
 GENEL BİLGİLER 

Peyzaj planlamaları ve ormancılıkta kullanılan bitkiler, gelişen endüstrileşme ve yapılaşma sonucunda 
gittikçe azalmakta ve yeryüzü beton yığını haline gelmektedir. Bunun yanında aşırı kullanımların 
ve endüstrinin oluşturduğu kirlenmelerde bu yok oluşu hızlandırmaktadır. Böylece doğadaki denge  
her geçen gün bozulmaktadır. Günümüz Sanayi ve kentleşme ile beraber Yeşil alanlar insanlar için 
çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Günümüz de yeşil alan oluşturmak için kullanılan gerekli 
Bitkilerin özelliklerinin, toprak, iklim ve bitki örtüsü ihtiyaçlarının  bilinememesi  büyük bir sorun 
teşkil etmektedir.

Ülkemiz yaklaşık 9000 Bitki Türü ile oldukça zengin bir flora ya sahiptir. Avrupa  Florasının 12000’e 
yakın türe sahip olduğu göz alındığında yurdumuzun Bitkisel zenginliği daha da belirginleşir.  
1115 doğal bitki türüne sahip Ankara da karasal iklim özellikleri görülmekte olup Kuraklığa uygun 
bitkiler yetişmektedir.

Bu bölümde Ankara da yetişen yapraklı ve ibreli ağaç, ağaççık ve çalıların özellikleri, üretimleri, nasıl 
ve hangi koşullarda yetiştirilebilecekleri kısaca anlatılmaktadır.

 BİTKİ BİLGİSİ  

Bitki; Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, tohum  veren ve hayatını tamamladıktan sonra 
kuruyarak varlığı sona eren canlıların genel adıdır.

Genel olarak bitkiler iki gruptur.
1-Gövdesiz Bitkiler ( Bakteriler, mavi-yeşil su yosunları, algler, mantarlar )
2-Gövdeli Bitkiler (Kara yosunları, eğreltiler, tohumlu ya da çicekli bitkiler)

Tohumlu ve çiçekli bitkiler aleminin en geniş grubudur ve ikiye ayrılır.
1-Açık Tohumlular (Tohumları açıkta olan bitkiler )
2-Kapalı Tohumlular (Tohumları bir muhafaza içerisinde olan bitkiler)

Ayrıca tohumlu ve çiçekli bitkiler, otsu ve odunsu bitkiler olarak da ikiye ayrılır. Odunsu bitkiler 
ağaç, ağaççık ve çalılardan oluşmaktadır.

Ağaç: Boyu 5 metreden uzun, dal, sürgün ve yapraklarını tek bir gövdede taşıyan, gövde, taç  ve 
boy büyümesi yapan çok yıllık odunsu bitkilerdir.

Ağaççık: Tek gövde üzerinde taçlanan, gövdesi dallarından daha kaim olan, en fazla 5m  boylanabilen 
küçük ağaçlardır.
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Çalı: Toprak  seviyesininden dallanma yapan ve birçok gövdesi bulunan, 5 m’ye kadar boylanabilen, 
odunsu bitkilerdir.

Yerörtücü: 3 ile 30 cm. kadar boylanan toprak yüzeyinde yoğun bir yaprak tabakası oluşturan, 
sarılıcı, sürünücü, yayılıcı bodur bitkilerdir. 

AĞAÇLARI OLUŞTURAN  
ORGANLAR

Kök
Gövde ve Sürgünler

Tomurcuk
Yaprak
Çiçek
Meyve

BİTKİLER DE ÜRETİM  
TEKNİKLERİ

1-Generatif Üretim (Tohum ile Üretim )
2-Vegetatif Üretim Kabuk 
      a - Çelik ile Üretim 
     b - Aşı ile Üretim 
     c - Daldırma Yöntemi ile Üretim

 AĞAÇ, AĞAÇÇIK, ÇALILAR VE YER ÖRTÜCÜLER 

Bu Bölümde Ankarada doğal olarak yetişen ve egzotik türlerden, yapraklı ve ibreli ağaçlar, ağaççıklar 
çalılar ve yer örtücüler  bulunmaktadır.

