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ANKARA, ESKĠġEHĠR VE KONYA ORMAN  BÖLGE  MÜDÜRLÜKLERĠNCE 

GERÇEKLEġTĠRĠLEN  YOL  KENARI AĞAÇLANDIRMALARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE AĠT ĠNCELEME RAPORU 

A-EMĠR 

Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğünün 22.03.2017 tarih ve 

37421462-602.04.02-E.586786 sayılı emirleri. 

B- KONU 

İlgi yazı ile Ankara, Eskişehir ve Konya Orman Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen yol 

kenarı ağaçlandırmalarının incelenmesi ve sonucunda hazırlanacak değerlendirme raporunun 

Enstitü Müdürlüğüne sunulması emirlenmiştir. 

C- ĠNCELEME 

Yol kenarı ağaçlandırmalarının durumlarının değerlendirilmesi amacıyla 11-28/09/2017 

tarihleri arasında genel olarak kurak ve yarı kurak iklim özelliklerine sahip Konya, Ankara ve 

Eskişehir Orman Bölge Müdürlükleri tarafından yapılmış yol kenarı ağaçlandırma çalışmaları 

incelenmiştir. Bu amaçla özellikle fidan tutma başarısının zayıf olduğu yerlerden 46 adet 

toprak profili açılarak 0-10, 10-30, 30-60, 60-90 cm derinlik kademelerinden, inilebilen 

derinliğe göre toprak örnekleri alınmıştır.  

Arazi çalışmaları süresince yapılan incelemede çok başarılı yol kenarı ağaçlandırmaları 

mevcut olduğu gibi başarısızlıkların olduğu yol kenarı ağaçlandırmaları da tespit edilmiştir.  

Aşağıda tüm Orman Bölge Müdürlüklerimiz için dikkate alınması gerekli konular genel 

olarak değerlendirilmiştir. Yol kenarı ağaçlandırmalarında başarı oranı yüksek ve düşük 

yerlerden yapılan örneklemelere ve incelemelere göre değerlendirmeler yapılmıştır.  Orman 

Bölge Müdürlüklerine göre başarı sağlanan türler de ayrıca belirtilmiştir. Ancak belirtilen 

türlerin yetişme ortamına göre yaşama ve gelişimlerinde farklılıkların da olacağı bilinmelidir. 

ANKARA, ESKĠġEHĠR VE KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERĠ YOL 

KENARI AĞAÇLANDIRMALARINDA DĠKKATE ALINMASI GEREKEN 

HUSUSLAR 

İç Anadolu Bölgesi bilindiği üzere kurak ve yarı kurak iklim koşullarının hakim olduğu bir 

bölgedir. Yol kenarında, bazen asfalt artıkları veya yola serilen malzemelerin de olması 

yetişme ortamı şartlarını daha da olumsuz hale getirmektedir. Yaz kuraklığının uzun süre 

yaşandığı ve yer yer ekstrem yetişme koşullarının da bulunduğu bu bölgede daha enstansif 

çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

Yol kenarı ağaçlandırmaları için öncelikle ağaçlandırılacak güzergahın arazi etüdünün 

yapılması uygun olacaktır. Bitki örtüsü, anakaya, toprak rengi gibi görsel anlamda değişimin 

olduğu alanlarda toprak çukuru açılarak mutlak ve fizyolojik derinlik arazide belirlenmelidir. 

Ayrıca arazi incelemelerinde, çevredeki bitki örtüsü ve gelişimi iyi olan türler varsa 

belirlenmelidir. İklim verileri ile toprak analiz sonuçları ve arazi çalışmalarından elde edilen 
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veriler birlikte değerlendirilmelidir. Yetişme ortamına göre fidan türü, fidan yaşı, fidan tipi 

vb. konular belirlenerek projelerin yapılması uygun olacaktır. Aksi takdirde yetişme ortamı 

şartlarına uygun olmayan türlerin yol kenarına dikilmesi, çalışmaların başarısızlıkla 

sonuçlanmasına sebep olabilir. Nitekim bazı yol kenarları ağaçlandırmalarında yer yer 

fidanların kuruduğu yerlere yeniden dikim yapılmış ve fidanlar tekrar kurumuştur. Halbuki bu 

gibi yerlerde toprak etüdü yapılsa yetişme ortamı koşullarının bazı otsu türlerin gelişimine 

ancak uygun olduğu anlaşılacak, böylece uygun özellikte bitki türü seçimi yapılarak dikim 

yapılabilecektir.  

