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ÖNSÖZ 

 Hızlı şehirleşme; ormanlar, tarım alanları, meralar, parklar gibi yeşil alanların 

azalmasına bir kısmının da tamamen yok olmasına ve kent insanının doğadan uzaklaşmasına 

neden olmuştur. Yaşanılan çevrenin bir bölümünü oluşturan yeşil alanların özellikle kentlerde 

insanoğluna faydalı olabilmeleri için öncelikle kendilerinin sağlıklı olmaları gerekir. Kent 

içinde yetiştirilecek ağaç ve çalıların seçim kriterlerini estetik ve ekolojik açıdan olmak üzere 

iki ana başlık altında toplamak mümkün olmakla birlikte, estetik değeri ne olursa olsun, 

ekolojik istekleri uygun olan bitkilerin kullanılması zorunludur. 

 Park-bahçe ve yol kenarlarında süs bitkisi olarak yetiştirilen ağaç ve çalıların 

incelendiği bu kitap herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde sade bir anlatımla ele 

alınmıştır. Eserde yer alan fotoğraflar Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsünde mevcut 

olan canlı bitki örneklerinden çekilmiş olduğundan; incelenen bitki taksonlarını kampüs içinde 

bir arada görmek mümkündür. 

 Bu kitabın, öğrencilere, tüm doğa severlere, ve belediye yetkililerine daha güzel bir 

çevre yaratılmasına faydalı olmasını diliyoruz. 

 

 

PREFACE 

 Heavy urbanization has resulted in a devastation of green areas like forests, agricultural 

lands, grasslands and parks to such an extent that urban dwellers have got detached from 

nature. It is necessary that these areas should themselves be in a healthy state in order to be of 

any use to the humanity; particularly in the cities, since they are a part and parcel of the living 

environment. We can group the selection criteria for growing trees and shrubs in the cities 

under two main headings i. e., esthetic and ecological, but how great the esthetic value may be 

it is a must to use the plants with suitable ecological needs in such areas. This book treats the 

trees and shrubs grown as ornamentals in the cities; along the road sides as well as in parks and 

gardens; in a very simple form so that even a layman is able to understand it easily. 

 The photographs included in this book have been taken from the living plant samples 

existing in Anadolu University Yunusemre Campus, where these taxa can be seen altogether. 

 We hope that this text book proves helpful to the students, nature lovers,and municipal 

authorities towards a creation of beautiful and attractive environs. 
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