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DENDROLOJİ; 

 
Çok yıllık, odunsu bitkileri araştıran 

bilim dalı: 

- ağaçlar 

- çalılar 

- sarmaşıklar (odunsu)  



CANLI 
 

Fonksiyonlarını yaşama mümkün 

olduğunca uyum sağlayarak sürdüren 

basit yapılı moleküllerin veya karmaşık 

organlar sistemlerinin bir araya 

gelmesiyle oluşan varlık. 

 

Canlılar; çevreye uyum sağlama ve 

üreme, kalıtım gibi ortak özelliklere 

sahip doğal varlıklar grubunun ve 

"yaşam"ın temel öğeleridir. 

HÜCRE (GÖZE) 
 

Bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük 

birimidir. 

Atom molekül makromolekül makromoleküler kompleks HÜCRE 

CANLILARIN ORTAK 

ÖZELLİKLERİ 

 
Hücresel yapı 

Beslenme 

Solunum 

Üreme / Çoğalma 

Metabolizma 

Sindirim 

Boşaltım 

Çevresel Uyarılara Tepki 

İç Denge 



Atom 

 

 

Molekül 

 

 

Makromolekül 

 

 

Makromoleküler 

kompleks 

 

 

HÜCRE 

HÜCRE 

 

 

Doku 

 

 

Organ 

 

 

Makromoleküler 

kompleks 

 

 

HÜCRE 



NELER “CANLI”? 

hücre/hücreleri olan 

büyüyen ve enerji 

harcayan 

değişen koşullara 

karşın iç 

dengesini 

koruyan 

kalıtım birimi olan / üreyen 



BİTKİ 

Bulunduğu yere daha çok kökleriyle tutunarak 

gelişen (planktonlar hariç) ve 

üreyerek hayat süresini tamamladıktan sonra 

kuruyup ölen yosun, mantar, otsu veya ağaçsı 

yapıdaki canlı varlıklar. 

•Genellikle bir bitki bulunduğu yere bağlıdır ve yer 

değiştirmezler. 

•Bitkiler genelde ototrof (özbeslek) organizmalardır 

ve fotosentez ile kendileri için gerekli besinleri 

kendileri üretirler. 

 



FOTOSENTEZ (Işılbileşim) 

Bitkilerin, karbondioksit ( CO2) ve su (H2O) gibi 

organik maddelerden güneş enerjisi ve klorofil 

yardımıyla organik madde ve oksijen (O2) üretmesi 

olayıdır. 

Fotosentez klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık 

enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi 

olayıdır.  

6 CO2  +  6 H2O  =  C6H12O6  +  6 O2  

 

6 Karbondioksit + 6 Su  =  Karbonhidrat / Glikoz + 6 Oksijen 



FOTOSENTEZ 
 

Yapraklar, bitkilerin besin üretim merkezidir. Bitki yapraklarını oluşturan 

hücrelerin içinde kloroplast denilen, çok küçük yapılar vardır. Bu yapıların 

içindeki yeşil renkli boyar madde (pigment) olan klorofil maddesinin görevi ışık 

yakalamaktır. Kloroplastlar güneş ışınlarını bir panel gibi toplayıp, kollektör 

gibi enerjiye dönüştürerek besin üretirler. Üretilen besin yapraklardan, bitkinin 

beslenmesi gereken diğer bölümlerine götürülür. 

 

Havadaki karbondioksit, güneş enerjisi kullanılarak, nişasta ve diğer yüksek 

enerjili karbonhidratlara dönüştürülür. Karbon kullanıldıktan sonra ortaya 

çıkan oksijen ise havaya bırakılır. Bitki daha sonra besine ihtiyaç duyduğunda 

bu  karbonhidratlarda depoladığı enerjiyi kullanır. Bu bitkilerle beslenen 

canlılar da bitkide bulunan karbonhidratlardan enerji ihtiyaçlarını karşılarlar. 

Fotosentezle her yıl yaklaşık olarak 200-500 milyar ton CO2 dönüşüme 

uğratılmaktadır.  

 

Fotosentezle havanın karbondioksiti ve su, karbonhidratlara dönüştürülür. 

Karbonhidratlar C elementine ek olarak H ve O2 elementlerini de içeren organik 

besin taşlarıdır. 