Yol kenarı ağaçlandırma projelerinde dikimi planlanan türler ile araziye dikilen türler arasında 

farklılıklar söz konusudur. Proje hazırlanırken projede ihtiyaç duyulan türlerin Orman 

Fidanlık Müdürlüklerinde mevcut olup olmadığı konusunda iletişime geçilmesi isabetli 

olacaktır.  

Bir alanda ekstrem toprak şartları mevcutsa bu alanlara dikimi yapılacak fidanların üretiminde 

kullanılacak tohumlar, benzer koşullarda bulunan ağaçlardan temin edilmelidir. Böylece 

başarı oranı artırılabilir.  

Fidan dikim zamanı, dikim tekniği, fidan kalitesi, fidan kök kesimi fidan tutma baĢarısı 

üzerinde oldukça önemlidir. Tekniğine uygun olmayan toprak işlemesi ve fidan dikimi 

sonucunda başarısızlıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu hatalar;  

-Sığ toprak işleme,  

-Açılan çukura toprağın tekrar konularak teras formunun verilmemesi,  

-Tüplü fidanlarda yanlış yerden kök kesiminin yapılması,  

-Tüplü fidanlarda kök kesiminin yapılmaması, 

-Dikimin yüzeysel yapılması, 

-Boylu fidanların dikim sonrası sabitlenmemesi, 

-Uygun olmayan zamanda dikim yapılması (geç sonbahar, kış ve yaz mevsiminin ilk 

aylarında dikim yapılması),  

-Yetişme ortamı koşulları uygun olmayan sahalara dikim yapılması, şeklinde özetlenebilir.  

Görevli personelin tecrübe eksikliği olması durumunda gerek arazi hazırlığı gerekse fidan 

dikiminde çalışacak kişilere, uygulamalı eğitim verilmelidir. İş yoğunluğunun fazla olduğu 

birimlere ihtiyacı ölçüsünde personel sağlanmalıdır. 

İlk yıllarda fidanların tutma başarısı ve gelişimi için ihtiyaca göre sulama yapılması uygun 

olacaktır.  

Denetim ve kontrol yapılması, koruma tedbirlerinin alınması ihmal edilmemelidir. 

Bakım çalışmaları zamanında yapılmalıdır. 
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Yamaçlarda çukurda dikim yapılacaksa, eskavatörle açılan çukurların almaçlı olacak şekilde 

açılmasına dikkat edilmelidir. Çukur yerine teras yapılarak dikim yapılmasının fidan tutma 

başarısı, fidan gelişimi ve bakım çalışmaları açısından daha uygun olacağı tespit edilmiştir. 

Bu şekilde kurak mıntıkalarda, şiddetli geçen yaz kuraklığında fidanların su açığı daha iyi 

giderilmiş olacaktır. Bakım daha kolay ve ucuz maliyette yapılabilecektir.  

Bazı alanlarda yol şevi yamaçlarında toprak durumu yeterli olmasına rağmen dikimin yamaç 

üzerine yapıldığı tespit edilmiştir.  Yol yapımı sırasında üst toprak sıyrılıp kazındığı için yol 

yamacında anakayaya veya ana materyale yaklaşılmakta ve toprak sığlaşmaktadır. Dolayısıyla 

böyle yerlerde fidanların tutma ve gelişme başarısı da düşmektedir. Yol yamaçlarında 

toprağın ağaç türleri için yeterli derinlikte olmasına dikkat edilmelidir. Yamaç stabilizasyonu 

ve toprak kaybını önlemek için örme çit veya tel kafes tesisi yapılarak ağaç türleri 

yerine çalı türlerinin dikilmesi tercih edilmelidir. Bazı alanlarda yol yamaçlarına dikilen 

çalıların ağaçlarda kullanılan aralık ve mesafe ile dikildiği görülmüştür. Yol yamaçlarına 

uygun aralık mesafede çalı türlerinin dikilmesi, hem toprak koruma hem de estetik bir 

peyzaj sağlanması açısından daha uygun olacaktır.  

