
1Budama Teknikleri

 BUDAMA 

Modern anlamda meyve ve bağ yetiştiriciliğinin yani kaliteli ve yüksek verimin gereklerinden birisi 
de kurallara uygun budamadır. Budama, canlı toprak üstü organlarına uygulanan kesme, bükme, 
tomurcuk, sürgün ve yaprak alma gibi işlemlerdir. Bütün bu işlemler bitkilerde verim ve gelişme 
arasında fizyolojik bir denge kurulması ve bunun mümkün olduğu kadar uzun süre korunmasına 
yöneliktir. Budamanın amaçları değişik araştırıcılar tarafından farklı yorumlanmakta ise de bunları 
şu şekilde özetlemek mümkündür: 

 a) Bitkileri en kısa zamanda ürüne yatırmak ve onları uzun süre ürün çağında tutmak;

 b)  Bitkilerin toprak altı ve toprak üstü organları arasında gelişme yönünden sağlam bir   
    denge kurmak;

 c)  Toprak işleme, budama, ürünlerin derimi, hastalık ve zararlılarla mücadele işlerini   
  kolaylaştırmak;

 d)  Bitkilerde karbon asimilasyonunu artırmak amacıyla gereğince ışıklanmayı sağlamak ve  
  yaprak alanını dengeli bir şekilde artırmak;

 e)  Bazı bitkilerde görülen periyodisiteyi önlemek veya azaltmak;

 f)  Ürün verim ve kalitesini düzenlemek.

Görüldüğü gibi başarılı bir budama yapabilmek, ancak iyi bir fizyoloji bilgisine sahip olmak, bitkiyi 
tanımak ve ekolojik faktörleri tam olarak değerlendirmekle mümkündür. Meyve ağaçları ve asmaların 
fizyolojik özellikleri ve anatomik yapıları birbirinden oldukça farklı olduğundan bunlara uygulanacak 
budama da gerek şekil ve gerekse yöntem yönünden birbirinden oldukça farklıdır. Ancak meyvelerde 
ve bağlarda uygulanan budamayı amaçlarına göre genel olarak üçe ayırmak mümkündür.

 a) Şekil budaması,
 b) Ürün budaması,
 c) Gençleştirme budaması.
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 ŞEHİR AĞAÇLARINDA BUDAMA ESASLARI 

Şehir içindeki bütün park ve bahçe ağaçları, yol ağaçları (alleler), özel ve devlete ait mülklerdeki 
ağaç veya ağaç toplulukları, eski doğal ormanların kalıntısı olan korular, tarihi mekânlarda yer 
alan ve bir kısmı anıtsal nitelik taşıyan ağaçlar ile şehrin değişik şehir ekosistemlerine sonradan 
getirilen bütün ağaçlar; “kent ormanı” veya “kent ağacı” kavramı içinde yer alır ve bizim budama 
sorunu bulunan objelerimizi teşkil ederler. Şehiriçi ağaçların budanması sırasında göz önünde 
bulundurulması gereken esaslar ve budama tekniği aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

 A  Doğal ormanlarda meşcerenin (ağaçların) 
tümünü ele alan toplumsal bir yaklaşımla 
hareket edildiği halde, şehir ağaçlarında daha 
ziyade bireysel yaklaşım esastır. Şehirlerde 
budamaya konu olan her bir ağaç ayrı ayrı ele 
alınır ve duruma göre farklı budama işlemine 
tabi tutulur  

 B  Tekniğine uygun ve başarılı bir budama için;  
önceden eğitilmiş ve iyi yetiştirilmiş ekiplere ve 
her yönden yeterli aletlere (ekipmana) ihtiyaç 
vardır.  Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin 
bu yönden bugün oldukça iyi ve yeterli durumda bulunduklarını söyleyebiliriz. Özellikle her 
yüksekliğe ulaşabilen sepetli araçlar ile her büyüklükteki motorlu testereler işleri büyük ölçüde 
kolaylaştırmaktadır. Teknik eleman ve işçilerin eğitimi bakımından bu seminerler, periyodik olarak 
tekrarlanmalıdır. 

 C  Şehirlerde ilk yapılacak iş; şehir içindeki tamamen kurumuş (ayakta kuru) ağaçların dipten 
kesilerek uzaklaştırılması ve tepesi çökmüş veya kurumuş bulunanların tepelerindeki kuru kısımların 
dipten düzgün budanarak uzaklaştırılmasıdır. Kuru dal ve tepeleri vejetasyon periyodu içinde 
kolayca görmek mümkün olur . 

 D  Budama gereken durumlarda fazla gecikilmemeli, dallar fazla kalınlaşmadan müdahale gerçek-
leştirilmelidir. Aksi halde büyük (geniş) yara (kesim) satıhları meydana gelir ve yaraların “callus” 
oluşumu ile kapanması güçleşir. 4-5 cm ye kadar dip kalınlığına sahip dalların budanmasından 
sonra, yaraların genellikle birkaç yıl içinde kapandığı görülür. (Şekil-1) Bu durumda yara yüzeylerine 
herhangi bir koruyucu madde sürmeye de gerek kalmaz. Büyük yaralara koruyucu maddeler 
sürülmesi zorunluluğu bulunmaktadır.  Aksi halde kısa zamanda kapanamayan yaralardan mantar 
ve böcek enfeksiyonu gerçekleşerek, ağaçların gövdelerini çürütür ve kovuklaştırır.

