


AĞAÇLANDIRMADA TÜR SEÇİMİ, 
BAKIM VE BUDAMA 

• Ahmet DEMİRTAŞ 

• Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma 
Derneği Yönetim kurulu  

• Orman Mühendisi 

• 1974 İ.Ü. Orman Fakültesi 

• Tel: 5058032559     

• E-posta:porsugum@yahoo.com  



Çandır-badem, karaçam 



Hasanoğlan- karaçam, sarıçam 



Beynam-sedir 



Kahramanmaraş 



ODTÜ Ormanı -atkestanesi 



Elmadağ-sedir 



Çubuk- meyve bahçesi 



Yunak- kokarağaç 





Neden Ağaçlandırma Yapılır? 

• A) Yakacak odun, yapacak kereste üretimi için 
• B) Orman oluşturmak 
• C) Toprağı korumak, erozyonu önlemek 
• D) Rüzgarın hızını kesmek, su tutmak vb. 
• E) Güneşin etkilerini azaltıp daha uygun bir 

yaşama ortamı oluşturmak 
• F) Güzellik sağlamak 
• G) Meyve üretmek 
• H) Karbon piyasası için 
• I) Deneme yapmak 

 



Nerelerde Ağaçlandırma Yapılır 

• 1- Daha önce ağaçlı olan ve sonradan ağaçları 
yok edilen yerleri yeniden ağaçlandırmak 

• 2- Daha önce ağaçsız olan yerleri ağaçlandırmak 

• 3- Ağaçlı olan ama yetersiz olduğundan veya 
beğenilmeyen  yerleri ağaçlandırmak 

• 4- Günümüzde orman sayılan yerlerde 
ağaçlandırma yapmak 

• 5- Kentiçi alanlarda 



Boyabat- erozyon önleme 



Çubuk- ? 



Çamkoru- deneme 



Nallıhan- enerji ormanı 



Elmadağ-kokarağaç 



ODTÜ(Atatürk Ormanı) 



Eymir Gölü 





Ilgın 



Meşe- yaprak üretimi 



Karaca arboretumu 



Yenimehmetli-Kırsal Çevre 



Ağaçlandırmada Tür Seçimi 

• Tür Seçimi:  

• i)Ağaçlandırma amacının belirlenmiş olmasına 

• ii) Ekolojik koşullara 

• iii) Türlerin biyolojik niteliklerine 

• ıvi) Teknik bilgi ve ekonomik olanaklara 

• vi) Toprak yapısı, su durumu, yükselti ve 
topoğrafik yapı 

• vıi) Var olan bitki örtüsü/ekosistem  





Orman oluşturmak amacıyla yapılan 
ağaçlandırmada 

• Odun veya meyve çiçek vb. ürün almak, 
• Ormanın yangına, hastalıklara, fırtınaya karşı 

direncini artırmak, 
• Fauna(hayvanlar) için barınma ve beslenme 

ortamını artırmak, 
• İnsanlar için dinlenme ve spor vb. 
• Bazı türleri denemek amacıyla 
• Var olan ormanın yapısına yabancı türleri değil o 

yerin doğal türlerini seçerek 
•    







Malazgirt Bulvarı(Odtü Ormanı) 



Konya- kent ormanı  



Hacıbektaş-özel ağaçlandırma 



Hasanoğlan-ceviz 



Özel ağaçlandırma  



Kurtboğazı – baraj ağaçlandırma 



Özel ağaçlandırma 



Özel ağaçlandırma 





Başka ekosistemlerde 

• Öncelikle var olan ekosistemi olumsuz 
etkilemeyecek olmasına, 

• Tam alan yerine küçük parçalar biçiminde veya 
seyrek olarak, 

• Önceden belirlenmiş amacı gerçekleştirmekle 
sınırlı olarak, 

• Ağaçlandırma, bitkilendirme ve fiziksel önlemleri 
bütünleşik olarak, 

• Ağaçlandırma yapılabilir. 
•   



Sarayönü- sedir 







Tavas-erozyon önleme 



? 



? 



