
• Soma Kömür Ocağı’nda yaşanan 

13 Mayıs 2014 Salı günü 

gerçekleşen İş Cinayetinde 

yaşamını yitiren 298+3 işçi 

kardeşimizin acısı yüreğimizde. 

• Hepimizin başı sağ olsun 



 



Keçi söğüdü 





Kelebek 



Alıç-çiçek 

 





AĞAÇLARI : 

• a) Doğal olarak yetiştikleri yöreye, 

• b) Dış görünümlerine, 

• c) Gövde ve dal yapılarına, 

• d) Tomurcuk yapısı, sürgün özelliğine, 

• e) Yaprak biçimi yapısı ve dizilişlerine, 

• f) Çiçekleri, meyvelerinin biçimi, renkleri ve 
boyutlarına göre tanıyabilmek olanaklıdır  

•   



MEŞELER 

• Yaprak biçimi, rengi ve büyüklükleri 

• Gövde kabuğu, odun özelliği ve ağaç 

boyutlar 

• Meyve büyüklüğü, biçimi ve sapları 

• Toprak ve iklim istekleri 

•  Türlere göre değişiklik gösterir. 

• Kök ve gövde sürgünü verme yeteneği 

yüksektir 

• Saf veya karışık ormanlar oluşturur 

 



Meşeler 

    

• Odunu, yaprağı ve mazısı değerlidir 

   Çoğu türü uzun ömürlüdür 

   Meyveleri 1 veya 2 yılda olgunlaşır 

• Gücün simgesi sayılır 

• Derin ve güçlü kök yapısı oluşturur 

 



MEŞELER( Quercus L.) 

• Yeryüzünde 200 dolayında türü yetişir 

• Yurdumuzda 20 ( 18) türü doğal olarak 
yetişir.4,2 milyon ha. meşe ormanı vardır. 

• Bir cinsli bir evciklidirler. Üç kümede 
incelenirler. 

• 1) Ak meşeler: (D.karadeniz meşesi, saplı 
meşe, ıstranca meşesi, ispir meşesi, 
macar meşesi, sapsız meşe, kasnak 
meşesi, mazı meşesi ve tüylü meşe)   



MEŞELER 

• 2) Kırmızı Meşeler: (Saçlı meşe, anadolu 

palamut meşesi, iran palamut meşesi, 

lübnan meşesi, makedonya meşesi) 

• 3) Herdem yeşil meşeler: ( Pırnal meşesi, 

boz pırnal, kermes meşesi) 

•  Kasnak, boz pırnal, ispir ve makedonya 

meşesi(alt tür) endemik 



Meşe- kök 

 



Tüylü meşe 

 



Saplı meşe (Quercus robur L.) 

 



Saplı meşe- erkek çiçekler 

 



Saplı meşe- anıt  

 



Tüylü meşe (Quercus pubescens)  

 



Pırnal meşesi (Quercus ilex L. ) 



Kermes meşesi (Quercus coccifera) 

 



Kermes meşesi (Quercus coccifera) 



Saçlı meşe (Quercus cerris )   

 



Saçlı meşe-kadeh 

 



Saçlı meşe-tomurcuk 

 



İran meşesi (Quercus branti) 



Palamut meşesi (Quercus ithaburensis Dec.) 



Palamut meşesi- yaprak  

 



                                       Meşe-mazı  



Meşe-mazı 

 



Mazı 

 



Gal(mazı) 

 



 



Anıt meşeler 

 



                             Saplı meşe- anıt 

 



Meşe-kabuk 

 



                           Saçlı meşe- kabuk 

 



Kermes meşesi- anıt 

 



İspir meşesi (Quercus macranthera) 



Boz pırnal meşesi(Quercus aucheri) 



 



ÇİTLEMBİKLER(Celtis L.) 

• Yeryüzünün ılıman bölgelerinde 70 türü 

vardır.Bizde ise 4 türü doğal yetişir. 

• Kabuk ince, düzgün ve gri renklidir. 

• Yapraklar dipten çarpık, kenarları dişli, 

damla uçlu  sivridir. 

• Nohut büyüklüğündeki sulu meyve küre 

biçimli ve tatlıdır. 

• Odunları sert, esnek ve dayanıklıdır.    



Çitlembik türleri 

• Adi çitlembik(Celtis australis L.) 

• Kafkas çitlembiği (Celtis caucasıca Wild) 

• Doğu çitlembiği (Celtis tournefortii Lam.) 

• Çitlembik           (Celtis glabrata Steven) 

 



Adi çitlembik ( Celtis australis L) 



                                            

Adi çitlembik ( Celtis 

australis L) 



Adi çitlembik ( Celtis australis L 

 



Çitlembik (Celtis caucasica) 





Çitlembik (Celtis tournefortii Lam.) 

 



Çitlembik- meyve ve yaprak 

 



Çitlembik gövde 



Çitlembik, 

gövde 



Kafkas 

çitlenbiği,dardağan (Celtis                    

tournefortii Lam.) 



 



Akçaağaçlar (Acer L.) 