 YAPRAKLI AĞAÇ VE AĞAÇÇIK TÜRLERİ 

OVA AKÇAAĞACI  
(Acer campestre)

15-25 m. Boylanan 6-8 m yayılım yapabilen, 
yuvarlak bir tepe ve sık dallanma yapan  bir türdür. 
Tomurcuklar yeşilimsi esmer renkli, pullar ile örtülü 
olup üzeri tüylüdür. Yaprakları 3-5 lobludur. Meyve 
kanatlıdır ve kanatlar arasında 180 derecelik açı 
vardır. Sonbaharda yaprakları sarı ya da kırmızı renk 
alarak etkileyici bir görüntü sergiler. Kuru, nemli, 
taze ve balçıklı topraklarda iyi yetişir. Taze dalları 
çabuk kırılır. Su baskınlar ve rüzgârlara dayanıksız 
bir türdür. Kent içinde, park ve bahçelerde grup 
halinde veya tek olarak kullanıldığı gibi Sınır ağacı 
ve yol ağacı olarak ta kullanılır. Genellikle tohum 
ile üretilmekle beraber çelik ve aşıyla da üretimi 
yapılabilir.
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DİŞBUDAK YAPRAKLI 
AKÇAAĞAÇ  
(Acer negundo) 

15-20 metre boylanan ve 10m yayılım yapabilen 
bir türdür. Tomurcukları mavi beyaz yumurta 
şeklindedir. Karşılıklı dizilmiş tüysü yapraklar 
vardır. Mart ayında yapraklanmadan hemen 
önce çiçek açar. Çiçekler ‘V’ şeklinde çift 
kanatlı olup olgunlaşınca düşer. Sonbahar da 
yaprakları sarı renk alarak dekoratif bir görünüm 
sergiler. Işıklı ve yarı gölge ortamlara, rutubetli 
ve gevşek topraklara iyi adapte olurlar. Hava 
kirliliğinden çok fazla etkilenmez bu yüzden 
kent içi yol ağaçlandırmalarında ve karayolu 
ağaçlandırmalarında kullanılabilir. Genellikle 
tohumla, çelik ve aşı ile üretilir. JAPON AKÇAAĞACI

(Acer palmatum)

12 m.ye kadar boylanan boyu kadar da yayılım 
yapabilen dağınık formlu bir türdür. Fakat 
Ankara koşullarında en fazla 3-5m boylanır. 
Yaprakları kırmızı ve portakal sarısı rengi dalları 
sarı-mor, yaprakları ilk çıktıklarında sarımsı 
kahverengi ve tüylüdür. Tohumlar kanatlıdır. 
Kanatlar arasında geniş bir açı vardır. Nisan 
mayıs aylarında çiçek açarlar. Sonbahar da 
yaprakları kırmızı renkle dekoratif bir görüntü 
sergiler. Ilıman yerleri sever. Besin isteği 
yüksektir. Şiddetli donlardan zarar görürler. 
Bu nedenle ülkemizde park ve bahçelerde 
rüzgârdan korunmuş alanlarda orijinal 
büyüklüğünden daha küçük olarak grup veya tek 
başına, çatı bahçeleri, balkon ve çeşitli beton 
zeminlerde vurgu amaçlı kullanılır.
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ÇINAR YAPRAKLI 
AKÇAAĞ
(Acer platanoides) 

30 metreye kadar boylanabilen, geniş ve 
yuvarlak tepeli bir ağaçtır.Tomurcukları 
kırmızımtırak pembe renkli ve pulludur. Kanatlı 
meyveleri geniş açılıdır. Yaprakları uzun saplı 
ve 5 lobludur. Sonbaharda yapraklar sarı bazen 
kırmızı renk alır. Böcek ve mantar zararlarına 
karşı dayanıklıdır. Rüzgar perdesi ve gölge ağacı 
olarak kullanılmaya elverişli bir türdür.  Güneşli 
ve yarı gölge ortamlarda yetişir ve kuraklığa 
dayanıklıdır. Tohumla ve çelikle üretilir.