(Şekil-1) (Callus oluşumu)
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 E  Budamalarda keskin ve uygun aletler kullanılmalı, kesim yüzeyi parlak ve pürüzsüz olmalı, 
saçak veya sakal oluşumu meydana getirilmemeli, gövde üzerinde koltuk (mahmuz, dirsek) 
bırakılmamalıdır. (Şekil-2,3,4)

(Şekil-2) (Şekil-3) (Şekil-4)

(Şekil-2) (Budama esnasında gövdede kalan budak ve boynuzlar yaranın kapanmasını geciktiriyor.)
Fakat budama yapılırken derin bir kesimle kabuk veya gövde de yaralanmamalıdır. (Şekil-5,6)

(Şekil-5) (Şekil-6)

Durumu pratik bir ifade ile belirtmek gerekirse, gövde üzerindeki dal budandıktan sonra şapka 
asılamayacak şekilde bir kesim uygulanmış olmalıdır. (Şekil-7,8)

(Şekil-7) (Şekil-8)
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 F  İğne yapraklı ağaçların özellikle alt dalları ışık açlığı nedeniyle kurur ve bu durum sağlıksız ve 
estetikten uzak bir görünüm oluşturur. Bu dallar,  “kuru budama” ile alttan yukarı doğru, dipten ve 
düzgün bir kesimle uzaklaştırılmalıdır. Tepenin alt kısmındaki ölmek üzere olan (Yarı canlı) dallar da 
aynı işleme tabi tutulur.  Bu esnada eski budama veya kurumalardan arta kalan mahmuz (dirsek, 
koltuk) lar da dipten ve düzgün bir şekilde kesilerek uzaklaştırılır.  Kuru budamalar hemen her 
mevsim yapılabilir.  

 G  Kalınlığı 4-5 cm yi geçmeyen ince yaş dallar, dipten ve bir defada kesilip uzaklaştırılabilir. 
Bunların bıraktığı yara yüzeylerine herhangi bir koruyucu madde sürmeye de gerek yoktur. Bu 
yaralar,  callus oluşumu  ile 1-2 yıl içinde kapanabilir. Kalın dalları bir defada kesmek doğru değildir. 
Önce dalın 1/3 lük uç kısmı (yapraklı kısmı) kesilerek uzaklaştırılmalı, gerekirse gövde üzerinde 
kalan kalın sap ortasından bir kez daha kesilmeli ve iyice hafiflemiş bulunan dalın gövdeye bitişik 
son kısmı dipten düzgün şekilde kesilmelidir. Böylece kalın dallarda “kademeli budama” uygulanmış 
olur. (Şekil-9)

Kalın dallar budanırken, dipten kesmeden evvel dalın gövdeye yakın tarafında ve alttan kısmi bir 
kesim uygulanmalı, daha sonra bundan 4-5 cm kadar öteden ve üstten bir kesimle dalın ağır kısmı 
uzaklaştırılmalıdır.  Daha sonra 
gövde üzerinde kalan mahmuz 
(dirsek, koltuk) da dipten ve 
düzgün olarak kesilmelidir. 
Böylece çok kalın ve ağır dalların 
hızla düşerken gövde üzerindeki 
kabuğu ve kambiyumu soyması 
(sıyırması) önlenmiş olur . Bazen 
çok kalın ve ağır dalları, sağlam 
iplerle askıya aldıktan sonra 
budamak gerekebilir. Böylece 
hem birçok tehlike önlenmiş 
olur ve hem de budanan dalların 
hızla düşmesi esnasında, kalması 
gereken sağlıklı dallar zarar 
görmez. (Şekil-10) (Şekil-10)
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 H  Kalın dalları budamak zorunda kaldığımız zaman ortaya 
oldukça büyük yara yüzeyleri çıkar. Büyük yaralar, callus 
tarafından uzun yıllar kapatılamaz ve buralardan mantar 
enfeksiyonu olur. Böylece ağacın gövdesi hızla çürümeye 
başlar. 20-25 yıl içinde gövde tamamen kovuk hale gelebilir. 
Bu tip gövdeler üzerinde ağaca arız olan mantarların 
üreme organları olan “mantar konsolları” nı görürüz. Bunu 
önlemek için söz konusu büyük yara yüzeylerine mutlaka 
çeşitli terkiplerdeki korucu maddeler sürmek gerekir. Bunlar 
“koruyucu ağaç macunları”, “çam katranı”,  “karbolineum”, 
krezot, gomalak veya Şellâk (Schellac) dır. Bu maddeler 
budamadan (kesimden) hemen sonra uygulanırsa başarılı 
sonuç alınır. Bazen koruyucu madde sürme işini birkaç kez 
tekrarlamak gerekebilir. Koruyucu maddeler içinde “Çam 
katranı”, kambiyum faaliyetini arttırıcı, canlı dokulara zarar 
vermeyen ve sürülmesi çok kolay bir koruyucudur .  

