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Bu sunumda: 

• Orman ve Park ağaçlarının Özel Sistematiği. 
1,2,3 ciltleri(H. Kayacık) 

• Dendroloji Ders Notları (F. Yaltırık) 

• Dendroloji(Ağaçbilim) ve Orman Ekolojisi 
“okulu” Ders Notları (Y. Çağlar) 

• Kitapları başta olmak üzere bir çok kitaptan ve 

• Kendi gözlem ve deneyimlerimden 
yararlandım. 

• Fotoğraflarımı kullandım  



GÖVDELİ BİTKİLER(Cormophyta) 

1-Eğreltiler(pteridophyta) 
2-Tohumlubitkiler (Spermatophyta) 

A- Gymnospermae (A. TOHUMLU) 
B- Angiospermae ( kapalı tohumlu) 

i) Bir çenekliler 
ii)İki çenekliler 

 



 



 



Kapalı tohumlular 

• Tohum tomurcuğunun tohum yaprağı(karpel) 
tarafından tümüyle örtüldüğü bitkiler 

• Yeryüzündeki bitkilerin büyük çoğunluğu bu 
kümede bulunur 

• Evrim olarak daha gelişmiş sayılırlar 

• Açık tohumlular denli boylanmazlar. En uzun 
boylu olanı okaliptuslardır 

• 200 bin tür bulunmaktadır 

• Türkiye’de 20 aileden 40 cins ve 400 tür ağaç ve 
ağaççık bulunur 



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  

• Ayırt edebiliriz.   



Bir Çenekliler 
• Gövde çoğunlukla dallanmaz, çokça yumru, 

rizom veya soğan durumundadır. 

• Bu bölümdeki bitkilerin çoğu otsu bitkidir. 

• Yıllık büyüme halkaları bulunmaz. 

• En gelişmiş bitkiler olarak tanımlanırlar. 

• Yaprak genellikle sapsız, bölümlere 
ayrılmamış, sinirleri birbirine koşut olarak 
uzanır. 

• 9 takım ve 46 familya bulunur. 

• En gösterişli çiçekleri barındırırlar 

 



Datça Hurması (Phoenix theophrastii) 

• Genellikle 8-10 metre boylanabilir 

• Datça Yarımadası’nın büklerinde tek veya küçük 
topluluklar oluştururlar. Girit adasında da yetiştiği 
söylenmektedir. 

• Kızılçam ormanı, maki, dikenli çalılıklar içinde yer 
alır. 

• Yetiştiği yerlerde genellikle taban suyu veya sızıntı 
su bulunmaktadır. 

• Öteki türden farklı olarak yaprakları kül 
renkli,meyvelerin boyu kısadır. 

• Bolca kök sürgünü vermektedir. 

 



Datça Hurması (Phounix theophrastii) 



Datça Hurması 



Datça Hurması 



Hurma (Phoenix dactilifera) 



Palmiye (Trachycarpus fortunei) 



Palmiye- meyve 



Palmiye ve meyve 



İki Çenekliler 

• Fidecikte karşılıklı iki çenek bulunur 

• Yaprak saplı ve değişik biçimli 

• Kalınlık büyümesi(enine) kambiyum 
tabakasıyla gerçekleşir. 





Kavaklar(Populus L.) 

• Monopodial gövde yapan ağaçlardır 

• Bir cinsli iki evcikli, tomurcukları yapışkan 
pullarla örtülü 

• Çiçeklenme yapraklanmadan önce 

• Yaprakları uzun saplı, 100 den fazla türden 4 
tanesi yurdumuzda doğal yetişir 

• Nemli ve hafif toprakları sever, sürgün verme 
yeteneği fazla 

• Hızlı büyür, odunu yumuşak ve hafif 



KAVAKLAR (Populus Mill.) 

• 1- Akkavak ( Populus alba L.) 

• 2- Karakavak ( Populus nigra L.) 

• 3- Titrek kavak ( Populus tremula L.) 

• 4- Fırat kavağı ( Populus euphratica oliv.) 