GÜMÜŞİ AKÇAAĞAÇ 
(Acer saccharinum) 

20-30 metre boylanabilir. Yaprakları 5 loblu-
dur. Lobların ucu sivri ve kenarları ince dişlidir. 
Yaprakların üst yüzü yeşil, alt yüzü gümüşi 
beyaz renkte ve taze iken tüylüdür. Sonbahar-
da dökülmeden önce sarı bir renk alır. Daha 
çok nehir ve göl kenarlarında nemli, geçirimli 
dolgu topraklarda yetişir.Rüzgara karşı daya-
nıksızdır. Fakat her toprağa uyum sağlayabilen 
ve hızlı büyüyen akçaağaç türüdür.Üretilmesi 
tohum yâda aşı ile olur.
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KIRMIZI ÇİÇEKLİ AT
KESTANESİ 
(Aesculus carnea)

15-20 metre boyunda, 8-10 metre taç yapabilen 
bir bitkidir. Yaprakları koyu yeşil parlak, ışınsal 
dizili ve 5 parçadan oluşur.Mayısta açan çiçekleri 
rubi kırmızıdır.İyi bir gölge ağacıdır. Park ve 
Bahçelerde tek veya grup olarak kullanılır. 
Gösterişli bir ağaçtır.Sıcak, güneşli ve gölge 
yerlerde iyi yetişir. Üretimi tohumla yapılır.

BEYAZ ÇİÇEKLİ 
ATKESTANESİ  
(Aesculus hippocastanum)

20-25 metre boylanan, 12-15 metre taç yapan 
bu tür, kalın dallı  ve kaba dokulu ve iyi bir 
gölge bitkisidir.Yapraklarının 5-7 tanesi ışınsal 
dizilimli,rengi koyu yeşildir.Tohumlarının fazla 
döküntü vermesi nedeniyle çime zarar verir.
Ayrıca kökleri yüzeysel olduğu için yol ağaçı 
olarak kullanılmaz , asfalta zarar verir.Kestaneleri 
zehirlidir. Mayısta beyaz çiçek açar. Sıcak ve 
güneşli yerlerde, ılıman iklimlerde, ışıklı  ve yarı 
gölge yerde, nemli topraklarda yetişir. Üretimi 
tohum ekimi ile yapılır.
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KOKAR AĞAÇ
CENNET AĞACI 
(Ailanthus altissima)

20-25 metre boylanan, 8-10 metre taç yapan, 
hızlı büyüyen bir bitkidir.Yaprakları tüylü 
ve olmuş yaprakları sonbaharda kırmızıdır. 
Haziran-Temmuz ayında çiçek açar. Sıcak ve 
güneşli yamaçları sever. Hızlı gelişirler. Kışın 
şiddetli donlardan zarar görür. Toprak erozyonu 
kontrolünde, demir yolu şevlerinin tutulmasında, 
park ve bahçelerde grup ve tek olarak kullanılan, 
büyük kentlerin kirli havasına dayanıklı bir 
bitkidir. Yol ağacı olarak kullanılabilir. Üretimi 
tohumla ve çelik ile yapılır.