Dikilen boylu-yaşlı fidanlarda tutma başarısı oldukça düşüktür. Özellikle rootball ambalajlı 

boylu–yaşlı fidanların kök–gövde dengesi gövde lehine olduğu için, dikimden sonra hem kök 

gelişiminin yetersiz olması hem de gövdenin hacimli olması sebebiyle fidanların rüzgarda 

sallamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla fidan kökleri toprağa tam olarak tutunamamakta ve 

yetersiz kılcal kökler nedeniyle, su ve besin maddelerini alamamaktadır. Ayrıca boylu ve yaşlı 

fidanlar, fidanlıklarda iyi yetişme ortamı koşullarına sahipken, birden bire yetişme ortamı 

şartlarının daha kötü olduğu yerlere dikildiğinde, adaptasyonu zor olmaktadır. Vejetasyon 

döneminde yaz yağıĢının da çok az olduğu yarı kurak alanlara dikilecek fidanların, kök 

– gövde oranı dengeli olmalı dolayısıyla boylu – yaĢlı fidan dikiminden kaçınılmalıdır. 

Yol güzergahı altında yer alan yol yamaçlarına dikilen fidanlar ilk yıllarda görülmediğinden 

boylu fidanların dikilmesi düşünülebilir ancak boylu fidanların tutma başarısının daha düşük 

olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca boylu fidanların tesisinde fidan kalitesi, sulama 

ve bakım oldukça önemlidir.  

Yolun kod altı dikimlerinde hızlı büyüyen ağaç türleri dikilmelidir. Yalancı akasya ve kokar 

ağaç (yerleşim yerleri ve tarlalardan uzak alanlarda) bu amaçla değerlendirilebilir. 

Tek sıra dikimler haricinde yerine göre grup dikimlerine de yer vermek suretiyle, görsel 

açıdan farklı peyzajların oluşturulması sağlanabilir. Yol yamacının genişliğine ve eğimine 

göre çalı, ağaççık ve ağaç dikimleri uygun bir peyzaj tasarımıyla dikilebilir. Çalı türlerinin 

dikiminde kullanılacak aralık x mesafe, çalının tepe çatısının en son alabileceği ebatlar göz 

önüne alınarak belirlenmelidir. 

Yol ayırımlarında, dönel kavşak ve keskin virajlarda ağaç, ağaççık ve boylu çalı yerine görüşü 

engellemeyecek kısa boylu sürünücü çalıların dikilmesi uygun olacaktır. Orta refüje 

meyveleriyle yolu kirletmeyecek türler dikilmelidir. Bu nedenle ağaç yerine çalı ve refüj 

genişliğine göre ağaççık türleri ile bitkilendirme düşünülmelidir. Ayrıca kozalakları iri  

türlerin karayolu kenarından biraz daha uzağa dikilmesi düşünülmelidir.  
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Elektrik hatlarının altına boylanabilen türler dikilmemelidir. Bir yapraklı bir ibreli tür dikimi 

uygulanacaksa, ışık isteği fazla olan türlerin tepe tacı gelişmiş türlerin altına dikilmemesine 

dikkat edilmelidir.  

Karayolu kenarları belirli bir mesafeye kadar istimlak edilmektedir. Karayolu 

ağaçlandırmalarında istimlak edilen sahaya ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapılan 

protokole göre ağaçlandırmalar yapılmaktadır. Tarla sahipleri yol kenarına kadar sürüm ve 

ekim yaptığından dikilen fidanlara zarar vermekte veya sürümle birlikte fidanları 

sökmektedir. Dolayısıyla tarla kenarlarına yapılan dikimlerin çoğu zarar görmektedir.  

