesil alan kapsamindadir” denilmektedir (Anonim, 2000). 

3194 sayili Imar Kanununun, 1999 yilinda çikarilan 23804 sayili yeni yönetmelige 

göre, belediye olan yerlerde nüfus ne olursa olsun kisi basina aktif açik-yesil alan 

miktari (park, çocuk bahçesi ve oyun alanlarinin toplami) 10m2  olarak belirlenmistir. 

Yönetmelik belediye ve mücavir alan sinirlari disinda yapilacak olan planlamalarda 

aktif yesil alan miktarinin 14m2 alinmasini zorunlu kilmaktadir. Orman alanlari, 

mezarliklar, maki ve çaliliklar diger yesil alanlar kapsaminda tutulmus olup bunlar 

için herhangi bir alt sinir alan miktari verilmemistir. Genel olarak geçerli sayilan 

kurallara göre, kent topraklarindan en az %10’unun yesil alanlara ayrilmasi 

gerekmektedir  (Anonim, 2000). Ancak bu yönetmelikte yesil alanlarin dagilimi, 
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planlanmasi ve uygulanmasi konularinda herhangi bir açiklayici hüküm yer 

almamaktadir (Gül, 2002).  

Kentsel yesil alanlar, kullanim durumuna göre genel, yari özel ve özel alanlar olarak 

toplanabilir (Gül ve Küçük, 2001).  

-Genel Yesil Alanlar, toplumun yararlandigi veya tüm rekreasyonel ihtiyaçlarini 

karsiladigi açik alanlardir. Kent ve mahalle parklari, kent ormanlari ve korular, 

mezarliklar, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, fuar ve sergi alanlari gibi yerler 

sayilabilir.  

-Yari-Özel Yesil Alanlar, çogunlukla toplumun tümüyle yararlanamadigi sadece 

kurum ve kuruluslarin çalisanlari, ailesi veya belirli bir kesim tarafindan belli 

sartlarda kullanima açik alanlardir. Okullar, askeri alanlar, kamu kurum ve kuruluslar 

gibi. 

-Özel Yesil Alanlar ise sadece özel mülkiyetindeki alanlarin sahipleri tarafindan 

kullanilan yesil alanlardir. Özel mülkiyetli konut veya toplu konutlar gibi. 

Kent içindeki açik-yesil alanlar, hizmet ettikleri kent birimine bagli olarak “islev ve 

etkinliklerine” göre, konut düzeyinde, komsuluk düzeyinde, mahalle düzeyinde ve 

kent düzeyinde olmak üzere 4 grup altinda siniflandirilmaktadir (Yildizci, 1987). 

Kentsel açik yesil alanlar özetle, kent içi ve çevresindeki tüm otsu ve odunsu bitkileri 

içeren ve farkli islev ve etkinlikleri olan alanlardir. Tüm açik yesil alanlar, kentsel 

peyzaj planlama ve tasarim ilkeleri çerçevesinde düzenlenir ve uygulanir.  

Günümüz kentlerinde, toplumun kullanimina yönelik açik yesil alanlarin 

planlanmasi, düzenlenmesi ve yönetilmesini Belediyelerin ilgili birimleri tarafindan 

yapilmaktadir. Ancak diger özel ve yari özel açik yesil alanlarin planlanmasi ve 

yönetiminden sorumlu tutulmamaktadir.  

Kentsel açik yesil alanlarda, özellikle agaçlar önemli bir yer teskil etmektedir. Kent 

agaçlari, suni kentsel mekanlarin en önemli dogal ve dominant elementi olarak, tek, 

küme, grup ve hatta orman formasyonu içinde yer alabilmektedir. Kent agaçlarinin, 
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uzun ömürlü hatta asirlik bir anit olabilmesi, yaslandikça estetik ve islevsel katkilarin 

artmasi ve deger kazanmasi, kendi dogal ekolojik ortamindan çok farkli bir ortamda 

yetistirilmesi gibi önemli özellikleri nedeniyle sürdürülebilir, saglikli ve teknigine 

uygun dogru planlama, tasarlama, uygulama ve yönetim çalismalarinin yapilmasini 

zorunlu kilmaktadir (Gül, 2002). 

Bu kapsamda, kentsel mekanlarda kullanilan agaçlar, açik yesil alan sistemleri, agaç 

kültürü, bahçe kültürü ve günümüzde önemi giderek artan kent ormanciligi gibi 

farkli disiplin ve çalisma konulari içinde yer almaktadir. 

Kent ormanciligi kavrami incelendiginde sadece agaç ve agaç topluluklari ile ilgili 

planlama ve yönetimi üstlendigi görülmektedir. Kent ormanciliginin sadece kamunun 

kullanimindaki alanlar degil ayni zamanda kent içi ve çevresindeki tüm alanlardaki 

agaç kullanimini organize eden planlayan ve yöneten bir disiplin oldugu 

anlasilmaktadir. Bu nedenle açik yesil alan sistemleri içinde özellikle kentin imar 

planlarinda oldugu kadar kentin bütünsel yönetim politikasi ve planlamasi içinde yer 

almasi gereken bir olgu olarak karsimiza çikmaktadir.  

Kent ormanciligi kavrami, genel olarak agaç kültürü (Arborikültür=Arboriculture) 

kavrami ile benzerlik göstermektedir. Her iki disiplin de kent içindeki kamu veya 

özel alanlardaki agaçlarin yönetimi ile ilgilidir. Tek farki, arborikültür bireysel 

agaçlari veya grup halindeki küçük agaç topluluklarina uygulanan agaç bakim 

etkinlikleri  üzerinde yogunlasirken, buna karsilik kent ormanciligi geleneksel 

arborikültür uygulamalari ve ormancilik silvikültürel uygulamalarini her ikisini 

kullanan agaç ve agaç topluluklarinin yönetimi seklinde tanimlanabilir (Haris et. al, 

1999). 

Ormancilar, uzun yillar kentlerin peyzaj problemlerini geregi gibi kavrayamamis, 

konu üzerine egilmemis olduklarindan “Kent ormanciligi” kavrami ormancilik 

disiplini içinde yeni yerini almistir. Kentlerin yasanilir bir duruma getirilmesinde 

agacin öneminin anlasilmasi sonucunda gelisen toplumlarda kent ormanciligi 

kavramini ortaya çikarmistir. 



 17 

Kent ormanciligi uygulamalarinin yapildigi ülkelerde geleneksel ormancilik 

anlayisindan farkli olarak, çok amaçli bir yönetim anlayisi ortaya çikmistir. Bu 

konuda orman mühendisligi disiplini genellikle önemli bir sorumluluk almakla 

birlikte basta peyzaj mimarlari ve hortikültüristler olmak üzere sosyologlar, sehir 

plancilari ve diger disiplinlerle yakin iliski içindedir (Hummel,  1984) ve kent 

ormanciligi; peyzaj düzenlemesi, belediyeye ait su havzalari, yaban hayati 

habitatlari, açik hava rekreasyonu gibi konulara iliskin çesitli etkinlikleri içerdigi için 

bu kisi yada kuruluslarla birlikte çalismak zorundadir.  

1.6. Kent Ormanciligi Çalisma Alanlari 

Kent ormanciligi çalisma alanlari “kent içi agaçlar, kent koruluklari, yesil kusaklar 

ve kent ormanlari” seklinde gruplandirabilir (Gül, 2002); 

1.6.1. Kent Içi Agaçlar 

Kent içinde tek tek agaçlar veya grup, küme veya orman halinde agaçlikli alanlar 

bulunmaktadir. Bunlara, bulunduklari alanlara göre isimler verilmektedir. Su alt 

basliklara ayrilmaktadir; 

Mahalle ve Kent Parklarindaki Agaçlar : 

Parklar sehrin muhtelif semtlerine ve çevresine yapilmis, sakinlerine aktif ve pasif 

eglence imkani saglayan sosyal yesilliklerdir (Tanriverdi, 2001). Diger bir ifadeyle 

halkin dinlenme, eglenme, gezme, spor yapma ve oyun oynama gibi çesitli ihtiyaçlari 

ile sagligi için kent veya kasabalarda kurulan yesil alanlara “park” adi verilmektedir 

(Pamay, 1979). 

Estetik, islevsel, ekolojik ve çok yönlü islevlere iliskin iliskiler göz önünde 

bulundurularak parklarda agaçlar tek tek, siralar halinde yada degisik sekillerde 

gruplandirilarak dagitilmaktadir. Agaçlarin orani ortalama %40 olup alanin %60’ini 

çim, çayir, çiçek, çali ve diger elemanlar olusturmaktadir (Pamay, 1979). Sehir 

içinde tesis edilecek parklarin miktari ve dagilisi, insan sayisi ve onlarin yerlesme 

noktalarina baglidir. Insan sayisi, alan ölçüsü bakimindan, yerlesme noktalari ise 

mesafe tespiti yönünden önemlidir (Tanriverdi, 2001). Parklar büyüklüklerine, 



 18 

içlerinde bulundurduklari etkinlik çesitliligine, etki alanlarina ve hitap ettikleri 

nüfusa göre siniflandirilmaktadirlar (Polat, 2000). 

Parklar kentin çesitli yerlerinde, çok büyük veya büyük alanlar halinde tesis 

edilebildikleri gibi, bazen daha küçük mahalle ve semt parklari halinde de 

kurulabilirler. Kent nazim planlari, park tesis edilecek yerleri ayirmis ve tespit 

etmistir (Pamay, 1979). Günümüz kentlerinde parklar, estetik ve fonksiyonel birçok 

özelligi olan, insanlarin bos zamanlarini degerlendirebilecegi toplanma, bir araya 

gelme yerleridir. Bu nedenle parklar, kent içindeki dengeyi saglayacak sekilde 

dagitilmalidir (Polat, 2000). Imar planlarinda park alanlarinin içersinde park için 

gerekli baska tesisler gösterilmemisse, ancak büfeler, havuzlar, pergolalar, açik 

çayhane ve genel tuvaletten baska tesis yapilamaz. Gerekli oldugunda açik spor 

tesisleri yapilir (Uslu, 1996). 

Mahallelerde yesil ada gruplari getirerek çekici hava yaratan, daha çok çalismayan 

bir nüfusun yararlandigi, çogunlukla pasif rekreasyon etkinliklerine olanak saglayan 

parklardir (Özkan, 2003). Her yastan kisinin oturup dinlenebilecegi 1000 insana 4da 

hesap edilerek maksimum 28da olarak düsünülmelidir. En fazla olarak yürüyüs 

mesafesi 800m’yi asmamalidir (Perçin, 1989). Diger bir deyisle bir mahallede 

oturanlarin aliskanliklari içine giren oyun için ayrilmis sosyal alanlar olarak 

adlandirilirlar. Büyüklükleri 40 dekara kadar çikabilmektedir (Özkan, 2003). Mahalle 

parklari mevcut parklarin %83’ünü, kent ve kasaba parklari %8’ini kaplar (Uslu, 

1996).  

Uzun (1993) mahalle parklari fonksiyon ve alan geregi mahalle okullari ile birlikte 

tasarlanmis olabilir. Mahalle yerlesim birimi (5000-12000 kisi) içinde yer alan yesil 

alan ve parklarin fonksiyonlari genel olarak yakin çevrede yasayanlara rekreasyonel 

olanak saglamaktir (Polat, 2000). Her çesit insanin, çocugun ve yaslilarin günlük 

rekreasyon gereksinimlerini karsilayabilecek bir donatimi içermelidir. Gürültüye ve 

trafige karsi iyi korunmus ve donatilmis çocuk oyun alanlari, parkin büyüklügüne 

göre ayarlanmalidir. Bir mahalle parki her seyden önce yasanabilir olmali, 

ziyaretçiler için burada dinlenecegi, eglenecegi, seyredecegi mekanlar yaratilmalidir. 

Planlamasinda dikkat edilmesi gereken diger bir konuda bu parklarin 
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düzenlenmesinde bir botanik bahçesi gibi çok sayida türlerle süslemekten 

kaçinilmalidir (Yildizci, 1987). Uzun (1993) mahalle parklarinin yogun yapi kitleleri 

içinde yada yakininda önemli yesil alanlar olmasi nedeniyle bitkilendirmeleri 

fonksiyonel ve estetik amaçlar için yapilmali ve bu bitki türleri kent atmosferine 

uyabilen türler arasindan seçilmelidir. Mahalle parklari konumu ve genisligi 

yönünden farkli yapilarda görülebilmektedir (Polat, 2000). 

Kent parklari, mahalle parklarindan daha büyük bir çerçevede kent halkina fiziksel, 

psikolojik ve saglik yönünden önemi olan, bazi grup elemanlariyla donatilmis büyük 

yesil alanlardir. Modern sehircilikte kullanilan yesil alan standartlarina göre kisi 

basina 10–40m2 lik bir park alani hesaplanmaktadir. Buna göre kentin büyüklügü, 

nüfusu gibi etkenlere göre bir kent parki 40–400ha bir alana sahip olmalidir 

(Yildizci, 1987). Diger bir ifadeyle tüm kent halkina hizmet verebilecek nitelikteki 

parklardir (küçük kentlerde tüm kente, büyük kentlerde kentin bir bölgesine). Her 

türlü rekreasyonel etkinlige olanak saglar. Ayrica sosyal ve kültürel etkinliklere de 

olanak verir. Her yas grubunun yararlandigi içersinde pasif ve aktif rekreasyon 

olanaklarinin yer aldigi genellikle 400da yada daha genis bir büyüklükte, etki alani 

30–60 dakikalik bir yürüyüs mesafesinde yer almalidir (Perçin, 1989). Kent parklari 

kisi basina düsen aktif yesil alan miktarini arttirmada önemli bir yer tutmaktadir. 

Kent parklari, kent insaninin dinlenme, görme, gezme, spor yapma ve oyun oynama 

gibi çesitli rekreasyonel, sosyal, kültürel ve psikolojik ve hatta ekonomik 

ihtiyaçlarini saglayan açik yesil alanlardir. Uzun (1983) kent parklarinda, mahalle 

parklarindan farkli olarak içlerinde yapay göller, açik hava sergi ve amfi tiyatrolar, 

yüzme havuzu bulundurulmalidir. Tenis kortlari, çim futbol sahalari, piknik alanlari, 

açik hava tiyatrosu, yaya gezinti alanlari, paten alanlari, oturma yerleri ve teraslari, 

çay bahçesi, lokanta üniteleri, acil yardim, tuvalet üniteleri, otoparklar, gösteri 

alanlari ve servis yollari kent parki proje programi içinde yer almalidir (Polat, 2000). 

Konut ve Toplu Konut Bahçesindeki Agaçlar: 

Günümüzde bahçeli bagimsiz evlerin sayisi gittikçe azalmaktadir. Bu tip müs takil ve 

bahçeli evlerin kent merkezinin çok yapilasmasi nedeniyle kent merkezi disinda yer 

aldigi gözlenmektedir. Günümüzde çesitli sosyal ve ekonomik faktörler nedeniyle 
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bugün konut olarak site dedigimiz çok katli blok apartmanlari insa edilmektedir. Çok 

katli apartman dairelerine ayri ayri bahçe tesis etmek mümkün degildir. Bunun için 

apartman konutlarinin bulundugu yerlerdeki ortak yesil alanlarin planlanmasi çok 

önemlidir. Blok apartmanlar müsterek bir yesil saha ile çevrili olarak planlanir. 

Müsterek yesil saha genellikle binalarin kapladigi alanin 4 misli daha fazla olur. 

250m² den daha az olan alanlar yesil saha planlamasina uygun degildir (Gülez, 1989; 

Tanriverdi, 2001). Toplu konut alanlarinda tamamen 3194 sayili imar kanunu 

hükümleri ve yönetmelikleri geçerli olmaktadir. Türkiye’de yapilarin ölçü ve 

yerlerinin belirlenmesi ile yapi çevrelerindeki açik ve yesil alanlarin 

sekillendirilmesindeki ölçütler yapi mevzuatina ve genel bazi görüsler dogrultusunda 

olusmaktadir. Imar mevzuatina göre ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe gibi 

kavramlar da ölçüleri ile tanimlanmaktadir. Parsel düzeninde gelisme gösteren 

yerlesim alanlarinda yapilar yoldan 5m çekme ve yan bahçeler içinse parsel 

sinirindan 3m çekme uygulanmaktadir (Perçin, 2000). Konutlari çevreleyen bahçeler 

genellikle konut sakinlerine ayrilmistir. Bazen grup konut bahçeleri, mahalle parklari 

niteligini alabilirler. Sayet konut bahçeleri halka açik bir park gibi düsünülmedigi ve 

bir duvarla ayrilmadigi zaman komsu konut bahçeleriyle iliskili olup, sokagin 

dekorunu güzellestirmede katkisi olmaktadir (Yildizci, 1987). Konut alanlarindaki 

yesil mekanlarin; çocuklar için oyun alanlari saglamak, yaslilar için oturma ve 

dinlenme yerleri olusturmak, caddelere karsi perdeleme yapmak, rüzgar ve günese 

karsi koruma olusturmak, topragi ve mekani bitkiler ve özellikle agaçlarla 

biçimlendirmek gibi islevleri yerine getirmelidir (Ökten, 1984). Bu tür mekanlarda 

kullanilacak agaç türlerine bulundugu mekanin ölçegine ve istenilen amaca göre 

karar verilmelidir.  

Kent Içi Yol, Bulvar ve Refüj Agaçlari: 

Kentlerde beton ve tas kitleler görünümündeki binalar arasinda gömülmüs olan 

monoton görünüslü seritler seklindeki cadde ve sokaklar kent içi yollardir. Bu yollar, 

kentlerde mahalle, semt, site ve meskenleri birbiriyle iliskilendirmeyi saglar. 

Caddelerin belli basli fonksiyonlari, yaya ve vasita ulasimini saglamak, etrafinda 

bulunan meskenler için hava ve isik temin etmek, çesitli tesisat borularinin 

dösenmesine hizmet etmektir.  
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Kent içi yol agaçlamasi, araç ve yaya yollari kenarinda estetik ve islevsel katki 

saglayacak amaca uygun agaçlarin tesis edilmesidir. Sehir merkezindeki yesillikler 

daima yesil yol sistemi ile çevre yesilliklerine baglanir. Iyi agaçlandirilmis caddeler 

yayalarin emniyetini temin edip onlara yagmurlu günlerde örtü, yaz aylarinda ise 

gölge ve serinlik olusturur, genis tretuvar ve refüjler boyunca uzayan yesillikler 

arasinda tesis edilen küçük oturma ve dinlenme yerleri halki gezinti ve dinlenmeye 

sevk eder. Yol agaçlari kentin teneffüsünü temin eden bir iklim regülatörüdür. 

Gürültü, toz ve dumani belli bir ölçüde filtre ederek çevreye rutubetli ve temiz hava 

saglar. Kent içi yollarin kenarlari, genis caddelerin orta kismi agaç, çali, çiçek ve 

çimlerle donatilmasi ile hem kentin olumsuz ve sagliksiz kosullari hafifletilmekte 

hem de kente görsel bir güzellik kazandirilmaktadir. 

Kentlerin fiziksel ve biyolojik yapisinda büyük rol oynayan yol boyu agaçlarin 

planlama ve tesisi diger yesil alanlarin planlanmasina nazaran çok daha güçtür. Zira 

agaçlarin dikilecegi bu tür mekanlarda yasama alani çok sinirli oldugu kadar, 

özellikle insan kaynakli çok sayidaki olumsuz faktörler de etkileyebilmektedir. 

Kentin kirli havasini da eklersek, gerek toprak alti gerekse toprak üstünde kent içi 

yol agaçlari için iyi bir yasama ortami oldugu söylenemez, buna karsin çok iyi bir 

koruma ve bakim, ekolojik kurallara ve peyzaj mimarligi ilkelerine uygun bir 

plantasyon teknigi ile söz konusu olumsuzluklarin en az düzeye indirilmesi 

mümkündür (Genç ve Afacan, 1983; Pamay, 1979; Gülez, 1989; Tanriverdi; 2001). 

Yol Agaçlarinin Kent Içindeki Islevleri; 

Kent içindeki yol agaçlarinin etkileri estetik ve fonksiyonel olmak üzere iki ana 

baslik altinda toplanabilir. Yol agaçlarinin ölçek, mekan, kontrast yada uyum, 

çesitlilik ve perdeleme adi altinda toplanan görsel etkileri yaninda, hijyenik ve trafigi 

düzenleme gibi islevsel etkileri de bulunmaktadir (Çelem ve Sahin, 1997). 

Sürücüler yönünden yol agaçlarinin islevleri;  

Sürücüler için yol agaçlari kentlerin ana caddelerinde dikkati dagitan, isikli reklam 

levhalari, vitrinler vb. pek çok ögeyi kismen maskeleyerek sürücünün dikkatini yol 

üzerinde toplanmasina yardimci olurlar. Çikmaz sokaklarin, kavsaklarin, yol 
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ayrimlarinin ve yaya geçitlerinin agaçlarla belirlenmesi olasidir. Yol agaçlari bazi 

noktalarda sürücülerin arayan gözleri için bir isaret olusturur. Sürücüler trafik 

isaretlerinden önce agaçlar tarafindan uyarilir, böylece zamaninda yönlenme ve 

yavaslama olanagi bulurlar. Ancak trafik teknigi yönünden öncelikle kavsaklarda 

görüs alaninin sinirlanmamasi trafik isaretleri ve isaretçilerinin görünmelerinin 

engellenmemesi ayni zamanda gece aydinlatma elemanlarinin islevlerinin de 

engellenmemesi gerekmektedir (Aslanboga, 1997).  

Yayalar yönünden yol agaçlarinin islevleri;  

Kent yollarinda yaya trafigi mekanindaki yayalarin bu mekandan beklentileri daha 

çesitlidir. Is, alisveris, iletisim, rekreasyon amaciyla yola çikmis yayalarin hizlari ve 

ilgi alanlari farklidir. Is ve alisveris amaçli yayalar daha çok engelsiz ve rahat bir yol 

mekani beklentisi içindeyken, iletisim ve rekreasyon amaçli yayalar yol boyunca 

güzel, gürültüsüz, temiz, davet edici mekanlar arayisindadirlar. Güvenlik ve konfor 

her türlü kentsel mekanda öncelikli beklentilerdir. Yol agaçlari kentlilerin bu 

mekanlardan beklentilerini asagidaki özellikleriyle karsilamaktadirlar: 

v Öncelikle tasit ve yaya mekanini fiziksel olarak birbirinden ayirirlar. Yayalar 

oto trafiginin fiziksel baskisindan kurtulup rahatlarlar. Güvenlik duygusu 

içinde rahatça dinlenme, vitrin seyretme, sohbet etme olanagi bulurlar. 

Gelismis agaçlar ayni zamanda kazayla yola firlayacak tasitlar için de fiziksel 

engeldir,  

v Kenarlari yüksek yapilarla çevrili yollarda hissedilen dar mekan baskisi yol 

agaçlarinin etkisiyle kaybolur. Agaçlarin taçlari yaya yolu mekanini insan 

ölçegine indirger. Bu etki kisin yapragini dökmeyen agaçlarla mevsimler 

boyu kalici iken yapragini döken agaçlarla yapilan uygulamalarda kisin yaya 

yolu mekani aydinlanir ve ferahlatir. Yol ve meydanlarda sik dikilmis 

agaçlardan olusan tavan etkisi kentin farkli nitelik ve mimari karakterdeki 

yapisal kargasasini maskeler, kolay algilanabilen rahat mekanlara dönüstürür, 

v Gelismis agaçlarin taçlari tasit gürültülerinin yol mekani içinde 

yankilanmasini engeller, 
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v Yol ve meydanlarda dikili agaçlar bakan kisinin bulundugu yere göre bir 

peyzaj görünümünü çerçeveler, dikey ve yatay yöndeki olumsuz görünümleri 

örter, çesitli biçim ve anlamdaki yapilari birbirine baglar, güzel yapilarin 

mimari biçimlerini tamamlar yada vurgular, yapilara fon olusturur, 

v Yaz aylarinda günün belirli saatlerinde dogrudan gelen günes isigi yapilardan 

ve yol yüzeyinden yansiyarak yayalar için dayanilmaz mikro-klima olusturur. 

Yol agaçlari bu etkiyi en aza indirir, 

v Kentlerin agaçli meydanlari kentlerin simgeleri, süsü, halkin bulusma 

noktalari, agaç gölgeleri dinlenme ve seyir yerleridir, 

v Mevsimlere göre degisen görünümleriyle dogaya yabancilasmis kent insanina 

mevsimleri gözleme olanagi verirler. Çiçekleri, kokulari, taze sürgünleri, 

yazin ve sonbaharda çesitli yaprak dokulari ve renkleri, üzerinde 

barindirdiklari kuslar ve kalmissa diger canlilarla kentlerin yasayan 

elemanlaridirlar (Aslanboga, 1997). 

Yol-cadde ve refüjlerin bitkilendirilmesinde ve özellikle agaçlama çalismalarinda 

göz önünde tutulmasi gereken ilke ve prensipler söyle siralanabilir (Pamay, 1979; 

Gülez, 1989; Ürgenç, 1998; Tanriverdi, 2001; Küçük, 2002; TSE, 1990): 

v Yol agaçlandirmasi planlama ve tasarimi yapilirken mutlaka yolun gerek alt 

yapi gerekse üst yapida yer alabilecek diger elemanlar veya çalismalar 

dikkate alinarak bir bütünlük içinde düsünülmelidir, 

v Projeler yapilirken cadde ve yolun yapim projesi, yol aydinlatma ve elektrik, 

telefon hatlari, kanalizasyon, dogal gaz, pis su ve drenaj alt yapi donanimlari 

ayri ayri dikkate alinarak, gerek dikilecek agaçlarin ileride bu tesislerden ve 

bunlarin ilerdeki onarim faaliyetlerinden etkilenmemesi veya az etkilenmesi 

gerekse tesislere zarar vermeyecek sekilde dikim yerleri saptanmalidir, 

v Yol agaçlarinin kök yayilma alani olarak küçük boyutlu agaçlarda 2m², 

normal boyutlu agaçlarda 3m² lik bir yasam alani ayrilmalidir, 

v Yol ve meydanlarin ekolojik verileri seçilecek agaç türünün yetisme ortami 

isteklerine uygun olmalidir. Tünel, sehir-endüstri ekosistemi, mekanik ve özel 

baskilardan en az zarar görecek olanlar seçilmelidir, 
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v Gidis ve gelisi olan ve orta refüjü bulunan caddelerde, yolun iki yani yesil 

seritle veya yol agaçlariyla düzenlenmektedir. Orta refüjlerin 

bitkilendirilmesi yaya yürüme problemi olmadigindan tretuvar kenarlarindaki 

agaçlamadan farkli olur. Araçlarin far isikla rinin birbirlerini rahatsiz 

etmemelerine dikkat edilir. Bunun için 1.20-1.5m genislikteki dar refüjlere 

60-120cm yükseklikte yesil çitler tesis edilir. Orta refüje 4m den az olan 

yerlerde çim, diger yer örtücüler veya tasitlarin boyundan yüksek olmayan 

çalilar getirilmelidir. Orta refüjlerin monoton bir görünüs kazanmamasi için 

tek bir bitki türü kullanilmamalidir. Özellikle alçak boylu yerden itibaren sik 

dallanan kesif bir yesillik meydana getiren, toz ve dumana dayanikli çesitli 

çali türleri kullanilmalidir (Tanriverdi, 2001). Orta refüjün 4m den fazla 

oldugu yerlerde agaç tesisi düsünülmelidir. Orta refüj bitkilendirilmesinde 

gerek araç sürücüsünün gerekse yayalarin güvenligini saglayacak bir  

düzenleme yapilmasi zorunludur,  

v Agaç türlerinin olgunluk yaslarinda alacaklari taç yüksekligi ve genisligi 

belirli oldugunda bu genislik ve yüksekliklerde, aydinlatma elemanlari, 

elektrik ve telefon telleri, transformatör postasi vb. yapilar bulunmamalidir. 

Yaya ve tasit trafiginin engellenmesi için yol agaçlari taçlarinin altinda 

yayalar için en az 2.5m, tasitlar için en az 4.5m taç alti yüksekligi olmali ve 

bu yükseklik fidanlarin dikimi sirasinda göz önünde bulundurulmalidir. Taç 

alti yüksekligi bordür tasindan 0.5m içerden ölçülmeli ve bu yükseklik 

saglanincaya kadar agaç taçlari, dogal taç görünümü bozulmayacak biçimde 

budama yapilmalidir, 

v Kök çevresindeki topragin havalanmasini saglayacak ve sikismasini 

engelleyecek sekilde yeterli genislikte (2-3m² lik) daire veya kare seklinde 

serbest alan birakilmali, bu konuda kök bogazina kadar çok hatali betonlama 

ve asfaltlama durumlari süratle ortadan kaldirilmali, yaya trafigi fazla olan 

tretuvarlarda yeterli genislikte alti bosluklu izgara sisteminden 

faydalanilmalidir, 

v Caddelerde agaçlarin bina, tesis ve alt yapilardan etkilenmemesi açisindan 

minimum dikim mesafelerine uyum gözetilmesi gerekmektedir,  
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v Dikim tekniginin dikim kurallari dikkate alinarak gerçeklestirilmesi yeni 

tesislerde sulama, gübreleme, havalandirma ve drenaj bacalari veya bu 

maksat için kullanilacak delikli plastik borularin tesis esnasinda 

yerlestirilmesi islemlerinin ihmal edilmemesi gereklidir, 

v Yol agaçlamasinda tür seçiminde her seyden önce seçilecek türlerin dogal 

yetisme ortami istekleri yani sira kentin kendine özgü yetisme ortami 

özellikleri de dikkate alinmalidir,  

v Kullanilacak agaç türlerinin aralik mesafeleri kullanilacak türlere, taç 

genisliklerine, boylarina, yolun boyutlarina, kenardaki binalarin 

yüksekliklerine, isik gereksinimlerine göre saptanmalidir, 

v Seçilecek türlerin bugünkü ve ilerideki ulasacaklari cesamet, yolun ve 

tretuvarin genisliklerine, yolun sinif ve niteliklerine, civardaki yapitlarin 

durumuna ve trafigin yogunluguna uygun olmali, kuvvetli yan kökler 

gelistirerek yol ve tretuvar kaplamalarini tahrip edecek veya drenaj 

kanallarini tikayabilecek kök sistemine sahip olmamalidir,  

v Seçilen türler toza, yapi veya binalarin yarattigi rüzgar koridorlari söz konusu 

olan yerlerde siddetli rüzgarlara, her türlü böcek ve mantar hastaliklarina 

dayanikli olmali, bol gölge etkisine sahip olmali, temiz karakterli türler 

olmali buna karsilik sik dal ve kabuk döken, ezilen dagilan meyvelere sahip 

olmamalidir,  

v Havai hatlarina ulasamayacak kadar küçük taçli agaçlar seçilmeli veya agaçla 

hat arasinda asgari 4m mesafe birakilmalidir, 

v Kent içindeki yol ve cadde kenar seritlere grup ve sira halinde yüksek boylu, 

genis yaprakli agaçlar dikilir. Dendrolojik özellikleri benzer olan birkaç türü 

ikili ve üçlü gruplar halinde dikmek suretiyle estetik yönden güzel 

görünümler saglanabilir. Bu agaçlarin zemini tamamen çimle veya diger yer 

örtücü bitkileri ile kaplanabilir. Genislik müsait ise yer yer seyrek çali 

gruplarini da yer verilir, 

v Normal olarak yol agaçlari, düzgün ve uzun gövdeli, üniform sekilli ve hizli 

büyüyen uzun ömürlü, gevsek ve güzel taçli, uzun müddet yaprakli kalan, 

ilkbaharda güzel çiçeklenen ve sonbaharda güzel yaprak rengine sahip olan, 
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bakim masrafi az olan, gevrek yapiya sahip olmayan, genelde tepe sürgünü 

iyi gelisen türler olmalidir, 

v Igne yaprakli türler yavas büyüdügü için ve yerden itibaren dallandiklari için 

tretuvar kenarlarina dikilmeleri uygun olmamaktadir,  

v Yol agaçlari dikimde tam karsilikli olarak getirilmemeli, üçgenvari dikim 

uygulanmalidir, 

v Ayni boy ve formdaki agaçlarin bir yaya veya vasita yolunda karsilikli olarak 

esit araliklarla ritmik bir sekilde tekrar edilmeleri ile alle dedigimiz agaçli 

yollar elde edilir. Yol boyunca agaçlar tek sira halinde bulunursa tek, çift sira 

halinde olursa çift sirali alle denir. Alle agaçlamasinda agaçlar ayni hat 

üzerinde esit araliklarla dikilir. Allede düzgün gövdeli, yuvarlak taçli üniform 

büyüme gösteren agaç türleri seçilir. Allelerde ayni tür, form, düzgün sira ve 

yön, esit aralik ve bir obje ile baslayip bir obje ile bitme üzerinde önemle 

durulmalidir (Tanriverdi, 2001). 

Kent Meydani Agaçlari: 

Meydan kelimesi sözlüklerde insanlarin toplandigi, etrafi binalarla çevrili, genis ve 

düz alan olarak tanimlanmaktadir. Akdogan’a (1962) göre meydan; halkin sosyal, 

dini ve ticari amaçlarla toplandigi, askeri ve siyasi gösterilere sahne olan açik alanlar 

olarak ifade edilmektedir. Küçükerbas ve Özkan (1994), ayni zamanda meydan; 

kentsel sirkülasyonu baslatma ve yönlendirme ile kent insanina toplanma mekani 

olarak hizmet veren genis açik alanlar olup, bu mekanlar her türlü yerlesim biriminin 

odak noktasi yada odak noktalaridir (Altinçekiç ve Kart, 2000). 

Meydanlar içerdigi fonksiyon ve özelliklerine göre de tarihi meydan, mimari 

meydan, resmi meydan, iskele meydani gibi isimlerle de anilmaktadir. Meydan 

kullanildigi oranda, sosyal yasantiyi biçimlend iren, bulusma ve diyalog ortamlarina 

sahne oldugu oranda canli tutulabilen bir mekandir. Meydanlar kentin bir avlusu gibi 

düsünüldügünde, kisilerin dinlenme, eglenme ihtiyaçlarina cevap verici, kisiye 

kültürel yönden katki saglayici ve fiziksel ihtiyaçlarini karsilayabilecegi bir nitelik 

tasimalidir. Kent meydanlarinin toplumsal ve kentsel kalitesi, çok fonksiyonlu 

olmalarina ve bireylerin toplumsal ve özel faaliyetlerini bu mekanlarda 
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gerçeklestirme istegine baglidir. Ancak burada önemli olan meydanin kullanicilari ve 

toplumsal aktiviteler için uygun bir mekan olmasi gerektigi de unutulmamalidir 

(Altinçekiç ve Kart, 2000).  

Dis mekani olusturan meydanlar, çevresindeki yapilasmayi ayirici degil birlestirici 

olmalidir ve bir bütünlük içersinde ele alinmalidir. Meydan mekanina canlilik veren, 

degisik aktivitelerin dagiliminda katkisi olan önemli unsurlardan biri bitkilerdir. Açik 

havada bulunmak, kent yogunlugundan kurtulup nefes almak, insanlarla bir arada 

olmak için kullanilan meydanlar bir duraktir. Insanlar bu alanlarda da ilgilerini 

çekecek bir seyler ararlar. Farkli agaçlar, çalilar ve renkli geçislerle görsel 

çesitlilikler ve karisimlar sunan bir mekan, insanlari çeker. Bitkiler birlestirici ve 

organize edicidir. Bir mekana görünüm bütünlügünü vermek, degisik elemanlari 

kaynastirmak ve mekanin daginik kisimlarini düzenlemek için kullanilirlar. Ayni 

zamanda bitkiler, yasam sürelerince mevsimsel dönemlere uyarak görünümlerinin 

degismesiyle farkli estetik potansiyeller kazanirlar. 

Kent meydanlarinda bitkisel düzenleme özellikle de agaçlama çalismalari, gerek 

estetik açidan, gerek kent içindeki islevleri açisindan oldugu kadar dogadan uzak 

olan kent insanlarin, dinlenme ve temiz hava alma ihtiyaçlari için önemlilik arz 

etmektedir. Bir meydanda, meydanin ne amaçla kullanilacagi, fonksiyonlarinin neler 

olacaginin belirlenmesi önemli bir detaydir. Çünkü bu dogrultuda bitkilendirme ile 

gerek biçimsel gerekse islevsel açidan kavranabilen mekanlar yaratmak kolay 

olacaktir. Meydanlarda agaçlari kullanmaya yönelik bazi kurallar su sekilde 

özetlenebilir;  

*Kullanilacak türler, mekandaki objelerin özellikle binalarin ölçü, renk, form ve 

doku özellikleri ile bir bütünlük ve etkileyici bir görünüm arz etmelidir. Meydanlarda 

kullanilacak agaçlar genelde mekanin karakterine uygun ve özellikle soliter türler 

seçilmelidir, 

*Meydanlarda sert zemin etkisini kirici nitelikte, yerden en az 1.50-1.80m. 

yükseklikte dallanarak genis taç olusturan agaçlarla gölgeleme saglanmalidir. 

Özellikle genis yaprakli agaç türleri kullanilmak suretiyle her mevsim isik-gölge 

etkisi olusturarak mekanin daha olumlu kullanilmasini saglayabilir,  



 28 

*Tarihsel dokunun agir bastigi alanlarda yapilacak bitkilendirme de, öne çikarilmasi 

gerekli olan alan parçasi yada yapilarin etkisini vurgulayacak sekilde türler 

kullanilmalidir, 

*Çevre kirliligine özellikle egzoz dumanina dayanikli olmalidir, 

*Meydan mekani kullanim amaçlari dogrultusunda genelde genis bir kismi sert 

döseme ile kaplidir. Bu tür mekanlar, özellikle agaç türleri için kendi dogal yetisme 

ortamlarindan çok farkli kosullari içerir. Bu nedenle kentsel suni etkilere dayanikli 

ve uzun ömürlü olmalidir. Özellikle agaçlarin kök yayilis alani yüzeyi en az 1m2 

olmalidir. Meydanlarda tesisi edilecek agaçlar yaya ve araç ulasimini ve görüs açisini 

olumsuz etkilememelidir,  

*Özellikle pazar yerleri, satis alanlari, gezici saticilar için düzenlenmis çarsi 

meydanlari ve alanlarinda dekoratif ve hassas bitkiler dikilmemeli ve dikimlerde 

bitkiler satici ve müsteriler için engel olmamalidir. Bu alana gölge veren agaçlar 

dikilebilir ve sira agaçlamalari önerilebilir (Yildizci, 1987).  

Kent Mezarliklarindaki Agaçlar: 

Mezarlarin bir arada toplu olarak bulunduklari yerlere mezarlik (kabristan) 

denilmektedir. Insanlarin son ikametgah yerleri olan mezarlik bahçeleri genel 

görünümü ile çesitli bitkisel elemanlar ve mezar taslari ile bezenmis son derece sakin 

ve genis yesil alanlardir (Tanriverdi, 2001). Özellikle büyük kentlerimizin giderek 

azalan yesil alanlari içinde en önemli parçasini teskil ederler. Mezarliklar hijyenik, 

dinsel, kültürel, ekolojik ve rekreasyonel isleve sahip dis mekanlardir. Tüm 

mezarliklar sahip olduklari yogun bitki örtüsüyle çevrelerinden farkli olan ve islevsel 

yesil alanlarin arttirilamadigi hatta oransal olarak azaldigi kentlerde önemleri giderek 

çogalan genis açik yesil alanlardir. Mezarliklar dini yasaklar ve gelenekler ile özel 

dokunulmazliklari olan alanlardir. Bu nedenle de konut, isyeri vb. alanlar haline 

dönüstürülmeyen kent gelisiminde rezerv yesil alanlardir. Barindirdigi bitkisel 

dokusu ve buna bagli faunasi ile özel ekolojiye sahip alanlardir. Mezarlik, felsefesine 

uygun bir planlama yapildiginda kent içinde ancak kente nazaran gürültünün en az 

oldugu, sessiz mekanlar haline getirilebilecek alanlardir. Mezarliklarin hayatlarini 
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kaybeden insanlara degil, hayatta olan insanlara daha çok hizmet eden alanlar oldugu 

unutulmamalidir. Zamanla sehir içinde kalan kabristanlarin hafif restorasyonla temiz 

ve sakin yesil alanlar olarak korunmasi ve halkin hizmetine açilmasi gerekmektedir.  