 

Fotosentez olayının meydana gelebilmesi için gerekli olan maddeler, ışık, 

klorofil, karbondioksit, canlı organizmadır. 



AĞAÇ / AĞAÇÇIK 

çok yıllık, dik, büyük (ölçüler değişken) belirgin bir 

ana gövde üzerinde yan dalları olan odunsu bitki 

ÇALI, 

çok yıllık, dik, dibinden çok gövdeli, küçük (ölçüler 

değişken) belirgin bir ana gövdesi olmayan odunsu 

bitki 

SARMAŞIK, 

çok yıllık, kendi başına dik duramayan, bu yüzden 

başka nesnelere sarılan odunsu bitki 



Odunun kimyasal yapısı, üç ana gurupta incelenir.  

 

SELÜLÖZ ( C5H10O5 ) : Beyaz renkte güneş ışığı etkisi ile 

rengini değiştirmeyen, ağaca esneklik ve eğilme yeteneği 

veren maddedir. Ağaç içindeki oranı, kuru ağaç 

ağırlığının %50-60'ı kadardır. Kağıt üretiminin temel gerecidir.  

 

LİGNİN : Selüloz yapısının miselleri arasına yerleşmiş olan 

lignin maddesi selülozun aksine esneklik kabiliyeti olmayan 

gevrek bir maddedir ve ağaca sertliğini kazandırır. Lignin 

ağaçların otsu bitkilerden ayrılmasını sağlayan madde olup 

ağacın yapısındaki lignin miktarı %14-24 oranındadır. 

 

HEMİSELÜLÖZ : Kimyasal bileşikleri itibarıyla  

polisakkaritlerden olan hemiselülozlar hidrolize edildikleri 

zaman şekere dönüşürler. Ağaç içerisinde %15-25 oranında 

bulunurlar. 



Kambium 



Ardıç Söğüt Porsuk 

Trahe / Traheid 



Odun Oluşumu / Yaş 







Artım Burgusu 





çok hücreli ve farklı organları olan 

ışığı kullanarak şeker yapabilen (fotosentez) 

bu şekeri depolayan 

karada yaşayan 

yeşil 



AĞAÇ (Odunsu Bitkiler) 

• Kök 

• Gövde  Dal  Sürgün 

• Yaprak   

• Çiçek  Meyve / Kozalak  Tohum 



AĞAÇ 

Kök 

 

 

Gövde  Dal  Sürgün 

 

   

       Tomurcuk   Yaprak 

 

 

  Çiçek  Meyve / Kozalak     Tohum 



• KÖK : Ağacın toprak altında kalan bölümüdür. Gövdeyi toprağa bağlar, 

topraktan aldığı su ve erimiş maddeleri yukarıdaki organlara ulaştırır. 

• GÖVDE : Ağacın dik durmasını sağlar, tepe tacını taşır, kökten yukarıdaki 

organlara su ve erimiş maddeleri, yapraklarda üretilen besinleri de köklere 

taşır, organik maddeleri depolar. 

• TEPE TACI : Dallar ile kısa ve uzun sürgünlerden oluşur. Uzun sürgünler 

her yıl tepe ve yan tomurcukları ile boy büyümesi yapar. 

• TOMURCUK : Yaprakların ve çiçeklerin, ilkbahara henüz ortaya çıkmadan 

önce, kışı içinde geçirdikleri; çoğunlukla pul biçimindeki yapraklar tarafından 

sıkıca sarılarak korunmuş sürgündür. 

• ÇİÇEK : Üreme işlevinin gerçekleştiği, yaprakları işlevsel olarak değişime 

uğramış kısa sürgündür. Değişim sırasında yapraklar çiçek örtüsü biçimi 

alırken üreme organları da oluşur. 

• MEYVE : Çiçeklerin döllenmesi sonucu oluşan, tohum olgunlaşıncaya kadar 

içinde barındıran, olgunlaşınca da dağılıp yayılmasını sağlayan oluşum. 

• TOHUM : Çiçeklerin dişi organlarındaki tohum tomurcuklarının döllenip, 

meyve içinde olgunlaşarak, yeni bir birey üretebilir duruma gelmiş organı. 