Arazi çalışmaları sırasında yol kenarındaki fidan ve ağaçlarının çeşitli nedenlerle çıkan 

yangınlar sonucu yandığı görülmüştür. Özellikle tarla kenarı ve bakım yapılmayan alanlara 

sönmeden atılan sigara izmaritleri ve cam şişelerden çıkan yangınlar ile anız yangınları yol 

kenarındaki ağaçlara ve dikilen fidanlara zarar vermektedir. Yangın tehlikesine karşı hem 

tarla kenarlarıyla bitişik alanların hem de karayolu ağaçlandırması yapılan alanların ot 

temizliğinin yapılması gerekir. Mümkün olduğu takdirde özellikle düz arazilerde, karayolu 

ağaçlandırma alanlarıyla tarla arasına küçük bir koruma zonu bırakılması uygun olacaktır.  

Yol kenarı ağaçlandırmalarında koruma ve otlatma problemi mevcut olup, bazı fidanlar 

kaybolmuş, bazıları da hayvanlar tarafından yenmiştir. Hayvan otlatmasından korumak 

amacıyla fidan etrafına çekilen kafes teller ile özellikle tahta kafeslerin yakacak amacıyla 

çalındığı ifade edilmiştir. 

Karayollarınca; yol genişletme, şev düzenleme ve yol bakımı yapılırken fidanlara zarar 

verilmektedir. Karayolu kenarı yağmur suları için yapılan beton kanallar haricindeki 

şevlerinin bakımları Karayolları Bölge Müdürlüklerince yapıldığından, bazı alanlarda yol 

kenarı şevine yakın fidanların da zarar gördüğü tespit edilmiştir. Bu tür sosyal problemlerin 

çözülemediği güzergahlara dikim yapılmaması daha uygun olabilir. 

Bazı yerlerde görülen taban suyu fidan gelişimi üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Taban 

suyunun yüzeyde veya yüzeye yakın olduğu yerlere dikilen türlerin kuruduğu veya 

gelişimlerinin oldukça bozuk olduğu tespit edilmiştir. Tabansuyu çok yüksek ve tuz problemi 

olmayan alanlarda sivri meyveli dişbudak (Fraxinus angustifolia), ılgın, iğde, çınar türlerinin 

gelişimi daha iyidir. Ayrıca geçici su basar alanlara çınar, sivri meyveli dişbudak ve söğüt 

türleri dikilebilir. Dere kenarı ve taban suyu yüksek olan düz arazilere durgun suya 

dayanabilen söğüt türlerinin dikilmesi uygun olacaktır. Yaz kuraklığının yaşandığı bölgelerde 

su durumu iyi olan yamaçlarda durgun su etkisi olmadığından, diğer türlerin gelişimi için de 

uygun ortamlar oluşturmaktadır.  

Toprak reaksiyonunun orta alkali ve kireç miktarının ise çok yüksek olmadığı alanlara dikilen 

sedir ve karaçamların gelişimlerinin iyi olduğu tespit edilmiştir. Ancak toprağın şiddetli 

alkali, kireç miktarının fazla ve toprak türünün kil olduğu alanlarda, türlerin gelişimi olumsuz 

(bitki besin elementleri alımında problem yaşanmakta) yönde etkilenmekte ve gelişimleri 

istenilen düzeyde olmamaktadır. Düz arazilerdeki kil toprağında yağmur suları toprak 

gözeneklerinde daha fazla tutulmaktadır. Kil topraklarında gözenek hacmi fazla olmasına 

rağmen iri gözenekler az olduğundan hava oranı az ve havalanma daha güçtür. Bu durum ise 
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bitki köklerinin solunumunu, bitki besin maddesi alımını zorlaştırmakta ve gelişimini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Arazi eğiminin artmaya başladığı (% 5-10’dan fazla) yamaç 

araziler ile toprağın taşlı olduğu alanlarda yağış suları toprak içinde akışa geçebildiğinden 

bitki gelişimi için daha uygun ortamları oluşturmaktadır. Toprakta kireçin bulunması halinde 

kil toprakları kırıntılı bünyeye sahip olurlar. Kireçli kil toprakları daha iyi havalanabilen ve 

suyunda belirli ölçüde sızabildiği topraklardır. Yukarıda belirtilen özelliklere sahip kil ve 