•  EGZOTİK TÜRLER 

• 1) Servi kavak ( Populus nigra var. pramydalis) 

• 2) Melez kavak ( Populus x euramericana) 

• 3) Çin kavağı ( Populus simonii Carr.) 



Karakavak (Populus nigra L.) 

• Genellikle taban suyu yüksek yerleri veya dere 
ve su kenarı olan yerlerde iyi yetişir 

• Hızlı büyür 

• Geniş ve kalın dal yapma özelliği taşır. Düzgün 
gövdeli değildir. 

• Gövde ve kök sürgünü verme yeteneği vardır. 

• Bu nedenle Anadolu’ da tetar işletmeciği 
uygulanır. 

• 30 m. Boy, 2 m. Çap yapabilir. İki alt türü 
yetişir 



Karakavak (Populus nigra) 



Karakavak-tetar 





Karakavak, yaprak 

 



Karakavak, yaprak 



Karakavak, 

gövde 



Karakavak, gövde 



Karakavak, gövde 

 





Akkavak (Populus alba L.) 

• Yaprak sapı, alt yüzü ve sürgünleri beyaz tüyle 
kaplı olduğundan bu ad verilmiştir. 

• Yaprakları yumurta biçiminde veya 3-5 parçalı 
olabilir. 

  Nemli derin ve gevşek yapılı topraklarda iyi 
gelişme gösterir. Az tuzlu topraklarda da 
gelişebilir. 

• Hızlı büyür. Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya’ da 
yetişir. Türkiye’ doğal olarak yetişir, 30-40 m. 
Boylanabilir. Çınar/çınar kavağı olarak bilinir 



Akkavak( Populus alba L.) 



Akkavak- yaprak 

 



Akkavak, yaprak 



AKKAVAK ( Populus 
alba L.) 



Akkavak, gövde  



Akkavak Dişi Çiçek 



Erkek Çiçekler 





Titrek kavak (Populus tremula L.)  

• Yurdumuzun ormanlarında doğal olarak yetişir. 

• Hızlı büyür, tohumla çoğalır 

• Yangınlardan sonra alana ilk gelip yerleştiği 
için “öncü ağaç” olarak adlandırılır 

• Yaprakları yumurta biçiminde, kenarları dişlidir 

• Sonbaharda renklenmesi güzeldir 

• Dağ kavağı olarak bilinir. 



Titrek kavak 

 



Titrek kavak, yaprak 



Titrek kavak, gövde, çiçek  



Titrek kavak, orman 

 



Titrek kavak, orman 



Servi kavağı (Populus nigra var.  

• Karakavağın  varyetesidir. Bunlardan birisi 
İtalya kökenli öteki Asya kökenlidir. Özbekistan 
kökenli olanı Türkler Anadolu’ya getirerek 
yaygınlaştırmıştır. 

• Dalları gövdeye koşut büyüdüğünden servi 
olarak adlandırılır. 

• Hızlı büyür, odunu yapacak olarak kullanılır. 

• Gövde kabuğu boz yeşil renkli, düzgündür ve 
ileri yaşlarda çatlar.  









Servi kavak, sürgün 



 



Servi kavak, perde 



 



Fırat kavağı (Populus euphratica) 

• 10-20 m. Boylanabilen bir kavak türüdür. 

• Yaprakları yumurta biçiminden uzun mızrak 
biçimine değin değişik olabilir. Bir ağaç 
üzerinde değişik biçimli yapraklar bulunabilir. 

• Az tuzlu topraklarda yetişebilir 

• Asya, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkasya’ da 
yetişir. Yurdumuzda Güney ve Güneydoğu’ da 
nehir ve dere kıyıları ile sulak alanlarda yetişir. 



Fırat kavağı 

• Uluslararası Kavak Komisyonu (IPC) 
çölleşmeyle mücadele kapsamında üzerinde 
durulması gereken tür olarak 
belirlemiştir(1994) 

• Sıcak ve kuraklık ekstremlerine dayanıklıdır. 

• Tuzlu topraklara dirençlidir. 