 I  Kısa boylu ağaçları yerden veya merdiven 
kullanmak suretiyle budamak mümkündür.  
Ancak boyu 8-10 m ye ulaşmış veya daha boylu 
ağaçlar budanırken mutlaka “sepetli araç” lardan 
yararlanılmalıdır. Sepetli araçlar; hem çalışma 
emniyeti hem de tekniğine uygun budama 
yapabilmek bakımından büyük önem taşır.

 İ  Aniden yapılan kuvvetli veya aşırı şiddetteki budamalar;  ağaçların fizyolojik 
dengesini bozarak, sağlıklarına zarar verir. Bu nedenle halk arasında “kabak 
budama” da denilen kuvvetli budamalara yönelmemek gerekir.  Aksi halde 
gövdede su sürgünleri veya tepede çökmeler meydana gelir. Bazı zorunlu 
hallerde ağaçların tepelerini belli ölçüde küçültmek gerekebilir. Bu durumda 
dallar, ortalarından kesim yüzeyleri aşağıya doğru meyilli ve birbirlerine paralel 
olacak şekilde budanabilir . 

 K  Şehir ağaçlarında, “kuru budama” lar her mevsim yapılabilir.  Ancak geniş 
yapraklı türlerde vejetasyon periyodu içinde (İstanbul için 15 Mart –15 Kasım 
arası) kuru dallar kolayca tespit edilip uzaklaştırılabilir. İğne yapraklılarda,  “yaş 
budamalar” her mevsim yapılabilir. Buna karşılık geniş yapraklılarda bu işi donlu 
günler haricinde ve vejetasyon periyodu dışında yapmak gerekir.   Ancak yaraları 
kanayan Huş, Akçaağaç, Kızılağaç ve Ceviz gibi geniş yapaklı türlerde (ağlayan 
türler); öz suyu basıncının nispeten düşük olduğu yaz sonu veya sonbahar 
mevsiminde budama yapmak daha uygun olur.       
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 L  Budamaları, gövdede “su sürgünleri” ne, tepede “çökmeler” e ve kökte  “kök sürgünleri” ne sebep 
olmayacak şekilde ılımlı (mutedil) uygulamak gerekir.  Hatalı şekilde veya zorunlu hallerde ani ve 
kuvvetli uygulanan budamalar yüzünden oluşan su sürgünlerini ve kök sürgünlerini yaz sonunda 
(Ağustos) uzaklaştırmak gerekir. Aksi halde giderek ağaçların görünümü çirkinleşir, beslenmeleri 
güçleşir ve ağaçlarda zamanla “Tepe çökmeleri” meydana gelir.   

 M  Çiçek açan ağaçlarda (Atkestanesi, Ihlamur, Oya, Çiçek Eriği, Çiçek Elması, Akasya, İğde v.s), 
çiçeklenme özellikleri dikkate alınmalıdır. Çiçekleri son yılın sürgünleri üzerinde oluşan ağaçları 
(Oya), kışın veya erken ilkbaharda budamak gerekir.  Buna karşılık çiçekleri, geçen yılın sürgünleri 
üzerinde oluşan ağaçları (Çiçek Eriği, Çiçek Elması, Akasya, İğde v.b), çiçeklenmeden sonra budamak 
gerekir.   

 N  Kuru budamaları aşağıdan yukarıya doğru, yaş (yeşil) budamaları ise üst dallardan başlayıp 
aşağıya doğru yapmak daha uygun olur.   

 O  Ağaçların gelişmesini iyileştirmek ve hızlandırmak için yapılan budamalarda; birbirlerine yakın 
(sıkışık) ve birbirine zarar veren yaş (yeşil, canlı) dallardan daha zayıf ve genç olanlarını uzaklaştırmak 
gerekir. Böylece kalan dallar daha iyi ve sağlıklı bir gelişme yaparlar. 

 Ö  Budamalarda en uygun kesim aletinin seçilerek kullanılması büyük önem taşır.  
Küçük ve ince dallar,  keskin bıçak veya budama makaslarıyla, 2.5 cm ye kadar olan daha kalınca dallar, 
saplı budama makasıyla, yüksek dallar, sırıklı  ve çekmeli makaslarla, daha kalınca dallar testereyle, 
kalın ve yüksek dallar, emniyet kemeri ve budama merdiveni de kullanılarak motorlu testereyle, 
boylu ağaçlar, sepetli veya merdivenli araçlar kullanılarak motorlu testereyle budanmalıdır. 
       
 P  Mantarlı ve hastalıklı ağaçlar budandıktan sonra, budama aletleri dikkatli bir şekilde dezenfekte 
edilmeden tekrar kullanılmamalıdır.  Aksi halde mantar ve hastalıklar sağlıklı ağaçlara da bulaştırılmış 
olur.   

 R  Araç ve insan trafiği ile tarihi mekânlar için tehlike oluşturan ağaçların budama ile tehlikeleri 
ortadan kaldırılamıyorsa, Orman Fakültelerinden rapor alınarak dipten kesilip uzaklaştırılmaları 
sağlanmalıdır. 