şiddetli alkali reaksiyona sahip topraklarda (pH’nın 8,5 civarındaki değerlerinde) ve ayrıca 

kireç miktarının % 40-50 olduğu koşullarda çok iyi bir gelişim beklenmemekle birlikte sedir 

(Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra susbp. pallasiana), glediçya (Gleditsia triacanthos), 

karamuk (Berberis crataegina), kırmızı yapraklı berberis (Berberis thunbergii), Juniperus 

excelsa (boz ardıç), Juniperus oxycedrus (katran ardıcı), ahlat (Pyrus elaeagnifolia), patlangaç 

(Colutea cilicica), yayılıcı dağ muşmulası (Cotoneaster horizontalis), Tibet dağ muşmulası 

(Cotoneaster franchetii), yayılıcı çin ardıcı (Juniperus chinensis), sarı çiçekli yasemin 

(Jasminum fruticans) önerilebilir. Yalancı akasyaların kil toprağındaki ve şiddetli alkali 

topraklardaki gelişimleri ise zayıftır. 

Marn topraklarına karamuk (Berberis crataegina), yayılıcı dağ muşmulası, Tibet dağ 

muşmulası, katran ardıcı önerilebilir. Aynı özelliklere sahip alanlarda yetişen sedir ve 

karaçamlardan elde edilen fidanların dikimi ile başarı artırılabilir.  

Topraklardaki tuz miktarı > 2mS/cm ve üzerine çıktığında birçok tür zarar görmektedir. Bu 

değerdeki tuzluluğa sahip alanlarda dört kanatlı tuz çalısı (Atriplex canescens), iğde ve ılgın 

(Tamarix parviflora) dikilmesi önerilebilir. Ancak düz yerlerde ve toprağın alt kısımlarındaki 

tuzun, buharlaşma ile sürekli toprağın üst kısımlarına doğru taşındığı topraklarda, fizyolojileri 

uygun olmayan birçok bitki türü zarar görmektedir. Bu nedenle tuzlu topraklarda toprak ıslahı 

yapılmadan fidan tutma başarısı ve gelişimi istenilen düzeyde olmayacaktır. 

Kum oranı yüksek topraklara yaşlı fidanlar yerine; yaşı 2+0 veya 1+1 olan fidanların, 

sonbahar dikim mevsiminde dikilmesine dikkat edilmelidir.  

Orta refüjde tespit edilen hususlar: 

-Orta refüjlerde genellikle¸ yola mucur serilmesi ve asfaltlama artıklarının bulunması 

sebebiyle, yeterli toprak derinliğinin olmadığı refüjlere dikilen fidanlar sağlıklı 

gelişememekte veya ölmektedir.  Bu nedenle dikim çalışmalarından önce, alanın iyi etüt 

edilmesi gerekir. Orta refüjde asfalt artıklarının ve mucurun üzerine serilen toprak çok sığsa, 

toprak derinliği çalı ve fidan türlerinin gelişimi için yeterli olmayacağından, bu gibi alanlarda 

otsu türler tercih edilebilir.  

-Orta refüjlerde elektrik kablosu çekilmesi ve direk dikimi sırasında fidanlar zarar 

gördüğünden, bütün alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra fidan dikimi yapılmalıdır. 

-Çalı türlerinde dikim aralık mesafesi, toprak üstü gövdenin ulaşabileceği en son büyüklük 

göz önüne alınarak belirlenmelidir. Bazı yerlerde oldukça sık dikimlerin yapıldığı tespit 

edilmiştir.  
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-Orta refüjde bitkilendirme yapıldıktan sonra, bakım ve sulama çalışmaları belediyeler 

tarafından üstlenilmesine rağmen yerine getirilmemektedir.  

-Bazı yerlerde damla sulama malzemelerinin çalındığı tespit edilmiştir.  