• Diri odun dar ve beyaz renkli, öz odunu açık 

kırmızı ve serttir. 

• Şeker akçaağacı (A.saccharum) ve Japonya’ da 

yetişen (A. mono var. mayrii) türlerinden şurup 

elde edilir. 

• Doğal olarak; A. Trautvetteri, A.cappadocium, A. 

Platanoides, A. Campestre, A.divergens, A. 

Monspessulanum, A. Sempervirens, a. 

Hyrcanum, A. Tataricum  türleri yetişmektedir. 

 



Akçaağaçlar 

• Yaprak biçimleri türlere göre değişik biçim, 
büyüklük ve renktedir 

• Bir cinsli, bir veya iki evciklidir 

• Bütün orman bölgelerinde tek veya grup 
biçiminde bulunur. 

• dört türünün yaprak sapında süt(latex) 
bulunur 

• Meyveleri kanatlıdır 

• 2 türü endemiktir (monspessulanum L., 
cappadocicum) 



Çınar yapraklı akçaağaç ( A. 

platanoides L.) 

• 20-25 m boylanabilir, kabuk gri, boyuna 

çatlaklı, yuvarlakça tepelidir. 

• Yaprak 5 loplu, uçları sivri, koparıldığında 

süt çıkar. 

• Meyve kanatları arasında geniş açı yapar. 

• Kuzey, Batı ve güney Anadolu’ da yetişir. 

• Yapraklanmadan önce çiçek açar.  



Çınar yapraklı akçaağaç ( Acer platanoides L.) 



 



Çınar yapraklı akçaağaç( Acer platanoides 

L) 



Çınar yapraklı akçaağaç 

 



                                                   Ç. Yap. akçaağaç 

 



Doğukaradeniz akçaağacı (Acer cappadocium)  

 



Doğukaradeniz akçaağacı 

 



 



Ova akçaağacı (A. Campestre L.) 

• 15-20 m boy yapar,sık dallı, yuvarlak 

tepeli, kabuk düzensiz çatlaklıdır. 

• Trakya, Kuzey Anadolu ve Marmara 

Bölgelerinde yetişir. 

• Yaprak koparılınca süt çıkar, tohum 

kanatları arasında 180 derce açı yapar. 

• Yapraklar 3-5 loplu uçları küttür. 

• Gölgeye dayanıklı, toprak isteği azdır. 



Ova akçaağacı (Acer campestre  L.) 



Ova akçaağacı 

 



Dağ Akçaağacı (A.pseudoplatanus L.) 

• 30-40 m boy, 2-3 m çap yapar, 400 yıl 

yaşayabilir, derin kök yapar. 

• İğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaçlarla 

karışım yapar.(1800 m ye çıkar) 

• Tohum kanatları arasında dar veya 90 

derecelik açı vardır. 

• Anayurdu Avrupa. Türkiye 



Dağ akçaağacı ( Acer pseudoplatanus L.) 



Dağ akçaağacı-çiçek 

 



Dağ akçaağacı-yaprak,çiçek 

 



Dağ akçaağacı-meyve 

 



                                      Dağ akçaağacı- gövde 

 



Dişbudak yapraklı akçaağaç (A.negundo L.) 

• 10-15 m boy yapan, düzensiz tepeli, 3-5 

yaprakçıktan oluşan tüysü yapraklıdır. 

• Yapraklanmadan önce çiçek açar, rüzgarla 

tozlaşır 

• Tohum kanatları arasında dar açı yapar. 

Anayurdu Kuzey Amerika’ dır. 



                                Dişbudak yapraklı akçaağaç   

                           (Acer negundo L) 



                              Dişbudak yapraklı akçaağaç  

                            (Acer negundo L.)  



 



Fransız akçaağacı ( Acer monspessulanum L.) 



Tüylü akçaağaç (A.hyrcanum L.) 

 



Tüylü akçaağaç 

 



Tüylü akçaağaç 

 



Japon akçaağacı (Acer palmatum Thunb.) 



 



Tatar akçaağacı (A. Tataricum L.) 

 



Tatar akçaağacı (Acer tataricum L.) 

 



 



 



Şeker akçaağacı (Acer saccharum Marsh.)  



 



 



Çınarlar (Platanus L.) 

• Kalın dallı, uzun boylu ve büyük boyutlu 

ağaçlardır. 

• Nehir ve dere boylarında doğal yetişir. 

• Tozdan ve gazlardan etkilenmez 

• Uzun ömürlüdür 

• Kavak, söğüt, kızılağaç, kızılçam, sığla 

gibi türlerle karışım yapar 

• Yüzeysel ve geniş kök sistemi oluşturur 



Çınarlar 

• Doğu Çınarı( Platanus orientalis L.) 

• Amerikan Batı Çınarı( Platanus occidentalis L.) 

• Londra Çınarı( Platanus x acerifolia (Ait) Wild) 

• Kaliforniya Çınarı (Platanus racemosa Nutt)  



                                       Doğu çınarı 

 





Doğu çınarı (Platanus orientalis L.) 