 S  Budama çalışmaları yürütülürken, hem çalışan işçiler, hem şehir halkı ve hem de tarihi mekânların 
korunmasına yönelik emniyet tedbirlerinin alınmış olması lazımdır.  
 » Her şeyden önce bilgili, becerikli ve deneyimli işçiler çalıştırılmalıdır.
 » Aletler yeterli ve amaca uygun olmalıdır.
 » Çalışmalar tecrübeli teknik elaman veya çavuşlar nezaretinde yürütülmelidir.
 » İşlek caddeler veya çalışanların bulunduğu mekânlarda ya tatil günlerinde budama   
  yapılmalı veya gerekiyorsa yol ve caddeler araç ve insan trafiğine kapatılmalıdır. 
 »   Budama ekiplerinde donanımı tam ilk yardım çantası bulundurulmalıdır.  
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 Ş  “Anıtsal” veya çevrenin yeşil dokusu itibariyle “korumaya değer” nitelik taşıyan ağaçların bakım 
ve budaması çok özel ilgi ve ihtimam ister. Bu ağaçlara uygulanması gereken her türlü bakım 
ve budama işlemlerinde mutlaka Orman Fakültelerinin hazırlayacağı “Bakım Raporları” na göre 
hareket edilmelidir. Ayrıca bu nitelikteki ağaçların önceden resimleri çekilmeli, budamalar bundan 
sonra uygulanmalıdır. Böylece kamuoyu önünde zor durumda kalınmamış olur .

 T  İstanbul’un sahip bulunduğu çok sayıdaki tarihi mekanlarda 
ve hazirelerde genellikle kendiliğinden biten Çitlenbik, Aylantus, 
Akasya, İncir vb. ağaçlar önemli bir sorun oluşturmaktadır. İnsan 
hayatı için de tehlikeli olan bu ağaçların, “Orman Fakültelerinden” 
rapor alınarak zararsız hale getirilmeleri gerekir.  

 U  Son yıllarda birçok park, bahçe ve koruda yaralanma veya 
ölümle sonuçlanan ağaç devrilmeleri veya dal kırılmaları söz konusudur. Bu riskli ağaçların da 
budanarak veya dipten kesilerek zararsız hale getirilmeleri gerekir .

 Ü  Şehir ekosistemlerinde ; Kavak, Söğüt, Akasya, Çitlenbik, Aylantus gibi kaba ve hızlı büyüyen, 
arsız ve istalacı türler mümkün mertebe sokulmamalıdır. Mevcutlarla zararlı oldukları ölçüde 
mücadele edilmelidir. 

Son olarak, bilinçsiz ve tekniğinden uzak uygulanan budamaların ağaçları sağlıksız ve çirkin hale 
sokacağını; uygun budamaların ise ağaçların çehresiyle birlikte kentin çehresini de güzelleştireceğini 
ifade etmek gerekir.

 BUDAMA ZAMANI 

Ağaçlardaki kuru dallar yılın her döneminde budanabilir.
İbreliler yılın her döneminde budanabilirler. Ancak, budamanın 
vejetasyon (Büyüme dönemi) dönemi dışında yapılması yara 
yüzeylerinden öz suyu ve reçine akışını en aza indirir.

Yapraklı ağaçlar ve gösterişli çiçeklere sahip olmayan çalılar: 
ağacın yapısını kolayca görebilmek, budamadan sonra 
vejetasyon döneminde yara kapanmasını en üst düzeye çıkarmak, hastalık geçişlerini azaltmak ve 
yara yüzeylerinden aşırı öz suyu akışını engellemek amacıyla vejetasyon dönemi dışında budanır.

Yeni yaralar ve ağaçların çıkardıkları kimyasal kokular aslında ağaç hastalıklarını yayan böcekleri 
çekmektedir. Özellikle, yaralı karaağaç odununun karaağaç hastalığı mantarlarının sporlarını 
barındıran kelebekleri çekmesi ve meşelerdeki açık yaralar meşe solduran mantarını yayan kelebekleri 
çektiği bilinmektedir.
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 MEYVECİLİKTE BUDAMA 

 1- ŞEKİL BUDAMASI 

Meyve bahçelerini kurmak için kullanılacak fidanlara genellikle bahçede esas yerlerine dikildikten 
sonra şekil verilir. Meyve ağaçlarının toprak üstü organı olan taca verilecek şekil ekolojik şartlara 
ve ağacın morfolojik yapısına göre değişir. Meyve ağaçlarına verilen şekiller çok çeşitlidir. Ağaçlara 
hangi şekil verilirse verilsin şekil budamasının ana uygulama ilkeleri değişmez. Ağaçlara verilecek 
şekil için yapılacak budamalarda özellikle şu noktalara dikkat edilir:

1) Fazla budanan fidanlar geç meyveye yatar. Bu nedenle, budamalar amaca en uygun şekilde 
olmalıdır.

2) Yan dallar oluşturulurken bunların gövde ile yapacakları açının gerekli genişlikte olmasına özen 
gösterilir. Dar açılı yan dallar ileride meyve yüküne dayanamayarak kolaylıkla kırılır. Bundan başka 
dar açılı yan dalların verimliliği çok azdır. Bu nedenlerle dar açılı yan dalların gövde ile iyi bir açı 
oluşturulabilmeleri için budama ile birlikte çatallar veya teller kullanılarak açılar genişletilmelidir.

3) Meyve ağaçlarına verilecek şekiller ekolojik bölgelere göre değişmektedir. Bu nedenle ekolojik 
şartlara göre şekil seçimi yapmak gerekir. 