Ülkemizdeki mezarliklar; hüzünlü ve soguk atmosferli alan olarak görülmesi, kuru 

ve yüksek tas duvarlarla yada tel çitlerle çevrelenmesi, mermer taslarin adeta maddi 

güçlerin yaristirildigi arenaya dönüstürülmesi ve kapasitelerinin çok çok üzerinde 

kullanimi ile çagdasliktan uzak mekanlardir (Odabas, 1992).  

Kentlerin mezarlik ihtiyacini karsilamak üzere yeni sahalarin seçimi ve planlanmasi 

gerekir. Hifzisihha kanuna göre yeni kurulacak mezarliklarin saglik ve psikolojik 

yönden iskan sahalarina birkaç kilometre uzakta bulunmasi öngörülmektedir. Yeni 

kurulmasi düsünülen mezarliklar kenti çevreleyen yesil kusak içinde seçilmelidir. 

Kamu toplu tasima araçlariyla kolayca ulasilabilecek yerlerde tesis edilmelidir. 

Kentlerden çok uzakta tesis edilenler kendilerinden beklenen islevlerin çogunu 

yerine getirememektedir. Gürültüden uzak, manzaraya egemen tepeler veya dalgali 

araziler tercih edilmeli, stadyum, hipodrom, hava alani veya fabrika gibi gürültülü 

alanlara yakin olmamalidir (Gülez, 1989; Tanriverdi, 2001).  

Kabristan parklarinda genel olarak nüfus basina ortalama 7 m²lik bir mezarlik alani 

hesap edilir, bunun ortalama 3.2m² si mezar, geriye kalan 3.8m² ise yol ve diger 

tesislere ayrilir, mezar ölçüleri büyükler için 2.50mx1.20m, çocuklar için ise 

0.90mx1.50m’dir (Gülez,1989; Tanriverdi, 2001). 

Mezarlik planlamasi, mezarlik yerinin seçimi, alan büyüklügü, alan kullanimi ve 

bitkisel düzenlemeyi kapsayan planlamadir. Ayrica; mezarligin isletme modelinin 

belirlenerek mezarlarin ziyaret süresi, mezarlarin satis yada kiralanmasi, bakimi, 

korunmasi gibi konular mezarlik gelisimi ve biçimini etkileyen unsurlardir (Odabas, 

1992). Mezarlik alani olarak seçilen yerin toprak yapisi, taban su seviyesi gibi 

özellikleri, alanin uygun olup–olmadigi hakkinda bilgi verir. Mezarlik alaninin 

mistik havasinin korunmasinda ve islevinin yerine getirilmesinde bitki seçimi 

oldukça etkilidir. Ülkemizdeki mezarliklarda; piramit veya sütun formlu Kara 

Servilerin (Cupressus sempervirens L.) çok yaygin olarak kullanilmasi Türk 

gelenegin dinsel bir yaklasimi olarak karsimiza çikmaktadir. 
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Mezarlikta yapilacak bitkilendirme çalismalari; mezarlik genelinde ve mezarlik 

parselinde olmak üzere iki asamali olarak ele alinmalidir. Mezarlik genelinde ise; yol 

agaçlamasi, mezarlik çevresinin perdelenmesi, oturma ve dinlenme köselerinde gölge 

olanagi saglamasi ve otopark agaçlamasi amaçlarina yönelik tür seçimi yapilmalidir. 

Mezar parsellerinde; mezar üstü ve mezar aralarinda ayirici olma üzere kullanim 

yerlerine göre amaca uygun türler seçilmelidir. Mezarligin çevresi 2-5m genislikte 

yesil bir kusakla çevrilmeli, genis yaprakli agaçlar sinir boyunca yani sira halinde 

veya üçlü, besli, yedili gevsek gruplar halinde dikilmelidir. Alt tabaka örtü çalilari ile 

sikica kapatilir. Yol kenarlarina genis yaprakli seyrek agaç gruplari dikilmelidir. Ada 

ve parseller gevsek dokulu çali ve agaç gruplari ile birbirine baglanarak organik bir 

doku meydana getirilir. Özellikle ana aks ve ona bagli ikinci derece yollarin 

agaçlandirilmasinda çok farkli türler yerine tek tür bitki kullanimi mezarlik içinde 

yönlendirmeyi kolaylastiracaktir. Ayrica bitkisel çitlerle kusatilmis aile mezari yada 

gömü alani girislerinde dekoratif etkili bir bitki kullanimi odak etkisi yaratir (Uslu, 

1997; Tanriverdi, 2001). 

Mezarlikta kullanilacak agaçlarda nem istegi az, yavas gelisim gösteren, yayvan 

köke sahip olmayan, kazik yada yürek köklü, yerden itibaren dallanma göstermeyen, 

budama ve sekil vermeye elverisli olan, fazla yayilici olmayan türlere agirlik 

verilmelidir. 

Botanik Bahçeleri ve Arberetum’daki Agaçlar:  

Kent peyzajinin önemli açik-yesil alanlarindan birisi de botanik bahçeleri ve 

arberetum’lardir. Botanik bahçeleri; nesilleri tükenme tehlikesiyle yüz yüze olan 

bitki türlerini korumak, nesillerinin devamini saglamak, bunun yani sira egitim ve 

ögretimde yararlanmak ve bitkiler üzerinde bilimsel arastirmalarda bulunmak 

amaçlariyla tesis edilmektedirler. Botanik bahçeleri ve arberetumlar, bitkisel 

elemanlarin familya, cins, tür, varyete ve kültür formlarina göre gruplandirilarak 

dogru ve dikkatli bir sekilde etiketlenmis olarak ziyaretçilere ve bilimsel 

arastirmalara sunulan birer canli bitki müzeleridir (Gülez, 1989; Pamay, 1979; 

Özkan, 2003). Genel olarak yerel kuruluslar ve üniversitelerin isbirligi ile kurulan bu 

tür alanlar, koruma, bilimsel ve egitsel amaçlarla katki saglarken kent halkinin ve bir 
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ölçüde de bölge halkinin kültürel ve rekreasyonel gereksinimlerinin karsilanmasinda 

da olan önemli hizmetler sunabilmektedir. Botanik bahçesi bölümleri yapisal ve 

yapisal olmayan bölümler olarak ikiye ayrilmaktadir. Yapisal bölümler; yönetim 

merkezi, herbaryum, bahçe personeli için gerekli sosyal tesisler, depolar, teknik 

servisler, seralar, camekanli yastiklar, havuz, derecik ve göletler, pergolalar, yol ve 

otoparklar, rüzgar perdeleri ve sinirlama elemanlari ve ziyaretçilere yönelik tesis ve 

olanaklardan olusur. Yapisal olmayan bölümler ise; arberetum, ekonomik bitkiler 

bölümü, bitki sistematigi bölümü, bitki morfolojisi bölümü, bitki ekolojisi bölümü, 

bitkilerde evolüsyon ve islah bölümü, cografik bölgeler bölümü ve süs bitkileri ve 

bahçe düzenleme bölümünden olusmaktadir (Özkan, 2003). 

Botanik bahçeleri planlanirken dikkat edilecek hususlar (Pamay,  1979; Tanriverdi, 

2001);  

• Tesis edilecek botanik bahçesinin hangi amaca yada amaçlara hizmet 

edecegi ortaya konulmalidir, 

• Planlamada arazi önce toprak durumu, bitki ekolojisi ve sosyolojisine 

uygun olarak ada ve parsellere ayrilir, planlama informal bir düzen içinde 

yapilmalidir, 

• Ekolojik ve sistematik ilkelerle birlikte estetik ilkelere de yer verilerek 

bahçeye güzel bir park görünümü kazandirilmalidir, 

• Iyi bir yol sirkülasyonu hazirlanmali, yol boyunca bitkiler familya, 

cins, tür, varyete ve kültür formlarina göre sunulmali, bitkilerin yakindan 

incelenmesi için ikinci derece yollar ve basamak taslari yapilmalidir, 

• Ayni familya, cins ve türe ait bitkiler bir araya toplanmali, önlerine 

Latince ve Türkçe adlari yazili etiketler konmali, 

• Ana yollarda yer yer oturma ve dinlenme yerleri, yamaçlarda ise 

manzara teraslari olusturulmalidir, 

• Su bitkileri için çesitli havuzlar, yapay dere ve göller tesis edilmeli, 

alp bitkileri için tas ve kaya bahçeleri yapilmali, tropik ve subtropik bitki 

türleri için seralar kurulmalidir. 
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Hayvanat Bahçelerindeki Agaçlar: 

Kent içi veya kent disi peyzaji içinde yer alabilen genellikle yerel kuruluslar ve 

egitim kuruluslarinin isbirligi içinde özellikle büyük kentlerde olusturulan alanlardir. 

Hayvanat bahçeleri bagimsiz olarak kurulabilecekleri gibi, diger yesil alanlar içinde 

de planlanabilir. Bu gibi yerlerde, hayvanlarin yetistigi ekolojik ve iklim kosullarinin 

olusturulmaya çalisildigi bir ortam içinde, hayvanlara yasama mekani saglayan 

alanlar yapilmalidir (Pamay, 1979; Gülez, 1989). Özellikle kent ormanlari içinde 

olusturulmasi büyük yarar saglayacaktir. 

Hayvanat bahçeleri planlanirken, her seyden önce her hayvan türünün yasamasi ve 

yetismesi için gerekli olan özgün bitki türlerinin temini ve yetistirilmeleri, özellikle 

benzer ekolojik kosullari saglayabilecek türlere agirlik verilmelidir. Hayvanat 

bahçesine gelen ziyaretçiler yalniz hayvanlar ile degil, bitkisel materyal ile de 

ilgilenecektir. Onun için dogaya uygun ve dogadan esinlenen bir planlama üzerinde 

durulmalidir. Bundan dolayi son yillarda hayvanat bahçeleri kent ormanlari içinde 

tesis edilmektedir. Dogal stilde bir hayvanat bahçesi planlamasinda genel olarak 

büyük küçük bir park sahasinda oldugu gibi çalismak ve çogunlukla oradaki mimari 

ve yesil yapi elemanlarindan istifade edilmesi uygun olacaktir (Pamay, 1979; 

Tanriverdi, 2001). 

1.6.2. Kent Koruluklari 

Kentler içinde kalmis olan dogal orman parçalarinin veya yapay olarak tesis edilmis, 

kapali ve sik yetistirilmis plantasyon alanlarinin olusturdugu çogunlukla agaçlikli 

yesil alanlardir. Genel olarak eski kösk, yali ve vakif bahçeleri olarak tesis 

edilmislerdir. Ülkemizde daha  çok Istanbul'da yer almis oldugunu gördügümüz 

korular, özel kisilerin özel gayretleriyle meydana getirilmis olan büyük kösk veya 

bina bahçelerinden ibarettir. Özel veya yari özel niteliktedir. Bazen belediye veya il 

özel idareye baglanmak suretiyle halka açik olabilmektedir. Gerek fonksiyonlari 

gerek kurulus özellikleri bakimindan daha çok dinlenme, oturma, manzara seyretme 

ve sinirli piknik yapma gibi pasif eylemlere yöneliktir. Bu alanlar, sosyal ve turistik 

gayelere de hizmet edebilecek sekilde planland igi ve bazi tesislerle takviye edildigi 

takdirde daha islevsel bir konuma getirilebilmektedir. Ancak kent koruluklarinda 
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genel olarak, kent parklari için sayilan bir çok tesise yer verilmez. Koruluklarda 

temel ve baskin olan bitkisel materyal agaçtir. Genelde çali ve otsu çiçekli bitkiler 

çok azdir yada hiç yoktur. Korularda genel olarak uzun gezinti yollari yapilir, yollar 

üzerinde dinlenme banklari ve çesmeler yerlestirilir (Gülez, 1989; Pamay,  1979; Gül, 

2002). 

1.6.3. Yesil Kusak Agaçlandirmalari 

Kuhn’e (2003) göre, tarih içerisinde kentleri çevreleyen açik alan kusagi 

düsüncesinin ilk izlerine, XVI yüzyildan itibaren rastlanmaktadir. Bu alanlar tarim ve 

hayvanciligin yani sira, spor ve sosyal aktiviteler için de kullanilmistir. 18. ve 19. yy. 

içinde, çogu Avrupa ülkesinde kent duvarlari ortadan kalktigindan itibaren yesil 

kusaklarin, sehir ve kirsal arasinda planlanmasi gerektigi fikri benimsenmistir. Bu 

periyotta yürüme amaçli yürüyüs yollari yaratilirken, eski duvar alanlari 

yesillendirilmistir. 19. yy. sonlarinda Ebenezer Howard, sanayilesmis toplumlarin 

giderek yapilasan çevreleri için kent yasamiyla kir yasamini bir arada tutan ve yesil 

kusak kavraminin da temelini olusturan “bahçe-kent” popüler ve etkili modelini 

ortaya koymustur. Bahçe kent, kentin gelisimini sinirlamak için tarim ve 

rekreasyonel zon ile çevrilmis ve buna yesil kusak adi verilmistir (Akten v.d., 2004). 

Kuhn (2003)’e göre, yesil kusak fikri, baslangiçta yöresel tarim ihtiyacini karsilama 

üzerine ortaya çikmis, bu fikrin uygulanmasi 20yy kadar devam etmistir. Bu 

periyottan itibaren önemli degisimler geçirerek, ulusal politikalarda yer almistir. 

Önemli degisimler Büyük Londra Plani (Greater London Plan) ile baslamistir. Yesil 

kusaklar çesitli Ingiliz metropol sehirlerinin içinde tesis edilmistir. Diger Avrupa 

ülkelerinde basta Viyana, Barselona, Budapeste ve Berlin gibi kentler olmak üzere 

yeni yesil kusak anlayisi ortaya çikmistir. Baslangiçta yesil kusaklarin islevsel 

özelligi, kasaba ve kirsal bölgenin tipik özelliklerini ayirmak, ve her birinin kent 

içine girmesini engellemek, daha fazla kent büyümesini kontrol altina almak için 

düsünülmüstür. Çevresel konularin tartisilmaya baslandigi 1970 yillarindan itibaren, 

yeni ekolojik yaklasimlar ve anlayislarla birlikte yesil kusak tanimi ve islevlerine 

önemli ilaveler yapilmistir. Özellikle doga koruma ve bozulan kentlerin yenilenmesi 

gibi islevler ilave edilmistir (Akten v.d., 2004). 
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Yesil kusak ile kent büyümesi arasindaki iliskilerin baslangici ile ilgili ortak bir karar 

bulunmamakla birlikte, bazilari kent büyümesini sinirlayici bir konumda durduran, 

bazilari ise kent bölgesi içindeki yerlesim alanlarini ayiran ve kent kalabaligindan 

kaçmak isteyenler için önemli bir element olarak tanimlamistir (Elson, 1986). 

Günümüzde yesil kusak kavrami, sinirlari politik kaygilarla belirlenen ve kenti sikica 

kavrayan bir yesil halka olarak ele alinan yesil kusak yaklasimi yerini, ekolojik ve 

sosyal özellikleri dikkate alan, sinirlari ve formu dogal niteliklerce belirlenen ve 

kentten kirsal alana geçisi çözümleyen daha esnek bir yaklasima birakmistir 

(Çulçuoglu, 2000).  

Uzun’a (1990) göre, kentsel yesil kusaklar, istenmeyen yönlerde olabilecek 

gelismeleri sinirlandirmak için kent çevresinde yer almis açik-yesil alanlardir. Kent 

çevresindeki yesil kusagin alani, biçim ve karakteri kendisinden beklenilen 

fonksiyona baglidir. Rekreasyonel amaçli erozyon ve doga koruma ile tarimsal 

üretim amaçli yada çok yönlü kullanislara yönelik olabilmektedir.  

Yesil kusak kavrami ve uygulamalarinin her ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel, 

politik, dogal kosullari ve kentsel karakterleri farkli olmasindan dolayi degisik 

algilanmasi normal karsilanmalidir.  

Ülkemiz kosullarinda, yesil kusak tanimi su sekilde özetlenebilir; “Kent içi ve 

çevresinde, toprak-su koruma, rüzgar perdesi, hava kirliligi ve gürültüyü azaltma, 

tozu tutma, kent mikroklimasini gelistirme, kent peyzajini estetik yönden artirma, 

istenmeyen alanlari kapatma, kentsel alanlari ayirma veya birlestirme, rekreasyon 

gibi belli islevleri gören ve belli bir büyüklükte olabilen orman parçalari veya otsu ve 

odunsu bitkilerle donatilmis bant veya siralar halinde baglayici, ayirici ve koruyucu 

yesil alanlardir. Yesil kusak sistemleri, dogal veya suni bir karakter yapisinda 

olabilmektedir. Yesil kusak sistemlerinin, su ve rüzgar etkilerine karsi, gürültüye 

karsi, trafik emniyetini saglamaya yönelik, gaz zararlarina karsi, toz zararlarina karsi, 

istenmeyen obje veya alanlari saklamaya karsi, kiyi korumaya yönelik, endüstriyel 

ürün elde etme gibi pek çok gerekçe ile tesis edilmesi mümkündür (Gül, 2002). 

Yesil kusak tesisleri, birden fazla amaca hizmet edebilir. Ancak yesil kusaklarin 

temel amaci, kentleri ekolojik yönden yasanilabilir ve sürdürülebilir hale getirmek 
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için mevcut kentsel yapinin, korunmasi, onarilmasi ve gelistirilmesi yaninda kent 

peyzajina estetik yönden katki saglamak, rekreasyonel etkinliklere imkan saglamak, 

doga ve çevre bilincini artirmak olmalidir. Odun/odun disi üretim ise ancak alanin 

konumu ve yapisina göre gelecekte ikincil amaç olarak düsünülmelidir. Yesil 

kusaklar, kent içi ve kent disinda yer alan diger açik yesil alanlarin (kent parklari, 

oyun alanlari, mezarliklar, kent ormani vb) konumu, amaci ve islevinden farkli veya 

devami olacak sekilde organik bir bütünlük içinde düsünülerek belirlenebilir (Gül, 

2003).  

Yesil kusak agaçlandirma çalismalarda, yetisme muhiti sartlari da dikkate alinarak 

yörede yasayan halkin ilgi duydugu ve ikincil ürününden yararlanarak o yöre 

halkinin ekonomisine katki saglayan Fistikçami, Badem, Igde, Kestane, Ceviz gibi 

türlerle, aricilik ve hayvancilik yönünden çiçek ve yapraklarindan yararlanilan 

Akasya türüne öncelikle yer verilmelidir (Özcan, 1993).  

Yesil kusak planlama çalismalarini; yesil kusagin formunu ve sinirlarini, dogal 

sistemlerin biçimlendirmesi, ekosistem/bütüncül plan yaklasimi, kentten kirsal alana 

sürekliligin olusturulmasi, yaya yollariyla desteklenerek ulasilabilirliligin 

arttirilabilmesi, kaynaklar/alan kullanimlari arasindaki iliskinin koruma–kullanma 

dengesi içinde ele alinmasi içinde tanimlayabiliriz (Çulcuoglu, 1997). Yesil kusak 

çalismalarinda yer seçimi için öncelikli alanlar; kent çevresindeki bozuk orman 

alanlari ve orman içi açikligi niteligindeki sahalar, kent imar planlari ve mücavir 

alanlar disinda kalan, ekolojik sartlari iyi ve orman ekosistemi olusturabilecek 

büyüklükteki, hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altindaki araziler, kent 

yakinlarindaki göl ve barajlarin su tutma havzalari, kentin sel, taskin ve çig 

tehlikesinden korunmasina dönük erozyon önlemlerinin alinmasi gereken dere 

yataklari ve yamaç alanlar, hava ve çevre kirliliginin azaltilmasinda etkili olacak 

sahalar ile halkin dinlenme yeri olarak yararlanabilecegi konumdaki belirli 

büyüklükte olan yerler yesil kusak agaçlandirma alanlarinin seçiminde öncelikle 

gözetilen yerlerdir (Anonim, 2003). 

Yesil Kusaklar kent ekolojisine (mikro-klimayi kontrol etmesi ve düzenlemesi, 

toprak ve su koruma, çig olusumuna engel olma, su kalitesini ve kapasitesini artirma, 
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yaban hayatini gelistirme gibi), kentin fiziksel yapisina  (kentin farkli mekanlarini 

birbirinden ayirir, tampon görevi üstlenir, kent peyzajini estetik yönden tamamlar ve 

gelistirir, kentlerin monoton geometrik yapi veya yapi kitlelerinin sert dokularini 

hafifletir vb) ve kent insanina fiziksel ve ruhsal yapisina (dinlendirme, estetik  

yönden insan psikolojisini rahatlatma, kent yasamina anlam katma, stresi azaltma, 

rekreasyonel imkan sunma, odun ve odun disi ürünlerle ekonomik gelir saglama, 

doga sevgisini artirma gibi) önemli katkilar saglarlar (Akten vd., 2004). 

Ülkemizdeki Yesil Kusak Agaçlandirma Uygulamalari 

Ülkemizde kentlerde yasanan olumsuzluklar, çevre ve kirlilik sorunlarinin artmasi ve 

ormanlarin odun disindaki degerlerinin anlasilmasi ile yesil kusak agaçlandirmalari 

ortaya çikmistir. Yesil kusak kavrami büyük yerlesim alanlarinin çevresinde 

sürdürülen agaçlandirma çalismalari olarak ele alinmistir. Kentlerimizin düzenli ve 

planli gelismesini saglamak, özellikle büyük sehirlerimizde tehlikeli boyutlara ulasan 

çevre ve hava kirliligini azaltmak, kisi basina düsen yesil alan miktarini artirmak, 

toprak muhafaza önlemleri almak yoluyla yerlesim birimlerini sel ve taskin 

zararlarindan korumak, ülkemizin turizm potansiyelini artirmak ve 

degerlendirilemeyen ülke topraklarinin ekonomiye kazandirilmasi amaciyla, 3800 

sayili Orman Bakanliginin kurulus ve görevleri hakkindaki kanunla, düzenleme ve 

uygulama görevi “Agaçlandirma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlügü”’ne 

verilmistir ve böylece Orman Bakanliginca sehirlerin etrafinda yesil kusak ormanlari 

kurulmaya baslanmistir. Bu uygulamalarin sonucunda; renkleri, formlari ve kokulari 

ile insanlarimizin duyularina hitap eden ve çesitli bitki türlerinden meydana gelen 

yesil dokularin tesisi, dinlenme ve turistik amaçli tesisler ile muhtelif av hayvanlarini 

ve kuslari barindiran mevcut  flora ve faunayi gelistiren ortamlar yaratilarak 

ormanlarin kolektif hizmetlerinin insanlara sunulmasi imkani dogmaya baslamistir. 

Yesil kusak çalismalarini, diger agaçlandirma ve erozyon kontrol önlemlerinden 

ayiran pek çok farkli ve önemli nedeni vardir. Yeniköy (1994), yesil kusagin farki, 

kentin yapisina estetik görüntü vermek, halkin sosyal ihtiyaçlarini karsilamak ve 

çevre kirliliginin önlenmesine katkida bulunmak seklinde ifade edilebilmektedir 

(Çulcuoglu, 2000). Yesil kusagi olusturan açik alan dizisinde, doga koruma alanlari, 

su yüzeyleri, tarim alanlari, agaçlandirma alanlari, rekreasyon alanlari ve kültürel 
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yapilari birlikte yer alabilmektedir (Çulcuoglu, 2000). Günümüzde endüstriyel 

amaçli agaçlandirmalar kadar önem kazanmis olan yesil kusak agaçlandirmalari 

isletme ormanciligini da içermesine ragmen, çevresel fonksiyonlari daha öne 

çikmaktadir. Kent çevrelerindeki agaçlandirma, erozyon kontrolü ve baltaliklarin 

imari seklindeki çalismalara ilk kez 1937 yilinda Ankara’da baslanmistir. Ilk yesil 

kusak çalismalari Atatürk’ün direktifleri ile Atatürk Orman Çiftligi içerisinde 

yapilmistir. Projeli ilk yesil kusak çalismalarina da yine Ankara’da baslanmistir. 

Ankara’da yesil kusak agaçlandirma çalismalarinin kisa sürede olumlu sonuçlar 

vermesi üzerine 1985 yilinda 3 il uygulama kapsaminda iken bugün 32 ilimizde 

çalismalar devam etmektedir. 2001 yili itibari ile toplam 123.150ha alanda çalismalar 

tamamlanmistir (Özcan, 1993; Anonim, 2004). 

1.6.4. Kent Ormanlari 

Kent ormanlari, yasayan organizma niteligindeki kentlerin en önemli dogal elementi 

ve yasam kaynagidir. Kent ormanciligi çalisma alanlarindan en önemlisini olusturur. 

Kent ormani kavrami degisik sekilde tanimlanmaktadir. Kent ormani, Schoeneman 

ve Ries’ e (1994) göre, yerlesim yerlerinin gelisim sürecinde içinde ve çevresinde 

bilerek veya bilmeyerek arta kalan dogal orman veya suni olarak tesis edilmis 

peyzajin bir mozaigidir. Collins (1995) ve Grey’e (1997) göre, genelde kent 

nüfusunun yararlanabildigi ve/veya etkilendigi alan içindeki agaç toplulugunun 

tümüdür. Konijnendijk’e (1997) göre, Avrupa’da yaygin olarak kabul edilen, kentsel 

alanin içinde veya yakininda genel olarak kentsel açik yesilden daha fazla orman 

yogunluguna sahip  alanlardir. Pamay’a (1971) göre, kent kenarinda veya kent 

çevresinde bulunan dogal yada suni olarak tesis edilmis ve kent insanlarini kentin 

sikici ve bozuk havasindan kurtarmaya yarayan mesire ve rekreasyon ihtiyaçlarina 

cevap veren orman veya orman parçalaridir. Sat’a (2001) göre, genellikle kent 

halkinin stresten kurtulabilmesi, için psikolojik, saglik, estetik, rekreasyonel 

gereksinimleri karsilamak amaciyla tesis edilen alanlardir. Atay’a (1988) göre, kent 

ormanlari, kentin içinde ve yakin çevresinde tabiat ormanindan kalma koruluklar, 

sonradan tesis edilmis suni ormanlar (yesil kusaklar dahil), kent parklari, kamu 

binalari çevresi ve özel mülklerdeki agaçlar, cadde ve yollardaki agaçlardan 

olusmaktadir (Gül ve Gezer, 2004). 
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Bir kent ormaninin, kent disindaki diger orman alanlarindan en önemli farki, kent içi 

ve çevresinde olusmasi ve gelismesi ile açiklanabilir. Bu durum, teknik ve bilimsel 

anlamda kent ormanlarinin planlama ve isletilmesinde amaçlar ve önceliklerin, diger 

kirsal ormanlik alanlara göre farklilik olusturmasini ortaya çikarmaktadir. Çünkü 

kent ormaninda temel amaç, odun veya odun disi üretim degil, kentsel mekana ve 

kent insanina olanaklar çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmetleri ve islevsel-estetik 

katkilari saglamaktir. Bu nedenle kent ormani kendine özgü biyolojik özellikleri olan 

agaç tür ve karisimlari, tür dagilimi, kapalilik derecesi, bakim çalismalari ve çok 

amaçli bir isletme yönetimi ile farkli bir yapi göstermelidir (Gül, 2002).  

Kent insaninin günlük yasaminda ormandan dogrudan yararlanma olanagi sinirlidir. 

Ancak kent ormanina sahip kentlerde durum daha farkli olabilir. Dogrudan kullanilan 

degerleri yani keresteyi, odunu, reçineyi vb. bizzat ormandan toplama izni 

olmadigina veya olmayacagina göre, dogrudan yararlanabilecegi tek hizmet, ormanin 

rekreasyonel ve dinlendirici özellikleridir. Bu kapsamda, rekreasyonel özellikler, 

piknik yapma, spor ve oyun aktiviteleri, gezme, eglenme seklinde olabilmektedir. 

Bunun yaninda dinlendirici özelliklerini ise 5 madde halinde siralamak mümkündür 

(Aslanboga ve Gül, 1999). Bunlar;  

• Ormani olusturan agaçlarin taci gölgeleme etkisiyle günes isinlarinin insan 

cildi üzerindeki nitelik ve nicelik olarak etkisini (agaç türlerine göre 

degismekle birlikte) 1/3 oraninda azaltir, 

• Transpirasyon sonucu atmosfere verilen nem, hem çevre atmosferini 

serinletir, hem de havadaki kati parçaciklarin çökmesini saglar, böylece 

akcigerlerin temiz ve nemli havayi solumasi kolaylasir, 

• Göze gelen isik siddetinin azalmasi, gözün çevreyi algilamasini kolaylastirir, 

ayrica yesil isik retina üzerinde olumlu etki yapar, 

• Rüzgarin orman içinden geçerken frenlenmesi, sert hava hareketlerinin cilt 

üzerindeki mekanik ve kurutucu etkisini azaltir, 

• Agaçlarin çiçek, yaprak ve çesitli salgilarindan yaydiklari kokular, 

yapraklarin rüzgarda salinislari sirasinda çikardiklari sesler, ayrica kuslarin ve 

böceklerin sesleri genelde kent insani için degisik izlenimlerdir, bu nedenlerle 

orman rahatlatir ve dinlendirir. 
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Kent ormanin, gerek rekreatif, gerekse dinlendirici özelliklerinden yararlanabilmek 

için orman ekosisteminin dogrudan içinde olmayi ve birebir gerçeklestirmeyi 

gerektirir. Yani haritada orman olarak isaretlenmis, yeni agaçlandirilmis, yangin 

geçirmis yada tiraslama kesim yapilmis bir alanda bu etkilerin hiç birisi bulunmaz. 

Ormanin gençlik, siriklik, direklik çaglarinda kismen olabilir, ancak bu gelisme 

çaglarinda agaçlarin altina, arasina girilemedigi için dogrudan yararlanmak olasi 

degildir. Bu durumda kent ormanlarin, ancak belirli kapaliliktaki yasli ormanlar 

olabilecegi söylenebilir. Buradaki agaçlarin düzgün gövdeli olmalari önemli degildir, 

ancak yüksekten taçlanmis olmalari mekanin iç açici (ferah) olarak algilanmasi ve 

tacin altinda harekete, aktif dinlenceye olanak vermesi bakimindan önemlidir. 

Isletme ormanlarinda aranan düzgün gövdelerin yerine, bu ormanlarda gövdeleri 

egri, çatalli, kovuklu, türdeslerine göre farkli gelismis agaçlar ziyaretçiler için daha 

da ilginç olabilir (Gül, 2002). 

Sonuç olarak bir kent ormani, kent içi ve çevresinde bulunan dogal veya suni olarak 

tesis edilmis orman karakterinde yani kendini yenileyebilme asamasina gelmis, belli 

bir kapaliliga sahip, kentsel yapiya estetik ve islevsel katki saglayan, kent insanina 

rekreatif ve hijyenik imkanlar sunabilen ve kent insani tarafindan kisa mesafede 

ulasilabilen alanlardir” seklinde tanimlanabilir (Gül ve Gezer, 2004).  

Kent Ormani Profili:  

Yukarida açiklanan tanimlar çerçevesinde bir alaninin, kent ormani olabilmesi için 

bazi temel kriterlere sahip olmasi gerekmektedir. Bu kriterler (Gül ve Gezer, 2004); 

*Kent ormani, kent içinde veya çok yakin çevresinde bulunmalidir, 

*Orman karakterine yani kendini yenileyebilme asamasinda ve belli bir kapaliliga 

sahip olmalidir, 

*Çok amaçli bir kullanim özelligine sahip olmalidir. Ana amaç rekreasyon ve 

koruma (biyolojik çesitlilik, toprak-su koruma, yaban hayati, orijinal peyzaj alanlari 

gibi) olmak üzere, odun/odun disi, bitkisel materyal üretim alanlari, egitim-arastirma, 

hidroloji amaçli alanlar gibi kullanim zonlarina sahip olmalidir, 
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*Kent ormani planlanmasinda, rekreasyonel, ekolojik ve kentin fiziksel yapisini 

dengeleme veya güçlendirmeye yönelik üç temel hedef dikkate alinmalidir, 

*Kent ormaninin kullaniminda temel amaç, dogal orman karakterini sürdürülebilir ve 

dengeli bir sekilde korumak ve kullanimini saglamaktir. Bu nedenle bir kent parki 

gibi tasarlanmamali ve çok sayida yapisal tesis bulunmamalidir. Kent ormaninda 

özellikle giris bölümünde veya sadece belirli kullanim alanlarinda kir gazinosu, 

tuvalet, çocuk bahçesi, spor alanlari, piknik alanlari, otoparklar gibi temel tesislere 

yer verilmelidir. Yapisal tesis gerekiyorsa kesinlikle dogal yapiyla uyumlu olmali ve 

beton görünümlere yer verilmemelidir. Ayrica orman içinde araçla her yere 

gidilebilecek sekilde tasarlanmamalidir,  

*Kent insanlarina özellikle çesitli rekreasyonel olanaklar sunabilmeli, her bir 

rekreasyonel etkinlik için tasarim asamasinda en iyi sekilde analiz edilmeli ve tasima 

kapasiteleri belirlenmeli ve dogal turizm etkinliklerine öncelik verilmelidir, 

*Yogun ziyaretçilerin yararlanabilecegi bir konumda ve çok amaçli kullanim için 

yeterli büyüklüge sahip olmalidir. Belçika’da (Flanders Long Term Forestry Plan) 

genellikle yeni kent ormani minimum alan büyüklügü 100ha olarak kabul 

edilmektedir. Ülkemizde ise kentsel alanda kisi basina düsen yesil alan miktari en az 

10m2 ve en fazla 40m2  olarak düsünüldügünde ve kent birimi en az 45bin nüfusu 

temsil ettigine göre, kent ormani için düsünülmesi gereken alan büyüklügü en az 

45ha olmalidir. En ideal büyüklügün 100ha ile 1000ha arasinda olmasi 

düsünülmektedir. Kent nüfusu artmasi oraninda, kent ormani büyüklügü de o oranda 

artirilmalidir,  

*Özellikle hafta içi ve hafta sonlarinda ziyaret edilebilecek sekilde yerlesim 

yerlerinden mümkün oldugu kadar yakin mesafede ve kolaylikla ulasilabilmelidir, 

*Kentin fiziksel yapisina, ekolojisine ve peyzajina estetik ve islevsel önemde 

degerler saglamali, yesil dokuyu güçlendirmeli ve bütünlük saglamalidir, 
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*Suni olarak tesis edilecek veya tamamlama yapilacak kent ormaninda, gelecekteki 

estetik ve islevsel amaçlara ve plan kararlarina göre tür seçimi yapilmali ve 

kompozisyon yapisi belirlenmelidir.  

Kent Ormanlari Tesisi Için Yer Seçim Kriterleri: 

Ülkemizde kentsel mekanlarda açik yesil alanlarin nicelik ve nitelik olarak yetersiz 

olmasi kent insaninin kentin yakin çevresindeki dogal ormanlik alanlara 

yönelmesinde önemli bir etken olmaktadir. Buna paralel kent insaninin kentin 

olumsuz kosullarindan uzaklasarak doga ile bas basa kalma istegi ve artan 

rekreasyonel talepler ormanlarinin önemini ve kullanimini giderek artirmaktadir. 

Ancak ülkemizde çok sinirli sayida kent ormani konumunda ormanlik alan mevcut 

olmasina ragmen, gerçek anlamda kent ormani seklinde planlandigi ve yönetildigi 

söylenemez. Yogun yerlesim alanlarinda odunsu vejetasyon özelligine sahip yeni 

kent ormanlarinin yaratilmasi veya olusturulma konusu, kentsel yönetim 

politikalarinin belirlenmesinde, kent insaninin ihtiyaçlarini karsilamasinda ve 

bilimsel çalismalar için büyük önem tasimaktadir. Kent içi ve yakinindaki yapilan 

agaçlandirma çalismalarinin tümü, gelecekte kent ormani olma potansiyelini 

tasiyabilmektedir. Yada kente yakin mevcut yasli ormanlarin kent ormani kriterlerine 

uygunlugu oraninda kullanilmasi da mümkündür. Ancak mevcut orman alanlarin 

veya agaçlandirilacak alanlarin yukarida bahsedilen kriterleri sahip olabilmesi için 

öncelikle yer seçiminin en iyi sekilde belirlenmesi ve bu alanda uzun yillari 

kapsayacak bir planlama, tasarim ve yönetiminin gerçeklestirilmesi gerekmektedir.  

Kent ormani için seçilen yerin ideal olmasi rasyonel ve bilinçli planlama, 

organizasyon ve yönetimi için temel bir kriterdir. Bu nedenle kent ormani yer seçimi 

için, belirlenen rekreasyonel, ekolojik ve kente özgü hedeflere ulasilabilmesi için 

kent kosullarina uygun model veya modellerin gelistirilmesi büyük önem 

tasimaktadir (Gül ve Gezer, 2004). 

Kent Ormani Yer Seçiminde Temel Hedefler:  

Günümüzde yeni kent ormanlarinin yaratilmasi veya olusturulmasi, kentsel yönetim 

politikalarinin belirlenmesinde, kent insaninin ihtiyaçlarinin karsilanmasinda ve 



 42 

bilimsel çalismalar için büyük önem tasimaktadir. Ülkemizde kent içi ve çevresinde 

yapilan agaçlandirma çalismalari farkli birimler veya kisiler tarafindan yapilmasina 

ragmen gelecekte alacagi rolü ve katkilari dikkate alinmadan gelisigüzel 

yapilmaktadir. Bu kapsamda yapilan çalismalarin amaca uygun ve sürdürülebilir 

olabilmesi kentsel ölçekte bilinçli planlama ve yönetimin gerçeklestirilmesi ile 

mümkündür. Kent içi ve çevresinde mevcut agaçlandirilmis alanlar ve ormanlarin 

veya yeni tesis edilecek alanlarin gelecekte kente ve kent insanlarina tatmin edici 

seviyede imkan ve hizmetler sunabilmesi için baslangiçta kent ormani olabilme 

kriterlerinin test edilmesi ve fizibilitenin yapilmasi zorunludur. Bu nedenle, kent 

ormani için en uygun yer seçimi, kent ormaninin rasyonel planlama ve yönetimi için 

ilk yapilmasi gereken bir islemdir (Gül ve Gezer, 2004). 

Kent ormani yer seçimi için, söz konusu alanlarin rekreasyonel, ekolojik ve kentin 

fiziksel yapisini dengeleme veya güçlendirmeye yönelik uygunluk ve 

yapilabilirliginin arastirilmasi büyük önem tasimaktadir. Bir kent ormani yer 

seçiminde, asagidaki temel hedefler dikkate alinmalidir (Gül ve Gezer, 2004); 

a-Rekreasyonel Hedefler: Kent ormani yer seçiminde, ulasilabilirlik (mesafe ve 

süresi), ziyaretçi yogunlugu, potansiyel dogal, kültürel ve estetik degerleri, 

rekreasyonel olanaklar, mevcut bitki türlerin yapisi ve kompozisyonu gibi kriterler 

rekreasyonel uygunlugunun belirlenmesinde önemli rol oynarlar.  

Kent ormanina ulasim mesafesi yer seçimi belirlenmesinde, en önemli belirleyici bir 

kriterdir. Özellikle yogun ziyaretçilerin günlük ve hafta sonu yararlanabilecegi bir 

konumda ve mesafede olmalidir. Bu amaçla kent insaninin bulundugu noktadan 

yürüyerek ulasilabilecegi en kisa mesafe kent ormani için en ideal bir durumdur 

(Roovers et al, 2002; Lindhagen, 1996). Bu mesafe, en az 15 dakika ile 30 dakika 

arasinda olmasinin en ideal oldugu kabul edilmektedir (K ursten, 1993). Yeni bir 

orman tasariminda ayni zamanda farkli ziyaretçi tiplerinin dikkate alinmasi 

zorunludur. Ziyaretçilerin aktif olarak bos zamanlarini harcayabilecegi dogal 

çekiciligi olan ormanlik alanlarda dinlenme ve sessizlik gibi dogayi arayan ve 

yönelen ziyaretçiler olacagi gibi ayni zamanda diger ana kullanici gruplari da 

içerecek sekilde farklilik gösterebilir. Alan, sahip oldugu potansiyel dogal, kültürel 
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ve estetik degerleriyle çesitli rekreasyonel etkinliklere imkan saglamalidir. Sonbahar 

yaprak renklenmesi ile kisiler üzerinde olumlu ve hos etkiler yaratilabilmesi, 

bitkilerdeki form kontrastinin daha rahat algilanabilmesi için genis yaprakli ile igne 

yaprakli karisik ormanlarin daha çok cezp edici oldugu bilinmektedir. Dwyer’e 

(1983) göre, kent insanlari, genel olarak karisik agaç türlerinden olusan ve tam kapali 

olmayan ormanlari, çimenlik ve su kaynagi içeren rekreasyonel alanlari tercih 

etmektedir. 