YOL KENARI AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILAN TÜRLER VE ÖNERĠLER 

Yol kenarı ağaçlandırmalarında genel olarak en başarılı türler yalancı akasya, iğde, sedir, 

karaçam ve kokar ağaçtır. Bunlardan kokar ağaç (Ailanthus altissima) ekstrem toprak 

koşullarına toleranslı ve aynı zamanda istilacı bir türdür. Genel olarak karayolu güzergahının, 

yerleşim yerleri ve tarlalar geçmesi sebebiyle, kokar ağacın kullanılması uygun değildir. 

Tüm Orman Bölge Müdürlüklerinde, yol kenarı ağaçlandırmalarında kullanılan katalpa 

(Catalpa bignonioides; iyi drenajlı ve verimli balçık topraklarını tercih eder, kuraklığa 

toleranslıdır) ve dişbudak yapraklı akçaağacın (Acer negundo) yol kenarı 

ağaçlandırmalarındaki başarı oranı, diğer türlere göre düşüktür. Bu türler toprak şartları ve su 

durumu iyi olan yerlerde daha başarılıdır. Bu nedenle ekstrem koşullara (şiddetli alkali aşırı 

kireçli ve tuzlu topraklar) sahip alanlara dikilmeleri uygun değildir. Yol kenarı 

ağaçlandırmalarında az kullanılmakla birlikte ıhlamur (Tilia rubra ve T. tomentosa), 

Juniperus virginiana ‘Skyrocket’, at kestanesi, dağ akçaağacı (Acer pseudoplatanus: 

kuraklığa, alkali ve kireçli topraklara karşı duyarlı bir türdür), ova akçaağacı (Acer 

campestre), çınar yapraklı akçaağaç (Acer platanoides), leylak, Avrupa ladini (Picea abies), 

saplı meşe (Quercus robur) türleri, gelişimi iyi olmayanlar arasındadır. Toprak koşullarının 

uygun olduğu yerlerde bu türlerin gelişiminin iyi olduğu alanlar da görülmüştür.  

Yer yer yol kenarı ağaçlandırmalarında kullanılan Amerikan dişbudağı (Fraxinus americana) 

en iyi gelişimini nemli, organik maddece zengin, iyi drenaja sahip balçıklı topraklarda ve 

güneşli yerlerde yapmaktadır. Güçlü rüzgarlardan korunaklı alanları tercih eden bu tür 

kuraklığa ve hafif alkali topraklara orta derecede toleranslıdır. Dolayısıyla ağaçlandırmalarda 

katalpa, Acer negundo gibi çok kullanılmasa bile, ekolojik isteklerine uygun olmayan alanlara 

dikilmemelidir.   

Atriplex canescens’in (dört kanatlı tuz çalısı) su kullanımı orta ölçüde olup, kurak topraklarda 

yetişmektedir. Aynı zamanda, kireçli topraklara yüksek toleranslı egzotik bir çalı türüdür. 

Alkali, iyi drenaja sahip kumlu, kumlu balçık topraklarda iyi; killi balçıklı topraklarda orta bir 

gelişim gösterir. Tuzlu topraklara toleranslıdır. Bu türün kullanıldığı yol şevlerinde 

gelişimlerinin iyi olduğu tespit edilmiştir. 

Katırtırnağı (Spartium junceum) bir maki bitkisi olup doğal yetişme ortamında 600 metrelere 

kadar yayılış göstermektedir. Eskişehir OBM’ ce Sivrihisar’da yol kenarı şevi (ilk yıllar 

sulama yapılmış) ve Çay yolunda orta refüjde katırtırnağı dikimi yapılmış olup (sulama 

yapılmakta) gelişimleri iyi durumdadır. Yaptığımız çalışmada başka alanlarda da gelişimi iyi 

olan katırtırnaklarının özellikle güneşli bakılarda ve 900 m yükseltilere kadar gelişebildiği 

tespit edilmiştir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak türün, uygun alanlarda kullanılması 

tercih edilebilir. 
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ÇalıĢmalarımız süresince Konya OBM karayolu kenarı ağaçlandırmalarında tespit 

ettiğimiz ekstrem koĢullar haricinde yol kenarı ağaçlandırmalarında kullanılabilecek 

türler: 