GÜL İBRİŞİM
İPEK AĞACI 
(Allbizzia julibrissin)

10 m.ye kadar boylanabilen 6 m. Taç yapabi-
len bir ağaçtır. Tüysü, çift katlı bileşik yap-
rakları  bulunmaktadır. Haziran ve temmuz 
aylarında çiçekleri açar. Çiçekleri pembe renkli 
ve güzel kokuludur. Sıcak ve ılıman iklimlerde, 
güneşli yerlerde yetişir, serin ve derin toprak-
ları sever. Donlara ve rüzgâra karşı duyarlıdır. 
Ev bahçelerinin bina yakınlarında tek başına 
ve küçük gruplar halinde, rüzgârdan korunmuş 
alanlarda kullanılır. Üretimi tohum ve çelik ile 
(kök çeliği) yapılmaktadır.
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HUŞ AĞACI 
(Betula pendula)
 
20 m. kadar boylanabilen dalları aşağıya doğru 
sarkık bir ağaçtır. Gövde rengi beyaz renkli 
ve ince levhalar halinde soyulur. Yaprakları 
uzun saplı, çoğunlukla üçgenimsi yumurta 
biçimindedir. Huşlar, ılıman ve serin yerlerin 
ağaçlarıdır. Fakir, kurak, kuru, kumlu ve ağır 
killi topraklarda yetişir. -40 dereceye kadar 
dayanıklıdır. Işık istekleri fazladır. Derin, 
zengin ve iyi drenajlı toprakları sever. Park ve 
bahçelerde yol kenarlarında kullanılabilir.

SİGARA AĞACI 
(Catalpa bignonioides)

10-15 metre boyunda, 6-10 metre taç yapan 
bir ağaçtır. Yaprakları yürek şeklindedir. Çiçekleri 
dikine başak biçimli, meyve kapsüllü, ince puro 
ya da uzun sigara şeklindedir. Ilıman ve sıcak 
iklimlerde, humuslu topraklarda, ışıklı  ve yarı 
gölgede yetişen bir ağaçtır.İyi bir park ve yol 
ağacıdır. Tohum ile üretilmektedir.
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ERGUVAN 
(Cercis siliquastrum) 

5-6 metre boylanan, geniş tepeli bir ağaççıktır. 
Yaprakları böbrek şeklinde, açık yeşil 
renklidir. Nisan mayıs aylarında açan çiçekler 
yapraklanmadan önce gövde ve kalın dallarda 
3-6 sı bir arada erguvani pembe renklidir. Bol 
güneşli, yarı gölge ve korunaklı sıcak yerlerde, 
hatta kireçli ağır balçıklı topraklarda yetişir. 
Akdeniz ikliminin dışında kuzey bölgelerimizde 
de korunaklı bölgelerde de kullanılmaktadır. 
Dekoratif bir ağaç olup tek veya grup halinde 
kullanılabilir.Tohum ile üretilmektedir.
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KUŞ İĞDESİ
(Elaeagnus angustifolia) 
     
5-7 m boylanan 3-6 m yuvarlak tepe yapan bir 
ağaçtır. Açık yeşil renkte yapraklarının üst yüzü 
mat koyu yeşil, alt yüzü gümüşi beyaz renklidir. 
Haziran da açan çiçekleri çanımsı, içleri sarı, 
dışları gümüşi renkli ve hoş kokuludur. Meyveleri 
başlangıçta gümüşi sonra koyu turuncu renkte, 
zeytin iriliğinde, içi unlu ve tatlıdır. Rüzgâr 
perdesi oluşturmada, kumul durdurulmasında 
ve erozyon kontrolünde grup halinde veya tek 
olarak kullanılır. Güneşli, sıcak ve kuru yerlerde, 
kireçli ve tuzlu topraklarda, deniz suyu ile 
ıslanan topraklarda yetişir. Tohumla ve çelikle 
üretilir.