-Kentin Fiziksel Yapisini Güçlendirme Hedefi: Kentsel ortamda açik-yesil 

alanlarin formu ve boyutu, kent peyzajinin olusturulmasinda ve mekan 

sinirlamasinda önemli katki saglar. Özellikle kentin dogal sinirini olusturacak olan 

kent ormani, kentsel kullanim birimlerini birbirinden ayirtan veya tamamlayan 

tampon görevi üstlenmelidir. Kentsel mekanla, dogal alanlar arasinda organik bir 

baglanti kurmalidir. Kent ormani, görsel ve akustik tampon alani oldugu kadar, 

toprak, su ve hava koruma alanlari gibi çevresel islevlerini de yerine getirebilmelidir 

(Lust, 1992). 

-Ekolojik Hedef: Kent ormaninin büyüklügü, formu ve konumu, biyolojik ve 

ekolojik kaliteyi gelistirmede önemli rol oynar. Bunun için, klimatik yarar saglamasi 

(CO2 gazini baglama, oksijen üretme, havadaki kati kirleticileri tutma veya filtre 

etme, zehirli gazlarin etkilerini azaltma vb) yani sira toprak-su koruma, su kalitesini 

artirma, bitki topluluklari ve yaban hayati için uygun yasama ortamlari saglama gibi 

önemli islevleri yerine getirebilmesi için yeterli genis alana ihtiyaç duyulmalidir. Bu 

tür yüksek dogal degerlere ve farkli zonlara sahip alanlar en uygun alanlar olup, 

birbirine yakin uyusabilecek alanlarla optimize edilmesi önemlilik arz eder. Özellikle 

biyolojik çesitliligi yüksek olan bitisik yasli dogal ormanlik alanlardan yeni kent 

ormani içerisine flora ve faunanin göç olanaklari önemli bir avantaj saglayacaktir 

(Milligan Raedeke and Raedeke, 1995). Biyolojik çesitliliginin olusturulmasinda ve 

sürdürülmesinde kompozisyon (tür zenginligi, bir tür içindeki genetik zenginlik, 

peyzaj içindeki ekosistem çesitliligi), yapisal (tür-yasama ortamlari ve topluluklarin 

zaman ve mekan içindeki çesitliligi) ve islevsel (ekosistemler arasindaki karsilikli 

iliski ve karisikliklari içeren ekolojik islemler) çesitlilik dikkate alinir (Anderson, 

1993). 
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1.7. Kentsel Alandaki Agaçlarin Yararlari 

Agaçlar hem dogal hem de yapay çevrenin ayrilmaz birer parçasini olustururlar. Kent 

agaçlari, suni kentsel mekanlarin en önemli dogal ve dominant elementi olarak, tek, 

küme, grup ve hatta orman formasyonu içinde yer alabilmektedir. Kent agaçlari 

estetik, ekolojik, psikolojik, ekonomik, bilimsel ve egitsel anlamda sagladigi yararlar 

ile yasam kalitesinin yükseltilmesinde önemli rolü bulunmaktadir (Gül ve Serin, 

2004). 

Kent agaçlarinin katkilari estetik, islevsel ve ekonomik olmak üzere 3 grupta 

siniflandirilabilir. 

Estetik Katkilar: Çalilar, agaçlar ve diger bitki türleri tüm yerlesimler için estetik ve 

dogal güzellikteki elemanlardir. Yesil alanlar ve onlarin dominant elemanlari olan 

agaçlar farkli biçim, doku, renk, yapi ve ölçü özellikleri ile çevrede hareketli 

varyasyonlar olusturmaktadirlar (Çelem ve Sahin, 1997). Agaçlar, istenmeyen 

görüntüleri ve çirkin objeleri maskelerler, mimari yapilarin keskin hatlarini 

yumusatirlar, kati ve geometrik sekilli yapilarin yaninda kontrast olustururlar, 

sinirlama ve perdeleme görevini üstlenirler (Aslanboga, 1976; Gül, 2002). Soliter 

durumda odak noktasi olustururlar, dekoratif görünümler saglarlar. Özellikle cadde 

ve bulvarda olusturduklari allelerle derinlik fikri verirler (Dirik, 1991). Cam ve su 

yüzeylerinde yaratmis olduklari yansimalar ile hos ve güzel görünümler ortaya 

çikarabilirler. Kentlerdeki güzel görünümlü manzaralar doga zevkini tatma, stresten 

kurtulma ve doga konusunda bilinçlenme gibi insani psikolojik yönden 

rahatlatmaktadir. Dogala yakin bir kent yasami, kent insani için ruhsal dengeleme 

islevine sahip olabilmektedir. Agaçlar görsel monotonlugu azaltarak peyzaja katki 

saglamaktadirlar. Bununla birlikte sahip olduklari özellikleri ve mevsimlere göre 

gösterdikleri renk degisimleri sayesinde kent peyzajinin kalitesini artirirlar (Eroglu, 

1998) (Sekil 1.1.). 

Islevsel Katkilar: Kent içi agaçlarinin islevsel katkilari içinde en önemli yeri 

hijyenik katkilari olusturmaktadir. Hijyenik katkilar; iklimi iyilestirme, hava 

kirliligini ve gürültüyü azaltma açisindan önemlidir. Bitkilerin karbondioksit tüketip 

oksijen üretmekle kent ortaminda gerçeklestirdikleri dogal aritma islevinde agaçlar 
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en büyük paya sahip olmakta, ayrica olusturduklari orman havasi, hava vitamini diye 

isimlendirilen insan organizmasina yararli özel karisimlar içermektedir (Ürgenç, 

1998). Dis ortamlarda iyilestirilmis iklim sekli, uygun agaç ve çali türlerinin 

kullanimi ile bir mikroklima olusturmak suretiyle elde edilebilmektedir. Kentler 

kirsal alanlara oranla ortalama 0.5-1.5°C daha sicak olma egilimi göstermektedirler. 

Agaçlar, çalilar ve çim alanlar günes isinlarini çesitli sekillerde kontrol ederek kent 

çevresindeki hava sicakligini iyilestirirler. Rüzgar hizini azaltirlar. Yerlesim 

alanlarinda hem rüzgardan korunakli hem de rüzgar alan mekanlar olusturmaya 

olanak saglarlar. Ayrica agaçlar hidrolojik döngü açisindan da önem tasirlar. Yagis 

hizini azaltarak yagmur tanelerinin toprak yüzeyine daha yavas bir sekilde 

ulasmasini saglarlar. Bu da, infiltrasyonun artmasina ve toprak erozyonunun 

azalmasina neden olmaktadir (Grey-Deneke, 1986). Agaçlar diger taraftan 

transpirasyonla sarf ettikleri su vasitasiyla kentsel ortamlarin düsük düzeylerdeki 

bagil nemini yükseltmekle de serinlik yaratmaktadirlar. Kentsel ortamlarda trafik ve 

endüstri tesislerinden kaynaklanan gürültü, insanlar için rahatsiz edici boyutlara 

ulasabilmektedir. Özellikle dipten itibaren dallanan agaç türlerinin çalilarla birlikte 

kullanilmasiyla gürültü kaynagi önünde olusturulan perdeler, insanlarin ruh sagligini 

olumsuz yönde etkileyen gürültüyü önemli ölçüde azaltabilmektedir. Agaçlarin kent 

toplumunun sagligi açisindan üstlendikleri diger önemli bir islevleri de kent 

havasinin temizlenmesi yönündeki etkileridir. Kent içi ve çevresindeki agaçlar 

kirletici partikül ve aerasolleri yaprak yüzeylerinde tutmak ve absorbe etmek, hava 

hareketlerini yavaslatarak yere düsüslerini saglamakla kent havasinin 

temizlenmesinde etkili olmaktadirlar. Yine agaçlar kent havasindaki tozlarin tutulma 

ve filtre edilmesinde önemli bir rol üstlenirler. Hava hareketleri ile uçusan tozlar 

agaçlarin yapraklarindaki mumsu tabaka ve tüyler vasitasiyla tutulmaktadir (Dirik, 

1991). Agaçlarin; sicaklik ve enerji kullanimi, gölge temini, rüzgar kontrolü, hava 

nemi, hava kalitesi, oksijen üretimi, hava kirliligi ve karbondioksit azalmasi, 

hidroloji, su kalitesi ve su erozyonu, atik su yönetimi, gürültü kirliligi, yaban hayati 

yasamlari gibi çevresel konularda olumlu etkileri olmaktadir (Coder, 1996). 

Ekonomik Katkilari: Agaçlarin ekonomik faydalari hem dogrudan hem de dolayli 

yoldan olabilmektedir. Genellikle enerji tasarrufu ve bedelleri ile ilgilidir. Evlerin 

serinletilmesinde ve isitilmasinda kullanilan enerjiden tasarruf saglamada agaçlarin 
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etkisi büyüktür. Agaçlar olgunlastiklarinda evlerin degerini arttirirlar (Anonim, 

1995).  

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 1.1. Kent Agaçlarinin Estetik Islevleri (Ürgenç, 1998) 

 

 

 

 

Sekil 1.2. Agacin Fonksiyon Semasi (Çelem ve Sahin, 1997). 

Bir objeyi çevreleyerek 
daha iyi görünüm 
kazandirma  

Objeyi kusatma  
Farkli görünümdeki türlerle 
kontrast tekstürler yaratma 

Bulvarlarda derinlik fikri verme 
Yapilarla olusturdugu 
denge ve ölçek kavrami 

Soliter durumda bir odak 
noktasi olusturma suretiyle 
görüsleri bir noktada 
toplama 

Tozlar, gaz, 
gürültü, CO2, 
Yüksek Sicaklik  

Hava filtrelemesi, 
oksijen, hava sogumasi, 
gürültü azaltmasi, temiz 
hava, CO2 kullanimi  
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1.8. Kent Ormanciligi Çalismalarinda Agaç Tür Seçimi 

Kent içi agaçlandirma çalismalarinda her odunsu taksonu dikmek mümkün 

olmamaktadir. Aslanboga (1983), hangi amaçla olursa olsun agaçlandirma 

çalismalari için tür seçiminde 2 etmen göz önünde bulundurulmalidir; 

• Seçilecek agaç türü yada türlerinin morfolojik ve fizyolojik nitelikleri 

(yetisme hizi, kök, gövde ve taç gelisimi, habitus vs) amaca yönelik 

planlamalarin gerçeklesmesinde yeterli olmalidir, 

• Seçecegimiz agaç türlerinin yetisme ortami istekleri, agaçlandirilacak 

alanin ekolojik verilerine uygun olmalidir (Çelem ve Perçin, 1988). 

Kentler ve yakin çevrelerinde yapilacak agaçlandirma çalismalarinda amaç, kentsel 

açik alanlarin düzenlenmesi ve halkin rekreasyonel gereksinmelerinin saglanmasidir. 

Bu nedenledir ki; tür seçiminde ekolojik uygunluk, islevsellik ve estetik görünüm 

agirlik kazanmaktadir. Bununla birlikte günümüzde kentlerde insan etkinliklerinden 

kaynaklanan baskilar tür seçimini belirgin bir biçimde sinirlamaktadir. Özellikle 

yapilasmanin, trafigin ve endüstriyel ugrasilarin yogun oldugu alanlarda bu baskilar 

agaç türü seçiminde son derece önemli etkenler olarak ortaya çikmaktadir. Genelde 

agaç türü seçiminde o çevrede yetisen amaca en uygun türleri seçmek en iyisidir. 

Çünkü bu türler o yörenin ekolojik kosullarina optimal ölçekte uyum saglamis 

durumdadirlar. Kentlerdeki insan etkinlikleri sonucu ortaya çikan olumsuz etkiler 

bazen kentler için tür seçiminde daha baska kriterlere basvurmayi gerektirmektedir. 

Çünkü kent iklimi kirsal iklime oranla daha kuru ve sicak olmasinin yani sira hava 

kirliligi yönünden olumsuz etkilere sahiptir. Ayrica kentlerdeki yogun yaya ve araç 

trafigi nedeniyle kent topraklarinin su tutma ve havalanma yetenekleri azalir, taban 

suyunun kullanilmasi ile agaçlarin bu sudan yararlanmasi olanaksiz hale gelmektedir. 

Yine kentlerde mekanik baskilar sonucu agaçlarin kök, gövde ve taçlarinda 

yaralanmalar olusabilir ve bu yaralardan bitkiye giren böcek ve mantar zararlilari 

agaçlarin zamanla kurumasina neden olabilmektedir. Kent agaçlari yasama ortami 

olarak oldukça olumsuz kosullar içeren bir ortamda yasamak zorundadirlar (Çelem 

ve Perçin, 1988).  
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Kent ve yakin çevrelerinde kullanilacak türlerin seçim kriterlerini su sekilde 

siralayabiliriz (Çelem ve Perçin, 1988): 

Düzenleme ve Kent Estetigi Yönünden Agaç Türü Seçimi; Bitkiler, çok degisik 

ve zengin formlariyla planciya sonsuz tasarim olanagi saglamaktadir. Kentler ve 

yakin çevrelerine yapilacak düzenleme ve estetik amaçli agaçlandirma 

çalismalarinda bu olanaklari en iyi sekilde kullanmak tasarimcinin görevidir. Degisik 

form ve büyüklükteki agaçlarin seçiminde, yapi kitlelerinin form ve büyüklügü, 

alanlarin genisligi ve sekli, bulunduklari ortamlar önemli rol oynamaktadir. 

Agaçlarin seçiminde, agacin alacagi en son büyüklük, dallanmanin sekli, yaprak 

yogunlugu, görünüsü ve rengi, sonbahar renklenmesinin baslangiç süresi ve sekli, 

filizlenme dönemi, çiçek zamani ve rengi, gövde sekli ve yapisi gibi özellikleri de 

göz önünde bulundurulmalidir.  

Ekolojik Kosullar Yönünden Agaç Türü Seçimi; Kent havasinin kuru ve sicak 

olmasi, toprak havalanmasinin ve biyolojik aktivitenin yeterli olmamasi, su 

ekonomisinin dengesizligi nedenleriyle planlayici öncelikle yetisme ortami istekleri 

fazla olmayan ve sicaklik degismelerine kolay uyum saglayabilen türleri seçmelidir. 

Agaçlarin belli ortam kosularina uyumu konusunda farkli reaksiyonlari vardir. 

Dikilen agaçlarin ekolojik ve fizyolojik yapilari o alandaki verilere uymayabilir. 

Alanin özelliklerine duyarli olan türlerde ekolojik özelliklerden birinin bulunmamasi 

durumunda kendilerinden beklenen islevi yerine getiremeyebilirler. Bu durumda 

estetik degeri ne olursa olsun ekolojik istekler konusunda uygun olan bitkilerin 

kullanilmasi gerekmektedir (Çelem ve Perçin, 1988; Altan ve Önsoy, 1982). 

Ekolojik kosullar su sekilde ayrilabilir; 

Yüksek Yaz Mevsimi Sicakliklarina Dayaniklilik; Kent ortaminda sert zeminlerin ve 

bina kitlelerinin günes isigi ile radyasyona ugramasi sonucu isinan beton bloklar 

agaçlarin yasam kosullarini zorlastirarak dayanilmaz derecede yüksek sicakliklarin 

olusmasina neden olmaktadir. Doga l yetisme alanlarinda yaz sicakliginin fazlaca 

görüldügü alanlarda yetisen türlerden kentlerin sicak iklimine dayanabilecekleri 

beklenir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da seçilecek türlerin kis 

sicakliginin düsük oldugu bölgelerde düsük sicakliklara karsi da dayanikli olmalari 
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gerekmektedir. Aksi taktirde yaz aylarinin yüksek sicakliklarinda zarar görmeyen bir 

agaç türü, kis soguklarina dayanamayip kuruyabilir (Çelem ve Perçin, 1988; Altan ve 

Önsoy, 1982).  

Kurakliga Dayaniklilik; Kentlerde yetisen agaç türleri toprakta yeterli su bulma 

açisindan sansli degildirler ve her zaman su gereksinimleri karsilanamamaktadir. 

Kent havasinin genelde sicak ve kuru olusu nedeniyle transpirasyon fazla olmakta 

buda kentler için kurakliga dayanikli türlerin seçilmesine sebep olmaktadir. Kendi 

yetisme ortami kurak olan türler kurakliga dayanikli türlerdir. Kentler ve yakin 

çevresi agaçlamalari için derin ve yatay yönde gelisen kök sistemine sahip türler 

dogru seçimdir. Kurak ortama uyma kosullarindan birisi de günes isinlarina 

dayanikliliktir. Yaprak yüzeyindeki mum yada reçine tabakasi, stomalarin sayisi ve 

yerleri, parlak yaprak yüzeyi ve tüyler bitkilerin fazla günes isinina dayanikliligini 

arttirir. Yapraklarin parlamasi yada açik renkli olusu, günes enerjisinin bir kisminin 

yansimasini saglamaktadir. Parlayan yaprak yüzeyi yalniz isinmayi reflekte etmekle 

kalmaz ayni zamanda daha az toz biriktirir. Böylece toz birikimi ile yapraklarin 

sicaktan zarar görmesi de önlenmis olmaktadir (Çelem ve Perçin, 1988; Altan ve 

Önsoy, 1982). 

Kent için uygun hangi tür agaç belirlenirse belirlensin, bir kent agacinda bulunmasi 

gereken bazi özellikler vardir. Bu özellikler su sekilde siralanabilir (Atay, 1958; 

Dirik, 1991; Ürgenç, 1998; Gezer, 2002; Gül, 2003) : 

• Kentlerin ekolojik kosullarina uygunlugu yaninda, hava kirliligi, 

yüksek sicaklik, düsük bagil nem, az elverisli fiziksel ve kimyasal toprak 

özellikleri, mekanik baskilar gibi kentsel ortamlara özgü kosullara mümkün 

oldugunca dayanarak bu ekosistemde yasayabilmelidir, 

• Rüzgar zararlarina, karin egme ve kirma tesirlerine elverisli 

elastikiyette olmalidir, 

• Düzgün gövde ve simetrik tepe yapma kabiliyetinde olmalidir, 

abiyotik be biyotik zararlilara karsi çok hassas olmamalidir, 

• Orta büyüklükte fakat uzun ömürlü olmali, çok hizli büyümeli ve 

fakat kisa ömürlü olmamalidir, uzun ömürlü türlerin kullanilmasiyla güç ve 
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pahali olan yenileme dikimleri uzun periyotlarda tekrarlanir, hem de bu türler 

gelismis halleriyle estetik ve fonksiyonel etkilerini uzun yillar sürdürebilirler, 

• Kent peyzajina katkida bulunabilecek estetik degere yada üstlenecegi 

görevleri bakimindan yeterli islevsel etkilere sahip özellikler tasimalidir. Yaz 

aylarinda iyi gölge yapabilmeli, yapraklarini yaz boyunca iyi bir sekilde 

muhafaza edebilmelidir. Farkli mevsimlerde yaprak, çiçek veya meyveleri ile 

göze hos görünmelidir. Sonbaharda güzel renklenmeye sahip agaç türleri en 

çok arzu edilen türlerdendir ve seçilen agaç türleri ticari önem tasimamalidir, 

• Zehirli ve alerji yapan özellikte olmamali, temiz yapili olmali, dal, 

kabuk döken ve bilhassa kayganlik yapan ezilici meyvelere sahip agaçlar 

tercih edilmemelidir,  

• Budamaya karsi duyarli olmamali, araç çarpmasi, siyirmasi gibi 

mekanik zararlari ve yaralari kapatabilme yetenegine sahip olmalidir, 

• Derin bir kök sitemine sahip olmali, kanalizasyon ve pis su borularini 

tikayabilen istilaci kökler olusturma ve kuvvetli kök sürgünü verme 

özelliginde olmamalidir, kaldirim ve meydan gibi yerlerde kalin, sig ve 

yaygin kökler gelistirerek yollari kabartip bozan türler kullanilmamalidir, 

• Bazi bitkiler ve özellikle agaçlar çesitli özellikleri nedeniyle kent 

ormanciligi için uygun degildir. Özellikle kent yasami ve insan sagligi 

düsünülmeden ve bitki- insan iliskilerinin yeterince bilinmemesinden dolayi 

kullanilan agaç türleri pek çok olumsuzluklara da yol açabilmektedir. Insan 

sagligi açisindan agaçlarin yapilarinda bulunan toksik maddeleri, bazi asit ve 

alkoloidleri, polen tozlari, pamukçuklari (Kavak melezleri), dikenleri, 

kokusu, etrafi çok kirletici özellikleri ile zarar verebilmektedir. Yada 

agaçlarin kuvvetli veya istilaci kök sistemine sahip olmasi, kisa ömürlü 

olmasi, formu ve ölçü özellikleri ile kentsel mekandaki alt ve üst yapiyi 

bozabilmekte veya degistirebilmektedir. Bu gibi özelliklere sahip olan agaç 

türleri kent için uygun olmayan türlerdir. Örnegin Zakkum (Nerium oleander 

L.), Adi Porsuk(Taxus baccata L.), Dogu Çinari (Platanus orientalis L.), 

Kavak Melezleri (Populus spp.), Kokaragaç (Ailanthus altissima (Mill) 

Swingle ), Yalanci Akasya (Robinia pseudoacacia L.) gibi bitkiler sayilabilir 

(Yazgan ve Tanrivermis, 1998; Özgen, 1987). 
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1.9. Kent Ormanciliginda Planlama ve Yönetim Ilkeleri 

Kent ormanciligi çalismalarinda planlama ve yönetim asamasinda  dikkat edilmesi 

gereken ilkeler su sekilde siralanabilir (Gül, 2002); 

*Alan Kullanim Amaçlari: Hangi mekanda hangi amaçla çalismalar yürütülecekse 

ona uygun çalismalarin yapilmasi zorunludur. Çünkü kentsel mekan birimlerinin 

bulundugu konuma ve özelliklerine göre üstlenecegi amaçlar yapilacak çalismalarin 

özünü olusturacaktir. Her mekanin kendine özgü olabilecek düzenleme ilkelerinin 

baslangiçta belirlenmesi ve çevresindeki diger alanlarla iliskilendirilmesi gerekir. 

*Islevsellik: Kent ormanciligi çalismalari birden fazla amaca hizmet etmelidir. 

Mekan karakterine uygun olacak sekilde belirlenen amaçlar dogrultusunda çok yönlü 

katki saglanmasi esas alinmalidir. Örnegin ayni konumda gölgeleme, sirkülasyonu 

yönlendirme, perde ve fon olusturma gibi pek çok islevi yerine getirebilmelidir.  

*Estetik: Kent ormanciligi çalismalarinda ana materyal agaçtir. Bu materyalin 

bireysel özellikleri dikkate alinarak form, ölçü, renk, doku gibi tasarim kriterleri ile 

birlikte kullanilmak suretiyle agaç+agaç, agaç+çali, agaç+otsu ve yari odunsu 

bitkiler, agaç+mimari yapi ve agaç+arazi yapisi arasinda etkili ve dengeli 

kompozisyonlar olusturulmalidir.  

*Ekolojik: Her kentin kendine özgü ekolojik özellikleri olabilecegi gibi ayni kentin 

farkli mekanlarinda farkli ekolojik özellikler olusabilmektedir. Bundan dolayi 

dikkate alinmak zorundadir. Ayrica kullanilacak her agaç türünün dogal ekolojik 

istekleri bilinmeli ve ona göre seçim yapilmalidir. 

*Ekonomiklik: Yapilacak her çalisma amaca uygun, estetik, islevsel, ekolojik  

özellikleri kapsayabilecek optimal bir maliyet ile gerçeklestirilmelidir. Her 

çalismanin ekonomik analizi yapilmalidir. Ayrica kent ormanciligi çalismalari 

sirasinda, elde edilen ürünler, artik veya atik materyaller de ekonomik bir sekilde 

degerlendirilmesi mutlaka düsünülmelidir. 
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1.10. Kent Ormanciligi Yönetim Plani 

Ülkemizde kent içi ve çevresinde yapilan agaçlama ve agaçlandirma çalismalari 

farkli birimler veya kisiler tarafindan yapilmasina ragmen gelecekte alacagi rolü ve 

katkilari hesaba katilmadan gelisigüzel yapilmaktadir. Bu kapsamda, yapilan 

çalismalarin amaca uygun ve sürdürülebilir olabilmesi için kentsel ölçekte bilinçli 

planlama ve yönetim ile gerçeklesebilecektir. Bu nedenle kent ormanciligi 

kapsaminda yapilacak tüm çalismalar, kentlerin yönetsel politikalarinda ve gelisim 

imar planlarinda, kentsel açik yesil alan olgusu içinde ele alinmalidir (Gül ve Serin, 

2004). 

Kent agaçlari, gerçekte yasanabilir bir kentin vazgeçilmez parçalaridirlar. Nitekim 

Amerikan Ulusal Kent Ormanciligi Konferansi sonuç raporunda, kentlerde yasayan 

nüfus basina en az 1 agaç bulunmasi, ideal norm olarak kabul edilmistir. Bununla 

birlikte genelde kentlerin yesil dokusunun olusturulmasi ve özellikle 

agaçlandirilmasi, sürekli ve uzun periyotlarla sabirla yürütülmesi gereken ayrintili 

karar ve uygulamalari gerektirmektedir. Bu durum kent agaçlarinin saglikli plan ve 

programlarla yönetilmesi geregini ortaya koymaktadir (Dirik, 1991). Günümüzde 

basta Amerika olmak üzere pek çok gelismis ülkede kentsel agaçlarla ilgili yönetim 

planlari ve programlari olusturulmus ve olusturulmaktadir. Planlama, herhangi 

programin yönetilmesinde etkili bir anahtar olup odaklanmayi ve yönlendirmeyi 

kurar. Planlama, tutarli karar vermek ve temel programin yürütülmesi için bir 

çerçeve saglarken, ayni zamanda bütçe ve diger destek ihtiyaçlarini da belirler (Gül 

ve Serin, 2004). 

Kent ormanciligi konusunda yapilacak yönetim planlarinin içerigi, her ülkenin hatta 

kentlerin ekolojik, fizyolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerine göre 

degisebilmektedir.  

Kentsel ölçekte, ilk yapilacak islem stratejik planlamadir. Master Plani olarak ta 

adlandirilan stratejik planlar, kentsel açik yesil alan peyzaj planlamasi ve yönetimi 

için hedef ve amaçlar dogrultusunda bir dizi kararlar ve organizasyonunu belirleyen 

bir asamadir. Stratejik planlar, yerel yönetimin çatisi altinda ilgili resmi kurum ve 

kuruluslar, NGO’lar, üniversiteler, kent insani ve is çevresi ile olan koordinasyonu 
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ve organizasyonunu sekillendirir, bu konuda çalisacak elemanlarla, yetki ve 

sorumluluklari belirler. Açik yesil alan planlamasi kapsaminda, yapilacak islemleri, 

süresi, parasal kaynaklarin tespiti ve tüm girdilerle birlikte temel stratejik kararlar 

alinir. Stratejik planlar, diger kapsamli kentsel nazim ve imar planlari ile birlestirilir.  

Stratejik planlama içinde, kentsel açik yesil alan planlanmasi konusunda idari, 

politik, egitsel, yönetim hedeflerini basarmak için uzun süreli (örnegin 20 yillik) bir 

çerçeve çizilir. Plan için karar verenlere (ilgili Peyzaj Mim., Orman Müh., Sehir 

Plancilari. gibi) ve personele bir dizi öncelikli tavsiyeler verir, uygulama için zaman 

takvimi önerir ve mümkün oldugu durumlarda maliyeti tahmin eder. Bu asamada, 

kent içi ve çevresinde yapilacak bitkisel materyallerin türü, standartlari, kullanilacak 

yerleri, aktif yesil alanlarin niteligi ve nicelikleri ile ilgili tüm konularda tavsiye ve 

zorunlu uyulabilecek kararlar belirlenir (Gül ve Serin, 2004). 

Kent agaçlari yönetim plani, kentsel agaçlarin mevcut durumun ortaya konulmasi, 

gelecege yönelik görev, amaç ve programlarin belirlenmesi, amaçlara ulasabilmek 

için teknik ve yönetsel açidan araç, materyal, isgücü, bütçe, zaman, mekan, 

koordinasyon, uygulama ve yönetim gibi tüm islemleri içeren stratejik kararlar ve 

ilkeleri belirleyen ve organize eden, kisa ve uzun vadeli bir çalismadir (Gül ve Serin, 

2004). 

Bu asama, kentin açik yesil alan stratejik planlamasi dogrultusunda, kent içindeki 

agaç programinin arazi islemlerine dönüstürülmesidir. Kent ormanciligi kapsaminda 

sorumlu bir birim olusturulur. Bu birim, kent ormanciligi ile ilgili resmi kurum ve 

kuruluslar, üniversiteler, vakiflar, sivil toplum örgütleri, gibi temsilcilerden 

olusabilecek bir komisyon araciligiyla koordinasyonu saglar ve desteklerini alir. 

Ayrica bu birim, detayli agaç envanterinin yapilmasi, araziye agaç dikimleri, bakim, 

koruma, tasima-çikarma ve degerlendirme gibi etkinlikleri tanimlar ve önem sirasina 

göre siralar. Bu etkinlikleri kisa ve uzun süreli gerçeklestirmeye yönelik yönetim 

plani çerçevesini hazirlar. 

Kent agaçlari ile ilgili bir yönetim planinin hazirlanmasi, çesitli etaplarda 

gerçeklestirilmesi gereken ayrintili arazi ve büro çalismalarini kapsamaktadir. 

Yönetsel planlama asamasi, mantiksal bir sirayi takip eden devamli bir süreçtir. 
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Planin karmasikligi ve tipine bakmaksizin 4 temel soru süreci yürütülür (Miller, 

1997; Wisconsin Department of Natural Resources, 1999).  

a-Neye sahibiz? (envanter) 

b-Ne istiyoruz? (amaçlar ve hedefler) 

c-Istedigimizi nasil elde edecegiz? (yönetim plani) 

d-Istedigimizi elde edebiliyor muyuz? (geri besleme) 

a-Neye sahibiz?: Plan hazirlamanin, gerekçe ve kosullarinin ortaya kondugu bir 

asamadir. Kent içi ve çevresindeki agaçlar, agaç topluluklari ve ormanlarla ile ilgili 

kalitatif ve kantitatif veriler elde etmek amaciyla envanter çalismasi tamamlanir. Son 

agaç envanteri ve alan bilgisi yönetim planina temel olusturur. Tam bir özet ve 

envanter data analizi gelecekte beklenenler ve mevcut kaynak ihtiyaçlarinin 

belirlenmesine imkan verir. Envanter çalismalarinda çesitli hedefler gözetilir. Bu 

hedefler, Mailliet’e (1989) göre; Kentin agaç varligini tanimak, kent agaçlari ile ilgili 

bir yönetim programi hazirlamak, gelecekteki yatirimlarla ilgili parasal tahminler 

yapabilmek, kentin uzun vadeli bir agaç yönetim politikasini olusturmak, agaci kent 

yesili politikasi çerçevesinde bir iletisim vektörü olarak kullanmak seklinde 

belirtilmektedir (Dirik, 1997).  

Envanter çalismalarinin, en fazla zamani almasi, yorucu ve maliyetinin yüksek 

olmasi nedeniyle uzman kisiler tarafindan ve sonuçlari güvenilir, uygulanabilir bir 

hassasiyet düzeyinde gerçeklestirilmesine özen gösterilmelidir. Mevcut agaçlarla 

ilgili envanter çalismalarina baslanmadan önce kent agaçlarinin bulunus yerlerine 

göre gruplara ayrilmasi, bu çalismalarin daha hizli ve etkin yapilabilmesine olanak 

verir. Veri toplamanin tüm agaçlarda tek tek yapilmasi ideal kabul edilse de, bu tür 

çalisma hem gerçekçi olmaktan uzak hem de gerekenin ötesinde olacaktir (Dirik, 

1991). Bu amaçla kentteki mevcut agaçlarin envanter çalismalari bulundugu konuma 

ve özelliklerine göre grup, sira ve tek agaç envanter yöntemlerinden biri kullanilarak 

yapilir. Kent ormanlari, kent koruluklari, yesil kusak tesislerinin bulundugu alanlar 

için en uygun yöntem grup envanteridir. Bu tip envanter ile alandaki mevcut agaç 
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türleri, türlerin yogunlugu, yas ve boy dagilimlari, büyüme ve saglik durumlari, 

bakim özellikleri gibi veriler elde edilir.  

Kent içindeki cadde, bulvar, yol gibi sira dikimleri yapilan alanlar için en uygun 

yöntem sira envanteridir. Bu tip envanter ile alandaki mevcut agaç türleri, yas ve boy 

siniflari, çap ve tepe özellikleri, saglik durumlari ve yapilmasi gerekenlerle ilgili 

veriler elde edilir. Park agaçlari, bireysel agaçlar ve dikkat çekici özelliklere sahip 

olan agaçlarda en uygun yöntem tek agaç envanteridir.  

Seçilen envanter türüne ve öngörülen hassasiyet düzeyine göre belirlenen envanter 

kriterleri, arazi çalismalari ile agaçlar, agaçli alanlar ve potansiyel alanlar üzerinde 

uygulanarak bir yandan agaçlarla ilgili dendrolojik, fizyolojik ve patolojik veriler, 

diger yandan da  dikim alanlarinin ortam kosullari hakkinda gerekli bilgiler toplanir. 

Elde edilen veriler bilgi islem merkezinde toplanarak yildan yila degisimleri 

açiklayabilecek sekilde agaçlara, agaçli alanlara, mevkilere ve ortam kosullarina göre 

düzenlenen formlara islenir (Dirik, 1991) (Çizelge 1.1.). 

Bununla birlikte kent insaninin kent agaçlari yönetimine yönelik talep ve görüsleri 

belirlenir. Tüm veriler sayisallastirilir ve kent ormanciligi ile ilgili tüm verilerle bir 

veri bankasi olusturulur.  

b-Ne istiyoruz?: Bu asamada, envanter sonucunda ihtiyaçlar degerlendirilir ve 

siniflandirilir. Örnegin; duyarlilik ihtiyaçlari, idare ve yönetim ihtiyaçlari, agaç 

ihtiyaçlari gibi. Duyarlilik ihtiyaçlari dendiginde; halkin toplum agaçlarina olan 

talepleri, kent ormanciligi yönetim programi için gerekli olan yerel destegin 

saglanmasi, idare ve yönetim ihtiyaçlarinda; belediyelere ait olan agaç 

yönetmeliklerinin güncellestirilmesi, yönetim programi için alternatif kaynaklarin 

yaratilmasi, agaç dikim ve bakim programlarinda yer alan elemanlarin egitilmesi, 

mevcut ve gelecekteki agaçlarin bakim, koruma ve budama islemleri, agaç türlerinin 

çesitliliginin arttirilmasi, mevcut ve beklenen dikim bosluklarinin doldurulmasi, agaç 

ihtiyaçlari dendiginde ise farkli tür ve yas çesitliliginin saglanmasi, mevcut agaçlarin 

daha iyi bakimi, tehlike yaratan agaçlarin bakimlari gibi ihtiyaçlar anlasilmaktadir. 

Belirlenen ihtiyaçlar dogrultusunda amaçlar belirlenir. Agaç envanteri, GIS, hava 
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fotograflari, ve AutoCAD gibi teknolojik imkanlardan yararlanilarak dijital altlik 

haritalar üzerinde olusturulmalidir. 

Çizelge 1.1. Kent Agaçlari Envanter Formu (Gül ve Serin, 2004) 

Örnek (Kod) Numarasi:  Inceleme Tarihi: …./…./…. 

Latince Adi: 

Türkçe Adi:  

Agacin Bulundugu Mevki: Ortam Tipi: 

Agacin Boyu: Yasi: Gövde Çapi: Gövde Yüksekligi: 

Habitus Özellikleri:  

Dikim Yeri  Uygun      Kaldirim          Tel Alti                Ana Arterde Yanlis Dikim  

Fonksiyonel  

Uygunluk  

Iyi Gölge              Ses Izolasyonu                       Güzel Çiçek  

 Güzel Koku         Yaprak Özellikleri                 Sonbahar Renklenmesi         

 Rüzgari Önleme  Trafik ve Sirkülasyonu Düzenleme Fon olusturma 

 Digerleri………………………………………………………………………….. 

Agaç Kusurlari   Çatal Olusumu    Gövde Egriligi    Dengesiz Tepe    Kök Sürgünü     

 Sikisik Tepe       Diger …………………………………………………………. 

Agacin Alt-Üst 

Yapilarla Olan iliskisi  

 Elektrik Hatti    Yangin Vanasi    Isitma Hatti    Aydinlatma Teli             

 Durak                Sokak Etkisi  Su sebeke sistemi Diger……………………. 

Zarar Faktörleri   Insan Kaynakli Zararlar   Böcek-Mantar Zarari        Yara Olusumu   

Klimatik Zarar                  Kök ile Ilgili Problemler   Baski Etkisi ve Bogulma 

Kök Yayilis Alani  Yeterli                  Yetersiz 

Acil Tedbir  

Durumu  

 Kesim              Budama   Gergileme   Herekleme   Temizleme   

 Gövde Sarma   Ilaçlama   Gübreleme  Toprak Takviyesi 

 Kök yayilis alanina izgara yerlestirme   Diger…………………………………… 

Parasal Degerlendirme:  

c-Istedigimizi nasil elde edecegiz?: Hedefler ve toplum agaç envanterinin 

tamamlanmasi ve envanter bulgularina dayanan bir planinin hazirlanmasi gibi 

izlenecek stratejilerin belirlenmesinden sonra yönetim planinin hazirlanmasina 

geçilir. Bu, yönetim planinin en önemli parçasidir. Yönetim plani, stratejileri 

belirlenmis hedeflere ulasmak için alana özel ve envantere dayali öneriler 

içermelidir. Bunlar agaç ve kütüklerin uzaklastirilmasi, bakim, plantasyon ve idareye 
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destek seklinde gruplandirilabilir. Yönetim planinin hazirlanmasindan önce planlama 

ilkeleri belirlenir. Planlama ilkeleri ise alan kullanim amaçlari, islevsellik, estetik, 

ekolojik ve ekonomik kriterler dikkate alinarak belirlenir. 

Belirlenen amaç ve hedeflere ulasilabilmesi için yönetim planinin, yerel yönetim 

tarafindan yasal dayanaginin olusturulmasi, halkin bilgilendirilmesi ve egitiminin 

gerçeklestirilmesi için çözüm önerileri gelistirilir. Belirlenen her bir strateji için kim 

sorumlu ise teshis edilmeli, her birinin ne zaman tamamlanacagi ve her birinin 

maliyetinin ne olacagini tanimlayan bir uygulama çizelgesi gelistirilmelidir.  

Mevcut ve önerilen program maliyet ve faydalari arasinda bir karsilastirma yapmak 

faydali olabilecektir. Uygulama için destek verecek devlet ve özel parasal kaynak 

çözümleri de üretilmesi gerekmektedir.  

USDA Forest Service, program bütçesinin %45-50’i budama ve diger bakim islerine, 

%20’si uzaklastirma, %20-25’i dikim islerine ve %10’u ise yönetim ve gözetim 

amaciyla kullanilmasini ideal olarak kabul etmektedir (Wisconsin Department of 

Natural Resources, 1999). 

d-Istedigimizi elde edebiliyor muyuz?: Yapilan islemin dogrulugunu kontrol etmek 

amaciyla sürekli izlenilir ve degerlendirilir. Önemli olan tüm çalismalarin eksiksiz 

olarak kayitlara geçirilmesidir. Teknik ve sosyal degisimler ve talepler dikkate 

alinarak düzeltici tedbirler düsünülür ve ek planlar (revizyon) yapilir. Hatta zamanla 

hedef veya amaçlar degisebilecegi için bunlar yeniden belirlenebilir. 

Ülkemizde, kent içi ve çevresindeki, kamunun hizmetine sunulan açik-yesil alanlar 

ve kent agaçlari Belediye yönetimin yetkisi ve sorumlulugundadir. Bugünkü mevcut 

idari ve teknik örgütlenme yapisi talep edilen ihtiyaç ve hizmeti yapmaktan uzaktir. 

Bu nedenle Belediye yönetiminin, açik yesil alanlar sistemi ana birimi içinde 

fonksiyonlarina veya özelliklerine göre alt birimler olusturulmalidir. Bu birimler 

içinde, ilgili mesleki disiplinlerden uzman ve teknik elemanlar islendirilmelidir. 