Doğu çınarı  

 



Doğu çınarı-meyve 

 



 Londra çınarı (Platanus x acerifolia .) 



Londra çınarı 



Batı çınarı-meyve 

 



 



                                      Doğu çınarı-gövde 

 



 



 



 



 



SIĞLALAR(Liquidambar L.) 

• Yeryüzünde 3 türü bulunur.(L.styraciflua L.) 

Amerika, (L.formosana Hance) Çin, (L. 

orientalis Mill.) Türkiye.(Endemik)  

• Miosen de Japonya, Asya, Avrupa ve 

Amerika’ da çok yaygın. 

• Gövde yaralanınca balsam salgılar.  

• Meyve bileşik, gürz biçiminde, olgunlaşınca 

tohumları dökülmez. 



Sığlalar 

• Çiçekler tek evcikli  

• Yapraklar elsi(palmat) 5-7 parçalı, kenarları 

dişli. 

• Odunu  mobilya yapımı için değerli. 

• Yayvan, çoğu zaman sığ kök yapar. 

• Balsam parfümeride, antiseptik ve parazit 

öldürücü olarak kullanılır. Halk ise çeşitli 

hastalıklara karşı ve tütsü olarak 

kullanmaktadır. . 



Anadolu sığla ağacı 

(Liquidambar orientalis Mill.) 

• 20 metre boylanabilen yuvarlak tepeli,kalın 

dallı, koyu kül renkli(kabuk) bir ağaçtır. 

• Nem, sıcaklık ve ışık isteği yüksektir. 

• Kök ve kütük sürgünü verme yeteneği 

yüksektir. 

• Saf veya kızılçam, kızılağaç, karaağaç, 

çınar gibi türlerle karışık orman kurar. 

• Sığla ormanları giderek azalmaktadır. 



 



Anadolu sığla ağacı, günlük ağacı(Liquidambar 

orientalis Mill.) 



 



                          Amerika sığla ağacı 



 



Anadolu sığlaağacı-yaprak 

 



 



 



ÇINAR-AKÇAAĞAÇ-SIĞLA 



 



IHLAMURLAR (Tilia L.) 

• Kuzey Yarıküre’ de 30,Türkiye’ de 3 türü 
yetişmektedir.1-Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa 
Moenc.) 2- Büyük yapraklı ıhlamur (Tilia 
platyphyllos Scop.) 3-Kafkas ıhlamuru (Tilia 
rubra DC.) 

• Uzun saplı yürek biçimli kenarları dişli yaprakları 
vardır. 

• Çiçekleri, ve odunu değerli, parkçılık için 
gösterişlidirler. 

• Meyveleri oval veya küremsi biçimli, dışı 
odunsudur. 

 

 



                                               Ihlamur yaprak 



 



GÜMÜŞİ IHLAMUR (Tilia tomentosa 

Moenc.) 

• Yumurta biçimli yaprakların üst yüzü 

çıplak, alt yüzü ve sapları tüylüdür. 

• Kabuk koyu gri renklidir. 

• Meyve oval, üzerinden uzunlamasına 5 

çıkıntı bulunur. Marmara Bölgesi. 

• 20-30 m. boyunda sık dallı ve piramit 

tepelidir. 



Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa L.) 



                                                Gümüşi ıhlamur  

                                                       (Tilia tomentosa L.)  



Büyük yapraklı ıhlamur, yaz ıhlamuru (Tilia 

platyphyllos Scop.) 

• 30-40 m. boylanabilir,sık dallı, geniş 
tepelidir. 

• Gümüşi ıhlamurdan önce çiçek açar. 

• Işık,ısı ve iyi toprak ister, 1000 yıl 
yaşayabilir. 

• Yaprak üst yüzü çoğunlukla çıplak, alt 
yüzü damar koltuklarında tüylü. 

• Brahte çıplaktır. Trabzon,Çanakkale ve 
Isparta dolaylarında yetişir.  

 



Ihlamur, yaz-yaprak 



Ihlamur, yaz- yaprak  



Yaz ıhlamuru 



Yaz ıhlamuru 



Kafkas ıhlamuru (Tilia rubra DC.) 

• Çarpık yumurta biçimli yaprakların dip 

tarafı kesilmiş gibi düz, ucu sivri, yüzleri 

tüysüz. 

• Meyve yuvarlakça üstü tüylü, kolay kırılır. 

• Kuzey Anadolu, llgaz ve Kaz Dağı’ nda 

yetişir. 



Kafkas ıhlamuru 



Kafkas ıhlamuru-yaprak 

 



                                          Ihlamur-gövde 



Kafkas ıhlamuru-yaprak 

 



Kafkas ıhlamuru-çiçek 

 



Sabrınız için teşekkürler 



Büyük yapraklı Ihlamur’un (Tilia platyhpyllos)  

Türkiye’de Doğal Yayılışı 



Gümüşi Ihlamur’un (Tilia tomentosa) 

Türkiye’de Doğal Yayılışı 



 



 



 