Meyve ağaçlarına çok değişik şekiller verilmektedir. Uygulamada en çok görülen şekilleri şu şekilde 
sıralayabiliriz: a) Goble, b) Doruk dallı, c) Piramit, d) Palmet

Meyve ağaçlarına genel olarak çok yağışlı ekolojilerde “goble” ve “palmet”, az yağışlı ve kurak 
ekolojilerde ise “doruk dallı” ve “piramit” şekilleri verilmektedir.
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a) Goble Şekli

Genellikle nemli bölgelerde uygulanan bu şekil uzun yıllardır ülkemizde ve dünyada kullanılmaktadır. 
Üç ana daldan oluşan bu şekil hemen hemen tüm meyve ağaçları için uygundur.

Fidan dikildikten hemen sonra topraktan 40-60 cm yükseklikten kesilir (Şekil 8.1). Bu arada fidanların 
gübreleme, sulama ve zararlılarla mücadele gibi bakım işlerine ayrı bir özen gösterilir. İlkbahar 
periyodu içerisinde gelişmesini sürdüren fidanlara Temmuz-Ağustos aylarında ilk şekil verilir. Fidan 
üzerinde aralarında 5-10 cm mesafe bulunan gövde ile 45°-60°’lik açı yapan ve gelişme kuvvetleri 
hemen hemen aynı olan üç anadal seçilir. Bunların dışındaki dallar varsa eğilir, bükülür. Böylece 
birinci yılda yapılan işler sona erer.

Şekil 8.1 Birinci yılda fidanlara Goble şeklinin verilmesi

1) Şekil verilmek üzere tepesi kesilmiş bir yıllık fidan

2) Aynı fidanın budanmadan önce

3) Budandıktan sonraki durumu
1 2 3

İkinci yılda bir kış periyodu geçiren fidanlarda her türlü bakım özenle uygulanır. Bu şartlarda fidan 
üzerindeki sürgünlerde kuvvetli bir vegetatif gelişme sağlanır. Temmuz-Ağustos aylarında her anadal 
üzerinde biri yardımcı dal, diğeri anadalın devamı olmak üzere iki dal seçilir (Şekil 8.2). Yardımcı 
dal ana dalla rekabet etmeyecek kuvvette ve 10-20 cm uzaklıkta olmalıdır. Aynı yıl içerisinde seçilen 
yardımcı dallar belli bir uzunluk üzerinden kesilir. Yalnız 40-60 cm’nin altında gelişme gösteren 
dallara dokunulmaz.

1 2

Şekil 8.2 İkinci yılda fidanın

1) Budamadan önce

2) Budamadan sonraki durumu
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Aynı işlemler üçüncü yılda devam ettirilir. Yalnız üçüncü yılda yardımcı 
dallar bir önceki yılın aksi istikametinde seçilir. Daha önceki yıllarda 
eğilmiş ve bükülmüş dallar ise kesilir .

b) Doruk Dallı Şekil
Bu şekil yağış miktarı az, hava nisbi nemi düşük ve ışıklanma 
şiddetinin yüksek olduğu bölgelerde tüm meyve tür ve çeşitleri için 
uygulanmaktadır. Bu şeklin gobleden tek 
farkı üç ana daim ortasında bir doruk dalının bulunmasıdır.  
      
Fidan dikildikten hemen sonra topraktan 40-60 cm yükseklikten 
4-5 cm uzunluğunda bir tırnak bırakılarak kesilir. Fidanlar gelişmeye 
bırakılarak bu arada her türlü kültürel işlemler özenle uygulanır.

Yaz gelişme periyodu içerisinde Temmuz-Ağustos aylarında fidana ilk 
şekil verilir. Fidanın gövdesi üzerinde eşit kuvvette gelişmiş, gövde 
üzerinde düzgün dağılmış 3 ana dal ile bunların ortasında gelişen ve 
gövdenin devamını oluşturan bir doruk dalı seçilir (Şekil 8.3). 
 

Seçilen dalların gövde ile yaptıkları açıların 45-60 derece 
olmasına dikkat edilir. Bu seçimden sonra fidan üzerindeki 
diğer dalcıklar kesilmez, eğilip bükülerek gelişmeleri önlenir. 
Doruk dalı olarak seçilen dalcığın dik büyümesini sağlamak 
amacıyla bu dal daha önce bırakılan tırnağa bağlanır. Yaz 
periyodunu takip eden kış dinlenme periyodunda, eğer 
fidanlara ilk şekil verilmemişse öncelikle şekil verme işlemi 
uygulanır. Daha sonra ana dal olarak seçilen dallar 40-60 
cm’nin üzerinde bir gelişme göstermişlerse bu uzunlukta 
kesilir, aksi takdirde dallara dokunulmaz. Doruk dalı üzerinde 
oluşan dalcıklara dokunulmaz; bunlardan bağ olarak 
yararlanılır. Dallar arasında gelişme yönünden bir denge 
bulunmuyorsa, zayıf gelişen daim uzunluğu dikkate alınarak 
diğerleri kesilir, kuvvetli gelişen dalın arası genişletilir, zayıf 
gelişenin ise arası daraltılır.