Tepe Tacı Genişliği 

A
ğ

a
ç

 B
o

y
u

  

Çap 

130 cm 



SINIFLANDIRMA 

benzer özellikleri taşıyan 

“şeyleri” biraraya getirtme 





CANLILAR CANSIZLAR 

uçanlar 

kaçanlar 

duranlar 

araçlar 

gereçler 
ah 

nerdeler? 



CANLILARI NASIL 

ADLANDIRIYOR ve 

SINIFLANDIRIYORUZ? 



 

Tosbağa! 

Kaplumbağa! 

NM!! 



 

çam! 

 

çam! 

NM!! 



??? 
??? 

Homo 

sapiens  



YEREL İSİMLERDEKİ KARMAŞA 

- Aynı isim farklı türlere verilebilir 

- Aynı türe farklı isimler verilebilir 

- Birçok türün hiç ismi olmaz 

- Bilimadamları birbirini anlamaz!!! 

ÇÖZÜM 

• Dünyanın her yerinde aynı isim 

kullanılmalı 

• İsimlerden canlılar arasındaki farklılık 

ve benzerlik anlaşılmalı 



BILIMSEL İSİMLENDİRME: 

BINOMIAL SİSTEM 

(İki isim : Cins - Tür) 

Linnaeus 



         Linnaeus’tan önce:    

Eupatorium cannabinum, foliis in caule ad 

genicula ternis, floribus parvis, umbellatim in 

summis caulibus dispositis, Marilandicum         

Linnaeus’tan sonra:   
Eupatorium purpureum  



Pinus nigra  

Pinus nigra J. F. Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco 

  

Pinus nigra 
______________________________ 

Pinus salzmannii 

Pinus nigra J. F. Arnold subs. pallasiana (Lambert) Holmboe  

var. yaltirikiana Alptekin 

Pinus pallasiana 

Pinus sp. Pinus nigra ssp.. 



EVREN  (alem):        Plantae  (bitkiler) 

 

BÖLÜM (divisio):      Coniferophyta (açık tohumlu bitkiler) 

 

SINIF (classis):   Pinopsida 

 

TAKIM (ordo):   Pinales 

 

AİLE (familia):         Pineceae (çamgiller) 

 

CINS (genus):          Pinus (çamlar) 

 

TÜR (species):         Pinus nigra 

 



EVREN  (alem):    Plantae  (bitkiler) 

 

BÖLÜM (divisio):  Anthophyta (Magnoliophyta) (çiçekli bitkiler) 

 

SINIF (classis):     Magnoliopsida  (çift çenekli) 

 

TAKIM (ordo):      Fagales 

 

AİLE (familia):     Fagaceae  (Kayıngiller) 

 

CINS (genus):      Quercus (Meşeler) 

 

TÜR (species):     Quercus vulcanica (Kasnak meşesi) 

 



EVREN (alem) 
 

BÖLÜM (divisio) 
 

SINIF (classis) 
 

TAKIM (ordo) 
 

AİLE (familia) 
 

CINS (genus) 
 

TÜR (species) 

 

 

 

B
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SINIFLANDIRMA 

BASAMAKLARI 



TRİNOMIAL İSİMLENDİRME 

(üç isim) 

 

 

alttür (subspecies, subsp.) 

 

çeşit (variety, var.) 

 

altçeşit (subvariety, subvar.) 

  

 form 

 

TÜR 



TÜR NEDİR? 

Bütün temel özellikleri birbirine benzeyen,  

kendi arasında verimli döller oluşturan  

ve bu temel özellikleri bu döllere aktarabilen 

canlılar grubu 





Beş evrenli (alem) sınıflandırma  

BİTKİLER 

HAYVANLAR 

PROTİSTA 

MONERA 

bakteriler 

MANTARLAR 

mantarlar, mayalar... 

“basit” 

algler 

“iletim sistemli”  
cıvık mantarlar 

süngerlerden 

omurgalılara... 

kirpikliler 

amipler 
FUNGİ 



BİTKİLER 

“BASİT” (İLKEL) 
“İLETİM SİSTEMLİ” 

açık tohumlular 
karayosunları 

ciğerotları 

“TOHUMSUZ” 

eğreltiler 

atkuyrukları kibritotları 

“TOHUMLU” 

kapalı tohumlular 

E:/dendroloji/dendroloji_banu/dendroloji_sunumlar/bryophytes.html


TOZLAŞMA 

Bitkilerin erkek organında üretilen polenlerin çeşitli 

biçimlerde dişi organa taşınması olayına denir. 