• Yaprağın üstü mavimsi renkli, stoma sayısı 
fazladır.  



Fırat kavağı, 
yapraklar 



Fırat kavağı, Çıldır kavağı 







Melez kavak (Populus x euramericana) 

• Avrupa kavağı ile amerika kavağının hibrididir. 

• Hızlı büyür. Yaprakları oval veya yürek biçimli, 
etli ve büyüktür. 

• Halk arasında “Kanada kavağı” olarak bilinir. 

• Tohumla değil çelikle üretilir. 

• Marmara ve Batı Karadeniz çevrelerinde 
yaygın olarak yetiştirilir. 





Çin kavağı (Populus simonii Carr) 









Söğütler (Salix L.) 

• Yurdumuzda 22 türü doğal olarak yetişir 

• Başlıcaları 

• 1- aksöğüt ( Salix alba L.) 

• 2- sepetçi söğüdü ( Salix viminalis L.) 

• 3-keçi söğüdü ( Salix caprea L.) 

• Yabancı (egzotik) türler 

• 1) salkım söğüt (Salix babylonica L.) 

• 2)Tribişon söğüt(Salix matsudana koid) 



SÖĞÜTLER (Salix L.) 

• Ağaç ve ağaççık olarak bulunurlar 

• Bir cinsli iki evcikli, rüzgarla tozlaşırlar 

• Sulak yerlerde yetişir, hızlı büyürler 

• 300 türden 22 tanesi yurdumuzda doğal yetişir 

• Yaprakları şerit veya yumurta biçiminde 

• Odunu yumuşak ve hafif, sürgün verme 
yeteneği fazla 



 



 



                                                Aksöğüt  

 



 



Keçi Söğüdü (Salix 
caprea L.) 



 



Keçi söğüdü( Salix caprea) 



 





Keçi ve japon söğüdü 



Sepetçi Söğüdü (Salix viminalis L.) 



Erguvani söğüt 

 



 



Salkım söğüt 
(Salix babylonica) 



 







Huşlar (Betula L.) 

• Bir cinsli iki evcikli, rüzgarla tozlaşır 

• Erkek çiçekler sonbaharda olgunlaşır 

• Dişi çiçekler sonbaharda dağılır 

• Serin, kumlu ve ışıklı yerleri sever 

• Yaprakları uzun saplı, üçgenimsi ve kenarlar 
dişli 

• Yaşam süresi kısa 

• Kabuk beyaz ve enine soyulur 

• Odunu beyaz, hafif 

• Dünya’ da 40, Türkiye’ de 4 türü yetişir. 



 



Huş (Erkek Çiçekler) 







 





Kızılağaçlar (Alnus L.) 

• Kuzey Küre’nin ılıman kesiminde 30 türü yetişir 

• Su kenarlarını ve kuzey bakıları sever 

• Öncü ağaçtır, sürgün verme yeteneği çok 
fazladır. 

• Hızlı büyür, odunu oksijenle buluşunca kızarır 

• Kök nodüllerindeki aktinomisetler aracılığıyla 
atmosferik azotu bağlarlar 



 



 



 



 



 



 



 



 







 



 



Kayınlar ( Fagus L.) 

• Yurdumuzda iki türü yetişir 

• 1-doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) 

• 2- batı kayını  ( Fagus sylvatica L.) 

• Ormanların yüksek, serin ve nemli 
bölgelerinde yetişir 

• Sarıçam, karaçam, ladin, göknar, porsuk, meşe, 
akçaağaç vb. türlerle karışım yapar 

• Odunu sert ve dayanıklıdır 

 



 



Doğu kayını( Fagus orientalis Lipky.)  



 



 



 



 



 



 



 



Batı kayını 

 



 





Gürgenler ( Carpinus L.) 

• Dünya’ da 26,yurdumuzda 2 türü yetişir. 

• 1- Doğu gürgeni ( Carpinus orientalis Mill.) 

• 2- Adi gürgen (Carpinus betulus L.) 

