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KAVAK POLENLERİNİN ALERJİK ETKİLERİ

V
ANKARA MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 

 

Konu:  
 
Yaydıkları polenlerle alerjik sorunlara yol açtıkları gerekçesiyle Ankara ve çevresin-
deki yaşlı kavak ağaçlarının kesilmesi ve “il” içinde kavak ağacı “yetiştirilmemesi”. 
 
Açıklama: 
 
Ankara Valiliği İl Çevre Müdürlüğü’nün 17 Haziran 2002 tarihli yazı ekinde belirtil-
diğine göre,  “Mahalli Çevre Kurulu”nun 4 Haziran 2002 tarihli ve  2002/5 sayılı ka-
rarının 3. Maddesinde; 
 

<<Kavak ağaçlarından kaynaklanan polenlerin astım krizi, saman nezlesi, 
ürtiker gibi alerjik reaksiyonlar oluşturması nedeniyle il sınırları içeri-
sinde kavak ağacı yetiştirilmemesi; yaşlı kavak ağaçlarının kesilerek yer-
lerine toprak ve iklim koşullarına uygun akasya, huş, dişbudak, gladiçya, 
badem türü ağaçların dikilmesi...>> 

 
yaptırımına da yer verilmiştir. Karar, yanlış bilgilere dayanmaktadır ve yaptırımın dile 
getiriliş biçimi de amacını aşabilecek uygulamalara yol açabilecektir: 
 
1) Ankara ve çevresinde kavaklardan çok daha fazla alerjik hastalıklara yol 

açabilen polenler üreten başka bitkiler vardır ve bu bitkiler hem sayıca daha 
fazladır ve hem de daha geniş alanları kaplamaktadır. 

Bilindiği gibi solunum, sindirim ve deri yollarıyla canlıların bedenlerine giren po-
lenler çeşitli alerjik sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle de, gelişmiş ülkeler-
de, çeşitli bitkilerin polen saçma yoğunlukları yönünden “polen takvimleri” hazır-
lanmakta ve kamuoyu bilgilendirilmektedir. Çünkü polen yoğunlukları, bitki türle-
ri, polen saçma zamanı vb değişkenlere göre değişebilmektedir. Saptamalara göre 
polenlerini ilkbaharın ilk aylarında ve görece olarak çok kısa bir dönemde  saçan 
söğüt, kavak, dişbudak, fındık, çınar gibi ağaç cinslerinin polenleri görece ola-
rak daha az olumsuz etkiye sahiptir. Buna karşılık haşişe, tavşanbıyığı,
domuzayrığı, kedikuyruğu, tilkikuyruğu, kazayağıgiller gibi bitki türlerinin 
toplandığı buğdaygiller, ilkbaharın sonlarından Haziran ayının sonuna değin çok 
daha fazla allerjik etkili polenler saçabilmektedir  (ERİK ve DOĞAN, 2002). Ek 
olarak, Ankara çevresinde 72 bitki grubundan tür, polenlerini Ocak ayının ikinci 
haftasında saçmaya başlamakta; polen saçımları 33-37. haftalarda doruğuna çık-
maktadır. Polenleri alerjik hastalıklara yol açan bitki türleri ağırlıklarına göre sıra-
landığında; 
 



% 16,2 ile buğdaygiller (41 tür) 
% 9,1 ile ayçiçeğigiller (23 tür) 
% 8,7 ile kazayağıgiller (22 tür) 
% 5,5 ile gülgiller (14 tür) 
% 4,3 ile akçaağaçgiller (14 tür) 
% 3,9 ile çamgiller (10 tür) 
% 3,5 ile söğütgiller, baklagiller ve servigiller (9’ar tür) 

 

öne çıkmaktadır. Kısacası; deyiş yerindeyse; Mahalli Çevre Kurulu tarafından oy-
birliğiyle “katline” karar verilen kavaklar, Ankara ve çevresindeki alerjik etkileri 
olan bitki grupları arasında bile ancak yedinci sırada gelmektedir. 

 
2) Mahalli Çevre Kurulu’nun söz konusu kararının dile getiriliş biçimi, Ankara 

çevresinde amaç dışı uygulamalara da dayanak olabilecektir ! 
 

Bu durum, özellikle iki yönden önem taşımaktadır: 
 

a) Mahalli Çevre Kurulu’nun kavaklar için tüm “ il ” düzeyinde karar  
alması, kırsal alandaki kavaklıkların; yol, tarla ve akarsu kenarlarındaki  
kavakların da ortadan kaldırılmasına yol açabilecektir: 

 

Polenlerinin alerjik etkileri görece olarak çok daha önemsiz olan kavaklar, 
özellikle İç Anadolu’da ve bu kapsamda da Ankara’nın kırsal çevresinde, do-
ğal görünüme zenginlikler katmasının yanı sıra halkın ekonomik durumunun i-
yileştirilmesi  vb işlevler de görebilen bir ağaç türüdür. Mahalli Çevre Kuru-
lu’nun söz konusu kararının “kentsel” yerleşmelerle sınırlandırılmış olmaması;
Ankara’nın, alerjik etkilerin çok daha az yaşandığı ve kimi durumlarda hiç ya-
şanmadığı kırsal çevresinde de “kavak katliamı” yapılmasına yol açabilecektir. 

 

b) Mahalli Çevre Kurulu’nun kararı Ankara çevresindeki kavak  
“yetiştiriciliğini” de engelleyebilecektir: 

 

Mahalli Çevre Kurulu’nun kararında; <<... il sınırları içerisinde kavak ağacı
yetiştirilmemesi...>> nden söz edilmemektedir. Oysa, kavakçılık Ankara çev-
resinde de ekonomik amaçlı etkinliklerden birisidir ve son derece de yaygın-
laşmıştır. Buna karşılık, olumsuz çevresel etkileri, öteki ekonomik amaçlı et-
kinliklerin çoğundan daha azdır ve arazi koşullarına bağlı olarak da hiç gün-
deme gelmeyebilmektedir.  

 
SONUÇ 
 

Kavak, İç Anadolu’nun ve bu kapsamda Ankara’nın ve çevresinin de, özellikle kırsal 
çevresinde yaşamsal önemde işlevler gören; olumlu özellikleriyle kültürümüzün her 
alanında esin kaynağı olan bir ağaç türüdür. Polenlerin alerjik etkileri, Ankara ve çev-
resinde doğal olarak yetişebilen ve sayıları yaklaşık olarak 150 dolayında olan bitki 
türlerinin yanı sıra park ve bahçelerde de yetiştirilen birçok bitki türünden görece ola-
rak daha azdır. Bu nedenle; Ankara Mahalli Çevre Kurulu’nun 4.6.2002 tarihli ve 
2002/5 sayılı kararı bilimsel dayanaktan yoksundur; dolayısıyla da. Ankara’nın ve 
çevresinin ekolojisine, ekonomisine ve kültürüne katkıları daha büyük olan kavakların
“katledilmesine” yol açabilecek bu kararının yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. 
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