Belediye yönetimi içindeki ilgili birim, ilgili resmi kurum ve kuruluslarla, 

üniversitelerle, vakiflarla, sivil toplum örgütleri ile koordinasyonu saglayarak ve 

desteklerini alarak kent agaçlari yönetim plani ve uygulamasini gerçeklestirmelidir. 
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Bu birim, kent içindeki kamu kullanimi disindaki alanlarda yapilacak agaçlama ve 

agaçlandirma çalismalari için de baglayici ve denetleyici konumunda olmalidir (Gül 

ve Serin, 2004). 

1.11. Kentsel Agaç ve Ormanlarda Bakim ve Koruma 

Kent agaçlari, kentsel ekosistemlerin özelliklerine bagli olarak yasama ve 

gelismelerini olumsuz yönde etkileyen çesitli faktörlerin etkisi altindadir (Sekil 1.2.). 

Bernatzky’e (1978) göre, orman isletmelerindeki bakim ile kentlerdeki bakim 

tedbirleri farklilik arz eder, zira hem sartlar farklidir, hem de amaçlar farklidir. Kent 

agaçlari, çok kere dogal yayilis alanlarinin disina çekilerek getirilmekte, kentlerin 

daha kisa mesafelerde degisiklik arz eden ve çok kere de çok kötü vasifli topraklari 

üzerinde yetistirilmeye zorlanmaktadir. Özellikle yol-meydan agaçlari ve diger kent 

merkezindeki agaçlar genellikle steril, dolgu, moloz, kül vs. ortamlarda, organik 

maddeden yoksun ve sinirli bir alanda fakir ortamlarda dikilme durumundadirlar. 

Ayrica dökülen yapraklari temizlendigi için organik maddeye kavusma sansina da 

sahip degillerdir. Kentsel alanlarindaki parklarda kentin sebep oldugu sakincalar 

mevcuttur. Park alanlari büyüdükçe, büyüklükleri oraninda sartlarinin iyi olma sansi 

artar, buralarin en esasli unsuru agaçlardir. Ekolojik isteklerinin karsilanabildigi 

ölçüde kentlerdeki agaçlarin kent iklimine olan etkileri de artar. Parklara agaçlar 

mikro klima, lokal toprak iliskileri gözetilerek istekleri benzer agaçlar gruplar 

halinde getirilmelidir (Atay, 1988). 
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Sekil 1.3. Garrec’e (1989) göre, Kent agaçlarinin sagligi üzerinde etkili olan 
faktörlerin sematik gösterilisi (Dirik, 1991) 

Kentlerdeki agaç ve agaç topluluklari zor sartlar altinda hayatlarini 

sürdürmektedirler. Bu nedenle kentsel ortamlara dikilen agaçlar sürekli ilgi 

gerektiren bakim ve koruma çalismalarina muhtaçtirlar. Bourne (1989), bu konuda 

büyük boylu fidan materyalleri için fidanliktaki yetistirme sürecinde uygulanan her 

türlü bakim ve koruma çalismalarinin bu fidanlarin kentsel ortamlara dikilmelerinden 

sonra da geçerli oldugunu ve kentsel yesil alan sorumlularinin esasen bu fidanlarin 

son fidanlik uzmanlari yada yetistiricileri sayilmasi gerektigini ileri sürmektedir 

(Dirik, 1991). Yapilan bakim tedbirleri budama, sulama, gübreleme, yaralarin 

bakimi, yirtilan kabuklarin bakimi, agaç kovuklarinin bakimi seklinde özetlenebilir. 

Budama: Kent agaçlarinda periyodik olarak uygulanan bir bakim tedbiridir. Bitkisel 

peyzaj elemanlarini budamada estetik daima ön plandadir. Hatta zorunlu hallerde, 

normalde bir orman parçasinda uygulanmayan bir dizi budama islemi, odunsu 

bitkilerin yasi ilerlemis olsa bile önem kazanir. Oysa yaslanmis olgun agaçlar, 

bilhassa budamaya karsi oldukça hassaslasmistir. Bu nedenle, peyzaj düzenleme 

alanlarinda uygulanan budamalar kendine özgü nitelik tasirlar (Genç, 2001). 

Abiyotik Çevre 
 
Kükürt dioksit  
Agir metaller 
Hidrokarbürler 
Tozlar 
Oksitleyiciler 

Klimatik Faktörler 
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Kent içi agaçlarin budama teknikleri amaca göre degisebilmektedir. Bu amaçlari 3 

ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar;  

1. Gelismeyi kuvvetlendirip hizlandirmak ve agaci saglikli kilmak, 

2. Agaca ve diger odunsu bitkilere, istedigimiz formu vermek veya verilmis bir 

formu muhafaza etmelerini saglamak, 

3. Çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek. 

Budama, dikkatli bir inceleme yapilmadan ve agaç türünün özellikleri bilinmeden 

uygulanmamalidir. Aksi halde iyi bir sonuç almak bir yana, ele alinan agaçlara da 

zarar verilmis olunur. Yapilacak budama hakkinda bir bilgimiz yok ise budamaya hiç 

basvurmamak daha iyidir. Bir tesise yada havai hatlara zarar vermesin diye yapilan 

rasgele bir kesim teknik anlamda bir budama degildir. Tüm agaçlar için geçerli olan 

bakim budamalarinda kuru hastalikli ve sikisik haldeki zayif dallar ile trafik ve 

tesislere zarar veren dallar uzaklastirilir (Atay, 1988). 

Agaçlarin saglikli yetismesini amaçlayan ve uygulamada “bakim budamalari” adini 

alan bu tip budama yöntemi 3 asamada gerçeklestirilir. Bunlar: 

* 1. Safha: En acil olan bu safhada, bütün ölü, zedelenmis ve hasta dallar 

uzaklastirilir, 

* 2. Safha: Bunlar önleyici karakterde yapilan budamalardir. Bu safhada ilerde 

karsilasilacak problemlerin önlenmesi hedef alinir. Böylece birbirine girmis dallar, 

zayif çatallar ve ana sürgünle mücadele eden ve asagi sarkarak trafigi engelleyen 

dallar uzaklastirilir. Bu arada hava i hatlarla evleri rahatsiz eden dallar da alinir, 

* 3. Safha: Bu safhadaki bakim tedbirleri iç dallarin gelismesi ve yapraklanmanin 

kuvvetlenmesi amacini güder (Ürgenç, 1998).  

Odunsu süs bitkilerinde budama, su esaslara sadik kalinarak gerçeklestirilir (Genç, 

2001): 
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* Budamalar amaçlara uygunluk kadar budanacak türün biyolojik özellikleri dikkate 

alinarak yapilmalidir. Örnegin Çinar genç yaslardaki kuvvetli budamalara 

dayaniklidir.  

* Budamalar sirasinda öncelikli ölmüs, kuru ve çürük dallar uzaklastirilir. Bu dallar 

gövdeye en yakin yerden kesilip alinmalidir. Aksi takdirde enfeksiyon kaynagi haline 

gelir ve çürüme gövdeye geçer. Budamalar mümkün oldugunca genç yaslarda 

yapilmalidir. Böylece yaralar çabuk kapanir. Ayrica agaçlar ancak genç yaslarda 

yapilan budamalarla kolayca biçimlendirilebilirler. 

* Budama dal kabuk çikintisinin hemen disindan, dal koltugu olusturmayacak 

uzunlukta bir dal parçasi kalacak sekilde yapilmalidir. 

* Budamalar sirasinda birbirine zarar veren dallarda seyreltme yapilmali, asiriya 

gidip asimilasyon organlarin miktarini azaltmadan kök taç dengesi kurulmaya 

çalisilmalidir. Tahrip edilmis bir tepe sürgünü yerine yeni bir tepe sürgünü 

olusturmak için yada agaç tepelerinin yönlendirilmesi amaciyla yapilan budamalarda 

dikkatli olunmalidir. Aksi halde zayif ve epikormik bir gelismeye neden olunabilir. 

* Budamalar gerektiginde ve olmasi gereken yogunlukta yapilmalidir.  

* Yetersiz budamalarda budamadan beklenen fonksiyonun elde edilmesi 

engellenmelidir. Çiçeklenmesi ile taninan türlerde (Atkestanesi, Ihlamur ve Carya 

gibi) zayif bir budama yapilirken, Sögüt, Akçaagaç, Karaagaç, Akasya, Çinar ve 

Kavaklarda (Ak ve Titrek Kavak hariç) ileri yaslardaki formu olusturmak amaciyla 

genç yaslarda kuvvetli budamalar yapilabilir. 

* Çiçek tomurcuklarinin, geçen yilin sürgünleri üzerinde olusturan ve ilkbaharda 

çiçek açan Süs Erikleri, Süs Elmalari, Akasya, Sari Salkim, Erguvan, Igde, Çiçekli 

Disbudak gibi türler çiçekleri solduktan sonra budanmalidir. Aksi halde çiçek 

verimleri çok azalir. 

* Plagiotrop dallanma özelligine sahip türler, ortotrop dallanma yapanlara göre daha 

hafif bir sekilde budanmalidir. Zira bu türler, budandiginda onarilmasi güç sekil 

bozulmalari meydana gelir. 
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* Dallarin teklenmesi sirasinda, gelismeye birakilan dal, en az budanan dalin 

kalinliginda olmalidir. Genelde daha kalin olmasi tercih edilir. 

* Budamada kalifiye isçi ve uygun steril ekipmanlar kullanilmalidir. Budama türün 

biyolojik özellikleri ile yetisme ortami sartlari birlikte dikkate alinip, teknigine uygun 

bir biçimde ve zamaninda yapilmalidir (Genç, 2001). 

Peyzaj düzenlemesi yapilan sahalarda bulunan agaç, agaççik ve çalilarda maksimum 

düzeyde faydalanmada ve bitkisel elemanlara çok daha güzel bir görünüm 

kazandirmada budama zamani çok etkilidir. Budamalar vejetasyon devri disinda, ya 

sonbahar, kis yada erken ilkbaharda yapilmaktadir Budama yapacak kisilerin yeterli 

ölçüde botanik, fizyoloji, ekoloji ve biyoloji bilgisine sahip olmasi gerekmektedir. 

Budama sirasinda budama yapacak kisinin yaninda budama amacini bilen ve nasil bir 

budama yapilacagini budayici kisiye anlatabilecek bir peyzaj mimari veya orman 

mühendis i bulunmasi yararli olacaktir.  

Budamalarin temel amaçlari, agaçlarin daha saglikli, daha kuvvetli ve dengeli bir 

gelisim gösterebilmelerini saglamaktadir. Ancak bu amaçlarin tek basina 

budamalarla gerçeklestirilebilmesi beklenmemelidir. Zira agaç kültürü, budama ile 

birlikte sulama, gübreleme ve zararlilarla mücadele gibi bakim tedbirlerinin düzenli 

olarak uygulanmasini gerektirmektedir (Dirik, 1995). 

Sulama: Agaçlarin dikim sonrasi süratle kendilerini kurtarmalari ve emniyetli bir 

gelisme için sulamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. En önemli sulama dikimden 

hemen sonra verilen “can suyu”dur. Kent agaçlarinin yeni dikildiklerinde en önemli 

ölüm nedeni kuraklik etkileridir. Kentsel peyzaj çalismalarinda dikimlerde su 

gereksinimi kirsal alanlardakinden daha fazla olur. Kent, kurak bir bölgede olmasa 

dahi, yagan yagmur çatilar, asfalt yol ve beton yüzeyinden bitkilerin istifade edecegi 

sekilde üst topraga nüfus etmeden yüzeysel akis ile kanalizasyon ve drenaj 

kanallarina intikal edeceginden bitkilerin günes enerjisini büyük ölçüde absorbe 

etmeleri ve civar açik alanlara nazaran sicakligin yüksek olusu, bitkilerin özellikle 

agaçlarin yüksek transprasyon yapmalarina neden olmaktadir. Bu durum bitkilerin su 

ihtiyacini yükseltebilmektedir. Yol ve meydan agaçlari, vejetasyon süresince 

yagislarin az oldugu, topragin su tutma gücünün zayif ve taban suyunun derin oldugu 
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hallerde sulanmalidir (TSE, 1990). Sulama genelde aksamüstü, gece veya sabahin 

erken saatlerinde yapilmalidir. Gündüz sicak saatlerde yapilan sulama çok etkisiz 

olur. Evapotransprasyonla büyük bir kismi kayboldugu gibi yaprak üzerindeki su 

damlaciklari da adese gibi etki yaparak yaprak yanmalarina neden olabilmektedir 

(Ürgenç, 1998).  

Gübreleme: Peyzaj düzenlemelerinde kullanilan bitkilerin gelismeleri sagliklari 

üzerinde çok etkin bir kültür bakimi olup dikim sirasinda yapilan bir uygulamadir. 

Gübreleme, yapraklarin daha iyi ve koyu renkli, çiçeklerin daha büyük ve bol 

olmasini, cazip renkler tasimasini saglar. Agaçlarda bir çok anormallikler, beslenme 

eksikliklerinden kaynaklanmaktadir. Gübreleme sonucu, iyi ve hizli gelisen agaçlarin 

kendilerini insan ve hayvanlarin zararli etkilerinden koruyacak hale geldikleri yol, 

park, süsleme ve çirkin görünümleri kapatmadaki görevlerini süratle yerine 

getirebildikleri ve hastaliklara dirençlerini arttirttiklari gözlemlenmektedir. Özellikle 

kentlerde agaçlarin beton ve asfalt zemine dökülen yapraklari süpürülerek 

uzaklastirildiklarindan agaçlar bunlarin besin gücünden faydalanamamaktadirlar. 

Bütün bu nedenlerle kentlerde basta agaçlar olmak üzere bütün odunsu ve otsu 

bitkilerin periyodik olarak gübrelenmesi önem tasir. Böylece gübreleme, agaç ve 

diger bitkilerdeki kültür bakim programlarinin önemli ve karsiligini veren bir 

uygulama olarak karsimiza çikmaktadir (TSE, 1990). Gübreleme periyodik olarak, 

toprak ve yaprak analizleri sonuçlarina göre yapilmalidir. Uygulanmasi kosullara 

göre yüzeysel gübreleme, matkap ve burgu ile topragi delerek gübreleme, 

hendekleme, enjekte etme ve yaprak gübrelemesi yöntemiyle 

gerçeklestirilebilmektedir. Kent agaçlarinin bakimi programi çerçevesinde genel 

olarak 15cm den büyük gövde çapina sahip olan agaçlarin her yil, 15cm den büyük 

gövde çapina sahip agaçlarinda 3 yilda bir gübrelenmesi uygun olmaktadir (Dirik, 

1991). Agaçlarin organik gübrelerle gübrelenmeleri teknik bakimdan mümkün 

olmadiginda mineral gübrelerle gübrelenmelidir. Topragin sikisik olmasi halinde 

gübre verilmeden önce toprak yüzeyi gevsetilmeli yada küskü ile agaç çanaginda 

delikler açilarak gübrenin verilmesi saglanmalidir (TSE, 1990). 

Yaralarin Iyilestirilmesi: Yaralar büyük ve kiymetli agaçlarin kisa zamanda yok 

olup gitmesinde önemli bir etkendir. Agaçlar çesitli nedenlerle yaranabilirler. Bu 
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konuda; siddetli rüzgar ve firtinanin tepe ve dallari kirmasi, karin agaç tepelerinde 

birikerek meydana getirdigi agirligi tepe ve dallarin tasimayarak kirilmalari, dolunun 

yumusak gövdelere yaptigi tahrip, donlar sonucu olusan don çatlaklari ve kuvvetli 

günesten kaynaklanan kabuk yanmalari, yildirim etkileri ile insanlarin kazi yaparken, 

toprak islerken hatta çimleri biçerlerken yaptiklari çesitli zararlar, çocuklarin kesici 

aletler vs. yollarla yaptiklari tahripler, hayvan zararlari, çesitli mekanik tahribat, 

trafik araçlarinin çarpmalari, yol ve insaat makinelerinin yaptigi zararlar söz konusu 

olabilmektedir (Ürgenç, 1998). Kök, gövde ve dallarda çesitli nedenlerle olusan 

yaralar, mantar ve böceklerin yerlesmesine uygun ortam yaratirlar. Özellikle büyük 

yaralarda kallus dokusunun yara yüzeyini kapamasi uzun zaman alir. Bunun için 

yaralarin hemen tedavi edilerek kallus tesekkülü saglanmalidir. Bu nedenle yara 

yüzeyleri geciktirilmeden sterilize aletlerle temizlenip düzeltilmeli ve yara macunlari 

ile kapatilmalidir (Dirik, 1991). Eskimis yaralar ise ilk önce dezenfekte edilmeli daha 

sonra bakteri ve mantarlari öldürücü, dokulari koruyucu ve havalanmayi saglayici 

macunlarla sivanmalidir. Çarpmalar sonucu kalkan kabuk, kambiyum kurumadan 

paslanmaz çivilerle gövdeye çakilirsa yeniden kaynama saglanabilir (Genç ve 

Afacan, 1983). Agaçlar düzenli olarak böcek ve mantar hastaliklarina karsi kontrol 

edilmeli ve gerekli hallerde geciktirilmeden müdahale yöntemleri uygulanmalidir. 

Bununla birlikte hastalanma riskinin yüksek oldugu durumlarda koruma önlemleri 

olarak agaçlarin gövde ve tepe taçlarina ensektisit pülverizasyonu ve mantarlara karsi 

fungusit enjeksiyonu yöntemlerine basvurulmalidir (Dirik, 1991).  

Kovuklarin Doldurulmasi: Agaçlarda kovuklarin olusumu basta hatali bakim ve 

budama çalismalarindan kaynaklanmaktadir. Agaçlarin statik dengesi kovuklarin 

doldurulmasi ile saglanabilir. Içi tamamen kurumus, bosalmis agaçlarda özellikle anit 

agaçlarda hava sirkülasyonu ile çürümede durdugundan gergi demirleri ile dolgu 

yapilarak fonksiyonlarini devam ettirmeleri saglanir. Daha küçük kovuklarin 

doldurulmasinda son zamanlarda kallus gelisimine de yön verici etkisi olan yalanci 

dolgu yöntemleri gelistirilmistir. Kallus bu dolgu üzerinde geliserek yarayi tamamen 

örtmektedir. Dolgu maddeleri sudan ve dondan zarar görmemektedir. Kovuklarin 

doldurulmasi oldukça pahali oldugundan iyi bir etüt sonucunda yapilmalidir. 

Oldukça büyük kovuk tasiyan agaçlar ile kisa ömürlü agaçlarda dolgu 

yapilmamalidir (Genç ve Afacan, 1983). Yapilan restorasyonlarla hem agaçlarin 
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ömürleri uzatilir hem de agaçlarin araç ve insanlar için olusturabilecekleri tehlikeler 

önlenmis olur (Ürgenç, 1998). 

Destekleme ve Koruma: Dikilen fidanlarin desteklenmesi ve korunmasi da büyük 

önem tasimaktadir. Dikimlerle birlikte uygulanan hereklerle destekleme, agaçlarin 

yeni dikim ortaminda tepe gelisimi ile orantili kök gelisimini saglayana kadar 

sürdürülmeli (3-4 yil), cadde ve yollarda tasit çarpma riski yüksek olan yerlerde 

bulunan agaçlar, estetik ve islevsel özeliklere sahip metal, beton veya ahsap 

bariyerlerle korunmalidir (Dirik, 1991). Tek herekle destekleme tercih edildiginde 

heregin kalinligi ve boyu fidana uygun olmalidir. Herek fidana göre çok ince, çok 

uzun veya çok kisa olamamalidir. En iyi destekler, üçlü, dörtlü ahsap yada metal 

desteklerdir. Bunlar ayni zamanda tasitlarin fidanlar çarparak gövdeyi yaralamasi ve 

fidan çanagini çignemesini önler. Tüm koruma elemanlarinin en az iki üç yil agaçlara 

desteklik edecekleri göz önünde bulundurularak saglam, ayni zamanda güzel 

görünümlü olmalarina çaba gösterilmelidir. Çirkin, dengesiz destek ve koruma 

elemanlari hem beklenen hem de bulunduklari alanin ve dikilen fidanin güzelligini 

olumsuz yönde etkiler. Kök yayilma alani üzerinde korunmasi gereken toprak yüzeyi 

en az 1mx1m boyutlarda olmalidir. Beton, asfalt, tas gibi sert zeminler üzerinde etkili 

olan agaçlarda köklerin solunumu ve su alimini saglamak için metal izgaralarla 

çevrelenmeli, kök yayilis zonu üzerinde uygun araliklarla havalanma ve sulamaya 

hizmet eden bacalar yerlestirilmelidir (TSE, 1990). 

Ayrica kentlerdeki agaç ölümlerine ; 

*Taban suyunun düsmesi, 

*Toprak sikismisliginin artmasi, 

*Kök kayiplari, 

*Tuz serpmeleri, 

*Hava gazi zehirlenmeleri, 

*Mekanik zararlar, 
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*Firtinadan etkilenme vs. sebep olabilmektedir. Bu ölüm sebepleri de çözüm 

gerektiren sikintilardir. Özellikle yollarda buzlanmayi engellemek amaciyla 

kullanilan tuzlarin etkileri konusunda, agaçli yollarda buzlanmaya karsi tuz yerine 

kum ve graviye malzeme kullanilmasi önerilmektedir. Genelde bu ve bunun gibi 

problemlere karsi alinabilecek en etkili önlem, kentsel ortamlardaki agaçlandirmalar 

için kentsel ortam kosullarina dayanikli türlerin seçilmesidir. Tür seçimi yaninda 

önem verilmesi gereken diger konu da kent içi agaçlandirmalar için fiziki açidan 

uygun ortam kosullarinin olusturulmasinin sehircilikle ilgili planlama ve uygulama 

asamalarinda dikkate alinmasidir. Bu kapsamda kentlerde agaç korumasi açisindan 

kent halkinin bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Kent agaçlarinin 

korunmasi konusunda kamuoyu olusturmak ve kent halkini bilinçlendirmek amaciyla 

sorumlu ve gönüllü kuruluslar her türlü gayreti sarf etmelidir. Ayrica kent agaçlari 

kapsaminda azimsanmayacak bir oran teskil eden özel mülkiyete konu alanlardaki 

mevcut agaçlarin korunmasi da, yeni dikimlerle birlikte yasalarla disipline 

edilmelidir (Dirik, 1991).  
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2. KAYNAK ÖZETI 

ARSLAN ve BARIS, (1998), “Kentsel bitkisel tasarimda temel islev sadece mimari 

kusurlari gizlemek degil ayni zamanda yapilarin görünümlerini yumusatmak, estetik 

bir görünüm kazandirmaktir. Tasarimda kullanilan özellikle agaçlarin boyu ve çapi 

çesidi belirlemede diger görsel özelliklerden daha çok öneme sahiptir. Bu ölçü 

gereksinmesi boyutlara ve bir alanin büyüklügünden çok alanin algilanisina baglidir. 

Çiçekli türlerde dahil olmak üzere küçük agaçlar kentlerde ölçek degisikligini 

saglayamazlar. Agaçlarin yapi ve detaylari insan boyutu ile algilanabilen çevre 

arasinda geçisi sagliyor” demektedir. 

ATAY, (1958), “Bir kent agacinda aranan özellikler; dayanikli olmasi, kentlerin 

olumsuz özelliklerine dayanabilmesi, düzgün gövde ve simetrik tepe yapma 

yeteneginde olmasi, rüzgara karsi esnek olmasi, orta büyüklükte ama uzun ömürlü 

türler olmasi, budamaya karsi hassas olmamasi, mekanik zararlara dayanabilmesi” 

gibi özelliklerin aranmasini vurgulamaktadir. 

ATAY, (1988), Kent ormanciligi, kent ormanlarina dönük ormancilik 

uygulamalaridir. Kent ormanciligi ormanlarin islevsel özelliklerinin yaninda isletme 

ormanciligini da kapsamaktadir. Ancak kent ormanciligini üretime dönük isletme 

ormanciligi ile bir tutmak dogru olmadigi gibi tamamen ayri düsünmek de mümkün 

degildir. Günümüzde kent ormanlarinin çevresel fonksiyonlari ön plana çikmaktadir. 

Agaçlar kent ortaminda günes isinlarini kontrol ederek hava sicakligini dengeler, 

agaç yapraklarinin günes isinlarini tuttugunu” bildirmektedir. 

ATAY v.d., (1987), “Istanbul’da kullanilabilecek uygun bitki türleri için yas, boy ve 

tamamlayici bilgiler bulunmaktadir. Farkli özellikleri ile kent içinde kullanilmasi 

uygun olmayan türler kent zararlisi olarak belirlenmistir. Kent içinde özellikle 

kavagin yer verilmemesi gerektigi” belirtilmektedir.  

DIRIK, (1997), “Kentsel ortamlarin yeterli düzeyde agaç varligina sahip kilinmasi, 

kentlerin ekolojik kosullari çerçevesinde her türlü dikim, bakim ve koruma 

çalismalarinin sürekli ve dikkatli uygulamalarla yürütülmesini gerektirmektedir. 
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Bunun için de uygun tür seçimi, fidan materyali seçimi ve dikim teknigi esaslari gibi 

teknik esaslarin dikkate alinmasi gerekmektedir” denmektedir.  

EROGLU, (1998), “Bitkilerin ekosistem içerisinde çok önemli yerleri ve islevleri 

vardir. Yenilebilir enerji kaynaklari olan bitkiler, enerji depolama ve 

dönüstürmelerinin yanisira, yasam için gerekli ve zorunlu olan oksijeni de üretirler. 

Ayrica, günümüz kentlerinin en önemli sorunlarindan olan hava kirliligi ve 

gürültünün bitkiler tarafindan absorbe edilebilmesi ile agaçlarin ve çesitli bitki 

türlerinin olusturdugu agaçlikli alanlar ve ormanlarin insanlar için rekreasyonel 

etkinlikler ve doga ile bütünlesme olanaklari saglayan çok önemli mekanlar olmasi 

göz ardi edilmeyecek katkilardir” denmektedir.  

GEZER v.d., (1998), “Isparta’nin park ve bahçelerinde en fazla rastlanilan orman 

agaçlari Anadolu Karaçami, Mavi Servi, Toros Sediri, Dogu Çinari, Fistikçami 

türleridir. Bunun yani sira Mavi Ladin, Himalaya Sediri, Avrupa Ladini, Katalpa gibi 

yabanci türler de bulunmaktadir. Isparta kenti ana yol kenarlarinda kent ormanciligi 

açisindan saglayacagi fonksiyonel degerler açisindan agaç türleri yerine ticari degeri 

yüksek türler kullanilmistir. Yol, cadde, park ve bahçe yesillendirilmesinde igne 

yaprakli ve genis yaprakli türler gelisigüzel dikilmistir. Kullanilan türlerin seçiminde 

fidan yasi ve kalitesi, mekanik etkilere, hava ve gürültü kirliligine dayanikliligi gibi 

kent ormanciliginda aranan önemli yesil doku eleman niteliklerinin gözönünde 

bulundurulmasinin gerektigi” belirtilmektedir.  

GEZER, (2002), “Ülkemizde yapilan bir arastirmaya göre; kentte yasayan 

insanlarimizin bos zamani %38.9 oranina ulasmaktadir. Bu kadar bos zamani olan 

insanlarin rekreasyonel ihtiyaçlarini yerine getirebilmesi ve büyük kentlerin yasam 

sikintisindan, stresinden ve is sikintisindan yani kentin olumsuz özelliklerinden 

kismen de olsa  kurtulmak istemesi büyük bir sorundur ve üzerinde durulmasi ve 

çözümlenmesi gereken güncel ve önemli bir planlama ve uygulama konusudur. 

Bunlarin karsilanmasinda kent ormanciligi çalismalari önemli bir yer tutmaktadir. 

Kent ormanciligi, “kent insanlarinin sagligini olumsuz yönde etkileyen mevcut ve 

olasi hava ve bu kapsamda incelenen gürültü kirliligi gibi çevre sorunlarinin 

etkilerini azaltmak, insanlarin eglence ve dinlence gibi rekreasyonel ihtiyaçlarini 
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karsilamak amaciyla yapilan her türlü planli agaç doku tesisi, bakimi ve korunmasi 

ve bu baglamda islevsel deger saglamasidir”(oksijen üretimi, gölge saglama, estetik 

görünüm yaratma vb.) seklinde tanimlanmaktadir. 

GREY ve DENEKE, (1986), “Agaçlar ve diger bitki örtüsü yazin, evoparasyon 

sayesinde hava sicakligini azaltir. Yeterli su alimina elverisli yetisme ortamlarinda 

tek agaç günde transpirasyonla 400 litre suyu havaya vermektedir” seklinde 

belirtilmektedir. 

GÜL, (2002), “Çevre düzenlemeleri çalismalarinda agaç türlerinin seçiminde dikkat 

edilmesi gereken ilkeler sunlardir; mekanin yetisme ortaminin dogal ve kültürel 

özelliklerinin bilinmesi, agaçlarin kullanim amaçlarinin bilinmesi ve estetik ve 

islevsel istekleri karsilayabilmesi, agaçlarin bireysel özelliklerinin bilinmesi ve 

alandaki diger bitki ve yapisal materyalle kombinasyon olasiliklari ve iliskilerinin 

bilinmesi gerekmektedir” denmektedir.  

GÜLEZ, (1989), “Kent korulari kentler içinde kalmis olan dogal orman parçalarinin 

yada yapay olarak tesis edilmis, kapali ve sik yetistirilmis plantasyon alanlarinin 

olusturdugu çogunlukla agaçlikli yesil alanlardir. Kent ormanlari ise daha çok kent 

kenarinda veya kent çevresinde kurulan ve kent halkini, kentin sikici ve bozuk 

havasindan kurtarmaya yarayan birer orman içi rekreasyon alanlari niteligindedir” 

seklinde ifade etmektedir.   

HUMMEL, (1984), “Kent ormanciligi ormancilik ve hortikültür arasinda olup, 

disiplinler arasi yaklasimi gerektirir. Peyzaj tasarimi, içme suyu göletleri (barajlar), 

yaban hayati habitatlari, açik hava rekreasyonu göz önüne alinmali ve yönetim 

masraflarinin ödenmesine katkisindan dolayi odun üretimi önemsenmelidir. Kent 

ormanciligi çalismalarinda orman mühendisleri, peyzaj mimarlari, hortikültüristler, 

sosyolojistler, sehir plancilari ve diger ilgili meslek gruplariyla birlikte çalismak 

zorundadir” seklinde ifade edilmektedir. 

KÜÇÜK, (2002), “Kentin ön vitrini sayilabilen yol, bulvar ve refüj agaçlamalari, 

estetik ve islevsel özellikleri nedeniyle kent ortamina olan katkilari tartisilmaz bir 

gerçektir. Yol agaçlamalari, ekolojik, biyolojik, estetik ve teknik bilgileri gerektiren 
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komplike bir konudur. Yol agaçlamalarinda istenilen amaçlara ulasilmasi için, 

planlama-tasarim-uygulama-bakim ve onarim çalismalarinin bu ilkeler ve ilgili 

meslek disiplinleri çerçevesinde gerçeklestirilmesi gerekmektedir” seklinde ifade 

edilmektedir. 

MILLER, (1997), “Kent ormanlari nasil kent gelisimi ve kent vejetasyonunun 

mozaiklesmis karmasik yapisindan olusuyorsa kent ormanciligi yönetimi de peyzaj 

ve benzer diger bilimlerin bir araya gelmesi ile olusur. Kent ormanciligi, belediye 

sinirlari içinde agaçlarla ilgili olabilecek diger yaban hayati habitatlari, rekreasyon 

olanaklari, peyzaj tasarimi, yerel agaç atik veya artiklarin yeniden islenip kullanilir 

hale getirilmesi gibi çok amaçli yönetim sistemini kapsayabilmektedir” denmektedir.  

POLAT, (2000), “Parklar; rekreasyonel, estetik, egitsel ve ekolojik amaçlarla 

olusturulan kamuya açik aktif ve pasif yesil alanlardir. Ayrica kent içindeki halkin 

beton ortamlardan uzaklasarak doga ile bütünlestigi mekanlar” seklinde ifade 

edilmektedir. 

USLU (ODABAS), (1997), “Mezarliklar, toplumlarin sosyo-kültürel yapilarina bagli 

olarak gelismis ve biçimlenmistir. Ayrica yörenin iklimsel özellikleri, bitki örtüsü 

gizi fiziksel özellikler mezarliklarda kullanilan bitkisel malzemenin seçimini 

etkilemektedir” denmektedir.  

ÜRGENÇ, (1998), “Kentlerde kullanilacak agaç türlerinin seçiminde kentin özel 

klimatik kosullarina toleranslari iyi bilinmelidir. Çünkü kentlerin farkli 

ekolojilerinden kaynaklanan hava, su ve toprak kirlenmeleri, mekanik baskilar, 

yüksek sicaklik ve düsük hava nemi gibi sorunlar ortaya çikmaktadir. Kentsel 

plantasyon tekniklerinde bu hususlarin dikkate alinmasi” vurgulanmaktadir. 

YAZGAN ve TANRIVERMIS, (1998), “Kentlerde insan yasami için önemli 

islevlere sahip olan kent agaçlari, tür seçimi sirasinda yapilan yanlisliklar sonucu 

kentsel mekanlara ve kent insanina olumsuz sonuç verebilmektedir. Öncelikle kent 

zararlisi agaçlarin envanteri yapilmali ve kent ortamindan uzaklastirmak suretiyle 

planli bir sekilde uygun agaç türlerinin dikilmesi saglanmalidir” denmektedir. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1. Materyal 

Arastirmanin ana materyalini Isparta kent içinde kent ormanciligi çalisma alanlari 

içerisine  giren kent içi agaçlarin bulundugu alanlar (parklar, konut ve toplu konut 

bahçeleri, yol, bulvar ve refüj agaçlamalari, meydanlar, mezarliklar, botanik 

bahçesi), kent koruluklari, kent ormanlari ve yesil kusak çalismalari olusturmaktadir. 

Bunlara ek olarak, Isparta Belediyesinden ve diger resmi kurumlardan elde edilen 

harita, belge ve kayitlar, imar planlari yardimci materyal olarak kullanilmistir. Ayrica 

fotograf ve slaytlar çekilerek görsel olarak materyaller de elde edilmistir.  

3.1.1. Arastirma Alaninin Tanitimi 

3.1.1.1. Isparta Kentinin Genel Konumu 

Isparta ili, Akdeniz Bölgesinin bati bölümünde “Göller Bölgesi” denilen yayin iç 

kesiminde yer alir ve rakimi ortalama 1035m civarindadir. Il, 30° 20' ve 31° 33' dogu 

boylamlari ile 37° 18' ve 38° 30' kuzey enlemleri arasindadir. Yüzölçümü 8933km2   

olan Isparta, dogudan Konya’nin Beysehir, Doganhisar ve Aksehir ilçeleri, kuzeyden 

Afyon’un Çay, Suhut, Dinar ve Dazkiri ilçeleri, batidan Burdur’un merkez, Aglasun 

ve Bucak ilçeleri, güneyden ise Antalya’nin Serik ve Manavgat ilçeleri ile komsudur. 

Ilde merkez ilçe ile birlikte 13 ilçe bulunmaktadir (Anonim, 2004) 

3.1.1.2. Isparta Kentinin Dogal Özellikleri 

Iklim: Isparta ili Akdeniz iklimi ile Orta Anadolu iklimi arasindaki geçis bölgesinde 

yer almaktadir. Bu nedenle, il sinirlari içinde her iki iklimin özellikleri de görülür. 

Ancak Akdeniz kiyilarinda görülen, sicaklik ve yagis ile karasal iklimin özelligi olan 

düsük sicaklik ve nispeten düsük yagis bölgede tam olarak görülmez. Ilde ne 

Akdeniz'in yagisli, ne de Orta Anadolu'nun kurak iklimine rastlanmaz. Ancak ilin 

yaylalik kesimleri, ovalik alanlara oranla daha az yagisli ve daha soguktur. 

Meteorolojik metotlarla yapilan arastirmalarda Isparta'nin iklim yapisi, soguk-yari 

kara iklim tipi olarak belirlenmistir. Ilin Akdeniz'e yakin olan güney bölgelerinde 

Akdeniz ikliminin özelligi gözlenir. Yazlari sicak ve kurak, kislari ilin kuzey 
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bölgelerine göre ilik ve yagisli geçer. Kuzeydoguya gidildikçe karasal iklim 

özellikleri kendini gösterir. Kislar daha soguk geçer ve kuzey bölgeler daha az yagis 

alir. Ilin yillik ortalama sicakligi 12.1 C° dir. Yillik ortalama donlu günler sayisi 69.5 

gün, yillik ortalama yagis 581mm, yagisli günler sayisi ortalamasi 104, nispî nem 

%62, ortalama günlük güneslenme müddeti 6.6 saattir. Ilde açik günler sayisi 

ortalama 146.4 (bulutluluk ortalamasi 2/10 dan az olan günler) dir.  

Çizelge 3.1. Isparta Ili 62 Yillik Aylik Ortalama Sicaklik Degerleri (Anonim, 
2004) 

Aylar  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yillik  

Ort. 

(C°) 

1.7 2.7 5.7 10.6 15.4 19.6 23.1 22.8 18.4 12.9 7.7 3.6 12.0 

Çizelge 3.2. Isparta Ili 62 Yillik Ortalama Yagis Degerleri (Anonim, 2004) 

Aylar  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yillik  

Ort. 

(mm) 

84.8 75.5 60.6 52.2 55.5 35.4 11.9 10.4 17.2 37.8 45.4 94.3 581.0 

Isparta kentindeki hava kirliligi en çok kis aylarindaki yakit kullanimindan 

kaynaklanmaktadir. Hava kirliligi ve gürültü kirliligi ile ilgili yilik ölçümler Ek-3 ve 

Ek-4’de verilmistir. Yillar arasindaki ortalama degerlere bakildiginda düzenli bir 

artis yada azalis dikkati çekmemektedir (Anonim, 2004). 

Jeolojik ve Topografik Yapi: Isparta’nin topraklari 3. jeolojik zamanda tesekkül 

etmis beyaz tebesir kalkerden meydana gelmistir. Tektonik çöküntü oluklari ise, IV. 

zaman alüvyonlariyla dolmus ve ilde tarimin temel kaynagini olusturan topraklar 

ortaya çikmistir. Meyil %40’a kadar degismektedir. Üst toprak, 8-40cm arasinda 

derinlige sahip olup, genellikle killi-tinli kalkerli granüler ve dagilabilir durumdadir. 

Alt toprak üst toprakla ayni yapida olmasina ragmen daha kaba bünyeli ve killidir. 

Toprak seviyesi bazi yerlerde taban suyu ile sinirlanmistir. Yapilan arastirmalara 

göre Isparta da bulunan toprak çesitleri sunlardir: Kirmizi Akdeniz Topragi, Kirmizi 

Kahverengi Akdeniz Topraklari, Kahverengi Orman Topraklari, Sari Topraklar, 

Kalkersiz Kahverengi Orman Topraklari, Kestane Renkli Topraklardir. Ilin arazisi 

oldukça daglik ve engebelidir. Daglar üzerinde önemli yaylalar yer almaktadir. Ilin 
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üzerinde bulundugu plato; daglari, dalgali arazileri, gölleri ve birkaç dar alüviyal 

düzlügü ihtiva eden parçali bir görünümdedir. Daglar arasinda bazi önemli düzlükler 

yer almaktadir. Bunlarin en önemlileri; Isparta Ovasi, Gelendost Ovasi, Egirdir 

Bogazova ve Sarkikaraagaç Ovasi' dir. Il'in en yüksek dagi, 2892m. ile Güneydoguda 

bulunan Dedegöl Dagi'dir. Diger önemli daglari ise; yükseklikleri 2266m ile 2800m 

arasinda degisen Akdag, Topraktepe, Barla Dagi, Sultan Daglari, Güllüce Dagi ve 

Davras Dagidir. Isparta ilinde önemli akarsu yoktur. Akarsular genellikle göllere 

dökülmekte olup, sadece Aksu ve Köprü Suyu Antalya hudutlari içerisinde 

Akdeniz'e dökülmektedir. Il'in en büyük gölü 479.77km² ile, Türkiye'nin 4'ncü büyük 

gölü olan Egirdir Gölü'dür. Bu gölün kuzeyde kalan dar küçük kisma Hoyran kesimi 

denilmektedir. Beysehir ile Burdur Göllerinin bir bölümü de Isparta hudutlari 

içerisindedir. Kovada-I ve Kovada-II Hidroelektrik Santrallerini çalistiran Kovada 

Gölü ile Karatepe üzerinde yer alan ve bir krater gölü olan Gölcük de diger önemli 

göllerdendir (Anonim, 2004). 