 

 Rüzgar 

 Arılar ve diğer böcekler 

 Kuşlar ve diğer hayvanlar 

 

ERKEK ve DİŞİ ORGANLAR NEREDE? 



ERKEK ve DİŞİ ORGAN TEK ÇİÇEKTE 

ERDİŞİ (Hermafrodit) 

«İKİ CİNSLİ» 



Çiçekler BİR CİNSLİ  

ve 

BİR EVCİKLİ 



Çiçekler BİR CİNSLİ ama 

İKİ EVCİKLİ 



Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) 

1.   Açık Tohumlular (Gymnospermae) 
Tohum taslakları, meyve yaprakları tarafından örtülmeden açıkta tohum 

meydana getiren bitkiler. 

2. Kapalı Tohumlular (Angiospermae) 
Tohum taslakları, meyve yapraklarının birleşmesiyle oluşan odacık içinde 

kapalı olarak tohum geliştiren bitkiler. 

 

* Bir (Tek) Çenekliler 
(Orkidegiller, Buğdaygiller, Zambakgiller, Palmiyegiller, Muzgiller vd.) 

 

* İki (Çift) Çenekliler 



Kozalak 
pulu 

ovul 

AÇIK TOHUMLULARDA ÜREME 



Flament 

Ovaryum 
Yumurtalık 

Anter 

Kapalı tohumlularda çiçek ve tozlaşma 

Brakte 

Stamen 



Kapalı 
tohumlularda 
üreme 



Açık Tohumlular (Gymnospermae) 

 

• Herdem yeşil ağaçlar. 

• İğne yapraklılar. 

• Kozalaklı ağaçlar. 

• Çamgiller. 

KISMEN 

DOĞRU 

KISMEN 

YANLIŞ 



Açık Tohumlular (Gymnospermae) 
SINIFLAR 

1. Tohumlu Eğreltiler 

2. Palmiye Yapraklı Gymnospermler 

3. Nilssoniales 

4. Yelpaze Yapraklı Gym. 

5. Mızrak Yapraklı Gym. 

6. Fil Kulağı Yapraklı Gym. 

7. İğne Yapraklı Gym. 

8. Gynetinae 



KAPALI TOHUMLULAR 



Tek çenekli  

(Monocotyledoneae) 

(Liliopsida) 

Çift çenekli  

(Dicotyledoneae) 

(Magnoliopsida) 

 



Açık Tohumlular (Gymnospermae) 

 

• İlkel bitkilerdir. 

• Bir cinslidir (Bir evcikli - İki evcikli) 

• Çiçeklerin döllenmesi rüzgarla gerçekleşir. 

• Gerçek meyve oluşumu yoktur. 

• Tüm türleri odunsudur; otsu türü yoktur. 



AĞAÇLARI / ÇALILARI 

NASIL TANIYACAĞIZ? 



FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

Boyu  :  1.65 m 

Kilosu  :  55 kg 

Saç rengi :  Sarı 

Göz rengi :  Mavi 

Ten rengi :  Beyaz 

Vücut Biçimi :  Balıketi 

Bacaklar :  Uzun 



AĞAÇLARI / ÇALILARI 

NASIL TANIYACAĞIZ? 

• Genel Görünüm ( Form / Taç Yapısı ) 

• Gövde Yapısı / Dallanma Biçimi 

• Gövde kabuğu 

• Çiçek 

• Yaprak 

• Meyve / Kozalak 

• Tohum 

• Sürgün 

• Tomurcuk 

• Kök 



ÇİÇEK KURULLARI 

bileşik 
salkım  

başak salkım 

Yalancı 
şemsiye 

basit 
şemsiye 

Bileşik 
şemsiye 

başçık kedicik 



Çiçeklenme zamanı 





Acer 



Karamürver/Kurtuluş 

Alıç/Botanik P. 

Tilia cordota 



Acer platanoides 

Paulownia tomentosa 

Rosa canina Salix caprea 



Syringa vulgaris 

Syringa vulgaris 



Pinus sylvestris 



MEYVE 
Çiçeğin dişi organının, döllenme sonucunda 

farklılaşıp, yumurtalığın gelişmesiyle meydana 

gelen ve tohumları taşıyan organ. 