• Tomurcuklar sürgüne yapışık, yaprak kenarları 
dişli ve ucu sivri 

• Gövde oluklu, odunu beyaz ve dayanıklı 

• Gölgeye dayanıklı nem ve toprak isteği fazla 

 

 



DOĞU GÜRGENİ (Carpinus orientalis Mill.) 



Doğu gürgeni (Carpinus orientalis) 

 



ADİ GÜRGEN 
(Carpinus betulus L.) 



 



Adi gürgen (Carpinus betulus) 

 



 











Kayacık (Ostraya carpinifolia Scop) 

• Dünya üzerinde 7 türü olan cinsin tek türüdür 

• 15-20 m boy yapabilir, erkek çiçekleri 
sonbaharda ortaya çıkar 

• Yaprakları koyu renkli, üstü tüylü, alt yüzü açık 
renkli, kenarları çift sıralı dişli 

• Damar sayısı gürgenden fazla 

• Öz odunu koyu renkli, diri odunu açık renkli, 
sert ve dayanıklı 



 



 



Gürgen Yapraklı Kayacık (Ostrya carpinifolia Scop.) 



 



Kestaneler (Castanea Mill.) 

• Dünya’ da 10, yurdumuzda 1 türü var 

• Yaprakları geniş mızraksı, kenarları kılçık gibi 
uzun dişlidir 

• Meyveyi örten kupula kirpi gibi dikenli 

• 40 metre boy, 2 m çapa ulaşabilen, uzun 
ömürlü, dağınık tepelidir 

• Odunu değerli 

• Marmara ve Karadeniz’de yaygın, Ege ve 
Akdeniz’de lokal yetişir. 



Kestaneler  ( Castanea Mill.) 



Anadolu Kestanesi  (Castanea sativa Miller) 





Anadolu Kestanesi 

(gövde) 











KARAAĞAÇLAR(Ulmus L.) 

• K.Amerika, Avrupa ve Asya’ da 20 türü yetişir. 

• Yurdumuzda 3 türü doğal yetişir. 

• Çiçekler erdişi, yapraklar kısa saplı dipten 
çarpık ve kenarları dişli 

• Yapraklanmadan önce çiçeklenir 

• Derin ve nemli topraklarda iyi gelişir, hızlı 
büyür ve odunu kalitelidir. 



KARAAĞAÇLAR(Ulmus L.) 

• Saf orman oluşturmazlar.Tek veya öbek halinde 
orman karışımına girerler. 

• Karaağaçlar; yapraklarından, tohumun zarsı kanat 
üzerinde bulunduğu yerden ve meyve sapından 
ayırtedilirler. 

• 1) Ova karaağacı 

• 30 boylanabilen geniş tepeli, sarkık dallı bir 
ağaçtır.Küçük çalı durumunda olanlara da rastlanır. 
Odunları değerlidir. İki alt türü vardır. 

 



Ovakaraağacı (Ulmus campestris L.) 



Ovakaraağacı( U. Campestris L.) 



Meyve 



Ova karaağacı 

 



Gövde,kabuk 



Piramit formlu 



Dağ karaağacı 
 (Ulmus glabra Huds) 

• 40 m boylanabilen geniş tepeli bir ağaçtır. 

• Kabuk düz, parlak ve gümüş renklidir. 

• Kök sürgünü vermez. 

• Yaprak büyük,damla uçlu ve üst yüzü zımpara 
gibi sert tüylü. 

• Tohum meyve kanadının ortasındadır. 



Dağ Karaağacı 
(Ulmus glabra) 



Dağ karaağacı (Ulmus glabra) 

 



 



Saplı karaağaç  
(Ulmus laevis Pall.) 

• 35 m. Boylanabilen ince dallı bir ağaçtır. 

• Gövde dibe doru geniş ve olukludur. 

• Meyve yumurta biçiminde, uzun saplı ve 
kenarları kirpikli, tohum dibe yakındır. 



Meyve 



Ova karaağacı-meyve 

 



Dağ karaağacı-meyve 

 



Bu Ne? 



 



 



 



 



 



 



 



 