Yol kenarı çalışmalarında genel olarak başarılı olan türler, sedir (Cedrus libani), karaçam 

(Pinus nigra subsp. pallasiana), iğde (Elaeagnus angustifolia), mahlep (Cerasus mahaleb), 

yalancı akasya (Robinia pseudoacacia), sivri meyveli dişbudak (Fraxinus angustifolia), sarı 

salkım (Laburnum anagyroides), top akasya (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'), zerdali 

(Armeniaca vulgaris), ılgın (Tamarix parviflora: kuraklığa az toleranslıdır), badem 

(Amygdalus orientalis),  mavi servi (Cupressus arizonica), kokar ağaç (Ailanthus altissima), 

Çin ardıcı (Juniperus chinensis) ve glediçyadır (Gleditsia triacanthos). 

Bu türlerden başka elma (Malus spp.), ahlat (Pyrus elaeagnifolia), yemişen (Crataegus 

orientalis), doğal erik türlerimiz (Prunus spp.), kuşburnu (Rosa canina),  Tatar akçaağacı 

(Acer tataricum: killi topraklara ve kuraklığa karşı toleranslı), boz ardıç (Juniperus excelsa), 

katran ardıcı (J. oxycedrus), yol yamaçlarında kullanılabilecek çalı türlerinden karamuk 

(Berberis crataegina), Tibet dağ muşmulaları (Cotoneaster franchetti), kapari (Capparis 

ovata), yayılıcı dağ muşmulası (Cotoneaster horizontalis), dört kanatlı tuz çalısı ve kırmızı 

yapraklı berberis (Berberis thunbergii) önerilebilir. 

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü karayolu kenarı ağaçlandırmalarında kullanılan ve 

geliĢimleri iyi olan türler (yetiĢme ortamı ekstrem olmayan alanlarda); 

Yalancı akasya, sedir, karaçam, ılgın, iğde, mahlep, sivri meyveli dişbudak, Tibet dağ 

muşmulası, yayılıcı dağ muşmulası, top akasya, kırmızı yapraklı berberis, karamuk, badem, 

Çin ardıcı, boz ardıç, mavi servi, ateş dikeni (Pyracantha coccinea), yer yer sarıçam, ehrami 

karaçam, kuşburnu (Rosa canina), zerdali, glediçya, kokar ağaç, katran ardıcı, kapari 

(Capparis ovata) ve süs eriğidir (Prunus cerasifera). 

Yola atılan meyve tohumlarından gelişen elma, armut, erik (Prunus spp.) ve zerdalinin 

gelişimlerinin iyi olduğu görülmüş olup, yol kenarı ağaçlandırmalarında tohum ekimi ve fidan 

dikimi şeklinde kullanılabilir.  

Ayrıca doğal olarak yol yamaçlarında ve kenarlarında bulunan türlerimizden ahlat ve yemişen 

yukarıdaki türlere ilave edilebilir. 

EskiĢehir Orman Bölge Müdürlüğü çalıĢma bölgesinde ekstrem koĢullar haricinde yol 

kenarı ağaçlandırılmalarında kullanılan ve geliĢimi normal olan türler:  

Sedir, karaçam, iğde, yalancı akasya, ateş dikeni, tibet dağ muşmulası, yayılıcı dağ 

muşmulası, sivri meyveli dişbudak, Çin ardıcı, ehrami karaçam, boz ardıç, mavi servi, dört 

kanatlı tuz çalısı (Atriplex canescens), kırmızı yapraklı berberis, karamuk, glediçya, mahlep, 

süs eriği, kokar ağaç, doğu mazısı, sarısalkım, top akasya, elma, katır tırnağı, patlangaç, ılgın, 

badem ve zerdalidir. Badem ve zerdali türlerinde tohum ekiminin daha başarılı olduğu tespit 

edilmiştir. Doğal türlerimizden yemişen, ahlat ve kuşburnu yukarıda adı geçen türlere ilave 

edilebilir. 
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