 

1. BASİT MEYVELER 

Bir çiçeğe ait bir tek ovaryum 

 

2. KÜME MEYVELER 

Bir çiçeğe ait birbirinden ayrı ovaryumlar 

  

3. BİLEŞİK MEYVELER 

Birden fazla çiçeğe ait ovaryumlar bir bütün olarak  



MEYVE 

• Büyüklüğü 

• Rengi 

• Biçimi (Bakla, Topuz, Küre, Yassı, Köşeli, 

Üçgenimsi vb) 

• İçeriği (Şeker, Nişasta, Yağ, Tanen vb.) 

• Dokusu (Odunsu, üzümsü, sulu, gevrek, sert, 

yumuşak, esnek, etli, reçineli vb) 

• Tadı  ve Kokusu 

• Sürgün üzerindeki sayısı 

• Olgunlaşma süresi ve zamanı 



Ficus carica 

Juglans_regia 

Mespilus germanica 

Prunus domestica 





Tilia cordota Ailanthus altisissima 

Cotoneaster_frigidus 
Platanus orientalis 



Rosa canina 

Sorbus aucuparia 





Quercus_petraea 

Quercus robur 
Quercus rubra 









• Büyüklüğü 

• Rengi 

• Biçimi (Küre, Yassı, Köşeli, Üçgenimsi vb) 

• İçeriği (Nişasta, Yağ, Tanen vb.) 

• Dokusu (Sert, yumuşak, esnek vb) 

• Kokusu 

• Meyve içindeki sayısı 

• Çimlenme süresi ve zamanı 

Tohum 







Abies nordmanniana 





GENEL GÖRÜNÜŞ / 

FORM / TAÇ YAPISI 





Tilia cordota 

Abies nordmaniana 



Sequoia sempervirens 

Taxus baccata 



GÖVDE KABUĞU 

• Rengi 

• Dokusu (Sert, Yumuşak, Süngerimsi) 

• Çatlaklık Yönü (Enine, Dikine, Sarmal) 

• Çatlaklık Özellikleri 

(Çatlaksız, Derin, Küçük Pullar Halinde, 

Plakalar/Levhalar Halinde, Lifler Halinde, 

Zar Biçiminde, Siğilli, Desenli vb.) 

 



Pinus nigra Pinus brutia Pinus sylvestris 

Corylus avellana Prunus domestica Sorbus torminalis 



Abies bornmulleriana Salix capreae 

Picea pungens Ulmus Güveykandili 

Fagus orientalis 



Platanus 

Tilia 
Cupressus arizonica 

Acer 

pseuoplatonoides 

Curpressus 

sempervirens 



Carpinus betulus Taxus baccata 



İlginç gövdeler !.. 





Ağaçlar yaşlandıkça gövde kabukları da değişir. 



Abies nordmanniana 



Acer 



Castanea sativa 



YAPRAK 
 



KIŞIN YAPRAK DÖKÜMÜ 

KIŞIN YAPRAĞINI DÖKEN? HERDEM YEŞİL? 



YAPRAK BİÇİMİ 

iğne 

pul 

şerit 

dikdörtgen 

mızrak 

ters mızrak 

yumurta 

ters yumurta 

elips 

oval böbreksi 

yelpaze 

spatül 

dairesel dörtgen 

delta 



IŞINSAL BİLEŞİK 

YAPRAK 

TEK TÜYSÜ 

BİLEŞİK 

YAPRAK 

DUBLE? 

İKİ 

TARAFLI 

SIRALI 

ÇİFT TÜYSÜ 

BİLEŞİK 

YAPRAK 

BASİT 



İĞNE YAPRAKLARIN YAPISI (açık tohumlu) 