Kentiçi yol ve park ağaçlandırması 

• Toprak yapısı, yükselti, bakı ve iklim koşullarına 
uygun olması 

• Öncelikle doğal ve yerli türlere öncelik verilmesi 

• Elektrik, kanal, doğalgaz vb. altyapı donanımına 
zarar verilmemesi 

• Sokakların/caddelerin genişliği ile var olan 
türlere uygunluk  

• En önemlisi hazırlanmış olan plana uyum 

• Uzun dönemli düşünmek ve yaralanıcılara 
uygunluk 

 



Ağaçlandırmada tür seçimi 

• A)Amaca  uygun olması 

• B) Ekolojik ve toprak koşullarına uyum sağlaması, 

• C) Ekolojik Esneklik (Uyum sağlama t 

• Yeteneği) 

• (Bir canlı türünün yaşamını sürdürebilmesi 
yönünden en düşük ve en yüksek değerlere yani 
ekolojik koşullara dayanabilmesi) 

• Dişbudak, ılgın, karaağaç, y.akasya, kokarağaç, 
karakavak, akkavak vb.  



Çınar- Eskiköy 





Karakavak- Ulus 







Gökkuşağı-leylandi servi  



MEB- çınar 



Bir görüş 

• ANKARA IKLIM KOSULLARINA UYABILEN, SARTNAMELERDE 
BELIRTILEN NITELIKLERE UYGUN, GEREK YERLI GEREK ITHAL 
KAYNAKLARDAN TEMIN EDILEBILECEKTIR.AGAC 
TURLERI:AKCAAGAC,ATKESTANESI,CINAR,IHLAMUR,AKASYA,
DISBUDAK.- CALI GRUPLARI: BERBERIS,KELEBEK 
CALISI,KIZILCIK,DAG 
MUSMULASI,TAFLAN,ALTINCANAK,ARDIC,LIGUSTRUM,MAH
ONYA,ATES DIKENI,GUL,KECI 
SAKALI,LEYLAK,ILGIN,PORSUK,MAZI,KARTOPU,SEDIR,TERS 
DUT,LADIN,KARA CAM. NITELIKLI BITKILER DAHA COK 
KENTIN PRESTIJLI CADDE,BULVAR VE ANA ARTERLERINE 
DIKILECEKTIR.DIGER BITKILER ANKARADA YENI ACILAN 
YOLLARIN REFUJ,KALDIRIMLARI ILE YENI ACILAN YESIL ALAN 
VE PARKLARINA DIKILECEKTIR. 





Kütahya-yeşil kuşak 



Çeşme-yol ağaçlandırması 



Güzelçamlı-keçiboynuzu 



Sığla- Fethiye  



Diyarbakır-dut 





Turan Güneş Bulvarı-gürgen 



GMK Bulvarı- çınar, leylandi servi 



Atatürk Bulvarı-
ıhlamur 



Çubuk Yolu- top akasya 





Bakım 

• Ormanda; 

• Ağaç türü, yaşı, yönetim amacı ve çevre 
koşulları gözetilerek, 

• Ağaçlarda seyreltme ve dal budaması 
yapılabilir. 

• Yaş dalların budanması, 

• Kasım, aralık- şubat, mart döneminde 
yapılmalı 



Ağaçlarda 

• Türü, yaşı, ağaçlar arasındaki uzaklık göz 
önünde bulundurularak; 

• Işığı engelleme, geçişleri zorlaştırma, duvar, 
yapı, elektrik hattı ile temas bulunması, 

• Yönetim amaçlarımızı gerçekleştirmek ve 
hastalıklara karşı savaşım vermek için; 

• Dal budaması yapılabilir.  



Budama 

• Kuru dallar her zaman, 

• Yaş dallar büyüme dönemi dışında, 

• Ağacın büyümesine engel olmayacak 
yoğunlukta ve tekniğine uygun biçimde, 

• Olanaklıysa kesim yüzeyi macunla kapatılarak, 

• Gerekli önlemler alınarak 

• YAPILMALIDIR 



Ağaçlarda 

• Ağacın gelişmesine engel olan 

• Sertleşen toprağı işlemek, 

• Kaldırım taşı, beton, taş vb. sert kısımları 
düzeltmek   

• İnsan ve taşıtların çarpmasına karşı önlem 
almak, 

• Yaralanan ve hastalanan bölgeleri temizlemek 
ve tedavi etmek gerekir. 



Ormanda budama- Kurtboğazı  



Meşe- Koçubaba 







Çağdaş Sanatlar-zamansız 







Sabrınız için teşekkürler 