Sosyo-Ekonomik Yapi 

Demografik Ya pi: Isparta kent merkezinin toplam nüfusu 1990 yilinda 133.061 

(kent nüfusu 112.117, köy nüfusu ise 20.944), 1997 de toplam nüfus 150.967’e (kent 

nüfusu 126.196, köy nüfusu ise 24.771) çikmis ve 2000 yilinda yapilan son nüfus 

sayiminda kent merkezinin toplami 172.773’e (kent nüfusu 150.386, köy nüfusu 

22.387) çikmistir. Isparta nüfusunun %51.6’sini erkekler, %48.4’ünü kadinlar 

olusturmaktadir. Nüfusun %43’ü 15-39 yas grubunda yer almaktadir. Isparta ilinde 

1985 yilinda sehirde il nüfusunun %47.87’si, köylerde %52.13’ü yasarken, 1990 

yilinda sehirlerde %52.81’i, köylerde ise %47.19’unun yasadigi görülmektedir 

(Anonim, 2004). Kentin mahallelerindeki nüfus dagilimi Ek-5’te verilmistir. 

Ekonomi: Kentin sosyal yapisini belirleyen etmenlerden en önemlisi ekonomik 

yapidir. Isparta kenti toplumsal yapisi ekonomideki degisme ve uzmanlasmaya bagli 

olarak sürekli bir degisim süreci yasamaktadir. Bu degisimin niteligi ekonomide 

geleneksel üretim biçimlerinden yeni örgütlenme ve is bölümü, disa açilma ve ülke 

ekonomisi ile bütünlesme seklinde toplumsal yapida toplumsal grup ve tabakalarin 
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belirginlesmesi ve mekanda farklilasmasi, aile yapisinin ve is gücü 

kompozisyonunun degismesi seklinde ortaya çikmaktadir. 

Isparta ve yöresinin ekonomisi eski çaglardan beri bez ve hali dokumaciligi ve deri 

isletmeciligine bagliyken orta çagda tuz, sarap, koku ve renk veren bitki ihraç eden 

bir sehir olarak göze çarpmaktadir. Kokulu ve tibbi bitkileri yetistirmeye müsait 

topraklari olan ilde gülcülük önemli bir yer tutmus ve yurdumuzun yegane gülyagi 

ihraci yapan bölgesi durumuna gelmistir. Ilin ekonomik yapisinda tarim ve tarima 

dayali diger sektörler agirliktadir. Isparta ili ve yöresi, konum ve iklim bakimindan Iç 

Anadolu, Bati Anadolu ve Akdeniz Bölgesi, geçis bölgesinde bulunmasi nedeni ile 

çok çesitli bir bitki yelpazesine sahiptir. Tarimsal ugraslar arasinda bulunan 

hayvancilik ta Isparta ve yöresinde oldukça önemli bir yer tutmaktadir.  

Isparta’da sanayi, baslangiçta hali ipligi imali, boyaciligi, hali yikamaciligi ve deri 

islemeciliginde ihtiyaç duyulan suyun temin edildigi kentin güney ve güney bati 

kesimlerinde Gökçay Deresi boyunca yogunlastigi görülmektedir. Ilde zaman içinde 

çesitli sanayi türlerinde yeni tesisler kurulmus ve gelistirilmistir. Sanayinin yogun 

olarak yer aldigi Egirdir yolu çevresinde özellikle hali sanayi, yem sanayi, mermer 

fabrikasi, iplik fabrikalari ve orman ürünleri sanayi yogunlasmistir. Sanayinin daha 

az bulundugu Afyon yolu çevresinde kereste fabrikasi, dokuma fabrikasi, iplik 

fabrikasi ve konfeksiyon sanayi yerlesmistir.  

Ülkemizde, ekonomi stratejilerinin belirlenmesinde her dönemde etkili olan sektör, 

küçük ve orta ölçekli sanayi isletmeleridir. Bu nedenle kuruluslari koruyucu ve 

gelismelerini hedefleyen uygulamalara gidilmistir. Bunlardan biri de organize sanayi 

bölgesidir (Anonim, 1996). 

3.1.1.3. Isparta Kentinin Tarihi ve Kültürel Özellikleri 

Pisidya yöresinin önemli yerlesme bölgelerinden biri olan Isparta'nin, tarih öncesi 

dönemlere kadar ulastigi bilinmekte ve kentin en az 4 hatta 5-6 bin yillik bir tarihe 

sahip oldugu tahmin edilmektedir. Yörenin yerlesme tarihi Paleolitik dönemle 

baslamaktadir. Isparta ve havalisinin yani Pisidya'nin eski sehirlerinden olan Baris'in 

kimler tarafindan ve ne zaman kuruldugu söylenemezse de; M.Ö. VI. yüzyildan 
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itibaren mevcut oldugu sanilmaktadir. Kentte, zaman akisi içinde Hititler, Frigyalilar, 

Lidyalilar, Iranlilar, Makedonyalilar, Romalilar, Araplar, Haçlilar, Selçuklular, 

Hamitogullari ve Osmanlilarin egemenligi söz konusu olmustur. Roma 

Imparatorlugunun M.Ö. 395 yilinda ikiye ayrilmasindan sonra Bizans 

Imparatorlugu'na baglanan Isparta, VIII. ve IX. yüzyilda yapilan idari ayirima göre 

bir eyalet halini almis ve bir dini merkez niteligini tasimistir. 1204 yilinda Selçuklu 

hükümdari 3. Kiliçaslan tarafindan Bizans egemenliginden alinmis ve daha sonra 

Türklerin yerlesim alani olarak kullanilmistir. 1300 yilinda Hamitogullari Beyliginin 

merkezi, 1390 yilinda da Isparta Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanli 

devletinin Sancak Merkezi olmustur. Isparta'nin Osmanli Devleti'ne baglanmasindan 

sonra, XVI. yüzyil baslarina kadar önemli bir olay olmamistir. Bu dönemlerde 

sancak beylerinin etkisi ile imar faaliyetlerine hiz verilmistir. Isparta, 1919-1923 

yillari arasinda Mütareke ve Milli Mücadele döneminde söz konusu isgallerden en az 

etkilenen, sayili illerden biri olarak kalmistir. Isparta 1923 yilinda, Cumhuriyetin 

ilanindan sonra Vilayet olmustur (Anonim, 1996). 

Isparta adinin kökeni hakkinda çesitli görüsler vardir. Isparta adinin, Pisidia 

sehirlerinden Baris’in yerine kullanildigi ifade edilmektedir. Diger bir görüs de 

Isparta adinin “Baride” kelimesinden geldigini, bu kelimenin Hititçe, belki de Lidya 

dilinden gelmis bir sözcük oldugunu, Yunan göçmenlerinin Anadolu'ya 

gelmelerinden sonra, Baride adina “Eis” takisini ekleyerek, “Isbarida” dedikleri ve . 

Isparta adinin, “Eis Baride” den geldigi, daha sonra bu sözün Türkler tarafindan 

“Isparta” seklinde kullanildigi tahmin edilmektedir.  

Isparta ve yöresinin yerlesimi Neolitik çaga kadar uzanmaktadir. Isparta tarihsel ve 

kültürel eserler bakimindan oldukça zengindir. Isparta kenti içinde 19 yy kalma 

mimari stilde yapilmis 58 adet tarihi konut bulunmaktadir. 2 adet tarihi kilise, 6 adet 

tarihi cami, 5 tarihi çesme, 7 adet türbe, 3 adet tarihi mezarlik, 2 adet tarihi hamam, 3 

adet tarihi okul, 16 adet tarihi dükkan ve 1 adet kapali tarihi bedesten çarsisi yer 

almaktadir. 1 adet askeri sehitlik mevcuttur. Kapikaya Antik kenti arkeolojik Sit 

Alani olarak ve Gölcük Tabiat Parki ise dogal sit kapsamina alinan degerlerdir 

(Anonim, 1998).  
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3.1.1.4. Isparta Kentinin Imar Plani ve Açik-Yesil Alanlari 

Isparta kentinin belediye alani 10.070ha. ve mücavir alanlari ise 15.375ha.’dir. 

Isparta kenti, için ilk kez 1967 yilinda imar planlari yapilmis olup, simdiye kadar 

1977 ve 1988 yillarinda olmak üzere iki kez revize edilmistir. En son 1988 yilinda 

yapilan revize imar plani, 2005 yili hedeflenerek 300.000 nüfusa göre 

düzenlenmistir. Bu imar planina göre aktif yesil alanlar için ayrilan toplan alan 

54.25ha. ve spor alanlari için ayrilan ise 15.50ha.’dir. Isparta kenti için toplam 

kentsel yesil alan miktari 471.90ha.’dir. Bu toplamin içine kent ormanlari, kent 

koruluklari gibi alanlar dahildir (Anonim, 2004). 

3194 sayili Imar Kanununun, 1999 yilinda çikarilan 23804 sayili yeni yönetmeligine 

göre, belediye olan yerlerde nüfus ne olursa olsun kisi basina aktif açik-yesil alan 

miktari (park, çocuk bahçesi ve oyun alanlarinin toplami) 10m2  olarak belirlenmistir. 

Yönetmelik belediye ve mücavir alan sinirlari disinda yapilacak olan planlamalarda 

aktif yesil alan miktarinin 14m2 alinmasini zorunlu kilmaktadir (Anonim, 2000).  

Isparta kenti açik-yesil alanlari hakkinda yeterli ve düzenli bilgi bulunmamaktadir. 

Genelde Isparta kenti, halihazirda düzenlenmis kamusal aktif açik-yesil alanlarinin 

nitelik ve nicelik açisindan günümüz kosullarinda yetersiz, daginik ve küçük parçalar 

halinde oldugunu söylemek mümkündür. Isparta Belediyesi tarafindan düzenlenmesi 

yapilan aktif yesil alanlar (kent ve mahalle parklari, çocuk bahçesi ve oyun alanlari) 

irdelendiginde kisi basina en az 3m2’ lik yesil alan düsmektedir. Ancak düzenlenmesi 

yapilmamis olan potansiyel nitelikteki açik-yesil alanlar dikkate alinirsa bu oranin 

kisi basina 9.5m2 den fazla olacaktir. Mevcut ve potansiyel aktif yesil alanlara 

ilaveten, yol-bulvar ve refüj, mezarliklar, botanik parki, kent ormani, kent koruluklari 

ilave edildiginde kisi basina en az 14.6m2 lik açik-yesil alani ortaya çikacaktir. Bu 

orana, özel ve yari özel yesil alanlar dahil edildiginde pasif yesil alan miktarinin 

önemli oranda artacagi söylenebilir (Gül ve Küçük, 2001)  

3.2. Yöntem 

Bu çalismada veri toplama, sentez, degerlendirme ve analiz yöntemi kullanildi ve 

bazi bulgular elde edildi. Bu amaçla, Isparta Belediyesi Imar Müdürlügü ve Park 
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Bahçeler Müdürlügü ve diger kaynaklardan elde edilen bilgiler dogrultusunda ve 

belirlenen çalisma alanlari içersinde gözlem ve incelemeler yapilarak degerlendirme 

ve analiz gerçeklestirildi. Isparta kent ölçeginde mevcut kent içi agaçlar (mahalle ve 

kent parklari, konut ve toplu konut parklari, yol, bulvar ve refüjler, meydanlar, 

mezarliklar, botanik bahçesi), kente yakin agaçlandirilmis alanlar ve ormanlik alanlar 

olmak üzere farkli çalisma alanlari belirlendi ve incelendi. Öncelikle kentin tüm açik 

yesil alanlari gezilmek suretiyle gözlemler yapildi. Tespit edilen bilgiler 

dogrultusunda kent içi agaçlarin bulundugu benzer çalisma alanlarinin çok sayida 

olmasi ve birbirleriyle ayni özellikleri göstermelerinden dolayi zaman ve isgücünden 

tasarruf yapmak amaciyla alanlardan en az 4 tane olacak sekilde örnekleme yapilarak 

genellemeye gidildi. Yapilan arazi çalismalarinda çok sayida fotograf çekildi. 

Ayrica kent ormanciligi kapsaminda, kent halkinin ve konu ile ilgili uzmanlarin, 

talepleri ve egilimlerini belirlemek amaciyla kisisel görüsme yolu ile anket çalismasi 

gerçeklestirildi. Bu yöntem diger anket çalismalarindan (Mektupla, telefonla gibi) 

daha fazla güvenilir ve objektif olma özelligine ve buna ek olarak toplumun her 

kesiminden kisilerle görüsme olanagina sahiptir. Ancak isgücü, zaman ve harcama 

gerektiren bir dezavantaja sahiptir.  

Anket formlari olusturulmadan önce, kent ormanciligi ile ilgili arastirma yapilacak 

alanlarda bazi gözlemler yapildi. Bu konuda daha önce yapilmis anket çalismasi 

olmadigi için benzer arastirmalardan yararlanilamadi. Kent ormanciligi 

çalismalariyla ilgili literatür arastirmasi yapilarak Isparta kentindeki yapilan 

gözlemlerle olusturulan ilk taslak anket formu bazi uzman kisilere test ettirildi. 

Yapilan elestiri ve öneriler dogrultusunda son anket formu olusturuldu. 

Anket formunun olusturulmasi ve uygulanmasinda su noktalara dikkat edildi; 

*Anketlerde amaca ulasabilmek için anlasilabilir olmasina özen gösterildi, 

*Anketler, sorulara daha iyi anlayip yorumlayabilecegi düsünülerek 18 yas ve 

üzerindeki kisiler dikkate alindi, 
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*Anketlerde hem açik hem de kapali soru sistemi kullanildi, yoruma açik sorulara 

verilen cevaplar tek tek incelendi, 

*Anketler, çalisma alani olarak belirlenen alanlarda toplumun her kesiminden rasgele  

seçilen deneklerle yüz yüze yapildi, 

*Anketörler çalismaya baslamadan önce konu hakkinda bilgilendirildi ve örnek anket 

uygulamasi yaptirildi. Anketörler, anket yapimi sirasinda ortaya çikabilecek 

sorunlarda pratik çözümler olusturabilecek sekilde egitildi.  

Bu ilkelere göre anketler, kent halkina ve uzmanlara olmak üzere 2 farkli formatta 

hazirlandi (Ek-1, Ek-2). Halk anketinde 35 uzman anketinde ise 26 soru 

bulunmaktadir. Anket çalismalariyla deneklerin demografik ve sosyo-ekonomik 

yapisi, agaç ve ormana iliskin deger yargilari, kent ormanciligi çalismalari 

kapsaminda istek ve taleplerini belirlemeye çalisildi. Örnek büyüklügü için, 

PULIDO’ya (1972) göre, nüfus miktari dikkate alinarak degisik hata paylarina göre 

örnek büyüklükleri ortaya konulmus ve buna göre örnegin +5 hata payi için 10 bin 

nüfus için 385, 20 bin nüfus için 392, 100 bin için 398, 100 binden fazla nüfus için 

400 örnek büyüklügünün seçilmesi gerektigini tavsiye etmistir. Bu amaçla, kent 

insanlari örnek büyüklügü için rasgele seçilmis 400 denek üzerinde birebir anket 

uygulamasi gerçeklestirilmistir. Uzman örnek büyüklügü ise Isparta kentinde 

akademisyen ve degisik meslek gruplarindan olusan ve kent ormanciligi ile ilgili 

olabilecegi düsünülen 53 kisiden olusturuldu. Uzmanlarin dagilimi ise 27 kisi orman 

mühendisi, 12 kisi peyzaj mimari, 5 kisi ziraat mühendisi, 4 kisi orman endüstri 

mühendisi ve 5 kisi de sehir plancisi ve mimardan olusmaktadir.  

Anket verileri, SPSS Istatiksel bilgisayar programi kullanilarak degerlendirildi ve 

grafikler halinde gösterildi. Anket sonuçlari ile deneklerin karakteri, kent ormanciligi 

hakkindaki görüsleri, talepleri ve egilimleri belirlendi.  
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4. BULGULAR ve TARTISMA 

4.1. Isparta Kentinde Kent Ormanciligi Çalismalari 

Isparta kenti açisindan, kent ormanciligi tarihi incelendiginde, ne yazik ki yazili bir 

belge bulunmamaktadir. Ancak Genç ve Güner (2003), yaptiklari bir çalismada, kent 

merkezinde 34 adet anit agaç tespit etmislerdir. Bunlardan sadece birisi igne 

yaprakli, 33’ü ise genis yaprakli agaçlardan olusmaktadir. Igne yaprakli anit agaçlar 

“Boylu Ardiç” (Juniperus excelsa Bieb.) türüne aittir. Genis yaprakli anit agaçlar ise 

“Anadolu Kestanesi” (Castanea sativa Miller) (29), “Sapli Mese” (Quercus robur 

L.) (2), “Dogu Çinari” (Platanus orientalis L.) ve “Kermes Mese” (Quercus 

coccifera L.)’sinden olusmaktadir. Saptanan 29 anit Anadolu Kestanesinin tamami 

kent merkezinde bulunmaktadir. Bunlarin 14 tanesi Tarihi Ayazmana Mesireliginde 

ve 15 tanesi de Dere ve Yenice mahallelerinde yer almaktadir. Yaslari 200-500 

arasinda degisen taksonlardir. Bu agaçlarin hangi islevsel amaçlarla dikildikleri kesin 

olarak bilinmemekle beraber dikildikleri ilk yillardan günümüze kadar estetik ve 

islevsel degerleri yerine getirdikleri inkar edilemez. 

Isparta kentinde, kent ormanciligi kapsaminda, refüj, yol agaçlamasi, parklar, 

mezarliklar, yesil kusaklar gibi alanlarda yapilan agaç dikme veya agaçlandirma 

çalismalari 1950’li yillara kadar dayanmaktadir. Ancak son yillarda, kent içi ve 

çevresinde bu tür çalismalarin yogunlastigi görülmektedir. Bu kapsamda yapilan 

çalismalarin, bugün ve gelecekte estetik ve islevsel yararlar saglayabilmesi için 

amaca uygun bilimsel ve teknik ilke ve kurallar çerçevesinde yapilmasi büyük önem 

tasimaktadir. Bu amaçla kent içi ve çevresinde, kent ormanciligi adi altinda yapilan 

çalismalarin geçmisten günümüze kadar yapilan faaliyetlerin irdelenmesi, gelecekte 

yapilacak çalismalar için bir kilavuz görevi üstlenecektir. Bu amaçla Isparta kentinin, 

kent ormanciligi kapsaminda yapilan çalismalar asagidaki ana basliklar içinde 

incelendi ve irdelendi.  

4.1.1. Kent Içi Agaçlar  

Mahalle ve Kent Parklari: Isparta kent merkezinde 43 mahalle bulunmaktadir. 

Isparta mahalle düzeyinde bulunan aktif açik yesil alanlar (park, çocuk oyun alani ve 

spor alani dagilimlari) Ek-6’da verilmistir. Buna göre, 5 mahallede hiç açik yesil alan 
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bulunmazken, digerlerinde aktif yesil alan birimlerinden en az biri bulunmaktadir. 

Mahallelerin çogunda çocuk oyun alanlari yer almaktadir. Genelde mahalle parklari, 

mahalle ölçeginde her insan kesitine hizmet vermemektedir. Yildizci’ya (1987) göre, 

mahalle parklarinin her yasta insanin günlük rekreasyonel gereksinimlerini 

karsilayabilecek niteliklere ve donatilara sahip olmasi gerekmektedir.  

Isparta merkezindeki mahallelerde bulunan bu tür açik yesil alanlar genelde küçük ve 

daginik sekilde yer almaktadir. Alanlardaki yapisal materyale oranla bitkisel 

materyal daha az kullanilmaktadir. Kent içindeki mahalle parklarinda, genel olarak 

Disbudak Yaprakli Akçaagaç (Acer negundo L.), Çinar Yaprakli Akçaagaç (Acer 

platanoides L.), Dogu Çinari (Platanus orientalis L.) Adi Disdudak (Fraxinus 

excelsior L.), Anadolu Karaçami (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana), Toros 

Sediri (Cedrus libani A. Rich.), Himalaya Sediri (Cedrus deodora (Roxburg) G. 

Don.), Servi türleri (Cupressus arizonica Grene ve C. sempervirens L.), Dogu Mazisi 

(Bioto orientalis Endl.), Adi Ceviz (Juglans regia L.), Avrupa Ladini (Picea abies 

(L.) Karst.), Fistikçami (Pinus pinea L.), Dogu Karadeniz Göknari (Abies 

nordmanniana (Stev.) Mattf. ), Toros Göknari (Abies cilicica Carr.) gibi türler 

kullanilmaktadir. Isparta kentinde özellikle son yillarda yapilan mahalle parklarinin 

hem bitkisel hem de yapisal materyal yönünden daha zengin oldugu dikkati 

çekmektedir. Bu durum alanlarin estetik ve islevsel degerlerini arttirmaktadir. 

Isparta kent düzeyinde, Tarihi Ayazmana Mesireligi ve Gökçay Parki kent parki 

olarak hizmet vermektedir. Tarihi Ayazmana Mesireligi, 1996 yilinda tesis 

edilmistir. Toplam alani 122.000m² olan mesireligin 120.000m² lik bölümünün 

düzenlemesi yapilmis olup rakimi 1030-1140m arasindadir ve ortalama egim 

%30’dur. Bu alanda büyük süs havuzlar, amfi tiyatro, oturma mekanlari, büfeler, 

mescit, çocuk oyun alanlari, spor alanlari ve seyir teraslari, otopark, restoran-kafe 

gibi bulunmaktadir. Genelde kent parki nitelik ve donatilarina sahip olmasi, ulasim 

kolayligi gibi nedenler Isparta kent insaninin çok yogun kullanimina yol açmaktadir. 

Alanda genel olarak Dogu Çinari, Servi Türleri, Toros Sediri, Akdut (Morus 

alba.L.), Kokaragaç (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), Ceviz, Sabin Ardici 

(Juniperus sabina L.), Anadolu Karaçami, Yalanci Akasya (Robinia pseudoacacia 

L.), Gümüsi Ihlamur (Tilia argentea Dest), Çiçekli Disbudak (Fraxinus ornus L.), 
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Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Miller), Kizilcik (Cornus mas), Çitlembik 

(Celtis australis L.), Fistikçami, Kermes Mesesi, Ova Karaagaci (Ulmus minor 

Miller), Agaç Hatmi (Hibiscus syriacus L.), Badem (Prunus amygadalus L.) gibi 

türlere yer verilmistir.  

Gökçay kent parki, 2003 yili itibariyle tesis edilmeye baslanmis olup düzenleme 

çalismalari halen devam etmektedir. Alanin toplam büyüklügü 600da civarindadir ve 

bunun yaklasik 300 dekari düzenlenmistir. Alanda çocuk oyun alani, havuzlar, 

oturma mekanlari yer almaktadir. Park düzenlenmeden önce Badem, Ceviz, Toros 

Sediri, Servi gibi bazi mevcut agaçlar bulunmaktaydi. Parkin düzenlenmesi 

asamasinda, yaklasik 15.000 fidan dikilmistir. Fidan yaslari 4-10 arasinda 

degismektedir. Çogunlukla Dogu Çinari fidanlari dikilmistir. Bunun yanisira 

Akkavak (Populus alba L.), Sapli Mese (Quercus robur L.), Ceviz, Disbudak 

Yaprakli Akçaagaç, Dogu Mazisi, Toros Sediri, Anadolu Karaçami, Üvez (Sorbus 

torminalis L.), Kiraz (Prunus serrulata Lindl. ), Gümüsi Ihlamur , Sofora (Sophora 

japonica L.), Anadolu Kestanesi, Akdut, Atkestanesi (Aesculus hippocastanum L.), 

Çitlembik (Celtis australis L.), Badem, Adi Disbudak, Toros Göknari, Fistikçami, 

Sari Salkim (Cystisus laburnum (Miller) Berecht) gibi türler kullanilmistir.  

Bunlarin disinda mesirelik olarak kullanilan; Öküz Batti Mesireligi, Bezirgan-

Zambakli Mesireligi, Çünür Tepesi (Yaka) Mesireligi, Sidre Mesireligi ve 

Kirazlidere Mesireligi ve Il Özel Idareye bagli Milas Mesireligi bulunmaktadir. 

bulunmaktadir.  

Çünür Tepesi Mesireligi, 132 da olup 25 da düzenlenmis küçük bir yesil alan olup 

havuz, oturma mekanlari, pergola, seyir teraslari disinda baska bir islevi olmayan bir 

mahalle parki niteligine sahiptir. Bir tepe üzerinde olup tepe yamaci tamamen Badem 

agaçlari ile kaplidir.  

Kirazlidere mesireligi, Isparta kentinin güneyinde yer alan genis dogal bir alandir. 

Park planlamasi ve düzenlemesi yapilmadigi için kent parki niteliginde henüz 

degildir. Sadece kente yakin kisminda çok küçük bir alan oturma alani içinde küçük 

bir havuz, büfe, futbol alani ve otopark bulunmaktadir. Bu alan sadece kent insanina 

piknik amaciyla hizmet vermektedir. Ayrica Kirazlidere mevkiinde Hisartepe 
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yamaçlarinda Isparta’yi kusbakisi gören etrafi bag ve bahçelerle kapli özel bir 

gazino-restoran da bulunmaktadir. Zambakli- Bezirgan mesireligi Dere mahallesinde 

yer alip, 250da civarindadir ve 15da düzenlenmistir.  

Milas Mesireliginin Il Özel Idaresine ait olan toplam alani 35010m2dir. Sahada 

yürüyüs yollari, çocuk parklari, voleybol sahasi, ter satranci, çim futbol sahasi, 

piknik alanlari, otopark, çesmeler, tuvalet, restoran, havuz gibi yapisal donatilar yer 

almistir. Bitkisel tasarim sahadaki mevcut bitki örtüsü düsünülerek yapilmistir. 

Alanda Anadolu Karaçami, Toros Sediri, Toros Göknari, Dogu Çinari, Gümüsi 

Ihlamur, Yalanci Akasya, Erguvan, Sigilli Hus, Adi Disbudak, Katalpa, Kiraz, 

Yalanci Çinar Yaprakli Akçaagaç gibi agaç türleri yer almaktadir. Gölcük gölüne 

giden asfalt yol üzerinde bulunmasi sahanin önemini artirmaktadir.  

Çayboyu düzenlemesi de kismen park niteliginde olup, ortalama 7 mahalleye 

(Iskender, Kurtulus, Keçeci, Hisar, Sülübey, Emre, Turan) hizmet vermektedir. 

Toplam alani, yaklasik 30da civarinda olup yesil alan miktari 10-15da civarindadir. 

Sahada 1-10 yas arasinda fidanlar yer almaktadir. Alanda Dogu Çinari, Adi 

Disbudak, Anadolu Karaçami, Kiraz, Toros Sediri, Akdut, Disbudak Yaprakli 

Akçaagaç, Kurtbagri (Ligustrum vulgare L.), Ceviz, Karakavak (Populus nigra L.), 

Fistikçami, Mahlep (Prunus mahaleb L.), Yalanci Akasya, Erguvan (Cercis 

siliquastrum L.), Aksögüt (Salix alba L.), Anadolu Kestanesi, Titrek Kavak (Populus 

tremula L.), Mavi Servi, Sari Salkim, Gümüsi Ihlamur gibi agaç türleri 

kullanilmistir. Isparta kentindeki mesireliklerin genelde planlamasi yapilmamis olup, 

çogunlukla piknik alani olarak hizmet vermektedir.  

Konut ve Toplu Konut Bahçeleri: Kent birimi içinde, en küçük ölçege sahip konut 

ve toplu konut bahçeleri genellikle konut sakinleri tarafindan yararlanilan alanlardir. 

Isparta kenti bahçeli müstakil evlere sahipken, son yillarda bahçeli evlere sahip 

alanlarin sayisi gittikçe azalmaktadir. Artik bu tip evler kent disinda yer almaya 

baslamistir. Örnegin merkezden uzaklastikça yapilan Modernevler, Gülevler ve 

Binbirevler mahallelerinde bahçesi olan tek veya iki katli konutlar bulunmaktadir. 

Günümüzde Isparta kentinde çesitli sosyal ve ekonomik faktörler nedeniyle, konut 

olarak site dedigimiz çok katli blok apartmanlar insa edilmektedir. Isparta kentinde 
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konut ve toplu konutlarin kapladigi alan yaklasik 642ha büyüklügündedir ve 

ortalama 47.000 civarinda konut bulundugu tahmin edilmektedir. Bu sayinin yaklasik 

15.000 adedi toplu konut birimlerinde yer almaktadir. Örnegin Isparta’nin bazi 

büyük mahallerinde Gülistan mahallesinde 950 konut olup kapladigi alan 36ha, 

Davraz’da 1050 konut, kapladigi alan 27ha, Anadolu mahallesinde 2030 konut, 

kapladigi alan 33ha, Halikent 2600 konut, kapladigi alan 46ha, Mavikent 5500 konut, 

kapladigi alan 240ha, Mehmet Tönge 885 konut, kapladigi alan 81ha, 1001 Evler 780 

konut, kapladigi alan 38ha, Belmaslar da 600 konut, kapladigi alan 10ha, Gülevler ve 

30 Evlerde 300 konut bulunmaktadir (Anonim, 2004). 

Konut ve toplu konut bahçelerinde, basta meyve agaçlari olmakla birlikte, Anadolu 

Karaçami, Toros Sediri, Akkavak, Asya Servi Kavagi (Populus usbekistanica Kom. 

subsp. usbekistanica.), Dogu Çinari, Servi Türleri, Kokaragaç, Dogu Mazisi, Salkim 

Sögüt (Salix babylonica L.), Yalanci Akasya, Adi Disbudak, Gümüsi Ihlamur, Igde 

(Eleagnus angustifolia L.), Akdut, Karadut (Morus nigra L.) gibi türler 

kullanilmistir. Konut ve toplu konut birimlerinde belirli bir yesil alan standardi 

bulunmamaktadir. Bu mekanlarda kullanilan bitkisel materyaller genelde amaca 

uygun olmayip, konut sahiplerinin kendi zevki ve ekonomik düzeyi dogrultusunda 

kullanilmaktadir. Konut ve toplu konut bahçelerinde, genelde otopark, yol gibi 

amaçlarla yapilan sert zeminin baskin oldugu görülmektedir. Ancak son yillarda 

sinirli da olsa bazi konut bahçelerinin bilinçli bir sekilde düzenlendigi görülmektedir.  

Yol, Bulvar ve Refüj Agaçlamalari: Isparta kentinde 4 ana bulvar ve bunlara bagli 

tali yollar bulunmaktadir. Bunlar: Atatürk Bulvari, Süleyman Demirel Bulvari, 

Adnan Menderes Bulvari ve Alparslan Türkes Bulvari’dir.  

Atatürk Bulvari, Özkanlar kavsagindan baslayarak askeri hastaneye kadar 4,9km 

uzunlugundadir. Orta refüj genisligi en dar yeri ortalama 7-8m, en genis yeri ise 

ortalama 25-26 metredir. Bulvarin 40. Piyade Alayi’nin bulundugu kesimde kaldirim 

bulunmazken yolun diger tarafinda kaldirim yer almaktadir. Bulvar boyunca yer alan 

bazi kamu kurum ve kuruluslari ile yol arasinda 4-5m genisliginde çim alanlar yer 

almaktadir. Bulvar, Özkanlar kavsaginda Süleyman Demirel Bulvari ile, Migros 

kavsaginda da Alparslan Türkes Bulvari ile kesismektedir. Bulvarin ortalama yesil 
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alan miktari 40.000m² civarindadir. 1950-1960’li yillarda ilk refüj agaçlamalari 

yapilmistir. 2003 itibariyle 7-8 yaslarinda Oya Agaci (Lagerstroemia indica L.) 

fidanlari ile 8-12 yas arasinda Fistikçami fidanlari dikilmistir (Anonim, 2004).  

Refüjde ve kaldirimlarda Toros Sediri, Himalaya Sediri, Anadolu Karaçami, 

Fistikçami, Servi Türleri, Dogu Mazisi, Toros Göknari, Avrupa Ladini gibi ibreli 

türlerin yani sira Yalanci Akasya, Sari Salkim, Disbudak Yaprakli Akçaagaç, Çinar 

Yaprakli Akçaagaç, Adi Disbudak, Dogu Çinari, Sigilli Hus (Betula pendula Roth.), 

Güvey Kandili (Koelreuteria paniculata), Kokaragaç, Akdut, Karadut, Oya Agaci, 

Sapli Mese, Mahlep, Katalpa (Catalpa bignonoides Walt), Aksögüt, Ceviz gibi genis 

yaprakli türler dikilmistir.  

Süleyman Demirel Bulvari, Belediye binasinin önünden baslayip, Kimo tekstile 

kadar 5km. uzunlugundadir. Orta refüj genisligi yaklasik 10-12metredir, ancak 

Belediyeye dogru yaklasildikça refüj genisligi 0.5-1m’ ye kadar düsmektedir. Bulvar 

Özkanlar kavsaginda Atatürk Bulvari ile kesismektedir. 2003 yili itibariyle bulvarin 

otogardan baslayip üniversiteye uzanan kisminda kaldirim ve bisiklet yolu 

düzenlemesi yapilmistir. Bisiklet yolunun toplam uzunlugu 6km olup henüz tamami 

bitirilmemistir. Bulvarin diger tarafinda üniversite kavsagindan baslayip otogara 

kadar olan kisimda kaldirim mevcut degildir. Otogardan Belediyeye kadar olan 

kisimda iki tarafli kaldirim bulunmaktadir. Bulvarin yaklasik toplam yesil alan 

miktari 35.000m² dir. Ilk agaçlar 1960-1970’li yillarinda dikilmistir. 2003 yili 

itibariyle 2-3 yasinda Adi Disbudak ve Agaç Hatmi, 6 yasinda Kurtbagri, 4-5 

yaslarinda Ova Karaagaci, 4 yasinda Dogu Çinari ve 5 yasinda Mavi Servi fidanlari 

dikilmistir (Anonim, 2004). Bulvarin refüj ve kaldirimlarinda genellikle Anadolu 

Karaçami, Toros Sediri, Himalaya Sediri, Adi Servi, Güvey Kandili, Salkim Dut 

(Morus nigra L. var. pendula) gibi türler yer almaktadir.  

Adnan Menderes Bulvari, Demirköprüden baslayip Sav Köprüsüne kadar 

uzanmaktadir. Toplam uzunlugu 3.5km olup bulvarin Alparslan Türkes Bulvari ile 

kesistigi yerden Demirköprüye kadar olan kisminin uzunlugu 1.8km.dir. Orta refüj 

genisligi ise yer yer 14 metreyi bulmakta ve ortalama 5-6m civarindadir. 

Demirköprüden Belmas evlerine kadar iki tarafli 1-1.5m genisliginde kaldirim 
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bulunmaktadir. Bulvarin yaklasik toplam yesil alan miktari 25.000m2’dir. 2003 yili 

itibariyle 5-10 yaslarinda Kurtbagri, Agaç Hatmi, Adi Disbudak, Servi Türleri ve 

Fistikçami fidanlari dikilmistir (Anonim, 2004). Refüj ve kaldirimlarda Anadolu 

Karaçami, Toros Sediri, Servi Türleri, Dogu Çinari gibi türler bulunmaktadir.  

Alparslan Türkes Bulvari Oktay petrolden çevre yoluna kadar uzanan ve diger 3 

bulvarla kesisen son bulvardir. Bulvar 5.1km uzunlugundadir. Bulvarin Atatürk 

Bulvari ile kesistigi yerden Süleyman Demirel Bulvari arasindaki kisminin uzunlugu 

2.3km ve Atatürk Bulvari ile Adnan Menderes Bulvari arasinda kalan kismi 2.8km 

uzunlugundadir (Anonim, 2004). Bulvarin orta refüj ve kaldirim düzenlenmesi 

bulunmamaktadir, ancak 2003 yili itibariyle Süleyman Demirel Bulvari ile kesistigi 

noktadan itibaren kaldirim düzenlemeleri yapilmaya baslanmistir. Refüj düzenlemesi 

olmamasina ragmen fidan dikimleri gerçeklestirilmistir. Refüjde yer alan Adi 

Disbudaklar 15, Toros Sediri 15, Kanada Kavaklari 12-15, Dogu Çinarlari 10-12 ve 

Mahlepler 10-12 yaslarindadir. Yapilan kaldirim düzenlemelerinde de Toros Sedirine 

ve Fistikçamina yer verilmektedir. Sanayi bölgesinin ön kismindaki alanda da Servi 

türlerinin fidanlari kullanilmistir.  

Yol ve refüjlerde büyük çogunlukta ibreli agaç türleri kullanilmis diger bitkisel 

materyallere fazla yer verilmemistir. Fakat son yillarda tercih edilen türler arasinda 

genis yaprakli agaçlar büyük yer tutmaktadir. Bu alanlarda kullanilan bitkisel 

materyallerin estetik ve islevsel olarak kullanilmadiklari gözlemlenmektedir. 

Özellikle kaldirim veya çok dar olan orta refüjün tam ortasina yatay dallanma 

gösteren ibreli agaç türlerinin dikilmesi, agaçlarin çok sik araliklarla dikilmesi ve 

seçilen türlerin özelliklerine dikkat edilmeden seçilmesi kent insani için sikintilar 

olusturmaktadir. Ancak son yillarda yol ve refüjlerde yapilan bitkisel çalismalarinin 

daha bilinçli olarak yapildigi görülmektedir. 2000-2001 yili içinde basta yol–refüj ve 

meydanlar olmak üzere 12.000 adet boylu agaç dikilmistir. Kent içindeki refüj ve 

caddelerin agaçlandirilmasi da kent ormanciligi açisindan önemlidir. Bu 

agaçlandirmalarda dikkat edilmesi gereken sey seçilen bitkilerin kullanim amacina 

uygunlugunun saptanmasi ve dikilecek yerlerin dogru seçilip seçilmedigidir.  
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Meydanlar: Isparta kentinde Cumhuriyet (Hükümet) Meydani ve Kaymakkapi 

Meydani olmak üzere 2 meydan bulunmaktadir. Cumhuriyet Meydani, Milli 

Bayramlar, senlikler ve mitingler gibi kent halkinin katildigi etkinliklerde 

kullanilmaktadir. Kentin merkezinde ve valilik binasinin önünde yer almasi 

meydanin kullanim yogunlugunu arttirmaktadir. Cumhuriyet Meydaninda, heykel ve 

tören alani ile birlikte bitisik küçük park alanlari, Atatürk Parki, restoran ve Ulu cami 

bulunmaktadir. Meydan ve çevresi yaklasik 35.000m2 lik bir alani içermekte ve bu 

alanin yaklasik 15.000m2 lik kismi açik ve yesil alan olarak yer almaktadir. 2003 yili 

itibariyle çay bahçesi olarak kullanilan alan degistirilerek bitkisel materyal yönünden 

yeniden düzenlenmistir. Meydanin yesil alanlarinda Toros Sediri, Toros Göknari, 

Adi Disbudak, Erguvan, Anadolu Karaçami, Asya Servi Kavagi, Dogu Mazisi, Servi 

Türleri, Gümüsi Ihlamur, Tirbison Sögüdü (Salix matsudana Koids.), Sabin Ardici, 

Kurtbagri gibi türler yer almaktadir. Gül fidanlarina önemli derecede yer verilmistir. 

Meydanin bitkisel düzenlemesi estetik ve islevsel açidan olumlu sayilabilmektedir.  

Kaymakkapi Meydani ise kentin alisveris merkezleri ile çevrilmis olup yogun bir 

kullanimi vardir ve meydanin düzenlenmesi çok sik olarak degistirilmektedir. 

Meydan, oturma mekanlari, havuz, çesme gibi donatilarla kent halkina hizmet 

vermektedir. Meydanda bütün bir yesil alan olmayip, Dogu Çinari gibi agaç türleri 

ile yesil doku olusturulmaya çalisilmistir. Ancak dikilen agaçlar çok sik dikildikleri 

için gelecekte yaya sirkülasyonunu rahatsiz edecegi düsünülmektedir. Ayrica 

meydanda orta refüj düzenlemesi bulunmaktadir. Alanda Avrupa Ladini, Dogu 

Çinari, Adi Servi, Atkestanesi, Oya Agaci, Fistikçami gibi agaç türlerine yer 

verilmistir. 