İkinci yılda ilkbahar gelişme periyodunun başlaması ile yeni dallar oluşmaya başlar ve daha önce 
seçilen dallar gelişmelerim devam ettirir. Yaz gelişme periyodunun ortasında Temmuz-Ağustos ayı 
içerisinde her anadal üzerinde iki, doruk dalında bir dalcık seçilir (Şekil 8.4). Geri kalan dallar eğilir 
bükülür. Ana dallar üzerinde Şekil 8.4. İkinci yılda fidana doruk dalı şeklin uygulanması seçilen 
yardımcı dalların aynı yönde, doruk dalı üzerinde seçilecek dalcığın ise doruk dalının devamını 
oluşturacak yönde olması gerekir.

Şekil 8.3 Fidanın birinci yıl içerisinde 
tepe vurulması ve gelişmesi

Şekil 8.4 İkinci yılda fidana doruk dalı şeklin
uygulanması
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Doruk dal ile ana dallar üzerindeki diğer dalcıkların kesilmeyerek karşılıklı olarak bağlanması gerekir.
Bu şekilde kış dinlenme periyoduna giren fidanlar bu dönem içerisinde gözden geçirilerek eksiklikler 
varsa hatalar giderilir. Daha sonra doruk ve ana dallar belirli bir uzunluktan kesilir. Dallar 40-60 cm 
üzerinde bir gelişme göstermişlerse kısaltılır, aksi halde dokunulmaz. Buna paralel olarak yardımcı 
dallar üzerinde de genel prensiplere uygun bir kısaltmaya gidilir.

Üçüncü yılda da bir önceki yılda yapılan uygulamalar aynen tekrar edilir. Yalnız yardımcı dal 
seçiminde, seçilen yardımcı daim bir önceki yılın aksi yönünde olmasına dikkat edilmelidir. Böylece 
ağacın tacında simetri ve denge sağlanmış olur.

c) Piramit Şekli

Dalların gövde üzerinde dağılışlarına göre spiral ve katlı olmak üzere iki şekli vardır. Daha dikine 
büyüme özelliğine sahip olan armut gibi meyvelere uygulanır. Spiral piramitte dallar gövde üzerinde 
muntazam olarak dağılmaktadır. Katlı piramitte ise üç dal bir araya gelerek gruplaşmakta ve kat 
oluşturmaktadır. Birinci kat ile ikinci kat arasındaki mesafenin 110 cm, ikinci ile üçüncü kat arasındaki 
mesafenin 100 cm, üçüncü ile dördüncü kat arasındaki mesafenin 90 cm olmasına dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Bu şekilde katlar, aralarındaki mesafe 10’ar cm azaltılarak oluşturulmaktadır.

Piramit şeklinde fidanlar 60-80 cm yükseklikten, 3-4 cm’lik bir tırnak bırakılarak kesilir (Şekil 8.5). 
İlkbahar gelişme periyodu ile birlikte fidandaki gözler sürmeye başlar. Yaz gelişme periyodunda 
Temmuz-Ağustos ayları içerisinde gövde üzerinde düzgün olarak dağılmış, gelişme kuvvetleri eşit 
olan üç anadal ile gövdenin devamım sağlayacak olan doruk dalı seçilir. Diğer dallar ise kesilmeyip 
eğilip bükülerek gelişmesi engellenir (Şekil 8.5). Kış gelişme periyodu içerisinde yazın yapılan işler 
gözden geçirilir. Eğer ana dallar ve doruk dal arasında gelişme yönünden bir denge mevcut ise 
dallar 60-80 cm üzerinden kesilir. Eğer ana dallar arasında gelişme yönünden bir dengesizlik mevcut 
ise daha önce belirtilen önlemlerle bu dengesizliğin giderilmesine çalışılır.
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Şekil 8.5 Bir fidana piramit şeklinin verilmesi

1) Şekil verilmek üzere tepesi kesilmiş bir yıllık fidan

2) Aynı fidanın budanmadan önceki durumu

3) Budandıktan sonraki durumu

1 2 3

İkinci yıl yaz gelişme periyodu içerisinde her anadal üzerinde bir tanesi ana daim devamını sağlayacak, 
diğeri ise yardımcı olmak üzere iki dalcık seçilir. Her ana daim üzerindeki yardımcı dalların aynı 
yönde olmasına dikkat edilir. Ana ve doruk dalı üzerindeki diğer dalcıklar ise karşılıklı çekilerek 
bağlanır. Takip eden kış periyodu içerisinde herhangi bir müdahale yapılmaz. Sadece yazın yapılan 
işler kontrol edilir, varsa eksiklikler giderilir ve gerekli kısaltmalar yapılır (Şekil 8.6).

Üçüncü yıl içinde ağacın gelişmesi toplu olarak incelenir. Karşılıklı bağlanmış dallar çözülmüşse 
tekrar bağlanır. Anadallar 50-60 cm’den fazla gelişme göstermişlerse bu dallar 50-60 cm uzunluktan 
kesilir. Ayrıca ana dallar ile yardımcı dallar arasında denge sağlanmasına çalışılır. Doruk dalı ise 
110-120 cm yükseklikten 3-4 cm tırnak bırakılarak kesilir. Bundan sonra ikinci kat oluşturulmasına 
başlanır (Şekil 8.7).

d) Palmet Şekli
Bu şekilde, dallar bir düzlem üzerinde yayılır. Dünyada değişik etkiler altında birbirinden farklı 
palmet sekileri geliştirilmiştir (Şekil 8.8).

Yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerin çoğunda uygulanabilen palmet şekillerinden ülkemizde en 
yaygın olarak kullanılan; yatay veya meyilli palmettir. İkisi arasındaki fark ana dalların gövde ile 
yaptıkları açıdır. Meyilli palmette bu açı 45°-60° iken, yatay palmette 90°’dir.

1 2

Şekil 8.6 İkinci yılda fidanın

1) Budanmadan önce

2) Budandıktan sonraki durumu
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Fidanlar dikildikten sonra 40-60 cm yükseklikten 3-5 cm tırnak bırakılarak kesilir. İlkbahar gelişme 
periyodundan itibaren özenle gerekli bakım yapılan fidanlar gelişmeye başlar. Temmuz-Ağustos 
aylarında fidanlara şekil verilmeye başlanır. Bu amaçla her fidanda iki anadal ile bir de doruk dalı 
seçilir. Diğer dalların gelişmesi engellenir. İki ana daim gövdenin her iki yanında, gövde ile 45°-60° 
açı yapması istenir. Bunu sağlamak için bahçede ya sabit telli sistem bulunur veya ağacın dalları 
daha önceden hazırlanmış söğüt veya kavaktan yapılmış herekler ile bağlanır. Kış dinlenme periyodu 
içerisinde yazın yapılmış olan işler gözden geçirilir. Seçilen dallar 60-80 cm uzunlukta kesilir.

İkinci yıl fidanların bakımları eksiksiz yerine getirilirken Temmuz-Ağustos aylarında ikinci kat 
oluşturmak üzere yine fidanın üzerinde ilk yılda olduğu gibi iki ana dal ve doruk dalının devamı 
seçilir. Bu şekilde palmet sisteminde her yıl veya iki yılda bir, bir kat oluşturulur. Ancak beş kattan 
daha fazlasına müsaade edilmemelidir. Katlar arasındaki uzaklık, toprak ve ekolojik şartlara göre 
değişmektedir. Ancak her kat bir önceki kattan en azından 10-20 cm daha yüksekte oluşturulmalıdır 
(Şekil 8.9 ve 8.10).

Şekil 8.7 Üçüncü yılda fidanın

1) Budanmadan önceki

2) Budandıktan sonraki durumu

1

2
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Şekil 8.8 Değişik palmet şekilleri

1) Yatay dallı palmet

2) Meyilli dallı palmet

3) Şamdan kollu palmet

4) Düzensiz katlı palmet

5) Vernier palmet

6) U şeklinde palmet

7) İpsilon (Y) şeklinde palmet

1 2

3 4

5 6 7

Şekil 8.9 Birinci, ikinci ve üçüncü yılda meyilli plamet 

şeklinin verilmesi

a) Birinci yıl budaması

b) Birinci kat oluşturulmuş fidan

c) İkinci kat oluşturmak üzere budanmış fidan

a b c

Şekil 8.10 İkinci kat oluşturulmuş fidan
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 VERİM BUDAMASI 

Şekil verme işlemi tamamlanan ağaçlar gerekli sulama ve gübreleme ile vegetatif ve generatif 
faaliyete geçerler. Bu şekilde ağaçlarda fizyolojik bir denge kurulmuş olur. Kurulan bu dengenin 
uzun süre muhafaza edilmesi gerekir. Bu amaca ancak gereği gibi yapılan bir verim budaması ile 
ulaşılabilir.

Meyve ağaçları çevreyle ilgili şartlar, bakım ve üzerine aşılı bulunduğu anacın etkisinde gelişir ve 
meyve verir. Bu nedenle bahçede uygulanan bakım işlerinin meyve ağaçlarının isteklerine göre 
yapılması gerekir. Bunlardan özellikle şekil ve verim budaması özenle uygulanmalıdır.

ŞEKİL BUDAMASINDA OLDUĞU GİBİ VERİM BUDAMASI BELİRLİ PRENSİPLERE GÖRE 
YAPILIR. BUNLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ

 1) Meyve ağaçları yaşlandıkça veya sürgün gelişmeleri yetersiz olmaya başlayınca daha şiddetli 
budanmaları gerekir. Yani kesmeler daha kısa olmalı, bükülmüş ve eğilmiş dalların büyük bir kısmı
çıkartılmalıdır.

 2) Ana dallar tek tek ele alınmalı, bunlar üzerinde dikine büyüyen birbiri üzerine gelen 
dallar var ise çıkartılmalıdır. Ayrıca yardımcı dallar arasında fazla uzayanlar bulunuyorsa bunlar 
kısaltılmalıdır.

 3) Ana veya yardımcı dallardan çıplaklaşmaya yönelenler kısa kesilerek boş yerlerde yeni 
dalların oluşturulmasına çalışılır.

 4) Meyve dallarından bir kısım özellikle yaşlı olanları kesilerek atılır. Bu şekilde, böyle dalların 
yemlenmesine çalışılır. 

