
Sedirler (Cedrus) 

Türkiye’de doğal olarak yetişen 
 

Toros (Lübnan) Sediri  (C. libani) 

 

Türkiye’de egzotik (yaygın ya da parklarda) 

 

Himalaya Sediri  (C. deodora) 

Atlas Sediri   (C. atlantica) 

 



Dünyada Kuzey Afrika, Himalayalar, 

Türkiye ve Kıbrıs’ta doğal olarak yetişen 

3 türü bulunmaktadır. 



Sedirler tek eksenli, düzgün-dolgun gövdeli, 
herdem yeşil, iğne yapraklı ağaçlardır. 





 

Sedirler “ışık ağaçlarıdır”; nem istekleri azdır. 

Donlara karşı oldukça duyarlıdırlar. 

 

 



Toros Sediri 
 

(Lübnan Sediri) 

(Katran) 

 
(Cedrus libani) 



Genç yaşlarda piramidal olan tepe 

yapısı ileri yaşlarda şemsiyemsi 

biçim alır. 

Genç yaşlarda dallar yukarıya 

yöneliktir; ileri yaşlarda ise 

kalınlaşmış dallar gövdeye dik açı 

oluşturur. 



Uygun koşullarda 

1000–1200 yaşlarına; 

40 - 50 m boya; 

2,5 m çapa ulaşabilir. 



Yaş: 1150       Çap: 254 cm     Boy=23 m     Rakım: 1665 



   Lübnan'da 3000 yaşında,  

çevresi 14.6 m.(Çap=4.65) saptanmış. 



İğne (ibre) yaprakların birkaçı kısa bir sapın 

ucunda bir arada bulunur. Bir noktadan ışınsal 

dağılan bir görünümdedir. 



İğne yaprakları sert, batıcı, genellikle yeşil 

renklidir, kimi yörelerde ise (Andırın/K.Maraş ve 

Aladağ/Adana) mavimsi bir renk alabilmektedir. 
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Dişi çiçekler küçük, yeşilimsi renkte, kozalak 
biçimlidir. Döllenme ilkbaharda, tozlaşma ise Ekim 

ayında olur.  



Kozalak fıçı biçiminde; 

 Kısa ve kalın bir sapı vardır. 

F : Salih Usta 



Boz kahverenkli 

kozalakların 

çoğunun üzeri bol 

reçinelidir. Tam 

kenarlı olan 

kozalak pullarının 

ortasında hafif bir 

çıkıntı bulunur. 

Sürgünler üzerinde dik 

durumda bulunur;  

F : Salih Usta 



Kozalak 26 ayda olgunlaşır. 

Kozalak olgunlaşınca pullar 

dağılır, sürgünler üzerinde 

sadece kozalak ekseni kalır. 

F : Gürkan Alpsoy 



Yelpaza biçimindeki 

kozalak pulları odunsudur. 

F : Salih Usta 



Gövde kabuğu genç yaşlarda yeşilimsi kül renkli, ince 

ve düz; yaşlandıkça koyu gri renkli, çatlaklı-pullu bir 

yapıya dönüşür; küçük levhalar halinde parçalıdır. 



Ülkemizde doğal olarak; Batıda Acıpayam/Bozdağ (Denizli) – 

Köyceğiz/Çaldağı (Muğla hattı; Doğuda Engizek Dağı/Ahırdağı 

(K.Maraş) hattı arasında orman ve topluluklar oluşturmaktadır.  

Genel olarak 1200-200 m yükselti aralığında yayılış gösterir. 

500 m (Fethiye-Babadağ) ile 2400 m (Bolkar Dağları) arasında 

yayılış gösterebilmekte… Ayrıca lokal olarak Afyon’un 

Sultandağı ile Emirdağ-Yukarı Çaykışla Vadisi; Tokat’ın Erbaa-

Çatalan ile Niksar-Akıncıköy dolaylarında sedir topluluklarına 

rastlanır. 



Doğal olarak yetiştiği ekolojik koşullar değişiklik gösterir. 

Örneğin Akdeniz üst bölgesinde nemli; Akdeniz ardı 

bölgede yarı nemli; İç Anadolu Bölgesi’nde karasal-yarı 

kurak iklim koşullarında doğal olarak yetişebilmektedir. 



Görece olarak en iyi toros sediri orman ve bireyleri Antalya’nın Kaş-

Elmalı-Finike üçgeninde bulunmaktadır. (Özellikle Elmalı yakınlarındaki 

“Sedir Araştırma Ormanı ve “Çığlıkara Tabiatı Koruma Parkı”nda) 



Akseki-Antalya (1300m) 

/ Salih Usta 

Yükseltiye bağlı 

olarak, sırasıyla 

kızılçam, karaçam, 

çeşitli ardıç ve 

meşe türlerinin yanı 

sıra dişbudak 

(Fraxinus ornus 

sups. cilicica) 

türleriyle karışık 

topluluklar 

oluşturur.  

 





Altınyaka-Antalya / Salih Usta 

Osmanlılar 

döneminde gemi 

direkleri yapımı 

için tercih edilen 

bir ağaçtır. 



Türkiye için 

Egzotik Sedirler 



Himalaya Sediri Atlas Sediri 



Atlas Sediri 

Botanik Parkı - Ankara / Salih Usta 

Dallar gövdeden dar 

bir açı yaparak yukarı 

yönelir. Özellikle genç 

yaşlarda ve yaşlı 

ağaçların üst 

kısımlarında … 

Genel görünümü ve 

tepe yapısı gevşektir 

(Seyrek dallı) 



Atlas 

Sediri 

Anavatanı Kuzey Afrika’da Atlas 

Dağlarıdır. 30-40 m boylanabilir.  



Atlas Sediri  

Gövde kabuğu gri, 

levhalar halinde hafif 

çatlaklı.  



İğne yaprakları en kısa 

Sedir türüdür. Yapraklar 

mavimsi ya da gümüşi 

renklidir. Kısa 

sürgünlerde toplanmış 

yaprak sayısı da daha 

fazladır. 

Atlas Sediri 



C. atlantica 

Kozalaklar açık 

kahverengindedir 

ve T. Sediri’nden 

daha küçüktür. 

Atlas Sediri 



Himalaya 

Sediri 

 
Cedrus 

deodara 



Karakteristik formu, tepesinin ve yan dal 

uçlarının aşağı doğru sarkık olmasıdır. Özellikle 

genç bireylerin tepe sürgünleri ve yan dalların 

uçları aşağı sarkar. 
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Anavatanı Kuzeybatı Himalayalardır. 1300-2000 m 

yükseltilerde doğal yayılış gösterir. 40-50 m boya 

ve 3 m çapa ulaşabilir. 



Himalaya sediri, iğne yaprakları en uzun sedir türüdür.  



Cedrus deodara 

İğne yaprakları, diğer 

sedir türlerine göre daha 

seyrektir. 
Salih Usta 



Himalaya sedirinin, kozalığı da diğer türlerden daha 

büyüktür. Fıçı biçimindeki kozalak daha şişkincedir. 



KARŞILAŞTIRMALAR 

1,5 – 3,5 cm 



KARŞILAŞTIRMALAR 