Mezarliklar: Isparta kentinde 9 adet mezarlik bulunup yaklasik 640.300m2’lik bir 

alani kaplamaktadir. Bu mezarliklarin en büyük ve en eski olanlari Asri ve Halife 

Sultan Mezarliklaridir. Mezarliklarin dagilimi su sekildedir; Asri Mezarlik (Hizirbey 

Mahallesinde) 170.000m2, Halife Sultan Mezarligi (Ayazma Mahallesinde) 

240.000m2, Doganci Mezarligi (Doganci Mahallesinde) 30.000m2 Yenice Mezarligi 

(Yenice Mahallesinde) 35.000m2, Gülcü Mezarligi (Gülcü Mahallesinde) 40.000m2, 

Dere Mezarligi (Dere Mahallesinde) 12.600m2, Akyol Mezarligi (Ayazma 
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Mahallesinde) 45.000m2, Karaagaç Mezarligi ve Sehitlik (Karaagaç Mahallesinde) 

27.000m2 Çünür Mezarligi (Çünür Mahallesinde) 26.000m2’dir (Anonim, 2004).  

Isparta kenti mezarliklari incelendiginde, planli, estetik ve islevsel bitkisel 

düzenlemenin yapildigini söylemek zordur. Ancak mezarliklar içinde en iyi 

düzenleme Asri Mezarlikta görülmektedir. Bu alanlarda, genelde Adi Servi ve 

Piramidal Servi (C. sempervirens L. var. piramidal), Toros Sediri, Anadolu 

Karaçami, Dogu Mazisi, Kizilçam (Pinus brutia Ten.), Akkavak, Disbudak Yaprakli 

Akçaagaç, Yalanci Akasya, Badem, Igde, Kokaragaç, Güvey Kandili gibi türler 

yogun olarak kullanilmistir. Mezarliklarda bitkisel düzenlemede yol agaçlamasi, 

mezar üstü ve çevresi diye ayrim yapilmadan bitkilendirilmistir. Genelde mezar üstü 

bitkisi olarak Gül fidanlari, Zambak ve Kadife çiçekleri yer almaktadir. Mezarliklar 

da agaçlandirma çalismalari devam etmektedir. Kentimizde mezarliklarin bakimi, 

düzenlenmesi, yesillendirilmesi islemi Isparta Belediyesi tarafindan yapilmaktadir. 

Fakat mezarliklarimiz yeterince düzenli ve bakimli degildir. Özellikle Amerika’da 

mezarliklari düzenleyen ve bakimini üstlenen özel sirketler bulunmaktadir. Ancak 

ülkemizde bu olgu henüz yerlesmemistir. 

Botanik Bahçesi: Isparta kent merkezine 13km, Üniversiteye 5km uzaklikta bulunan 

Süleyman Demirel Botanik Bahçesi 1998 yilinda kurulmustur. Bahçe alani yaklasik  

olarak 487.000m2’dir. Bahçe, kurulus asamasindan günümüze kadar gerek planlama 

ve gerekse yönetim bakimindan çesitli sorunlar yüzünden istenilen düzeye 

getirilememistir. Bu alanin giris kismindan itibaren ortasinda küçük bir çesmeye 

sahip bir meydan ve etrafinda yapilmis parseller ve yaya yollari disinda baska bir sey 

bulunmamaktadir. Alan içinde yapilan çalismalar yaklasik 150.000m2’yi 

kapsamaktadir. Diger önemli bir kisim karisik orman agaçlari ile dolu, geri kalan 

kismi ise bos alan olarak durmaktadir. Ancak yapilan çalismalar baslangiçta plansiz 

ve düzensiz bir sekilde yapildigi için orman agaçlari dikilen kisim ve bazi parseller 

plana uygunluk göstermediginden zaman içinde plana uygun vaziyete getirilecektir. 

Bahçe arastirma, egitim ve kismen de turizm amaçlidir. Bahçeyi bitkilendirme 

çalismalari 2003 yilinda baslamistir. Bahçede 1 yönetim binasi yer almakta ve 9 isçi, 

2 kismi zamanli ögrenci ve 1 mimar görev yapmaktadir. Bahçede Gümüsi Ihlamur, 

Dogu Ladini, Kasnak Mesesi, Lale Agaci, Mürver, Toros Göknari, Dogu Karadeniz 
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Göknari, Atkestanesi, Sofora, Dogu Çinari, Sigili Hus, Anadolu Kestanesi, Çinar 

Yaprakli Akçaagaç, Prunus Türleri, Kurtbagri, Katalpa, Yalanci Akasya, Himalaya 

Sediri, Toros Sediri, Atlas Sediri, Ceviz, Akkavak, Amerikan Mesesi, Üvez, Porsuk, 

Boylu Ardiç, Yayilici Ardiç, Igde, Anadolu Siglasi (Liquidambar orientalis Mill.), 

Pavlonya (Paulownia tomentosa (Thunb) Sieb.), Ilgin (Tamarix spp. L. ), Ginkgo 

(Ginkgo biloba L.), Manolya (Magnolia grandiflora L.), Fistikçami, Karaçam, Dogu 

Mazisi, Altuni Mazi, Oya Agaci, Adi Disbudak, Karakavak, Mavi Servi, Sari Salkim, 

Titrek Kavak, Çitlembik, Ehrami Karaçami, Aksögüt, çesitli Meyve Agaçlari, 

Kokaragaç gibi agaç türleri kullanilmistir.  

4.1.2. Yesil Kusak Agaçlandirmalari 

Kentin güney bölümünde yogun olmak üzere, odun hammaddesi üretimi yani sira, 

sel ve taskinlardan korumak ve hatira ormani adi altinda ileriye dönük yararlar 

saglamak amaciyla kent çevresinde yesil kusak agaçlandirmalari gerçeklestirilmistir. 

Bununla ilgili olarak kentin çevresinde 1956 yilinda DSI Genel Müdürlügünce 

Gölcük mevkii ve Andik Deresi su havzalarinda, basta kent merkezini tehdit eden su 

taskinlarini ve toprak erozyonunu önlemek ve rekreasyonel degerler olusturmak 

üzere, toplam 2019ha sahada hidrolojik agaçlandirma çalismalari yapilmistir. Daha 

sonra Orman Genel Müdürlügü (OGM) ve 1992 yilindan sonra da Agaçlandirma ve 

Erozyon Kontrolü Genel Müdürlügü (AGM) tarafindan kent çevresinde toplam 

15.214ha alan agaçlandirilmistir. Bugüne kadar gerçeklestirilen agaçlandirma 

projeleri Ek-7’de verilmistir. Bu projeler ve yapilan tesislerden ayri olarak 393ha 

Özel Agaçlandirma ve 55ha Hatira Ormani tesis edilmistir. Isparta kent merkezinin 

etrafi belli yükseklikteki dag ve tepelerle çevrili olup, uygun kosullara sahip alanlarin 

tamami agaçlandirma çalismalari ile bir yerde yesil kusak zonu olusturulmustur. 

1956 yilindan günümüze kadar yapilan agaçlandirma çalismalari sonucunda; toprak, 

su ve bitki arasinda bozulan dogal denge yeniden kurulmus ve böylece kent yerlesim 

alanlari, olusabilecek sel ve taskin zararlarindan korunmustur. Rüzgar erozyonu ile 

toprak ve benzeri materyalin kent üzerinde olusturdugu toz tabakasinin insanlara 

verdigi zararlar kent çevresinde yapilan agaçlandirmalarla önemli ölçüde azaltildigi 

düsünülmektedir. Ayni zamanda son yillarda tehlikeli boyutlara ulasan hava 
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kirliligine karsi olumlu katkilari da bulunmaktadir. Özellikle son on yilda dis göç 

alan Isparta kentinin çevresinde gecekondulasma egilimini önemli ölçüde 

engellemistir. Yesil kusak çalismalarinda en çok kullanilan agaç türleri, igne 

yapraklilardan Anadolu Karaçami ve Toros Sediri, sinirli sayida Adi Servi ve Mavi 

Servi genis yapraklilardan ise Yalanci Akasya, Igde ve Disbudak Yaprakli 

Akçaagaç’tir.  

4.1.3. Kent Ormani  

Isparta’nin güney batisinda yer alan, Yakaören Köyü hudutlari içinde ve kent 

merkezine 12km uzaklikta bulunan, yaklasik 5925ha büyüklügünde olan ve 

7.5hektarlik kismi rekreasyonel kullanim için ayrilan Gölcük Tabiat Parki, sahip 

oldugu rekreasyonel potansiyeli sayesinde günübirlik dinlenme ve eglenme 

ihtiyaçlarina cevap vererek Isparta halki için bir nevi kent ormani olarak hizmet 

vermektedir. Isparta-Burdur karayoluna uzakligi ise 5km’dir. Sahip oldugu volkanik 

krater gölü, ilginç jeolojik ve jeomorfolojik yapisi, florasi, yaban hayati zenginligi, 

çesitli peyzaj güzellikleri ve çok yönlü rekreasyon potansiyeli nedeniyle 1994 yilinda 

Tabiat Parki ilan edilmis olup, günümüzde Doga Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlügüne bagli tasra birimi tarafindan yönetilmektedir.  

Bilgin ve ark (1990)’ a göre, parkin bulundugu yöre, yakin bir jeolojik zamanda çok 

önemli bir volkanizmanin merkezi olmus ve bu volkanik hareketler sonucu krater 

gölü ortaya çikmistir (Tolunay vd., 2004). Gölcük Tabiat Parki, flora bakimindan 

oldukça zengindir. Yapilan bir arastirmaya göre parkta yaklasik 400 farkli bitki 

örnegi tespit edilmistir. Bu bitki örneklerinden 64’ü yöreye özgü türlerdir (Fakir, 

1999). 

Gölcük Tabiat Parkinda restoran, çocuk oyun alani ve piknik masalari yer 

almaktadir. Gerek Isparta kent insani ve gerekse diger yöre insanlari tarafindan 

özellikle piknik amaciyla yogun bir sekilde kullanilmaktadir. Farkli jeomorfolojik 

yapilar, göl manzarasi ile çevrede bulunan ormanlar ve tepeler görülmeye deger 

manzara güzellikleridir. Park alani içerisinde gerek tirmanma gerekse manzara seyri 

için kullanilabilecek tepeler, essiz olanaklar sunmaktadir. Gölün çevresini araçla 

veya yaya olarak dolasmak mümkündür. Özellikle, yaya olarak gölün çevresinde 
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dolasma esnasinda hem degisik bitki ve yaban hayvani örnekleri görülebilmekte, 

hem de uzun doga yürüyüsleri yapilabilmektedir (Korkmaz ve Fakir, 2003). Genelde 

Anadolu Karaçami ormanlari ile kaplidir. Göl çevresinin bazi yerlerinde Yalanci 

Akasya ormani ve Belediyeye ait elma bahçesi bulunmaktadir. Sahanin belli bir 

kisminda Sariçam (Pinus sylvestris L.) agaçlandirmasi yapilmistir. Sahada bunun 

disinda Akkavak, Katir Tirnagi (Spartium junceum L.), Dogu Çinari, Toros Sediri, 

Adi Disbudak gibi türlere de rastlanmaktadir. Master (Gelisme) Plani yapilmadigi 

için gelisigüzel ve plans iz kullanilmaktadir. Bu yüzden, Gölcük Tabiat Parkinin 

rekreasyonel potansiyeli çok yüksek olmasina ragmen kent ormani gibi istenilen 

estetik ve islevsel özellikleri yerine getirememektedir (Gül v.d., 2002). 

4.1.4. Isparta Kent Ölçeginde Kullanilan Agaç Türleri ve Kullanim Alanlari  

Isparta kent ormanciligi kapsaminda kullanilan agaç türlerinin adlari ve kullanim 

alanlari Çizelge 4.1.’de gösterilmistir (Serin ve Kus, 2004). 

Çizelge 4.1. Isparta Kent Ölçeginde Kullanilan Agaç Türleri  

Latince Adi  Türkçe Adi Kullanildigi Alanlar  

Abies cilicica  Toros Göknari Park, yol, refüj,  

Abies nordmanniana  Dogu Karadeniz Göknari Park, yol, refüj,  

Acer negundo  Disbudak Yaprakli 

Akçaagaç 

Park, yol, refüj, konut bahçesi, yesil kusak 

agaçlamalari 

Acer pseudoplatanus  Dag Akçaagaci Park, yol, refüj,  

Aesculus hippocastanum  Beyaz Çiçekli Atkestanesi Meydan, yol 

Ailanthus altissima  Kokaragaç Yol, refüj, mezarlik, konut bahçesi, park 

Albizzia julibrissin  Gülibrisim Kamu kurum ve kurulus bahçesi 

Archeotus drupacea  Andiz Kamu kurum ve kurulus bahçesi 

Betula pendula  Sigilli hus Park,yol, refüj 

Biota orientalis  Dogu mazisi Park, yol, refüj, mezarlik 

Castanea sativa  Anadolu kestanesi Park, mesire alanlari 

Catalpa bignonioides  Büyük Yaprakli katalpa Yol, refüj 

Cedrus atlantica  Mavi sedir Park, yol, refüj, meydan, mezarlik, konut bahçesi 

Cedrus deodora  Himalaya sediri Park, yol, refüj, meydan, mezarlik, konut bahçesi 

Cedrus libani  Toros sediri Park, yol, refüj, meydan, mezarlik, konut bahçesi, yesil 

kusak agaçlamalari 

Cercis siliquastrum  Erguvan Park, meydan 

Celtis australis  Çitlembik  Park  

Cryptomeria japonica  Japon kadife çami Kamu kurum ve kurulus bahçesi 

Cupressus arizonica  Arizona servisi Park, yol, refüj, meydan, mezarlik, konut bahçesi 

Cupressus sempervirens  Adi servi Park, yol, refüj, meydan, mezarlik, konut bahçesi 
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Latince Adi  Türkçe Adi Kullanildigi Alanlar  

Eleagnus angustrifolia Igde  Konut bahçesi, yesil kusak agaçlamalari 

Fraxinus excelsior  Adi disbudak Park, yol, refüj, konut bahçesi 

Fraxinus ornus Çiçekli disbudak Park, yol 

Ginkgo biloba  Ginkgo Kamu kurum ve kurulus bahçesi 

Hibiscus syriacus  Agaç hatmi Park, yol, refüj, konut 

Juglans regia  Adi ceviz Park, konut bahçesi, mesire alanlari 

Koelreuteria paniculata  Güvey kandili  Yol, refüj 

Lagerstroemia indica  Oya agaci Park, yol, refüj, meydan, konut 

Liquidambar orientalis Anadolu sigla agaci Kamu kurum ve kurulus bahçesi 

Malus sp.  Süs elmalari Kamu kurum ve kurulus bahçesi 

Morus sp.  Dut Yol, refüj, konut bahçesi, mesire alanlari 

Picea abies  Avrupa ladini Park, yol, refüj, meydan 

Picea orientalis Dogu ladini Park, yol, refüj, meydan 

Picea pungens  Mavi ladin Park, yol, refüj, meydan, konut 

Pinus brutia  Kizilçam Park, yol, refüj, meydan 

Pinus nigra  Karaçam Park, yol-refüj, meydan, mezarlik, konut bahçesi, yesil 

kusak agaçlamalari 

Pinus pinaster  Sahil çami Kamu kurum ve kurulus bahçesi 

Pinus pinea   Fistikçami Park, yol, refüj, meydan 

Pinus strobus  Veymut çami Kamu kurum ve kurulus bahçesi 

Pinus sylvestris  Sariçam Kamu kurum ve kurulus bahçesi 

Platanus orientalis  Dogu çinari Park, yol, refüj, meydan, mezarlik, konut bahçesi,  

Populus alba  Ak kavak Park, yol, refüj,mezarlik, konut bahçesi 

Populus canadensis  Kanada kavagi Yol, refüj, konut bahçesi 

Populus tremula Titrek kavak Park  

Prunus mahalep  Mahlep Yol, refüj, park 

Prunus ceracifera  Süs erigi Park, konut   

Prunus amygdalus  Badem Park , mesire alanlari, konut  

Robinia pseudoacacia  Yalanci akasya Park, yol, refüj, mezarlik, konut bahçesi, yesil kusak 

agaçlamalari,  

Quercus rubra  Kirmizi Amerikan mesesi Park 

Quercus ilex Pirnal mesesi Park 

Salix alba aksögüt  Park, konut bahçesi 

Salix babylonica  Salkim sögüt Park, konut bahçesi 

Salix matsudana  Tirbison sögüdü Park, meydan 

Taxus baccata  Adi porsuk Kamu kurum ve kurulus bahçesi 

Tilia argentea  Gümüsi ihlamur Park, yol, refüj, meydan, konut bahçesi 

Ulmus minor Ova karaagaci Park, yol 

4.1.5. Kent Ormanciligi Çalismalarinin Irdelenmesi  

Isparta kent içi ve çevresinde yapilan kent ormanciligi çalismalari “planlama ve 

tasarim çalismalarinin irdelenmesi” ve “uygulama ve yönetim çalismalarinin 

irdelenmesi” seklinde iki baslikta incelendi.  
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4.1.5.1. Planlama ve Tasarim Asamasinda Karsilasilan Sorunlarin Irdelenmesi  

Isparta kent ölçeginde, kent ormanciligina yönelik planlama kapsaminda herhangi bir 

ilke ve prensip söz konusu degildir. Günümüze kadar yapilan açik yesil alan 

düzenlemelerinde genellikle bitkisel tasarim uygulama projeleri yapilmamaktadir. 

Yapilan projelerde sadece yapisal anlamda tasarim yapilmakta ancak bitkisel 

materyallerin tasarimi gerçeklestirilmemektedir. Projeler uygulama asamasinda, 

bitkisel tasarim ilkeleri dikkate alinmadan, üretilmis mevcut bitkilerle araziye 

gelisigüzel tesis edilmektedir. Böylece özellikle agaçlarin, mekanla 

iliskilendirilmeden ve amaçlar belirlenmeden kullanildigi ortaya çikmaktadir. Bu 

alanlardan sorumlu birimlerde nicelik ve nitelik olarak teknik elemanlarin yeterli 

olmamasi önemli etkenlerden birisidir.  

Kent içindeki açik yesil alanlar küçük ve daginik sekilde yer almakta ve kentin fiziki 

yapisiyla bir bütünlük arz etmemektedir. Bu tür açik yesil alanlar Kentin Imar 

planlari ile aktüel olarak uyusmamakta ve yeteri kadar ciddiye alinmamaktadir. 

Yapilan agaçlandirmalarda uygulama projelerinin olmamasi ve genelde günübirlik 

kararlarla çalismalarin yürütülmesi sonucu yanlis ve ekonomik olmayan sonuçlar 

ortaya çikmaktadir. Özellikle kent ormanciligi kapsaminda yapilacak çalismalarda 

kent ölçeginde mülkiyeti kime ait olursa olsun her türlü alanda kullanilacak agaç 

türleri ile ilgili plan kararlarinin alinmasi ve uygulanmasi gerekmektedir. Örnegin 

gelecekte kent zararlisi olabilecek türlerin kullanimini önlemeye yönelik tedbirlerin 

alinmasi ve kontrolünün saglanmasi yararli olacaktir.  

4.1.5.2. Uygulama ve Yönetim Asamasinda Karsilasilan Sorunlarin Irdelenmesi  

a-Yanlis Agaç Türü Seçimi (ekolojik ve amaca uygunluk yönünden 

yanlisliklar):  

Mahalle ve kent parklarinda, agaçlarin orani ortalama %40 olup alanin %60’i çim, 

çayir, çiçek, çali ve diger elemanlarla olusturulmalidir (Pamay, 1979). Oysaki 

kentteki mahalle parklarinda yesil alanlar küçük ve daginik sekilde yer almakta ve 

düzenlemelerde çali ve çiçek kullanimi daha az bir orana sahiptir. Mahalle parklari, 

yogun yapi kitleleri içinde yada yakininda önemli yesil alanlar olmasi nedeniyle 
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bitkilendirmeleri fonksiyonel ve estetik amaçlar için yapilmali ve bu bitki türleri kent 

atmosferine uyabilen türler arasindan seçilmelidir (Uzun, 1993). Ancak böyle olmasi 

gerekirken kentte tür seçimi sirasinda ekolojik yönden yani toprak-iklim ve 

fizyografik yönden yanlis seçimler yapilmaktadir. Çim alanlarda agaç kitleleri 

arasindaki kontrast soliter agaçlarla saglanir ve çali gruplari ile yumusatilir. Arazide 

mevcut agaç ve çali gruplari oldugu gibi muhafaza edilir. Bitki kompozisyonda 

özellikle form, ölçü, renk ve doku gibi tasarim kriterleri  göz önünde tutulur (Polat, 

2000; Gül, 2002). Tanriverdi (2001), parklarda genelde genis yaprakli türlerin 

kullanilmasi gerektigini belirtmektedir. Bunlara ragmen Isparta kentindeki park ve 

bahçelerde genel olarak igne yaprakli agaç türleri yer almaktadir. Alanlarda yapilan 

dikimlerde agaç-çali arasindaki dikim uyumuna dikkat edilmemistir. Agaçlar sadece 

bireysel olarak dikkate alinmis, kompozisyon olusturma yaklasimi gözetilmemistir. 

Ayrica gelecekte ulasacaklari konumlar dikkate alinmamis ve bundan dolayi yeterli 

aralik-mesafe birakilmamistir. Geçmisteki yillarda çok fazla kullanilan Kavak 

türlerinin bazi olumsuz etkileri dikkate alinarak kent içinde kullanilmamasina özen 

gösterilmesi önemli bir gelismedir.  

Bina bloklari genis ve igne yaprakli agaç ve çali gruplari ile birbirine uygun bir 

sekilde baglanmali, binalarin keskin ve sivri hatlari mimari ve manzara formlu 

agaçlarla yumusatilmali, geri kalan alan igne ve genis yaprakli agaç ve çali gruplari 

ile gevsek bir sekilde doldurulmali, zemin çim örtü ile kaplanmali, çim alan üzerine 

soliter agaç ve çalilar serpistirilmeli, bina ve teras önlerine, yol kenarlarina yeteri 

kadar formal yada informal çiçek parterleri yerlestirilmelidir (Tanriverdi, 2001). 

Konut bahçeleri için yeterli yesil alanlar birakilmis olsa da bu birimler istenilen 

niteliklere sahip degildir. Genelde konut sakinleri tarafindan düzenlemeler 

yapilmakta, kendi istedikleri agaç türleri dikilmekte ve uzman kisilerden yardim 

alinmamaktadir. Alanin büyük bir kismi sert zeminle kaplanmaktadir. Alerjen oldugu 

bilinen Çinar, Kurtbagri, Kavak, çevre kirliligi açisindan uygun görülmeyen Dut 

türleri ve yaydigi kimyasal maddeler dolayisiyla Ceviz türleri konut bahçelerinde 

yaygin olarak yer almaktadir. Çali ve çiçek kullanimina ise az rastlanilmaktadir.  

Genelde, 4m den az yaya (tretuvar) yollarina ve orta refüjlere normalde agaç 

dikilmemesi, buralarin daha ziyade çali ve bodur formda materyalle bitkilendirilmesi 
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gerekmektedir. Yol agaci olarak kullanilacak türlerde, uzun müddet yaprakli kalan, 

ilkbaharda güzel çiçeklenen ve sonbaharda güzel yapraklanan, bakim masrafi az olan 

ve gevrek yapiya sahip olmayan, genelde tepe sürgünü iyi gelisenler öncelikli olarak 

seçilmelidir. Igne yaprakli türler yavas büyüdügü için ve yerden itibaren dallandiklari 

için tretuvar kenarlarina dikilmeleri uygun olmamaktadir (Pamay, 1979; Gülez, 

1989; Ürgenç, 1998; Tanriverdi, 2001; Gül, 2002; Küçük, 2002; TSE, 1990). Isparta 

kentinde ise, yol, bulvar, refüj ve cadde agaçlamalarinda genel olarak yeterli 

niteliklere sahip olmamasina ragmen bazi igne yaprakli agaç türleri kullanilmistir. 

Buda estetik ve islevsel yönden olumsuz bir obje olarak karsimiza çikmaktadir. 

Ayrica igne yaprakli türler hava kirliligine ve egzoz gazlarina karsi hassastirlar ve 

asiri zarar görmektedirler. Ayrica özellikle orta refüjlerde Çam Türleri ve Sedir 

agaçlari altina tekrar ayni tür fidanlarinin dikilmesi monotonluk olusturmakta ve 

estetik ve dekoratif anlayistan uzak olan uygulamalar olarak karsimiza çikmaktadir.  

Meydanlarda yapilacak agaçlandirma çalismalarinda meydanin hangi amaca hizmet 

edecegi bilinmelidir. Kaymakkapi Meydaninda Dogu Çinari ile yapilan 

agaçlandirmada fidanlar birbirine çok sik dikilmistir ve yogun insan kullaniminin 

oldugu alanda Dogu Çinarlarinin tercih edilmesi insanlar üzerinde alerjik 

reaksiyonlara neden olmaktadir.  

Kent ormanciligi çalisma alanlarinda kullanilan agaç türleri, gerek agaçlarin 

dendrolojik özellikleri gerekse mekan-agaç ve çevre iliskisi dikkate alinmadan hatali 

kullanilmaktadir. Genel olarak Isparta kent içindeki yapilan düzenlemelerde her yer 

belirli türlerle donatilmistir. Alanlarda kullanilan igne ve genis yaprakli türler 

gelisigüzel ve plansiz olarak dikilmistir. Tür seçiminde fidan yasi ve kalitesi, 

mekanik etkilere ve kentin olumsuz yasama özelliklerine dayanikliligi gibi kent 

ormanciliginda aranan önemli nitelikler göz ardi edilmistir. 

Agaç türlerinin kullanimi ölçü, form, renk, doku gibi peyzaj bitkisel tasarim kriterleri 

yani sira, uyum, kontrast, denge, proporsiyon, aralik gibi tasarim ilkeleri 

gözetilmeden gerçeklestirilmistir. Örnegin yol üzerinde her türden karisik olarak 

dikilmesi gibi. Aslinda isik agaçlari ile gölge agaçlarini, igne yaprakli türlerle genis 

yaprakli türleri, sig köklüler ile kazik köklüleri, yuvarlak tepeliler ile sivri tepelileri, 
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çiçek açanlarla açmayanlari ve boylu agaçlarla kisa boylulari ve çalilari, türlerin 

biyolojik özelliklerini de dikkate alarak karistirmak gerekmektedir. Kent 

agaçlandirmalarinda her yeri belirli türlerle doldurmanin marifet olmadigi 

bilinmelidir (Bozkus, 1994). 

Ancak Isparta kentinde özellikle son yillarda yapilan kent ormanciligi çalismalarinda 

hem bitkisel hem de yapisal materyal yönünden daha çesitli ve estetik düzenlemeler 

yapildigi dikkati çekmektedir. Ekolojik yönden uygun genis yaprakli türler daha çok 

kullanilmaya baslanmistir. Bu tür dogru çalismalarda alanlarin estetik ve islevsel 

degerlerini arttirmakta ve insanlar tarafindan daha çok kullanilmasini saglamaktadir. 

b-Yanlis Agaç Yer Seçimi veya Dikim Yerlerinin Isabetsizligi: 

Kent içi agaçlandirmalar; kirsal alanlarda yapilan çesitli agaçlandirmalara nazaran 

çok daha farkli yaklasim ve teknikleri zorunlu kilmaktadir. Kentlerde farkli genislik 

ve uzanis yönünde yol ve caddeler, degisik yükseklik ve özellikteki yapilar, 

aydinlatma-dogalgaz-elektrik-su-telefon-kanalizasyon vs. gibi tesisler söz konusudur. 

Kentsel ekosistemlerin olusumunda önemli role sahip bu unsurlar ayni zamanda hem 

tür seçimi hem de agaçlandirma teknigi üzerinde etkili olurlar (Ürgenç, 1998). 

Özellikle kaldirim veya çok dar olan orta refüjlere agaç dikilmemesi gerekirken 

kaldirimin tam ortasina yatay dallanma gösteren ibreli türlerin çok sik araliklarla 

dikilmesi ve seçilen türlerin özelliklerine dikkat edilmeden seçilmesi kent insani için 

sikintilar olusturmaktadir. Örnek olarak yaya yollarinin çok dar olmasina ragmen 

(0.5-2m) ortasina igne yaprakli agaç türlerinin dikilmesi verilebilir. Dikilen ibreli 

agaçlarin tepe ve yan dallari koparilmak suretiyle zarar verilmekte böylece agacin 

hem dogal formu bozulmakta hem de zor sartlarda yetisen agaçlarin hayatini daha da 

zorlastirmaktadir. Buna ek olarak elektrik-telefon gibi hatlarin altina gelecek sekilde 

yapilan dikimlerde yer seçimi yönünden yanlistir. Buralara dikilen agaçlar boylanip 

büyüdügünde tepeleri kesilmek zorunda kalmaktadir ve yapilan budamalar genelde 

hatali bir sekilde yapilmaktadir. Budama sonrasi budanan kisim ise herhangi bir 

koruyucu madde ile macunlanmamaktadir.  

Ayrica kaldirimlardaki agaçlar kök bogazina kadar döseme veya asfaltla 

kapatilmakta ve genelde 50cmx50cm veya 30cmx30cm’lik hatta bazi alanlarda 
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bundan da küçük bir alan birakilmaktadir. Bu küçük alanlarda bitkilerin yeterli 

miktarda hava ve su almasini engellemektedir. Ayrica kök bogazina kadar kapatilan 

agaçlar kökleriyle beton zemini zamanla kabartarak bozmaktadir. Çok dar olan orta 

refüjlere agaçlarin dikilmesi araç trafigini etkilemektedir. Yeni tesis edilen alanlarda 

havalanma ve drenaj borularina yer verilmektedir. 

c-Eksik ve Hatali Bakim Çalismalari: 

Kentteki pek çok odunsu taksonda gelisme bozukluklari ve biyotik-abiyotik 

faktörlerin olumsuz etkileri görülmektedir. Bunlarin sebeplerini genelde hatali bakim 

çalismalari olusturmaktadir. Özellikle kentin yol kenarlari ve refüjlerinde, park ve 

bahçelerinde kullanilmis olan genis yaprakli odunsu türlerin biyolojik özellikleri ve 

ekolojik istekleri gözetilmeksizin hatali bakim (budama, sulama, ot alma vb.) 

islemlerine tabi tutulmaktadirlar. Halk arasinda kabak budama olarak tabir edilen 

budamaya kent içinde oldukça sik rastlanmaktadir. Agaçlarin canliligina zarar veren 

hatali budama uygulamalari hem budama teknigi hem de budama zamaninin iyi 

belirlenememesinden ileri gelmektedir.  

Bir bakim tedbiri olan gübrelemenin; kent agaçlarinin bakim programi çerçevesinde 

genel olarak 15cmden küçük gövde çapina sahip olan agaçlara her yil, 15cmden 

büyük gövde çapina sahip olan agaçlara da 3 yilda bir uygulanmasi gerekmektedir 

(Dirik, 1991). Fakat Isparta’daki kent agaçlarinda düzenli bir gübreleme söz konusu 

degildir. Dikimlerden itibaren baslatilan sulamalar dikimden sonrada kurak 

dönemlerde düzenli ve sürekli uygulamalarla devam ettirilmelidir (Dirik, 1991). 

Isparta’da kent agaçlari düzenli olarak sulanmaktadir.  

Ayrica yogun insan kullanimina açik cadde ve sokaklara dikilen agaçlari insanlar ve 

diger biyotik etkenlerden korumak için demir korkuluk, adi tel veya kafes tel çitler, 

dikim çukurlarini kapatmak için yeterli metal izgara bulunmamaktadir. Ancak kisitli 

da olsa kent içindeki bazi agaç türlerinin etrafi metal izgara ve demir korkuluklarla 

çevrilmistir. 
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d-Insan Kaynakli Olusan Sorunlar : 

Özellikle çocuk ve gençlerde kent agaçlarina zarar verme egilimi sikça 

görülmektedir. Kent insaninin kent agaçlarina verdigi zararlari; agaçlarin dal, sürgün, 

yaprak gibi agaç kisimlarinin koparilmasi, agaç diplerine sigara izmariti, deterjan, 

yag gibi zararli materyallerin atilmasi veya dökülmesi, agaçlara levha, pano gibi bazi 

malzemelerin çakilmasi, kar yagislarinda yola atilan tuzlu malzemenin olumsuz 

etkileri, kentsel alt ve üst yapilarin insaat çalismalarinda ortaya çikan olumsuzluklar 

seklinde siralamak mümkündür. Genel olarak da bu zararlari insanlar kaldirimlari 

kullanirken kendilerini engelleyen agaçlarin dallarini ve tepe sürgünlerini kirmakta, 

agaçlarin gelisimini olumsuz etkilemektedir. Bunun sonucu olarak da; kaldirimdaki 

bazi igne yaprakli türler tepe sürgünlerinin koparilmasi ile dogal formlarini 

kaybetmekte ve bodur vaziyette yasam mücadelesi vermektedir. Kent insaninin 

yapmis oldugu tüm olumsuz etkiler, henüz çevre koruma bilincinin olusmadigini 

göstermektedir. 

e-Dogal Olaylardan Kaynaklanan Sorunlar: 

Dogal olaylardan kaynaklanan sorunlari kar kirmalari, rüzgar ve firtina devirmeleri 

seklinde siniflandirmak mümkündür. Dogal kaynakli faktörler, özellikle geçmiste 

yapilan yanlis tür kullanimi, yer seçimi uygunsuzlugu, eksik ve yanlis bakim 

uygulamalarinin sonucu olarak daha fazla etkili oldugu görülmektedir. Bundan 

dolayi bu yil yogun kar yagisi nedeniyle özellikle ekolojik açidan uygun olmayan 

Kizilçamlarda tepe ve dal kirilmalarina, kök yayilis alaninin yetersiz oldugu yerlerde 

genç Servi agaçlarinin devrilmelerine, hiç budama yapilmamis Yalanci Akasya ve 

diger yapragini döken agaçlarda dal kirilmalarina yol açmistir. 

Kent çevresinde orman arazilerinde tesis edilen yesil kusak agaçlandirmalari, büyük 

özveri ve iyi niyetle olusturulmaktadir. Ancak yapilan agaçlandirma çalismalari, 

gelecekte alacaklari islevsel ve estetik yararlar düsünülmeden yapilmaktadir. Örnegin 

igne yaprakli agaç türlerinin (Toros Sediri ve Anadolu Karaçami gibi) kullanilmasi, 

agaçlandirma çalismalarinin bir hedefi olarak belirlenen rekreasyon ihtiyacinin 

karsilanmasini zorlayici niteliktedir. Ayrica agaçlandirilan alanin, tesis edildikten 

sonra ne sekilde kullanilacagi ve yönetilecegi konusunda karar mekanizmasi 
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gelistirilememektedir. Buna ragmen hangi amaçla yapilirsa yapilsinlar, gelecekte 

kentin fiziksel yapisina ve kent insanina önemli katkilar saglayacagi bilinen bir 

gerçektir ve bu alanlar kent ormani potansiyeline sahip olabilecektir. Genel anlamda 

1956 yilindan bugüne kadar Isparta kent çevresinde yapilan agaçlandirma çalismalari 

ile hedeflenen amaçlar yerine getirilmistir. Fakat bu sahalarin toplumun bugün ve 

gelecekteki ihtiyaçlarina bu haliyle cevap verebilmesi oldukça güçtür. Bu sahalarin 

alternatif kullanim amaçlari saptanarak toplumun, bu alanlardan daha yüksek fayda 

saglayabilecek sekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir (Anonim, 2003; 

Anonim, 2004; Akten v.d., 2004; Bayram, 2004). 

Sonuç olarak, Isparta kent ölçeginde kent ormanciligi çalismalarinda pek çok 

olumsuzluklarla karsilasilmaktadir. Bunlari önlemek için; kentsel ekosistemlere 

uygun yerli veya egzotik agaç türlerini dogru seçmek, agaçlandirma amaci ve 

agaçlardan beklenen çesitli islevlerine göre birçok özellige dikkat etmek 

gerekmektedir. Ayrica kentlerdeki çesitli alt ve üst yapilar agaçlandirma sirasinda 

dikkate alinarak teknige uygun olarak yapilmalidir. Agaçlara verilecek aralik-

mesafeler boyutlari dikkate alinarak tayin ve tespit edilmelidir. Tesis isleminden 

sonra ise koruma ve bakim ihtiyaçlari eksiksiz olarak yapilmalidir. Özelliklede 

budama islemlerinde uyulmasi gereken esaslar ve uygulanmasi gereken teknikler 

dikkate alinmalidir. Böylece dogru agaç türünün, dogru yerde ve dogru zamanda 

dikilmesi, kent ormanciligi yönünden basariyi getirecektir.  
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Sekil 4.1. Mezarlik Düzenlemelerinde Igne Yaprakli Türlerin  
                 Yaygin Kullanimi 
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Sekil. 4.2. Peyzaj Tasarim Teknige Uygun Olarak Yapilmis Konur Parki 

 

Sekil. 4.3. Kaldirim Düzenlemesinde Yol Agaci Için Yaygin Olarak Kullanilan  
                 Igne Yaprakli Türler 
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Sekil 4.4.(a,b) Insan Baskisi Sonucu Sedir ve Karaçam Agaçlarinin Dogal 
                       Formlarini Kaybetmeleri ve Bodurlasma Egilimi Göstermeleri  
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Sekil 4.5. Yanlis Agaç Türü Seçiminden Kaynaklanan Kar Kirmalari 
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Sekil 4.6. Çayboyu Kaldiriminda Disbudaklarin Elektrik Telleri Altina Gelecek 
               Sekilde Tesis Edilmesi 
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Sekil 4.7. Düzensiz Yapilan Budama Uygulamalarindan Sonra  
                Dogal Formunu Kaybeden Katalpa  
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4.1.6. Isparta Kent Ormanciligi Kapsaminda Kullanilabilecek Agaç Türleri ve 

Özellikleri 

Isparta kent ormanciligi kapsaminda yapilacak çalismalarda kullanilabilecek olan 

agaç türlerinin adlari, kullanim alanlari ve belirgin özellikleri Çizelge 4.2.’de 

gösterilmektedir (Çepel, 1994; Pamay, 1992; Uslu, 1997; Yaltirik, 1988, 1998; 

Küçük, 2002; Atay v.d., 1987; Miller, 1997). 
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Çizelge 4.2. Isparta Kent Ölçeginde Kent Ormanciligi Kapsaminda Kullanilabilecek Uygun Agaç Türleri ve Özellikleri 

 
Isparta Kent Içinde Kent Ormanciligi Kapsaminda Kullanilabilecek Uygun Agaç Türleri 

Kent Içinde Kullanilabilecekleri 
Alanlar 
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IGNE YAPRAKLI AGAÇ TÜRLERI  

1 

Arceuthos 
drupeceae Ant. et. 
Kotschy  Andiz 10             x x               

2 

Abies 
bornmülleriana 
Mattf. 

Uludag 
göknari 30-40 4\6   nemli G  ** x x             Kireci sevmez 

3 Abies cilicica Carr Toros göknari 25-30 6   nemli-derin G-YG     x x             Hizli gelisir 

4 
Abies concolor 
(Gord) Hildebrand 

Gümüsi 
göknar 25-30 3\4   normal Gü-YG *** *** x x             Hizli gelisir 

5 
Cedrus atlantica 
(Endl.)Carr. Atlas sediri 30-40 6\8   

kalkerli-
gevsek Gü  * x x   x       x   

6 
Cedrus deodora 
(Roxburg) G. Don 

Himalaya 
sediri 20-40 6\8   kuru-asidik Gü-YG  * x x   x       x Hizli gelisir 

7 
Cedrus libani A. 
Rich. Toros sediri 40 10\20   

sig-tasli 
kalker Gü   x x   x       x Rüzgara duyarlidir 

8 

Chamaecypraris 
lawsoniana (A. 
Murr.) Parl. Yalanci servi 50-60 6\8   

kumlu-
balçik YG  * x x         x   Kurakliga duyarlidir 

9 Cupressus 
arizonica Greene 

Arizona 
servisi 15-20 4   kanaatkar Gü  ** x x   x     x x  

10 
Cupressus 
macrocarpa 
Hartweg 

Monteri 
servisi 20-25 5   kanaatkar Gü  * x x   x     x x  

 
 

 

 
106 



 107 

Cupressus 
sempervirens L. Adi servi 15-20 6   

kanaatkar 
Gü  ** x x   x     x x 

Kar baskisina 
duyarlidir. 

var. horizantalis 
Yatay dalli 
servi 15-20 6   kanaatkar Gü  ** x x   x     x x  11 

 
 var. pyramidalis 

Piramidal 
servi 30-35 3   kanaatkar Gü  ** x x   x     x x  

12 Cryptomeria 
japonica D. Don 

Japon 
kriptomeryasi 30-40 6   nemli-derin Gü  * x x             

 

13 
Ginkgo biloba L. Ginkgo 30-40 7\10 

altin 
sari
si kanaatkar Gü *** *** x x x x         

Yaz kurakligina 
duyarlidir. 