 5) Kuru, hastalıklı veya zayıflamış dallar diplerinden kesilerek çıkarılır. 

 6) Bir ana veya yardımcı dal üzerinde fazla miktarda meyve dalı oluşmuş ise bunlar arasında 
seyreltme yapılır. Yani iyi gelişmiş ve iyi güneş alanlar bırakılır, diğerleri çıkartılır. Ancak bu işlem 
uygulanırken dalların çıplaklaşmamalarına özellikle dikkat edilir.

 7) Verim budamasında dal bükme ve eğmelerine yer verilmemeli dallar ancak bağ olarak 
kullanılmalıdır.

 8) Meyve ağırlığı nedeni ile eğilerek açıları genişlemiş dallar diğer dallara bağlanarak eski 
hallerine getirilir. 
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 GENÇLEŞTİRME BUDAMASI 

Bu budama ağaçlarda yeniden kuvvetli sürgünler oluşturarak yeni bir taç oluşması için yapılır. 
Böylece ağaçta verimi yeniden arttıracağı gibi meyve kalitesi de iyileştirilmiş olur. Gençleştirme 
budaması yapılırken şu noktaların göz önünde tutulması gerekir.

1) İhtiyarlamış ve ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçlarda gençleştirme budaması yapılmaz. Çünkü 
bunlar şiddetli budamanın etkisiyle iyice güçten düşer ve çabucak ölür.

2) Gençleştirme budamasında dal kesimleri çok olduğundan değişik meyve türlerinin bu şiddetli 
budamaya karşı dayanma güçleri dikkate alınır. Bu bakımdan zeytinler başta gelir. Bunu dayanma 
derecesine göre armut, elma, kayısı ve kiraz izler

3) Gençleştirme budamasında çevreyle ilgili şartlarında büyük etkisi vardır. Örneğin sıcak ve kurak 
iklimlerde ağaçların şiddetli budamalara karşı dayanmaları nemli iklimlere göre daha azdır. Aynı 
şekilde zayıf topraklar üzerinde yetişen meyve ağaçları şiddetli budamalara dayanamazlar.

Gençleştirme budamasında önce kurumuş, sık ve birbiri üzerine gelen dallar çıkarılır. Geri kalan 
dallarda kısa budamalar yapılarak ağacın tacı küçültülmüş ve yeniden kuvvetli sürgün oluşumu 
sağlanmış olur.

Gençleştirme yapılacak ağaçların ana dalları ve gövdeleri üzerinde birçok obur dallar, kuvvetli 
sürgünler oluşur. Bunlardan yalnız yeni tacın oluşumu için gerekli olanlar bırakılır, diğerleri tamamen 
çıkarılır.

Gençleştirme yapılan meyve bahçelerinde ağaçlar şiddetli kesim sonucu zayıf düşeceğinden bahçe 
toprağı iyice işlenmeli ve bolca gübrelenmelidir.

Meyve ağaçlarına uygulanan budama yapılış zamanlarına göre ayrıca kış ve yaz budaması olmak 
üzere iki ye ayrılır. Kış budaması meyve ağaçlarının dinlenme döneminde yapılan budamadır. Yeşil 
budama olarak da tanımlanan yaz budamasıysa yaz aylarında oluşan yeşil sürgünlerden bazılarını 
kesmektir

Yaz budaması kış budamasını tamamlamak veya düzeltmek amacıyla yapıldığı gibi bazı bölgelerde 
ışıklanmayı arttırmak amacıyla da yapılır.
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 BUDAMA SONRASI İŞLEMLER 

Budama sonrası bakım önlemleri budamanın başarılı olması için çok önemlidir. Budama sonrası 
bakım önlemlerinin başında budama yüzeylerinin koruyucu macunla kapatılmasıdır. Bunun yanında 
çam katranı v.b koruyucu maddeler kullanılabilir. Bakım önlemleri koruyucu macun işlemiyle sona 
ermez.

Budama sonrasında ağaçlar tahrik olurlar ve hayatiyeti devam etmek için kök sistemindeki besin 
elementlerini harcamak maksadıyla bol sürgün verirler.

Oluşan  sürgünlerin ağacın formunun istediğimiz şekilde olması için doğru yönlendirilmesi 
gerekmektedir. Kök ve gövde üzerindeki sürgünler derhal alınmalıdır. Aksi takdirde ağaçlarda tepe 
çökmeleri oluşur. Bu hadise ağacın ölümüne zemin hazırlar ve budamayı başarısız kılar.

Budama eğer tepe tacında yapılmış ise budama sonrası bakım önlemleri 2-3 yıl sürmelidir. Koruyucu 
macunlar 3-4 yıl boyunca yara yüzenini korumaktadır. Ancak su ve kök sürgünleri devamlı suretle 
kontrol edilmelidir. 

Budama sonunda çıkan budama artıkları ve bahçe kenarlarındaki çalılıklar, kuru bitki parçaları 
hastalık ve zararlıların en iyi barınak yeridir. Meyve ağaçlarına ve ürünlerine zarar veren bu hastalık 
ve zararlıların çoğalmaması için bu artıklar yakılmalı veya bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Budama 
sonunda meyve ağaçlarında kış ilaçlamalarının da yapılması zorunludur. 
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