ADİ DİŞBUDAK  
(Fraxinus excelsior)   

20-30 m boylanan 15 m taç yapan ve çok uzun 
yasayan bir bitkidir. Yaprakları bileşik yaprak 
şeklinde, sivri uçlu ve kenarları dişlidir. Mayısta 
salkım şeklinde sarı çiçek açar. Su istekleri 
fazladır, ancak kirli havaya, deniz suyuna ve su 
baskınlarına dayanabilir Park ve Bahçelerde gölge 
ağacı olarak kullanılır. Tohumla üretilir.
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ÇİN YELPAZE ÇAMI
MABET AĞACI 
(Ginkgo biloba) 

Dünya üzerinde yaşamakta olan tohumlu 
bitkilerin en yaşlısıdır. 30 m boylanan ve 
yaprağını döken bir ağaçtır. Uzun saplı, geniş 
oyalı, fil kulağı veya yelpazeye benzeyen paralel 
damarlı yapraklar,sonbaharda dökülmeden önce 
altın sarısı  renk alır.Tohumları büyük yuvarlakça, 
dış kısmı erik gibi etli,olgunlaşınca sarı renklidir. 
Tohumun eskimiş peynire benzeyen kokusu 
nedeniyle parklara dikilecek ağaçların erkek 
ağaç olmasına dikkat edilir. Değişik iklim ve 
topraklarda yetiştirilir. Vurgu ve gölge ağacı 
olarak kullanılır.Hastalıklara karşı son derece 
dayanıklıdır.Genellikle tohumla üretilir.

GLADİÇYA 
(Gleditsia triacanthos)  
 
Yaprağını döken bir ağaç olan Gladiçya, 20-30 
m kadar boy yapar ve tacı 15-16 m kadar 
yayılır.Sarımsı-turuncumsu, sonbahar rengi ile 
bitki mevsimlerin değişimini vurgular. Bitkinin 
küçük ve gösterişli olmayan, krem renkli çiçek-
lerini takip eden,30 cm uzunluğunda fasulye 
gibi olan meyveleri, kış süresince dallarından 
sarkar. Dallarındaki 5 cm uzunluğundaki keskin 
dikenleri, yazları  yapraklar tarafından gizlenir, 
kışın bitki yapraksız iken kendini daha çok belli 
eder. Soğuğa olduğu kadar sıcak ve kurağa da 
dayanıklıdır. Güneşli yerlerden hoşlanır. Drenajı  
iyi, kumlu, taşlı, kireçli topraklarda da yetiştiri-
lebilir. Tohum veya çelikle üretilir.
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GÜVEY KANDİLİ 
(Koelreuteria paniculata)
      
Kışın  yaprağını döken, 8-15 m boylanan bir 
ağaçtır. Sürgünlere sarmal dizilmiş yapraklarının 
kenarları dişli, alt yüzü damarları boyunca ince 
tüylü, sonbaharda sarı renklidir. Küçük sarı 
çiçekleri bir araya gelerek 50 cm’e ulasan salkım 
yapar. Yaz sonu veya sonbaharda çiçek açarlar. 
Kapsül şeklindeki meyveleri, kahverengimsi-sarı 
renktedir. Tohumdan üretilen ve değişik 
topraklara uyum sağlayabilen, güneşli ortamları 
seven bir türdür.

SARI SALKIM
(Laburnum anagyroides)
   
Boylu çalı ya da 7 m’ye kadar boylanabilen küçük 
ağaçlardır. Sürgünler grimsi-yeşil renkli, basık 
tüylüdür. Sürgünlere çok sıralı sarmal olarak 
dizilmiş yapraklar üçgül şeklindedir. Yapraklarının 
ucu küt ya da dikensi sivri uçludur, alt yüzü 
genç iken ipeksi tüylüdür. Sarı renkli çiçekler, 
salkım halinde çiçek grupları oluşturur. İlkbahar 
sonlarında ortaya çıkan bu çiçek grupları aşağıya 
doğru sarkıktır. Meyveleri bakla şeklindedir.
Sürgün, meyve ve tohumları zehirli olduğundan 
çocuk oyun alanları ve okul bahçelerine 
dikilmemelidir. En iyi gelişmesini, geçirgen 
topraklarda ve güneşli yerlerde yapmakla birlikte 
durgun su bulunan topraklar hariç her tür 
toprakta yetişebilmektedir. Üretimi tohum ve 
çelikledir.
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