14 
Juniperus 
communis L. Adi ardiç 15 4   kanaatkar Gü  *** x x             

Kirsal alanlarda 
kullanimi daha fazla 

15 
Juniperus excelsa 
Bieb.  Boylu ardiç 15-20 8   kanaatkar Gü-YG   x x         x   Budamaya yatkindir 

16 
Juniperus 
foetidissima Willd. Kokar ardiç 15-20 8\10   kanaatkar    x x         x   

Budamaya yatkindir, 
kontrast olusturmada 
kullanilir 

17 
Picea abies (L.) 
Karst. Avrupa ladini 30-40 6\8   kuru-nemli Gü-YG * *** x x             

Rüzgara 
duyarlidir,kirli hava 
ve zehirli gazlardan 
çok etkilenir 

18 
Picea orientalis 
(L.) Link. Dogu ladini 30 6\8   

normal-
nemli Gü-YG  *** x x             Rüzgara duyarlidir, 

 
19 

Picea pungens 
Engelm Mavi ladin 20-30 6\8   kanaatkar Gü **  x x             

Uyum yetenegi fazla 
olan bir türdür 

20 
Pinus nigra Arnold 
subsp. pallasiana  

Anadolu 
karaçami 20-25 6   kanaatkar Gü  *** x x         x x   

21 Pinus brutia Ten. Kizilçam 15-20 8\10   kanaatkar Gü  *** x x         x x   

22 Pinus pinea L. Fistik çami 15-20 10\15   kanaatkar Gü  * x   x         x 

Rüzgara 
dayaniklidir, hizli 
gelisir. 

23 

Pseudotsuga 
menziesii (Mirb) 
Franco Duglas 30-40 10\15   kanaatkar Gü-YG   x x         x     

24 

Sequoia 
sempervirens (D. 
Don) Endl. Sahil sekoyasi 30-50 15\20   

nemli ve 
derin  Gü-YG  ** x               

Kök ve kütük 
sürgünü verir. 

25 
Sequoiadendron 
giganteum (Lindl) Mamut agaci 25-50 8\15   nemli-derin Gü-YG  *** x               

Rüzgara ve firtinaya 
dayaniklidir 

107 
 

 



 108 

26 
Taxus baccata L. 

 
Porsuk 15-20 10\15   

nemli-derin 

YG-G  ** x x   x       x 

Kent iklimine ve kisa 
dayanir 

 

27 
Thuja occidentalis 
L Bati mazisi 15-20 3\4   kuru-nemli Gü-YG *  x x x x     x   

Budamaya gelir, 
istenilen sekil 
verilebilir, canli çit 
için uygundur 

28 
Thuja (Biota) 
orientalis Endl. Dogu mazisi 5\10 4   

derin-
gevsek-
balçik Gü-YG  *** x x x x     x   

Budamaya gelir ve 
istenilen sekil 
verilebilir, canli çit 
için uygundur. 
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Kent Içinde Kullanilabilecekleri 
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GENIS YAPRAKLI AGAÇ TÜRLERI  

 
29 

Acer campestre L. Ova akçaagaci 10\15 6 
S-
KS 

killi-
balçikli Gü-YG ** *** x x x       x   

Büyümesi yavas, 
kirece dayanikli, 
rüzgarli yerlerde 
yetisebilir.  

30 Acer negundo L. 

Disbudak 
yaprakli 
akçaagaç  15-20 6\8 S 

killi-
balçikli Gü-YG  *** x x x     x x   

Su baskinlarina ve 
rüzgara 
dayaniksizdir. 

31 
Acer platanoides 
L. 

Çinar yaprakli 
akçaagaç 20-30 6\10 

AS-
K 

killi-
balçikli Gü-YG ** *** x x x       x   

Kontinental iklime 
dayanir, iyi bir ari 
konukçusudur. 

32 
Acer 
pseudoplatanus L. 

Yalanci çinar 
yaprakli 
akçaagaç 30-40 8\15 K 

derin-
balçik Gü-YG  *** x x x     x x   

Yamaçlarin 
tespitinde kullanilir, 
iyi bir ari 
konukçusudur. 

33 
Aesculus 
hippocastanum L. 

Beyaz çiçekli 
atkestanesi 20-25 12\15 

S-
SK kanaatkar Gü-YG  *** x x x         x 

Kaba dokusuyla  
kapali mekanlardan 
uzakta 
kullanilmalidir,  

34 
Ailanthus altissima 
(Mill) Swingle Kokaaragaç  20-25 8\10 K

iz
ar

ir 

kanaatkar Gü ***                  

Kent içindeki 
sorunlu alanlarin 
(erozyon-çöp 
alanlari, gibi) 
islahinda 
kullanilmalidir. 
Çiçek kokusundan 
dolayi  tercih 
edilmez. Kent içinde 
genelde 
kullanilmamalidir. 
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35 
Albizzia julibrissin 
Durazz Gülibrisim 10\12 6   kanaatkar 

Gü 
 * x x             Rüzgara duyarlidir. 

 
36 

Alnus cordifolia 
Dogu 
kizilagaci 8\10 

4 

  balçik Gü   x x           x 

Su kaynaklari 
yakinina 
getirilmelidir. 

37 
Alnus glutinosa 
Decn Adi kizilagaç 20-25 6\8   kanaatkar Gü-YG **  x x         x x 

Islevsel amaçli 
kullanilir. 

38 
Betula pendula 
Roth Akhus 20-30 6 S kuru-kum Gü-YG ** *** x x x     x x x 

Su kaynaklarinin 
yakinina 
getirilmelidir. 

39 
Betula pubescens 
Ehrh Tüylü hus 10\15 6   islak-asidik Gü ** *** x x x       x x 

Su kaynaklarinin 
yakinina 
getirilmelidir. 

40 
Carpinus betulus 
L. Adi gürgen 15-20 8\10 S kanaatkar YG-G ** ***   x x     x x x 

Çit olusturmaya 
yatkindir, topraklarin 
tespitinde kullanilir. 

41 
Castanea sativa 
Miller 

Anadolu 
kestanesi 15-25 10   kanaatkar Gü-YG **  x x           x 

Iyi bir kitle agacidir, 
bol gölge verir. 

42 
Catalpa 
bignonioides Walt Katalpa 10\15 6\10 S hafif balçik Gü-YG **  x x x       x   

Uzun sigara biçimli 
kapsülleri sarkik ve 
ilginçtir. 

43 Celtis australis L. Adi çitlenbik 10\25 4\6 AS kanaatkar Gü-YG  * x x x x           

44 
Cercis siliquastrum 
L. Erguvan 3\8 2\4   kanaatkar Gü-YG  *** x x x x         

Yapraklanmadan 
açan çiçekleri ile çok 
dekoratiftir.  

45 
 

Ceratonia siliqua 
L. Keçi boynuzu 8\10 8   

kalkerli 
sig-tasli Gü       x           

Herdem yesil, 
kurakliga dayanikli  
kitle agacidir. 

46 
Eleagnus 
angustifolia L. Igde 5\8 3\6   kanaatkar Gü-YG ** *** x x         x   

Gri-gümüsi 
yapraklari ve sarkik 
görünüsü ile    çok 
dekoratiftir.  

47 
Fraxinus excelsior 
L. Adi disbudak 30-40 10\15 S kanaatkar Gü-YG ** *** x x x         x 

Su kaynaklari 
yakinina 
getirilmelidir. 

48 Fraxinus ornus L. 
Çiçek 
disbudagi 6\8 5\6 S 

kuru-
humuslu Gü-YG ** *** x x x         x 

Su kaynaklari 
yakinina 
getirilmelidir. 

 
49 

Gleditschia 
triacanthos L. Glediçya 20-30 10\15 AS kanaatkar Gü-YG ***  x x  x       x   

Çocuk bahçelerinde 
sakinilmalidir. 
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50 Juglans regia L. Adi ceviz 30 15\20   derin-nemli Gü   x x x         x 

Genis tepesi ve koyu 
gölgesi ile iyi bir 
kitle agacidir. 

51 
Koelreuteria 
paniculata  Güvey kandili 4\6 2\4 S 

kumlu-
humuslu Gü  ** x x x             

52 
Laburnum alpinum 
(Miller) Bereht. Sari salkim 5\10 4                           

53 
Lagerstroemia 
indica L. Oya agaci 6\7 3   

nemli-
kurakça Gü   x x x x         

Çiçekleri dikkat 
çekicidir. 

54 
Liriodendron 
tulipifera L. Lale agaci 20-25 8\10 AS 

humuslu-
nemli Gü ** *** x x x           Rüzgara duyarlidir. 

55 
Liquidambar 
orientalis Mill. 

Anadolu 
siglasi 20-25 8\10 K nemli-derin Gü   x x  x           

Su kaynaklari 
yakinina 
getirilmelidir. 

56 
Malus floribundo 
Sieb. 

Bol çiçekli 
elma 6\8 8   normal   ***  x x x x         

  

57 Morus alba L. Akdut 10\15 6\8 S derin Gü ** ***   x x           

Etrafi kirletici 
özellige  sahip 
oldugundan, 
alanlarda 
kullanilmasi 
gerekiyor ise erkek 
bireyler tercih 
edilmelidir. 

58 Morus nigra L. Karadut 10\15 6 S derin Gü ** ***   x x           

Etrafi kirletici 
özelliginden dolayi 
erkek bireyler 
kullanilmalidir. 

59 

Paulownia 
tomentosa(Thunb) 
Sieb. Pavlonya 10\15 5\8   kuru-derin Gü-YG   x x x           Rüzgara duyarlidir. 

 
60 Platanus 

occidentalis L. Bati çinari 30-40 15\20 S derin-nemli Gü ** *** x x x         x 

Kent caddelerinde ve 
dar sokaklarda 
kullanilmamalidir. 

61 
Platanus orientalis 
L. Dogu çinari 25 20 S derin-nemli Gü ** *** x x x         x   

62 Populus alba L. Akkavak 20-30 10\12   kanaatkar Gü-YG ** ***            x x 
Islevsel amaçli 
kullanilir. 

63 Populus nigra Karakavak                             
Islevsel amaçli 
kullanilir. 
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64 Populus tremula L. Titrek kavak 20-30 10\15   
kanaatkar 

Gü-YG *** ***             x x 
Islevsel amaçli 
kullanilir. 

65 
Prunus cerasifera 
Ehrh. Süs erigi 8 4\5   

kuru-
humuslu 

Gü-YG ** *** x x   x         

Kus çiti ve rüzgar 
koruma agaci olarak 
yada soliter 
kullanilir. 

66 Prunus mahaleb L. Mahlep 8\10 5\6 S kanaatkar Gü ** *** x x x x     x   
67 Quercus rubra L. Kizil mese 20-30 15\20 TK kanaatkar Gü-YG *** *** x x x         x 
68 Quercus robur L. Sapli mese 25-30 15\20 KE kanaatkar Gü-YG **  x x x       x x 

69 
Quercus petraea 
(Mattuschka) Sapsiz mese 25-30 10\20 K kanaatkar Gü-YG  *** x x x       x x 

70 
Quercus pubescens 
Willd. Tüylü mese 15 6\8   kanaatkar Gü-YG   x x x       x x 

71 

Quercus vulcanica 
(Boisss and Heldr) 
Kotschy. Kasnak mesesi 25-30 12\15        *** x x x         x 

Sonbahar 
renklenmeleri 
oldukça güzel ve 
estetiktir. Su 
kaynaklarinin 
yakinlarina 
getirilebilirler. Tek 
olarak güzel habitus 
kazanirlar ve 
heybetlidirler. 

72 

Robinia 
pseudoacacia L. 

Yalanci 
akasya 20-25 8\10 S derin-sicak Gü *** *** x x x       x x 

Kent içindeki 
sorunlu alanlarin 
(erozyon-çöp 
alanlari, gibi) 
islahinda 
kullanilmalidir. 

73 Salix alba L. Aksögüt 20-25 10\12   derin-nemli Gü-YG **  x x   x     x x 
Suya ve rüzgara 
dayanir. 

74 
Salix babylonica 
L. Salkim sögüt 8\10 8\10 S derin-nemli Gü- **  x x   x     x x 

Estetik görünümü ile 
kullanimi yaygindir. 

75 
Salix matsudana 
Koids. 

Tirbison 
sögüdü 8\10 5   derin-nemli Gü **  x x   x     x x 

Tepe ve dallarinin 
plastik özelligi ile 
dikkat çeker. 

76 
Sophora japonica 
L. Sofora 15-20 10\15 AS 

kuru-
humuslu Gü *** *** x x   x     x     

77 Sorbus aria L. Kusüvezi 8\12 4\6 S kanaatkar Gü *** *** x x x           
 Küçük alle agaci 
olabilir. 

78 
Sorbus torminalis 
L. Dag üvezi 15-20 6\8   kanaatkar Gü ** *** x x x       x     

79 Tilia cordota 
Çiçek 
ihlamuru 15-20 10\20 S derin-nemli Gü ** *** x x x     x x x 

 Çit tesisinde yada 
soliter kullanilir. 

80 Tilia rubra DC. 
Kafkas 
ihlamuru 20-25 15\20 S derin-nemli Gü  *** x x x         x   
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81 
Tilia tomentosa 
Moench. 

Gümüsi 
ihlamur 

20-30 10\12 S kanaatkar Gü-YG *** *** x x x         x 

 Kurak yerlerde ve 
büyük kentlerde 
yetisebilir. 

82 
Ulmus campestris 
Miller Ova akçaagaci 20-30 10\15   derin-nemli Gü-G **  x x x       x x   

83 
Ulmus montana 
Huds Dag akçaagaci 20-30 15\20   derin-nemli Gü **   x x x         x   

 
 
 
ANAHTAR KELIMELER 
S: Sari                                                    ***: Çok dayanikli                                                          Gü: Günesli  
AS: Altin sarisi                                      **: Orta derecede dayanikli                                            YG: Yari gölge 
K: Kirmizi                                             *: Duyarli                                                                         G: Gölge 
TK: Turuncu-kirmizi 
KE: Kirmizi-esmer 
SK: Sari-kirmizi 
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4.2. Kent Ormanciligi Ile Ilgili Uzman ve Kent Halkinin Talep ve 

Düsünceleri  

Kent içinde ve çevresinde kent ormanciligi ile ilgili yapilacak çalismalarda, bu 

çalismalardan faydalanacak olan kent insaninin isteklerinin dikkate alinmasi 

gerekmektedir. Bunun için uzman olan kisilerin ve Isparta kent halkinin kent 

ormanciligi kapsaminda taleplerini ve egilimlerini belirlemek amaciyla yüz yüze 

anket çalismasi yapilmistir. Geçmisteki çalismalara bakildiginda, direkt olarak kent 

ormanciligi ile ilgili yapilmis anket çalismasina rastlanilamamistir. Bundan dolayi 

konu ile ilgili yapilan ilk anket çalismasi özelligi tasimaktadir. Geçmis yillarda 

yapilan anket çalismalari genel olarak kent insanlarinin rekreasyonel davranislarinin 

ve taleplerinin ortaya konulmasi, açik-yesil mekan gereksinimin irdelenmesi seklinde 

karsimiza çikmaktadir.  

4.2.1. Uzman Anket Sonuçlari 

4.2.1.1. Uzmanlarin Bireysel Özellikleri 

Uzman anketine katilan deneklerin profili Çizelge 4.3.’de verilmistir. Deneklerin 

%85’i erkek olup büyük çogunlugu 21-40 yas araligindadir. Denekler uzman 

kisilerden olustugu için hepsi en az üniversite mezunudur. Meslek dagiliminda 

orman mühendisligi genis yer tutmaktadir. Aylik gelir olarak ise büyük çogunluk 500 

milyon-1 milyar araliginda gelire sahip olup, Isparta kentinde ikamet etmektedirler.  

4.2.1.2. Kent Ormanciligi Ile Ilgili Bilgiler 

Kent ormanciligi kavramini, uzmanlarin %85’inin daha önce duydugunu belirtirken 

%15’i daha önce hiç duymadigini söylemistir. Kaynak bilgilerine göre yapilan 

tanimlar çerçevesinde kent ormanciligi kavrami 6 ögeye ayrilarak uzman deneklerin 

verdigi cevaplar bu kapsamda degerlendirildi. Kent ormanciligi kavramini duyan 

%85’lik grubun kent ormanciligi tanimlarinin bu çalismada belirlenen tanima 

uygunlugu Çizelge 4.4.’de verilmistir. Buna göre deneklerin yaptiklari tanimlar 

içinde en çok “kent içi” ve “planlama-tasarim-tesis-koruma ve yönetim” olarak 

ayrilan kavramlar yer almaktadir. Yapilan tanimlar içinde tam olarak bizim 
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tanimimizi ifade eden tanimlarin yani sira ayirdigimiz ögeleri bulundurmayan 

tanimlarda yer almaktadir. Tüm ögelere sahip tanimlari, Orman Mühendisleri 

yapmistir, mesleklere bakildiginda genelde Orman Mühendislerinin ve Peyzaj 

Mimarlarinin büyük çogunlugu tanimdaki 6 ögeye degindigi gözlenmistir.  

Çizelge 4.3. Uzmanlarin Genel Profili  

Degiskenler  % Degerleri 
Cinsiyet Bayan 15 
 Erkek 85 
Yas 21-40 77 
 41-60 19 
 61’den büyük 4 
Meslek Orman Mühendisi 53 
 Peyzaj Mimari 22 
 Ziraat Mühendisi  9 
 Sehir Plancisi-Mimar  9 
 Orman Endüstri Mühendisi 7 
Egitim durumu  Lisans mezunu 36 
 Lisansüstü mezunu 64 
Gelir  500 milyon-1 milyar 76 
 1-1.5 milyar 9 
 1.5 milyardan fazla 15 
Ikamet  Isparta merkez 94 
 Isparta ilçeleri 2 
 Isparta disi 4 

Çizelge 4.4. Uzmanlara Göre Kent Ormanciligi Kavrami Tanimi 

Kent Ormanciligi Tanimindaki Ögeler Ögelerden bahseden denek 
sayisi (Frekans) 

Kent içi 29 
Planlama tasarim-tesis-koruma-yönetim 26 
Suni tesis  21 
Kent halkinin psikolojik, sosyolojik, ve ekonomik refahina katki 20 
Kent çevresi 18 
Dogal alanlar 11 

Çizelge 4.5. Uzmanlara Göre Kent Ormani Tanimi  

Kent Ormani Tanimi Ögelerden bahseden denek sayisi 
(Frekans) 

Orman karakterine sahip 38 
Kent içi 33 
Kent çevresi 24 
Rekreasyonel ve hijyenik eyle mleri gerçeklestirebilme 13 
Suni alanlar 7 
Dogal alanlar 4 
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Kent ormani kavrami da, kent ormanciligi bölümünde oldugu gibi 6 ögeye ayrilarak 

uzman deneklerin verdigi cevaplar gruplandirilmistir (Çizelge 4.5). Buna göre 

deneklerin yaptiklari tanimlar içinde en çok “ormanlik alan” ve “kent içi” ögeleri 

geçmektedir. Yapilan tanimlar içinde tam olarak bizim tanimimiza uyan tanimin yani 

sira ayirdigimiz ögeleri bulundurmayan 3 tanimda yer almaktadir.  

Uzmanlara göre, agaçlarin insanlar ve çevre için en olumlu yönleri “agaçlarin 

gürültüyü ve tozu absorbe etmesi”, “estetik deger saglamasi”, “temiz hava 

saglamasi” ve “olumlu psikolojik etki saglamasi” seklinde siralandi (Çizelge 4.6.).  

Uzmanlara göre, kent içindeki agaçlar en çok “görsel etki”, “gölgeleme”, “temiz 

hava saglama” ve “gürültüyü engelleme” islevlerini yerine getirmelidirler (Çizelge 

4.7.). 

Uzmanlarin büyük bir kismi (%68) sehir merkezi ve meydanlarda yapilan 

uygulamalari yanlis tür ve yer seçimi dolayisiyla uygun bulmamislardir (Çizelge 

4.8.). 

Çizelge 4.6. Uzmanlara Göre Agaçlarin Insanlar ve Çevre için Olumlu Yönleri  

Agaçlarin Olumlu Yönleri Seçilme Sayisi (Frekans) 
Gürültüyü ve tozu absorbe etmesi 22 
Estetik deger saglamasi 22 
Olumlu psikolojik etki saglamasi 21 
Temiz hava saglamasi 20 
Kent iklimini dengelemesi 14 
Erozyonu önleme ve toprak koruma 14 
Hava kirliligini azaltmak 10 
Ekonomik fayda 8 
Gölgeleme etkisi 8 
Stresi azaltma 7 
Dinlenme imkani 7 
Rekreasyonel olanaklar saglamak 5 
Hayvanlara yasama mekani 4 
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Çizelge 4.7.Uzmanlara Göre  Agaçlarin Kent Içindeki Islevleri  

Islevler Seçilme sayisi (Frekans) 
Görsel etki 39 
Gölgeleme 34 
Temiz hava saglama 34 
Gürültüyü engelleme 33 
Stres azaltma 27 
Toprak koruma 12 
Hepsi  10 
Sinir olusturma 4 
Meyve verme 1 
Yaban hayvanlari için yasama ortami 1 

Çizelge 4.8. Uzmanlara Göre Sehir Merkezi ve Meydanlarda Uygulamada 
Yapilan Yanlisliklar 

Uygulamadaki yanlisliklar Seçilme sayisi 
(Frekans) 

Yanlis tür seçimi (alttan dallanan, etrafi kirleten, tohumlari rahat eden 
türler vb.) 

30 

Yanlis yer seçimi (kaldirimlara dikilmesi, küçük alanlara büyük agaç 
dikilmesi, sik dikimler, trafik akisini ve görüsünü engellemesi vb. ) 

20 

Yanlis dikim teknigi 1 
Kök yayilis alani yetersizligi 1 

Uzmanlarin yol kenari ve refüjler, parklar ve mezarliklarda  kullanilmasi gereken 

türler konusundaki tercihleri Çizelge 4.9.’da verilmistir. Uzmanlarin en çok tercih 

ettigi agaç türleri Sedir, Akçaagaç, Disbudak, Servi, Çinar ve Ihlamur; en az tercih 

ettikleri agaç türleri ise Kokaragaç ve Üvezdir. Uzmanlar parklarda genis yaprakli 

türleri daha çok tercih ederken, mezarliklarda herdem yesil olma özelliklerinden ve 

toplumumuzdaki geleneklerden dolayi igne yaprakli agaç türlerini tercih 

etmektedirler. 

Uzmanlarin %80’i kent içindeki agaçlara dogru, yeterli bakim ve koruma 

yapilmadigini belirtmislerdir. Uzmanlarin dikkati çektikleri yanlis çalismalar ve 

eksiklikler Çizelge 4.10.’da verilmistir.  

Uzmanlarin uygulamada gördükleri yanlisliklarin ve eksikliklerin giderilmesi ve kent 

içindeki agaçlarin daha saglikli olabilmeleri için yapilmasi gerekenler konusundaki 

düsünceleri Çizelge 4.11.’de verilmistir. Çizelgeden anlasilacagi gibi bakim 

tedbirleri ve dikim isleri özenli ve dikkatli yapilirsa agaçlarin daha saglikli olacagi 
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düsünülmektedir. Bunun yani sira sadece dikimi düzgün yapip birakmayip, buna ek 

olarak gerekli koruma önlemlerinin alinmasi gerektigi ortaya çikmaktadir.  

Çizelge 4.9. Uzmanlarin Kent Içindeki Degisik Yesil Alanlarda Agaç Türü 

Tercihleri  

Seçilme sayisi (frekans) Agaç türleri 

 
Yol kenari-Refüj Park Mezarlik Toplam 

Sedir Türleri 16 17 26 59 
Servi Türleri 8 4 39 55 
Akçaagaç Türleri 24 17 10 51 
Çam Türleri 11 7 20 38 
Disbudak Türleri 21 11 5 37 
Çinar Türleri 16 13 8 37 
Ihlamur Türleri 14 13 5 32 
Atkestanesi Türleri 10 14 1 25 
Yalanci Akasya 8 1 3 24 
Mese Türleri 3 11 10 24 
Ladin Türleri 5 9 4 18 
Ardiç Türleri 2 6 8 16 
Göknar Türleri 3 8 5 16 
Hus Türleri 5 7 3 15 
Kestane  5 5 2 12 
Sögüt Türleri 4 4 2 10 
Mazi  1 2 7 10 
Katalpa 3 4 1 8 
Prunus Türleri 3 2 3 8 
Kavak Türleri 3 1 3 7 
Oya Agaci 2 4 1 7 
Manolya 2 4 1 7 
Üvez Türleri 2 1 1 4 
Kokar Agaç  1 2 1 4 

Çizelge 4.10. Uzmanlara Göre Bakim Eksiklikleri ve Yanlisliklari  

Yapilan yanlisliklar ve eksiklikler Seçilme sayisi 
(frekans) 

Zamansiz, yanlis ve fazla budamanin yapilmasi 35 
Yanlis zamanda sulama ve gübreleme yapilmasi 22 
Fikrim yok 11 
Koruma önlemlerinin yetersizligi (hereklerin dikkatsiz ve yetersiz yapilmasi, 
izgaralarin dösenmemesi, kafeslerin yada parmakliklarin yapilmamasi vb,) 

9 

Yanlis tür ve yer seçimi 8 
Sik dikim yapilmasi 6 
Ilaçlama yapilmamasi 4 
Yetersiz kök yayilis alani verilmesi 4 
Zararlilarla mücadelenin yapilmamasi 3 
Çapalama yapilmamasi 2 
Yaralarin ve kovuklarin doldurulmamasi 1 
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Çizelge 4.11. Uzmanlara Göre Agaçlarin Daha Saglikli Olabilmeleri için 
Gereken Çalismalar  

Agaçlarin Daha Saglikli Olabilmeleri için Yapilmasi gerekenler Seçilme sayisi 
(Frekans) 

Bakim tedbirleri ve dikim isleri düzenli ve özenli  yapilmali 36 
Koruma önlemleri alinmali (izgaralar, herekler, parmakliklar yapilmali) 18 
Uygun tür ve kaliteli fidan kullanilmali 15 
Uygun ve dogru yer seçimi yapilmali 8 
Park bahçelerin elemanlari egitilmeli ve orman mühendisleri çalistirilmali 6 
Yeterli kök yayilis alani verilmeli 5 
Fikrim yok 4 
Insanlar egitilmeli 2 
Malçlama yapilmali 1 

Uzmanlarin %92’si kent içinde olmasini istedigi kent ormaninda yer almasini önemli 

özellikler Çizelge 4.12.’de gösterildi.  Buna göre bu tür alanlarda olmasi gereken en 

önemli özellikler “yürüyüs ve kosu yolu”, “dogal hayvan yasamini koruma 

bölgeleri”, “rekreatif amaçli tesisler” ve “çocuk oyun alanlari”dir. 

Çizelge 4.12.Uzmanlara Göre Ormanlik Alanlarda Bulunmasi Gereken 
Özellikler  

 

Uzmanlarin %79’u Isparta kentindeki yesil alanlari yeterli bulmazken, %18’i yeterli 

bulmaktadir. Ayni zamanda kentte bulunan agaç sayisi bakimindan da deneklerin 

%70’i yetersiz görmektedir. Uzmanlarin büyük bir kismi bulunduklari yerden kent 

ormaninin uzakligini yaklasik 30 dakikalik yürüyüs mesafesinde yer almasini, 

yaklasik olarak 101-1000 hektar büyüklükte olmasinin uygun olacagini 

belirtmektedirler (Sekil 4.8.). 

Kent içi ormanlik alanlarda istenen özellikler Seçilme sayisi (Frekans) 
Yürüyüs ve kosu yolu 18 
Dogal hayvan yasamini koruma bölgeleri 13 
Rekreatif amaçli tesisler 12 
Çocuk oyun alanlari 10 
Dinlenme mekanlari 9 
Su alanlari 9 
Piknik alanlari 7 
Spor tesisleri 4 
Bisiklet yolu 4 
Bitki bahçeleri 2 
Balik tutma yerleri 1 
Amfi tiyatro 1 
Otopark  1 
Gezici kütüphane 1 
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Ideal Kent Ormani Mesafesi

77%

19%
4%

0-30 dakika 31-60 dakika
61 dakikadan fazla

Ideal Kent Ormani Büyüklügü

10%

76%

13% 1%

0-100 ha 101-1000 ha
1001-2000 ha 20001ha'dan fazla

 

Sekil 4.8. Uzmanlarin, Kent Ormani Büyüklügü ve Mesafesi Hakkindaki 
Görüsleri 

4.2.2. Isparta Kent Halkina Yönelik Anket Sonuçlari 

4.2.2.1. Deneklerin Bireysel Özelikleri 

Ankete katilan deneklerin %63’ü erkek olup, deneklerin büyük çogunlugu (%61) 21-

40 yas araligindadir. Deneklerin rekreatif eylemlerini ve kent ormanciligi ile 

bilgilerini egitim durumlari etkilemektedir. Deneklerin büyük bir kismi (%34) 

üniversite ve lise mezunlarindan olusmaktadir. Mesleklerin dagiliminda serbest 

çalisanlar (%22) ve memur (%16) olanlar büyük çogunlugu olusturmaktadir. 

Deneklerin aylik geliri ise (%45) 500 milyondan az ve (%40) 500milyon-1milyar 

arasinda degismektedir. Ankete katilan deneklerin büyük kismi (%84) Isparta kent 

merkezinde ikamet etmektedirler (Çizelge 4.13.).  

4.2.2.2.Rekreatif Eylemlere Yönelik Bilgiler 

Deneklerin %58’i yasadiklari mekana yakin bir yesil alan oldugunu belirtmislerdir. 

Bunlar genellikle çocuk parki, mahalle parki ve piknik alanlarindan olusmaktadir. 

Deneklerin %92’si bos zamanlarini park yada ormanlarda geçirmektedir. Deneklerin 

tercih ettikleri alanlarin dagilimi 4.14.’de verilmistir. Çizelgeden de görülecegi üzere 

denekler kent içine yakin alanlari daha çok tercih etmektedirler.  
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Çizelge 4.13. Kent Halkinin Genel Profili  

Degiskenler  % Degerleri 
Cinsiyet Bayan 37 
 Erkek 67 
Yas  20’den küçük 9 
 21-40 61 
 41-60 24 
 61’den büyük 6 
Meslek Serbest  22 
 Memur 16 
 Ögrenci 16 
 Isçi 11 
 Esnaf 10 
 Emekli 10 
 Çalismiyor 8 
 Akademisyen  7 
Egitim durumu  Lisansüstü  4 
 Lisans  34 
 Lise 34 
 Ortaokul 15 
 Ilkokul 13 
Gelir 500 milyondan az 45 
  500 milyon-1 milyar 40 
 1-1.5 milyar 7 
 1.5 milyardan fazla 4 
Ikamet  Isparta merkez 84 
 Isparta ilçeleri 9 
 Isparta köyü  
 Isparta disi 5 

Çizelge 4.14. Kent Halki Tarafindan Tercih Edilen Yesil Alanlar 

Yesil Alanin Ismi Seçilme Sayisi (Frekans) 
Tarihi Ayazma Parki 269 
Gölcük Tabiat Parki 232 
Gökçay Parki 219 
Milas Mesireligi 132 
Diger Alanlar (Egirdir, vs.) 72 
Yazili Kanyon Tabiat Parki 56 
Kirazlidere Mesireligi 51 
Kizildag Milli Parki 16 

Deneklerin bu alanlari tercih etme sebepleri Çizelge 4.15.’de siralanmistir. Denekler 

tarafindan seçilen bu alanlar, daha çok içinde bulundurduklari piknik yerleri ve 

ulasim kolayligindan dolayi tercih edilmektedir. 
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Çizelge 4.15. Kent Halki Tarafindan Tercih Edilen Alanlarin Tercih Edilme 
Sebepleri  

Yesil Alanlari Tercih Edilme Nedenleri Seçilme Sayisi (Frekans) 
Piknik alani 250 
Ulasim kolayligi 249 
Temiz ve bakimli olmasi 179 
Baska orman alaninin olmamasi 112 
Çocuk bahçesinin olmasi 71 
Restoran ve büfe bulunmasi 43 
Spor alanlari  37 
Diger özellikler 32 

Tercih edilen bu alanlara deneklerin büyük çogunlugu ayda bir (%39) yada on bes 

günde bir (%25) gelmektedir. Denekler bu alanlarda 1-6 saat arasinda zaman 

geçirmektedir. Deneklerin %7’lik kismi bu sorulari cevapsiz birakmistir (Sekil 4.9.). 

Tercih Edilen Alanlara Gitme 
Sikligi 

15%

27%
42%

10% 4% 2%

en az haftada bir onbes günde bir
ayda bir  üç ayda bir

alti ayda bir yilda bir

Tercih Edilen Alanlarda 
Geçirilen Zaman

2%

38%

50%

10%

1 saatten az 1-3 saat
3-6 saat 6 saatden fazla

 

Sekil 4.9.Kent Halki Tarafindan Tercih Edilen Alanlara Gitme Sikligi ve 

Zaman Geçirme Süreleri  

4.2.2.3. Kent Ormanciligi Ile Ilgili Bilgiler 

Deneklerin büyük bir kismi üniversite ve lise mezunu olmasina ragmen bunlarin 

%75’i kent ormanciligi kavrami hakkinda yeterli bilgiye sahip bulunmamaktadir. 

Deneklerin %25’i ise kent ormanciligi kavramini daha önce duydugunu belirtmistir. 

Kent ormanciligi kavramini daha önce duydugunu ifade eden grubun %19’u kent 

ormanciligi tanimini “kent içi ve yakin çevresindeki odunsu bitkilerin planlama, 

uygulama ve yönetim çalismalari” olarak tanimlamaktadir. Ormanlar deneklere 
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“dogal ortam, temiz hava ve dinlenme ve rahatlamayi” çagristirmaktadir (Çizelge 

4.16.). 

Çizelge 4.16. Kent Halkinda Ormanlarin Çagristirdigi Özellikler 

Özellikler Seçilme sayisi (Frekans) 
Dogal ortam 281 
Temiz hava 263 
Dinlenme ve rahatlama 245 
Piknik  108 
Peyzaj ve manzara 80 
Uyumluluk  73 
Rekreasyon  52 
Agaçlar 50 
Yaban hayvanlari 22 
Diger  13 

Deneklerin %79’u kent içinde Çizelge 4.17.’de gösterilen niteliklere sahip ormanlik 

alanlarin yer almasini istemektedirler. Denekler bu tür alanlarda en çok “çocuk oyun 

alanlari, piknik alanlari, su alanlari ve yürüyüs ve gezinti yollari” istemektedirler.  

Çizelge 4.17. Kent Halkina Göre Ormanlik Alanlarda Bulunmasi Gereken 
Özellikler  

Istenen Özellikler Seçilme Sayisi (Frekans) 
Çocuk oyun alanlari 197 
Piknik alanlari 172 
Su alanlari 143 
Yürüyüs ve gezinti yollari 130 
Oturma üniteleri 95 
Kosu parkurlari 83 
Spor tesisleri 73 
Dinlenme mekanlari 54 
Dogal hayvan yasamini koruma bölgeleri 30 
Dogal birakilmali 28 
Rekreatif amaçli sosyal tesisler 25 
Amfi tiyatro 19 
Hobi bahçeleri 14 
Bisiklet yolu 13 
Manzara seyir teraslari 10 
Deprem parki 2 

Deneklere göre agaçlarin insanlar ve çevre için olumlu yönleri Çizelge 4.18.’de 

verilmistir. Buna göre agaçlarin insanlar ve çevre için en çok üzerinde durulan 

olumlu yönleri “temiz hava, estetik deger ve olumlu psikolojik etki” dir.  
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Çizelge 4.18. Kent Halkina Göre Agaçlarin Insanlar ve Çevre Için Olumlu 
Yönleri 

Agaçlarin Olumlu Yönleri Seçilme Sayisi (Frekans) 
Temiz hava saglamasi 355 
Estetik deger saglamasi 123 
Olumlu psikolojik etki saglamasi 116 
Stresi azaltma 93 
Gürültüyü ve tozu absorbe etmesi 80 
Dinlenme imkani saglamak 50 
Gölgeleme etkisi 47 
Erozyonu önleme ve toprak koruma 43 
Hava kirliligini azaltmak 15 
Ekonomik fayda 14 
Hayvanlara yasama mekani olusturma 13 
Kent iklimini dengelemesi 10 
Doganin dengesini korumak 8 

Deneklere göre, kent içindeki agaçlarin en önemli islevleri “temiz hava. gölgeleme, 

görsel etki ve stresi azaltma” dir (Çizelge 4.19.). 

Çizelge 4.19. Kent Halkina Göre Agaçlarin Kent Içindeki Islevleri 

 

 

 

 

 

 

 

Denekler kent içindeki agaçlarin en çok “çiçek ve yaprak özellikleri ile gölgeleme  

etkisinden” hoslanmaktadir (Çizelge 4.20.). 

Denekler çevrelerinde (yollarda, parklarda, meydanlarda) ve mezarliklarda görmek 

istedikleri agaç türlerini Çizelge 4.21.’de belirtmislerdir. Buna göre denekler en çok 

“ihlamur, sögüt ve çam türlerini tercih etmektedirler.  

 

Islevler Seçilme sayisi (Frekans) 
Temiz hava saglama 272 
Gölgeleme 236 
Görsel etki 181 
Stres azaltma 146 
Gürültüyü engelleme 95 
Toprak koruma 93 
Meyve verme 35 
Yaban hayvanlari için yasama ortami 30 
Perde olusturma 23 
Hepsi  23 
Sinir olusturma 12 
Diger  3 
Fikrim yok 1 
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Çizelge 4.20. Kent Halkina Göre Agaçlarin Dikkat Çekici Özellikleri  

Özellikler Seçilme sayisi (Frekans) 
Çiçek ve yaprak özellikleri 261 
Gölgeleme etkisi 254 
Sonbahar renklenmesi 153 
Toprak koruma ve örtme 125 
Yaprak formu ve dokusu 97 
Meyve özelligi 72 
Bitki formu ve ölçüsü 65 
Fon olusturma 57 
Sinir ve perde olusturmasi 52 
Çizgisel özelligi 27 
Fikrim yok 10 

Çizelge 4.21. Kent Halkinin Kent Içindeki Yesil Alanlarda Agaç Türü Tercihleri  

Seçilme sayisi  

Agaç türü 
Yol, meydan, park Mezarlik Toplam 

Ihlamur Türleri 167 129 296 
Servi Türleri 19 202 221 
Çam Türleri 110 110 220 
Sögüt Türleri  154  33 187 
Yalanci Akasya  85  38 123 
Sedir Türleri 61 45 106 
Göknar Türleri 35 67 102 
Meyve agaçlari  36  48 84 
Ladin Türleri  30 54 84 
Ardiç türleri 19 60 79 
Disbudak Türleri 74 3 77 
Mazi Türleri 11 64 75 
Akçaagaç Türleri 64 8 72 
Çinar Türleri 53 15 68 
Kavak Türleri  25  43 68 
Mese Türleri 39 16 55 
Erguvan  48 4 52 
Katalpa 18 6 24 
Kokaragaç 8 11 19 
Oya agaci  28    
Kestane  25   
Hus Türleri 31   
Sari salkim 20   
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Deneklerin kent içinde yapilan agaçlandirmalarda gördükleri yanlisliklar Çizelge 

4.22’de belirtilmistir.  

Çizelge 4.22. Kent Halkinin Kentsel Agaç Uygulamalarinda Gördügü 
Eksiklikler ve Yanlisliklar 

Yapilan Yanlisliklar Seçilme Sayisi 
(Frekans) 

Yanlis yer seçimi (kaldirima dikilmesi, elektrik-telefon hatlari altina 
dikim, yol agaçlamalarinda yapilan yanlisliklar, küçük alanlara büyük 
agaç dikilmesi vb.) 

338 

Yanlis tür seçimi (alttan dallanan, etrafi kirleten, polen rahatsizligi 
veren, igne yaprakli, vb.) 