yumuşak 

yumuşak 

batıcı 

esnek 

kırılgan 

burulan 



KAPALI TOHUMLULARDA YAPRAK KENARI 

LOPLU 

DİŞLİ DÜZ 



YAPRAK DAMARLARI 

Fil kulağı ağ gibi paralel 

el ayası gibi 

damarlar yaprak 
dibinden çıkıyor 

karşılıklı iki taraf 

damarlar ortadan geçen 
damara bağlanıyor 



YAPRAK 

SIRALANIŞI 

almaşlı 

karşılıklı 

çapraz dikey iki sıra 
helezon 

kiremitvari demet 



Acer cappadocicum 

ALT / ÜST 

Celtis occidentalis 



Acer palmatum 



Acer platanoides 

RENK 

DEĞİŞİMİ 



Betula pendula 



Alnus glutinosa 



Ulmus glabra 



Salix alba 



Carpinus betulus 



Crateagus monogyna 



İki türlü yaprak 

Ilex aquifolium 







Tilia cordota 

Tilia platyphyllos 





STOMA BANTI 



TOMURCUK 

Sürgün Üzerindeki Dizilişi 

Sürgün Üzerindeki Konumu (paralelel, dik, yatık) 

Biçimi (sivri, yuvarlak, konik) 

Rengi 

Tomurcuk Pullarının Özellikleri (reçineli, tüylü, biçim) 

Tomurcuk Pullarının Sayısı 

Tomurcuk Pullarının Dizilişi (kiremitvari, karşılıklı) 



Acer platonoides Acer pseudoplatonoides Acer tataricun 

Viscum album 

Acer cappadocicum 

Aesculus hypocastaneum Castanea sativa 



Kök Sistemleri 

• Kazık kök 

• Yürek kök 

• Yayvan (Saçak) kök 



Huyu- Suyu 

 

EKOLOJİK 

İSTEKLER 



* Hava Kirliliğine Duyarlık 

* Yangınlara Duyarlık 

* Dona Duyarlılık 

* Kuraklığa Duyarlılık 

* Sürgün Verme Yeteneği 

* Fırtına ve Rüzgara Dayanıklılık 

 

* Işık 

* Isı / Sıcaklık 

* Hava Nemi 

* Su 

* Yükselti 

* Toprak 

* Bakı 

* Coğrafi Konum 

Diğer Canlı ve Cansız 

Varlıklarla İlişkiler / Etkileşim 



IŞIK 

 

* Gölge 

* Yarı Gölge 

* Işık 



ISI 

* Donlara duyarlılık 

Akbük – Didim / Salih Usta 

Ilgaz / Salih Usta 



NEM 

Karagöl (Borçka) / Salih Usta 



SU 



TOPRAK 



YÜKSELTİ 
(Rakım) 

• Alpin Zon 

• Maki 



COĞRAFİ KONUM ve BAKI 
Işık + Sıcaklık + Hava Nemi 



Karışım 



Kullanım alanları 
• Genel : Odun Üretimi, Selülöz Üretimi, Peyzaj, Erozyon 

Kontrolü, Rüzgar Perdesi, Kent Ağaçlandırmaları, Yol 
Ağaçlandırmaları (alle) 

 

• Odun : Yakacak, Mobilya, Kalem, Çatal-Kaşık, Kasa, 
İnşaat, Maden Direği, Tel Direği, Müzik Aletleri, Parke, 
Lambiri, Doğrama 

 

• Yaprak : Tıp/İlaç, Yiyecek, Kimya/Boya, Süs 

 

• Çiçek : Tıp/İlaç, Yiyecek, Peyzaj, Süs 

 

• Meyve ve Tohum : Yiyecek, Tıp/İlaç, Kimya/Boya 

• Kabuk : Tıp/İlaç, Kimya/Boya 

• Kök : Boya, Tıp/İlaç, Yakacak 

• Diğer : Reçine, Özel Yağlar ve Aromatik Kimyasallar 



“Bozuk” Orman ??? 





Endemik 

 
Yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı, yeryüzünün yalnızca 

belirli bölgelerinde yayılış gösteren canlı tür ya da cinslerine 

endemik denilmektedir. 

 

 

bulunduğu bölgenin ekolojik şartları yüzünden yalnızca 

belirli bölgede yaşayan/yetişen, dünyanın başka yerinde 

yaşama/yetişme ihtimali olmayan, yöreye özgü hayvan/bitki 

türüdür. 



Egzotik 

 
Uzak, yabancı ülkelerle ilgili,  

yabancı ülkelerden getirilmiş, yabancıl. 

 

 



Sonraki dersimizde ağaçları 

tanımaya başlayacağız. 

 

Açık Tohumlular  