129 

Aralik- mesafenin dar olusu ve sik dikimler 90 
Fikrim yok  39 
Kök yayilis alani yetersizligi 33 
Hiçbir olumsuzluk yok 16 
Budama eksiklikleri 13 

Deneklerin %54’ü kent içindeki agaçlara dogru, yeterli bakim ve koruma 

yapilmadigini belirterek Çizelge 4.23.’de yapilan yanlisliklari ve eksiklikleri 

belirtmistir. 

Çizelge 4.23. Kent Halkinin Kentsel Agaçlara Yapilan Bakim Çalismalarinda  
Gördügü Eksiklikler ve Yanlisliklar  

Bakim ve koruma açisindan yapilan yanlisliklar ve eksiklikler Seçilme Sayisi 
(frekans) 

Zamansiz, yanlis ve fazla budamanin yapilmasi 127 
Yanlis zamanda sulama ve gübreleme yapilmasi 123 

Koruma önlemlerinin yetersizligi (hereklerin dikkatsiz ve yetersiz yapilmasi, 
izgaralarin dösenmemesi, ka feslerin yada parmakliklarin yapilmamasi vb,) 

64 

Agaç diplerinin temizlenmemesi ve çapalama yapilmamasi 16 
Yanlis tür ve yer seçimi 14 
Ilaçlama yapilmamasi 9 
Fikrim yok 8 
Hiçbir bakim yok  6 

Görülen yanlisliklar ve eksikliklerin giderilmesi ve kent içindeki agaçlarin daha 

saglikli olabilmeleri için deneklerin önerdikleri tavsiyeler Çizelge 4.24’de 

verilmistir. Görüldügü gibi bakim tedbirleri ve dikim isleri özenli ve dikkatli 

yapilirsa agaçlarin daha saglikli olacagi düsünülmektedir.  

Deneklerin %64’ü Isparta kentindeki yesil alanlari yeterli bulmamasina ragmen 

%28’i yeterli bulmus ve %8’si de bu konuda fikri olmadigini belirtmistir. Yesil 
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alanlarin yetersizligi kadar alanlarda bulunan agaç sayisi da deneklerin  %63’ü 

tarafindan yetersiz bulunmustur. Deneklerin kent içindeki kent agaçlarina verdikleri 

zarar sekilleri Çizelge 4.25.’de verilmistir.  

Çizelge 4.24. Kent Halkina Göre  Kent Agaçlarinin Daha Saglikli Olabilmesi 
Için Yapilmasi Gereken Çalismalar  
 

Kent agaçlarinin daha saglikli olabilmesi için yapilmasi gerekenler Seçilme Sayisi 
(Frekans) 

Bakim tedbirleri ve dikim isleri düzenli ve özenli  yapilmali (budama, 
sulama, gübreleme, ilaçlama vb.) 

397 

Koruma önlemleri alinmali (izgaralar dösenmeli, herekler baglanmali, 
demir yada ahsap parmakliklar yapilmali) 

151 

Insanlar egitilmeli 51 
Yeterli kök yayilis alani ve aralik-mesafe verilmeli 38 
Fikrim yok 30 
Uygun tür ve kaliteli fidan kullanilmali 8 
Uygun ve dogru yer seçimi yapilmali 6 
Teknik elemanlar çalisilmali 5 

Çizelge 4.25. Kent Halki Tarafindan Kent Agaçlarina Verilen Zararlar  

Agaçlara verilen zarar sekli % Degerleri 

Dallarin kirilmasi veya koparilmasi 60 

Kabuklarin kazilmasi veya soyulmasi 17 

Agaç diplerine çöp ve deterjanli su dökülmesi 16 

Agaç diplerinin asiri çignenmesi 3 

Agaçlarin üzerine esya asilmasi 2 

Diger zararlarla 2 

Deneklerin büyük bir çogunlugu bulunduklari yerden kent ormaninin uzakligini 

yaklasik 30 dakikalik yürüyüs mesafesinde yer almasini, yaklasik olarak 101-1000 

hektar büyüklükte olmasinin uygun olacagini düsünmektedirler. 
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Kent Ormani Mesafesi 

85%

12% 3%

0-30 dakika
31-60 dakika
61 dakiakadan fazla

Kent Ormani Büyüklügü

30%

65%

2%3%

0-100 ha 101-1000 ha
1001-2000 ha 2001 hadan fazla 

 

Sekil 4.10. Kent Halkinin, Kent Ormani Büyüklügü ve Mesafesi Hakkindaki 
Görüsleri 

4.2.3. Kent Ormanciligi Ile Ilgili Uzman ve Kent Insanlarina Yönelik Anket 

Sonuçlarinin Karsilastirilmasi 

Isparta kent ormanciligi kapsaminda, kent insanlari ve konu ile ilgili uzmanlarin 

anket sonuçlarina göre karsilastirilmasi su sekilde özetlenebilir; 

*Kent ormanciligi kavramini, uzmanlarin %85’i, kent insanlarinin %25’i  daha önce 

duyduklari belirtmistir. Bu kavrami duyanlarin büyük bir çogunlugu  kent 

ormanciligi kavraminin “kent içi ve yakin çevresindeki odunsu bitkilerin planlama, 

uygulama ve yönetim çalismalari” olarak yorumlamistir. Ancak uzmanlarin içinde 

kent ormanciliginin tam olarak anlasilmadigi veya yeterli düzeyde bilgiye sahip 

olmadigi anlasilmaktadir. Kent insani da bu konuyu bilmemesi veya duymamasina 

ragmen önemini anlayabilmekte, fikir yürütebilmekte ve yorum yapabilmektedir. 

*Uzmanlarin %79’u, halkin ise %64’ü kentteki yesil alanlari ye tersiz bulmakla 

birlikte alanlarda bulunan agaç sayisi da hem uzmanlarca (%70) hem de halk 

tarafindan (%63) yetersiz bulunmustur.  

*Uzmanlara ve halka göre agaçlarin insanlar ve çevre için en olumlu yönleri 

“agaçlarin gürültüyü ve tozu absorbe etmesi, estetik deger saglamasi, temiz hava 

saglamasi ve olumlu psikolojik etki saglamasi ve stresi azaltmasi” seklinde ifade 

etmistir.  
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*Uzmanlarin %60’i ve halkin %30’u agaçlarin olumsuz özelliklere sahip olduguna 

inanmakta ve bu olumsuzluklarin yanlis tür seçiminden ve yanlis yer seçiminden 

kaynaklanan olumsuzluklardan kaynaklandigini belirtmislerdir.  

*Uzman ve halktan olusan denekler kent içindeki agaçlardan “görsel etki, gölgeleme, 

temiz hava saglama, gürültüyü engelleme ve stresi azaltma” fonksiyonlarini 

beklemektedirler.  

*Uzmanlarin ve halkin parklarda, yollarda, meydanlarda ve mezarliklarda görmek 

istedikleri agaç türleri birbiriyle benzerlik göstermektedir ve en çok Toros Sediri, 

Kara Servi, Karaçam, Disbudak, Çinar gibi türlerin yer almasini istemektedirler.  

*Isparta kenti içinde yapilan yanlis uygulamalarin basinda, uzmanlar yanlis tür 

seçiminden, kent halkinin ise yanlis yer seçiminden kaynaklandigini söylemektedir. 

Çünkü kent halki genelde görsel yönden kendini rahatsiz eden veya kent yasamini 

zora sokabilecek görüntüleri yanlis olarak kabul etmektedir. Örnegin dar yaya 

yolunda ortasina agacin dikilerek yürüyüsünü engellemesi veya  elektrik–telefon 

hatlarinin altina agaç dikilmesi, gibi ifade etmektedir. Uzmanlar ise olaya daha 

teknik bakarak ekolojik ve amaca uygun yanlis tür seçiminin daha önemli oldugunu 

ortaya koymaktadir. 

*Uzmanlarin %80’i, halkin ise %54’ü kent içindeki agaçlara dogru, yeterli bakim ve 

koruma yapilmadigini belirterek yanlis çalismalari ve eksiklikleri “zamansiz, yanlis 

ve fazla budamanin yapilmasi” ve “yanlis zamanda sulama ve gübreleme yapilmasi” 

seklinde ifade etmislerdir. Uzmanlar ve halk gördükleri yanlisliklarin ve eksikliklerin 

giderilmesi ve kent içindeki agaçlarin daha saglikli olabilmeleri için “bakim 

tedbirleri ve dikim isleri düzenli ve özenli yapilmali” ve “koruma önlemleri 

(izgaralar dösenmeli, herekler baglanmali, demir yada ahsap parmakliklar 

yapilmali)” alinmali seklinde söylemektedirler. 

*Uzmanlarin %92’si, halkin da %79’u kent içinde bir kent ormani yer almasini 

istemektedirler. Uzmanlar bu tür alanlarda “yürüyüs ve kosu yolu, dogal hayvan 

yasamini koruma bölgeleri, rekreatif amaçli tesisler ve çocuk oyun alanlari”nin yer 

almasini isterken, kent halki ise “çocuk oyun alanlari, piknik alanlari, su alanlari ve 
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yürüyüs ve gezinti yollari”nin yer almasini istemektedir. Yapilan daha önceki 

çalismalarda (Ayasligil, 1998), insanlarin rekreasyon alanlarinda piknik alani, çocuk 

bahçesi, spor alanlarinin yer almasini istemektedirler.  

*Uzmanlarin ve halkin büyük bir kismi bulunduk lari yerden kent ormaninin 

uzakligini yaklasik 30 dakikalik yürüyüs mesafesinde yer almasini ve yaklasik olarak 

101-1000 ha büyüklükte olmasini istemektedirler.  

*Kent insani rekreasyon amaci için kullanacagi alanlarda piknik yerlerin bulunmasini 

ve ulasimin kolay olmasini istemektedir. Yapilan daha önceki çalismalarda (Akten, 

2000, Gül vd., 2002), insanlarin rekreasyon için yakin alanlari tercih ettikleri 

görülmektedir. Kent insani rekreasyonel faaliyetlerde bulunmak için alanlara ayda 

bir yada on bes günde bir gelmektedir.  
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5. SONUÇ ve ÖNERILER 

Kentsel alanlarda agaç materyalinin kullanimi, çok eskiden beri devam eden bir 

uygulamadir. Özellikle kentsel agaçlarin ve kent ormanlarinin kentsel mekana ve 

kentsel insanina saglamis oldugu yararlarin ve katkilarin önem kazanmasi ve bilincin 

giderek artmasi sonucu kent ormanciligi kavrami gündeme gelmistir. Gelismis 

ülkelerde kent ormanciligi, 1960 yillarinda ortaya çikmasina ragmen, ülkemizde 

ancak 1980 yillarindan itibaren gündeme gelmistir. Ancak ülkemizde bu kavramin 

yasal ve bilimsel tanimi ve içerigi konusunda henüz bir uzlasma saglanmis degildir. 

Bu nedenle, ülkemiz kosullarinda öncelikle kent ormanciligi kavraminin, içerigini ve 

çalisma alanlarinin çerçevesini belirlemek, önemini anlatmak ve yasama geçirmek 

büyük önem tasiyacaktir.  

Ülkemizde kentsel alanlarda agaç materyalinin kullanimi, günümüze kadar kentsel 

açik yesil alan sistemleri içinde yer almistir. Ancak günümüzde kentsel alanda çok 

yaygin bir sekilde kullanilan agaç materyalinin, kentsel mekanla iliskilendirilmeden, 

gelecekte alacagi estetik ve islevsel katkilar düsünülmeden planli ve bilinçli bir 

sekilde kullanilmadigi ve yönetilemedigi görülmektedir. Geçmiste yapilan bu tür 

uygulamalarin estetik ve islevsel yöndeki eksiklikleri ve olumsuzluklari günümüzde 

daha fazla göze çarpmaktadir.  

Bu çalismada, kent ormanciligi kavrami çerçevesinde, Isparta kent içi ve çevresinde 

günümüze kadar gerçeklestirilen kent agaçlari ile ilgili çalismalar irdelenerek elde 

edilen bulgular çerçevesinde asagidaki sonuçlara ulasildi;  

Isparta kent ölçeginde, geçmiste farkli amaçlarla ve farkli alanlarda kullanilan kent 

agaçlarinin planlama ve tasarim asamasinda projelendirilmedigi estetik ve islevsel 

katkilar dikkate alinmadan alana tesis edildigi anlasilmaktadir. Isparta kent içinde 

geçmiste yapilan yanlisliklar; ekolojik ve amaca uygun olmayan agaç tür seçimi 

yapilmasi, bitkisel tasarim kriter ve ilkelerine göre agaçlarin bireysel özelliklerinin 

dikkate alinmamasi, agaç-mekan iliskisi dikkate alinmadan konumlandirilmasi, agaç 

bakim çalismalarinin zamaninda ve teknigine uygun yapilmamasi, agaçlarin 

konumlandirilmasinda kök yayilis alani için çok yetersiz bir alan birakilmasi, gibi 

özetlenebilir. Ayrica kent insaninin dogrudan veya dolayli olarak kentsel agaçlara 
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vermis olduklari zararlar ve dogal olaylardan kaynaklanan zararlarda eklenince 

yukarida özetlenen yanlis ve eksik yapilan çalismalara paralel olarak kent agaçlarinin 

büyük sorunlarla bas basa kaldigi ve genelde olumsuz bir tablo olusturdugu 

görülmektedir.  

Isparta kent içi ve çevresinde, geçmiste yapilan çalismalarin bir yansimasi olarak 

olumsuz bir tablo çikmasina ragmen son yillarda yapilan çalismalarin daha isabetli 

oldugu söylenebilir. Özellikle agaç tür seçimi yönünden igne yaprakli yerine çok 

sayida genis yaprakli agaç türlerinin tesis edilmesi örnek olarak verilebilir. 

Kullanilan agaç fidanlarinin küçük boylu degil, büyük boylu fidan kullanimi da 

önemli bir ayrintidir. Ayrica bakim çalismalari da teknigine uygun yapildigi 

söylenebilir.  

Bu çalisma kapsaminda, kent halkina ve konu uzmanlarina yapilan anketlerden elde 

edilen sonuçlar su sekilde özetlenebilir; 

*Kent ormanciligi kavramini uzmanlarin %85’i, kent halkinin %25’inin daha önce 

duydugunu belirtmektedir. Ancak duyanlarinda, kavramin içerigi ve çalisma 

alanlarini ve çerçevesini tam olarak algilanmadigi görülmektedir. Bununla birlikte, 

agaçlarin insan ve kent çevresi için önemli oldugunu ve özellikle agaçlarin gürültüyü 

ve tozu absorbe etmesi, estetik deger saglamasi, temiz hava saglamasi ve olumlu 

psikolojik etki saglamasi, stresi azaltmasi” seklinde olumlu yönleri oldugunu ifade 

etmektedir. Her iki grubunda agaçlardan beklenen temel amaçlar birbirine benzerlik 

göstermektedir. Isparta kent içindeki agaç sayisinin, uzman (%70) ve kent halkinin 

(%63) büyük bir çogunlugu tarafindan yetersiz görülmektedir. Her iki grupta kent 

içinde görmek istedikleri agaç türleri birbiriyle benzerlik gösterirken özellikle Toros 

Sediri, Adi Servi, Karaçam, Disbudak, Çinar gibi bilinen agaç türlerini tercih 

etmektedirler. Isparta kenti içinde yapilan yanlis uygulamalarin basinda, uzmanlar 

yanlis tür seçimi derken, kent halki ise yanlis yer seçimi oldugunu söylemektedir. 

Uzman (%80) ve kent halkinin (%54) büyük bir çogunlugu kent içindeki agaçlara 

dogru, yeterli bakim ve koruma yapilmadigini belirterek yanlis çalismalari ve 

eksiklikleri “zamansiz, yanlis ve fazla budamanin yapilmasi” ve “yanlis zamanda 

sulama ve gübreleme yapilmasi” seklinde belirtmektedir. 



 133 

Uzman (%92) ve kent halki (%79), kent içinde veya merkeze yakin (en fazla 30 

dakikalik yürüyüs mesafesinde) bir kent ormani olmasini istemektedirler. Kent 

ormaninda, genelde yürüyüs ve kosu yollari, piknik alanlari, dogal hayvan yasam 

alanlari, rekreatif amaçli tesisler ve çocuk oyun alanlarinin yer almasini 

istemektedirler. 

Sonuç olarak, Isparta kent ölçeginde kent ormanciligi çalismalarinda pek çok 

olumsuzluklarla karsilasilmaktadir. Bu olumsuzluklarin en aza indirgenmesi için 

baslangiçta Isparta kent ormanciligi çalismalarini kentsel asik-yesil alan sistemleri 

kapsaminda kentsel peyzaj planlama ilke ve prensiplerine göre ele alinmalidir. 

Kentsel agaçlarin, kentin en önemli dogal elementi oldugunu ve uzun yillar kentsel 

mekanlarla birlikte yasayabilecegi düsünülmelidir. Bu nedenle kentin imar planlari 

içinde açik yesil alanlarla birlikte dikkate alinmasi gereken önemli bir ayrintidir.  

Günümüzde kent mücavir sinirlari içindeki kamunun kullanimina açik tüm açik yesil 

alanlarin planlanmasi ve yönetimi, Belediye yönetimi içindeki Park ve Bahçeler 

Müdürlügü birimi tarafindan yürütülmektedir. Ancak belediye yönetiminin temel 

hizmet alanlarindan biri olan kentsel açik yesil alanlar özellikle kentsel agaçlar ve 

kent ormanlarinin planlanmasi ve yönetimi profesyonelce ele alinmasi gereken 

teknik konulardir. Kentsel mekanlarin konumu ve amaçlarinin farklilik göstermesi 

nedeniyle yapilacak yapisal ve bitkisel tasarim çalismalari da farklilik gösterecektir. 

Bu birimin, mevcut yasal, yönetsel ve örgütsel yapisi bugünün sorunlarini 

çözebilecek durumda degildir. Bu nedenle Belediye yönetiminin, açik yesil alanlar 

sistemi ana birimi içinde fonksiyonlarina veya özelliklerine göre alt birimler 

olusturulmalidir.  Bu nedenle bu birimlerdeki teknik eleman ve personelin nitelik ve 

nicelikleri yeterli düzeye getirilmesi gerekmektedir. Özellikle Orman Mühendisi ve 

Peyzaj Mimari veya Plancisinin islendirilmesi zorunludur. Ayrica yeterli parasal 

kaynak ta saglanmalidir. Belediyeye ait bu sorumlu birim, Isparta kent içi ve 

çevresinde yapilacak tüm agaçlama ve agaçlandirma çalismalari içinde bir 

koordinasyon ve kontrol merkezi konumunda olmalidir.  

Açik yesil alanlarla ile ilgili resmi kurum ve kuruluslardan, üniversiteden, 

vakiflardan, sivil toplum örgütlerinden, gönüllü kuruluslarindan, halk 
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temsilcilerinden katilacak üyelerin olusturacagi bir komisyonda, günün kosullarina 

ve rant politikasina göre degismeyecek, gelecege yönelik açik yesil alanlarla ilgili 

bilimsel, teknik ve yönetsel kararlar ve stratejiler belirlenmelidir. Bu kararlar 

çerçevesinde, sorumlu birim kentsel agaç ve kent ormani yönetim planlarini da 

gerçeklestirmek durumundadir. Bunu gerçeklestirirken estetik-islevsel-ekolojik- ve 

ekonomik temel ilkeler dikkate alinmalidir. Ayrica kent ormanciligi çalismalarinda 

amaca uygun dogru agaç türünü, dogru yerde ve dogru zamanda dikilmesi, temel bir 

yaklasim ola rak dikkate alinmalidir.  

Kent ormanciligi çalismalarinda, mutlaka kent insaninin istek ve ihtiyaçlari da 

düsünülmelidir. Kent insanlarina yesil alanlarin ve agaçlarin önemini anlatmaya 

yönelik özellikle çocuklara ve gençlere bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinlikleri 

gerçeklestirilmelidir. Bunun için yazili ve görsel medya araçlari da yaygin bir sekilde 

kullanilmalidir.  
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8. EKLER 
 
EK 1 

KENT ORMANCILIGI AÇISINDAN  
ISPARTA KENT INSANININ YAKLASIMLARININ BELIRLENMESINE  

YÖNELIK 
ANKET UYGULAMASI 

 
1. CINSIYETINIZ   Erkek  Bayan  
2. YASINIZ     20 den küçük  21-40  41-60   61 dan fazla 
3. ÖGRENIM DURUMUNUZ  Ilkokul  Ortaokul Lise  Üniversite Lisansüstü 

Diger 
4. MESLEGINIZ Akademisyen  Isçi Esnaf Ögrenci Serbest Emekli 

Memur  Çalismiyor 
5. AYLIK ORT. GELIRINIZ  500m den az  501-1 milyar 1-1.5 milyar 1.5 

milyardan fazla 
6. IKAMET YERINIZ Isparta(Merkez) Isparta Ilçeleri Isparta Köyleri Isparta Disi 
7. YASADIGINIZ MEKANA YAKIN BIR YESIL ALAN VAR MI? Var Yok 
8. VARSA NE TÜR BIR YES IL ALAN VAR?.................... .................... ...................... 
9. ISPARTA KENTINDE SIZCE MEVCUT YESIL ALANLAR YETERLI MI?   

Yeterli  Yetersiz Fikrim yok 
10. AGAÇLARIN INSANLAR VE ÇEVRE IÇIN OLUMLU YÖNLERI NELERDIR? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

11. KENT IÇINDEKI AGAÇLARIN SIZCE OLUMSUZ YÖNLERI VAR MI?  Evet 
Hayir Fikrim yok(……………………………………………………………………) 

12. SIZCE KENT IÇINDEKI AGAÇLAR HANGI AMACA HIZMET ETMELIDIR? (ilk 3 
tanesi  

Gölgeleme Görsel etki Toprak koruma Meyve verme Sinir olusturma 
Perde olusturmasi  Yaban hayvanlari için yasama ortami Temiz hava saglamasi 

Gürültüyü engelleme Stres azaltma Hepsi Diger Fikrim yok 
13. KENT IÇINDEKI AGAÇLARDA EN ÇOK HOSUNUZA GIDEN 3 ÖZELLIK 

HANGISIDIR? 
Çiçek ve yaprak özellikleri Gölgeleme etkisi Sinir ve perde olusturmasi Bitki formu 

ve ölçüsü Fon olusturma  Yaprak formu ve dokusu Toprak koruma ve örtme  Sonbahar 
renklenmesi Çizgisel özelligi Meyve özelligi Fikrim yok 
14. ORMANLAR SIZDE NEYI ÇAGRISTIRIR?  (Ilk 3 Tanesi Sirayla)   

Dogal ortam Dinlenme ve rahatlama Uyumluluk Temiz hava Piknik Yaban 
hayvanlari Agaçlar Rekreasyon Peyzaj veya Manzara Diger 
15. KENT ORMANCILIGI KAVRAMINI DAHA ÖNCE DUYDUNUZ MU ?    

Evet  Hayir Fikrim yok 
16. EVET ISE KENT ORMANCILIGI KAVRAMINI KISACA TARIF EDEBILIR 

MISINIZ? 
Kent ormani Park ve bahçe düzenlenmesi Piknik alani Agaçlandirma çalismalari 

Kent içi ve yakin çevresindeki odunsu bitkilerin planlama, uygulama ve yönetim çalismalari 
Çimlendirme  Fikrim yok 
17. KENT IÇINDE ORMANLIK ALANLAR YER ALMALI MI?  Evet Hayir 

Fikrim yok 
18. BU TÜR ALANLARDA NELERIN OLMASIN 

ISTERSINIZ? ........................................ ............................................................................. 
19. KENT ORMANLARININ KENT MERKEZINE NE KADAR UZAKLIKTA 

OLMASINI ISTERSINIZ? 0-30 dakika  31-60 dakika  61 dakikadan fazla  
20. KENT ORMANLARININ BÜYÜKLÜGÜNÜN NE KADAR OLMASINI 

ISTERSINIZ?  
0-100ha 101-1000ha 1001-2000ha 2001 hektardan fazla  

21. BOS ZAMANLARINIZDA PARK YADA ORMANLARA GIDER MISINIZ? 
Evet Hayir Fikrim yok 
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22. ISPARTADAKI HANGI ALANLARI TERCIH EDERSINIZ ? (Ilk 3 Tanesi Sirayla) 
Ayazma Parki Gökçay Parki Gölcük Tabiat Parki Milas Mesireligi  Kirazlidere 

Mesireligi  Kizildag milli parki Yazili kanyon tabiat parki Digerleri ................. 
23.  TERCIH ETME SEBEPLERINIZ NELERDIR? (Ilk 3 Tanesi Sirayla) 

Ulasim kolayligi  Piknik alanlarinin olmasi Çesitli rekreasyon faaliyetleri Çocuk 
bahçesi Spor alanlari Restoran ve büfe olmasi Temiz ve bakimli olmasi Baska orman 
alaninin olmamasi Diger  
24. TERCIH ETTIGINIZ BU ALANA NE KADAR SIKLIKTA GIDERSINIZ?  

En az haftada bir On bes günde bir Ayda bir Üç ayda bir Alti ayda bir Yilda bir 
25. TERCIH ETTIGINIZ BU ALANDA NE KADAR ZAMAN GEÇIRIRSINIZ? 

1 saatten az  1-3 saat 3-6 saat  6 saatten fazla   
26. SIZCE ISPARTA KENT IÇI YESIL ALANLARINDAKI MEVCUT AGAÇLAR  

SAYISAL OLARAK YETERLI MI? 
Yeterli  Yetersiz Fikrim yok 

27. ÇEVRENIZDEKI YOLLARDA, PARKLARDA, MEYDANLARDA VE SEHIR 
MERKEZINDE HANGI AGAÇ TÜRLERINI GÖRMEK ISTERSINIZ?(EN AZ 3 
AGAÇ TÜRÜ)………………………………………………………………………………. 

28. MEZARLIKLARDA SIZCE NE TÜR AGAÇLAR KULLANILMALI?(EN AZ 3 
AGAÇ TÜRÜ)………………………………………………………………………………. 

29. ISPARTA KENTI IÇINDE  YAPILAN AGAÇLAMALARDA YADA VAR OLAN 
AGAÇLARDA YAPILAN  YANLISLIKLAR YADA  OLUMSUZLUKLAR 
NELERDIR? .... ..........................................................................................................................
......................................................................................................... ............................................ 

30.  SIZCE ISPARTA’DA INSANLAR KENT IÇINDEKI AGAÇLARA EN ÇOK  NASIL 
ZARAR VERIYOR ?  

Dallarin kirilmasi veya koparilmasi Kabuklarin kazilmasi veya soyulmasi Yanlis budama 
Agaç diplerine çöp ve deterjanli su dökülmesi Agaçlarin üzerine esya asilmasi Agaç 

diplerinin asiri çignenmesi Diger 
31. SIZCE ISPARTA KENTI IÇINDEKI AGAÇLARA DOGRU ve YETERLI BAKIM ve 

KORUMA YAPILIYOR MU? Evet   Hayir Fikrim yok 
32. HAYIR ISE GÖRDÜGÜNÜZ EKSIKLIKLER ve YANLISLIKLAR NELERDIR? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
33. SIZCE ISPARTA KENT IÇINDEKI AGAÇLARIN DAHA SAGLIKLI 

OLABILMELERI IÇIN NELER YAPILMALI? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
34. ANKETTE GEÇEN KONULARLA ILGILI OLARAK IS PARTA BELEDIYESINDEN 

BEKLENTILERINIZ NELERDIR?.................................................................... .................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
35. ANKETTEKI KONULARLA ILGILI SÖYLEMEK ISTEDIGINIZ DÜSÜNCE YADA 

ÖNERILERINIZ …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.D.Ü ORMAN MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜNDE YÜKSEK LISANS TEZI IÇIN 
HAZIRLANAN BU ANKETE KATILIMINIZDAN DOLAYI TESEKKÜR EDERIZ. 
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EK-2 
KENT ORMANCILIGI AÇISINDAN  

UZMANLARIN YAKLASIMLARININ BELIRLENMESINE YÖNELIK 
ANKET UYGULAMASI 

 
1. CINSIYETINIZ   Erkek  Bayan  
2. YASINIZ     20 den küçük  21-40  41-60  61 dan fazla 
3. ÖGRENIM DURUMUNUZ  Ilkokul  Ortaokul Lise  Üniversite Lisansüstü 

Diger 
4. MESLEGINIZ(BRANS)…………………………..……………..……………………… 
5. AYLIK ORT. GELIRINIZ 500mden az  501-1milyar 1-1.5milyar 1.5milyardan 

fazla 
6. IKAMET YERINIZ Isparta(Merkez) Isparta Ilçeleri Isparta Köyleri  Isparta Disi 
7. ISPARTA KENTINDE SIZCE MEVCUT YESIL ALANLAR YETERLI MI?   

Yeterli  Yetersiz Fikrim yok 
8. KENT ORMANCILIGI KAVRAMINI DAHA ÖNCE DUYDUNUZ MU ?    

Evet  Hayir  
9. EVET ISE KENT ORMANCILIGI KAVRAMINI KISACA TARIF EDEBILIR  

MISINIZ?.................... .................... ............................................................ .............................. . 
……………………………………………………………………………………………………… 
10. KENT ORMANINI TARIF 

EDEBILIRMISINIZ?................................................................................. ............................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
11. SIZCE AGAÇLARIN INSANLAR VE ÇEVRE IÇIN OLUMLU YÖNLERI 

NELERDIR? .......... ................................................................................ .................................. 
…………………………………………………………………………………………………. 

12. KENT IÇINDEKI AGAÇLARIN SIZCE OLUMSUZ YÖNLERI VAR MI?  Evet   
Hayir Fikrim yok (Varsa 

açiklayiniz)…………………………………………………………………………………… 
13. SIZCE KENT IÇINDEKI AGAÇLAR HANGI AMACA HIZMET ETMELIDIR?  

 Gölgeleme Toprak koruma Görsel etki Meyve verme Sinir olusturma Perde 
olusturma  Yaban hayvanlari için yasama ortami saglama Temiz hava saglama Gürültüyü 
engelleme Stres azaltma Hepsi Diger Fikrim yok 
14. SIZCE ISPARTA KENT IÇI YESIL ALANLARINDAKI MEVCUT AGAÇLAR 

SAYISAL OLARAK YETERLI MI?    Yeterli  Yetersiz Fikrim yok 
15. SEHIR MERKEZI VE MEYDANLARDA KULLANILAN AGAÇ TÜRLERI SIZCE 

UYGUN MU?  Uygun Uygun degil(…………………………………………………..) 
16. YOL KENARI VE REFÜJLERDE SIZCE HANGI AGAÇ TÜRLERI 

KULLANILMALI? (EN AZ 5 AGAÇ TÜRÜ)……………………………………………. 
17. PARKLARDA SIZCE HANGI AGAÇ TÜRLERI KULLANILMALI?  (EN AZ 5 

AGAÇ TÜRÜ)……………………………………………………………………………….. 
18. MEZARLIKLARDA SIZCE HANGI AGAÇ TÜRLERI KULLANILMALI?(EN AZ 5 

AGAÇ TÜRÜ)……………….………………………………………………………………. 
19. SIZCE KENT IÇINDEKI AGAÇLARA DOGRU ve YETERLI BAKIM ve KORUMA 

YAPILIYOR MU? Evet  Hayir Fikrim yok 
20. HAYIR ISE GÖRDÜGÜNÜZ EKSIKLIKLER ve YANLISLIKLAR NELERDIR? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
21. SIZCE KENT IÇINDEKI AGAÇLARIN DAHA SAGLIKLI OLABILMELERI IÇIN 

NELER YAPILMALI? .................... .................... ...................................................... ............... 
22. KENT IÇINDE ORMANLIK ALANLAR YER ALMALI MI?  Evet   Hayir 

Fikrim yok 
23. BU TÜR ALANLARDA NELERIN OLMASINI 

ISTERSINIZ?................................................................................................... 
24. KENT ORMANLARININ KENT MERKEZINE NE KADAR UZAKLIKTA 

OLMASINI ISTERSINIZ? 0-30 dakika  31-60 dakika 61 dakikadan fazla  



 146 

25. KENT ORMANLARININ BÜYÜKLÜGÜNÜN NE KADAR OLMASINI 
ISTERSINIZ?  

0-100ha 101-1000ha 1001-2000ha 2001 hektardan fazla  
 
26. ANKETTEKI KONULARLA ILGILI SÖYLEMEK ISTEDIGINIZ DÜSÜNÇE YADA 

ÖNERILERINIZ  
………………………………………………………………………………………………… 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S.D.Ü ORMAN MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜNDE YÜKSEK LISANS TEZI 
IÇIN HAZIRLANAN BU ANKETE KATILIMINIZDAN DOLAYI  

TESEKKÜR EDERIZ. 
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EK-3: ISPARTA KENT MERKEZINDEKI HAVA KIRLILIGI ÖLÇÜM DEGERLERI (Anonim, 2004) 

EKIM KASIM ARALIK OCAK SUBAT MART ORTALAMA  
KIS DÖNEMI 

SO2 PM SO2 PM SO2 PM SO2 PM SO2 PM SO2 PM SO2 PM 

1990-1991 29 21 80 59 146 115 152 98 121 61 94 55 104 68 
1991-1992 40 25 89 78 190 149 202 175 149 110 131 72 134 102 
1992-1993 62 50 124 60 157 75 270 130 155 64 103 64 145 74 
1993-1994 39 21 137 61 201 85 186 70 165 67 152 53 147 60 
1994-1995 63 29 90 43 170 83 167 78 117 41 82 30 115 51 
1995-1996 - - 200 76 199 53 236 90 125 58 89 34 170 62 
1996-1997 40 25 150 70 179 61 240 102 206 87 94 37 152 64 
1997-1998 97 35 115 77 115 55 161 93 72 40 105 45 111 58 
1998-1999 71 23 115 77 362 134 404 115 357 81 - 79 262 85 
1999-2000 28 65 153 83 134 126 131 130 97 94 82 75 104 96 
2000-2001 46 62 155 110 187 101 185 123 147 - 96 68 136 93 
2001-2002 33 53 112 79 129 71 195 - 144 - 70 86 114 72 
2002-2003 36 66 203 100 279 168 181 107 90 90 111 105 150 106 
2003-2004 28 68 106 114 128 159 128 152 118 135     
ORTALAMA 47 42 131 78 184 103 202 112       

SO2 (µg / m3), PM (µg / m3) 
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EK-4: ISPARTA KENTI 1995-2001 YILLARI ARASINDAKI GÜRÜLTÜ 

KIRLILIGI ÖLÇÜM DEGERLERI (Anonim, 2004) 

Yillik ortalama gürültü kirliligi ölçüm degerleri  (dB) Ölçüm Yapilan Yerler 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Özkanlar kavsagi 69 68 71 70 70 70 70 

Belediye kavsagi 67 68 69 69 69 69 69 

Otel Isparta önü 78 79 71 68 69 63 69 

Milli egitim kavsagi 65 65 69 67 68 68 68 

Stadyum kavsagi 65 65 67 65 67 67 67 

Maliye kavsagi 64 64 65 63 66 67 67 

Çarsi polis karakolu önü 69 70 69 67 69 68 69 

Hastaneler kavsagi 67 68 67 67 67 67 67 

Hal üstü kavsagi 64 65 6 66 68 67 68 

Hacilar çesmesi 64 64 65 64 66 66 66 

Sigorta hastanesi önü 67 67 68 67 67 67 67 

Anadolu mah.-Sanayi yani 61 60 63 64 66 66 66 

Eski sanayi-Bahçelievler 69 69 69 68 69 69 68 

Yeni sanayi 69 69 67 65 6 66 66 

Mimar Sinan caddesi 69 69 70 70 70 68 69 

Tuhafiyeciler sitesi 68 68 66 64 65 66 67 

Cumhuriyet caddesi 67 67 67 66 67 67 67 

Hastane caddesi  67 67 67 67 67 67 67 

Kunduracilar sitesi 57 58 63 63 65 65 67 

Halk pazari 65 65 66 66 67 66 67 

Gülistan –Hizirbey mah. 46 47 49 52 52 52 53 

Halikent  52 53 52 54 55 54 54 

Fatih –Zafer mah. 46 46 49 51 52 52 52 

Gülcü-Karakavak mah. 49 49 48 50 51 51 52 

Doganci-Dere mah. 48 48 49 51 51 51 52 

Çünür mah. 45 47 50 53 55 54 55 
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EK-5: ISPARTA KENTI 2000 YILI NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI (Anonim, 

2004). 

Merkez Mahalleleri Nüfus Toplami  Merkez Mahalleleri Nüfus Toplami  

Anadolu 5527 Istiklal 4701 

Ayazmana 2326 Karaagaç 4983 

Baglar 7742 Keçeci 1458 

Bahçelievler 6302 Kepeci 2695 

Binbirevler 2130 Kurtulus 801 

Çelebiler 1019 Kutlubey 578 

Çünür 1862 Mehmet Tönge 1972 

Davraz 7418 Modernevler 2657 

Dere 1350 Muzaffer Türkes 4746 

Doganci 1849 Pirimehmet 1326 

Emre 3434 Sanayi 1271 

Fatih 6287 Sermet 1605 

Gazikemal 1237 Sidre 931 

Gülcü 2618 Sülübey 1375 

Gülevler 1560 Turan 2523 

Gülistan 4003 Vatan 2187 

Halikent  7457 Yayla 10532 

Halifesultan 4273 Yedisehitler 971 

Hizirbey 5345 Yenice 4432 

Hisar 1806 Zafer 2248 

Iskender 1054 Isikkent  1483 

Batikent 1500 Özel Bölgeler 16817 

Genel Toplam 150386 
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EK-6 ISPARTA KENTI MAHALLELERI YESIL ALAN DAGILIMLARI 

(Anonim, 2004) 

 
Mahalle Ismi Park Sayisi 

Çocuk Oyun 
Alani 

 
Spor Alani 

Anadolu 1 1 - 
Ayazma 1 1 1 
Baglar - 2 - 
Bahçelievler 1 2 - 
Binbirevler 1 1 - 
Çelebiler - 1 - 
Çünür 2(biri mesirelik) 2 - 
Davraz 4 4 - 
Dere 3(ikisi mesirelik) - 1 
Doganci - 2 - 
Emre 2(birisi mesirelik) 2 - 
Fatih 3 2 2 
Gazikemal 1 2 - 
Gülcü - - 1 
Gülevler 1 1 - 
Gülistan 3 2 - 
Halikent 2 2 2 
Halife Sultan - - - 
Hizirbey - 3 - 
Hisar - 1 - 
Iskender - 1 - 
Istiklal - 1 - 
Karaagaç - 1 - 
Keçeci - - - 
Kepeci - - - 
Kurtulus - 1 - 
Kutlubey - - - 
Mehmet Tönge 1 3 2 
Modernevler - 1 - 
Pirimehmet - 1 - 
Sanayi 1 1 - 
Sermet - 1 - 
Sidre 1(mesirelik) 1 - 
Sülübey 1 1 1 
Turan - 1 - 
Vatan - 2 1 
Yayla - - - 
Yedisehitler 3 3 1 
Yenice 1 1 - 
Zafer - 2 - 
Muzaffer Türkes 1 2 - 
Isikkent 1 1 - 
Batikent 1 1 1 
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EK-7: ISPARTA KENTI ÇEVRESINDE PROJELENDIRILMIS 

SAHALAR (Anonim, 2003) 

PROJE ADI TESIS AMACI 
TESIS MIKTARI 

(Ha) 

Davras Agaçlandirma 
Uygulama Projesi 

Endüstriyel Agaçlandirma 
& Yesil Kusak 6228 

Dari Dere-Milasin Dere Erozyon 
Kontrolü Uygulama Projesi Erozyon Kontrolü & Yesil Kusak 747 

Davras Sar Deresi Erozyon Kontrolü 
Uygulama Projesi  

Erozyon Kontrolü & Yesil Kusak 1172 

Gök Dere – Kükürt Deresi Erozyon 
Kontrolü Uygulama Projesi Erozyon Kontrolü & Yesil Kusak 1000 

Sehir Dereleri Erozyon Kontrolü 
Uygulama Projesi Erozyon Kontrolü & Yesil Kusak 3300 

Davras – Milas Erozyon Kontrolü 
Uygulama Projesi Erozyon Kontrolü & Yesil Kusak 150 

Davras – Sav ( Kuru Dere ) Erozyon 
Kontrolü Uygulama Projesi Erozyon Kontrolü & Yesil Kusak  Sosyal baski nedeni ile 

çalisma yapilamamistir. 

Direkli Erozyon Kontrolü Uygulama 
Projesi Erozyon Kontrolü & Yesil Kusak 150 

TOPLAM 12747 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


