
ÖNERİLER: Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre TF 
genellikle ‘kuzey doğu’ bakıda yer almaktadır. Rutubet 
koşullarının daha elverişsiz olduğu güneşli bakılarda 
rastlanmamıştır. Bu durum TF’nin esasında kurak bakı-
lardan kaçındığı şeklinde yorumlanabilir. Toprak ve 
nem koşullarının çok daha elverişli olduğu kuzey bakı-
larda yer almaması ise kayın ve göknarın yüksek reka-
bet gücüne bağlanabilir. 

TF’nin yer aldığı meşcerelerde varlığının sürdürülmesi 
ve yer almadığı meşcerelerde karışıma dahil edilmesi 
çalışmalarında münferit karışımdan kaçınılmalıdır. 
Özellikle meşcere kurma çalışmalarında belirli oranlar-
da karışıma sokulmak istendiğinde en az grup büyüklü-
ğünde alanlarda karışıma sokulması uygun olur. Mev-
cut populasyonlarının gençleştirilmesinde grup siper 
vaziyetinden yararlanılabilir. Ayrıca ışık isteğinin yük-
sek olması nedeniyle karışımda biyolojik olarak zayıf 
tür olarak değerlendirilmeli ve bakım müdahaleleri 
lehinde yapılmalıdır.  

Çok değerli odunu ve meyvesi nedeniyle, TF doğal yayı-
lış alanlarında korunmalı ve geliştirilmelidir. Tespit edi-
len yetişme ortamı özellikleri göz önüne alınarak ağaç-
landırma veya suni gençleştirme çalışmalarında türe 
mutlaka yer verilmelidir. Özellikle iyi yetişme ortamla-
rında yer alan bozuk yapıdaki kayın meşcerelerinin 
gençleştirilmesi çalışmalarında tür mutlaka belirli oran-
larda kullanılmalıdır.  

Türün kullanım alanının genişletilmesi için tohum veri-
mi, tohum teknolojisi, fidanlık ve ağaçlandırma tekniği 
vb. konularda daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 
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Tıbbi Faydaları: TF meyvelerinde % 3-6 su, % 16-19 

protein, % 64-70 yağ bulunmaktadır. Mineral madde 

olarak en çok potasyum (562 mg/100 g) daha sonra 

fosfor (407 mg/100 g), kalsiyum (77 mg) ve sodyum (20 

mg/100 g) gelmektedir. Ayrıca 83-90 mg/100 g arası 

iyot tespit edilmiştir.  

TF meyvelerindeki yağın % 7.76’sını doymuş yağ, % 

92.3’doymamış yağ oluşturmaktadır. Bilindiği gibi doy-

Oleik asit iyi kolesterol olarak bilinen HDL (High-Density 

Lipoproteins)’nin kötü kolesterol olarak bilinen LDL 

(Low-Density Lipoproteins)’ye oranını arttırıcı ve total 

kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Aynı zamanda lipo 

protein yoğunluğunu artırarak kroner kalp hastalığı ris-

kini azaltmaktadır. Oleik asidin gastrointestinal sistem 

(sindirim sistem) ve insülin konsantrasyonu üzerinde 

olumlu etkileri vardır. Gastrointestinal sistemde besin 

emilimi ile kan, glikoz ve insülin seviyesini normal dü-

zeyde tutmaktadır.  

Oleik asitin göğüs kanseri riskinin azaltılmasında da etki-

li olduğu saptanmıştır. Ayrıca hipertansiyon, Crohn has-

talığı, romatoid artrit ve astım tedavisinde de etkilidir. 

İnsan sağlığı için pek çok faydaları bulunan meyvesi ya-

nında yaprakları da değerlidir. Yaprakları flavonoit (F4) 

adı verilen güçlü antioksidan madde içermektedir. Anti-

oksidan madde nedeniyle kalp ve damar hastalıklarını 

iyileştirici etkisi de bulunmaktadır.  



Oleik, linoleik ve linolenik asitler doymamış 

yağ asitleridir. Oleik asit önemli Omega-9 

yağ asitlerindendir. TF’de en yüksek mik-

tarda olduğu görülmektedir (Tablo). 

Toprak Özellikleri:  Batı Karadeniz Ormancı-

lık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürü-

tülen, türün Batı Karadeniz Bölgesinde silvi-

kültürel ve ekolojik özelliklerini belirlemek 

amacıyla yapılan çalışmanın sonuçlarına gö-

re TF’nin yayılış gösterdiği alanlardaki ana 

kaya tipleri, kireç taşı, marn, bazalt ve da-

sittir. Yetişme ortamlarındaki toprak tipleri, 

kireçli ve kireçsiz esmer orman toprağı, 

rendzina ve kollovial topraktır. 

TF mutlak toprak derinliğinin sığ-derin olduğu toprak-

larda  yetişmektedir. Mutlak toprak derinliğinin sığ ol-

duğu alanlardaki ana kaya yapısının dikey tabakalı, çat-

laklı bazılarında da ufalanmaya müsait olması nedeniyle 

(fizyolojik derinlik artmakta) TF’nin yetişmesi için uygun 

şartlar taşımaktadır. Topraklar çoğunlukla ‘killi’ bünye-

de belirlenmiştir. Toprak pH’sı 5.4-7.9 arasındadır. Top-

raklar ‘kireçsiz’ veya ‘çok kireçli’ olabilmektedir. Toprak 

tuzluluğu ‘tuzsuz’ vasfındadır.  

  

  

İnek Sütü 

İnsan Sütü 

Zeytinyağı 

Ayçiçeği Yağı

Mısırözü Yağı

Türk Fındığı 

Yağı 

(%) 

Doymuş Oleik Linoleik Linolenik 

 43.0-49.0 35.0-40.0 1.5-2.1 Eser 

İnsan Sütü 42.0-48.0 32.0-35.0 8.3-11.5 0.5-1.5 

Zeytinyağı 8.0-25.0 55.0-83.0 3.5-21.0 0.0-1.5 

Ayçiçeği Yağı 5.0-13.0 21.0-55.0 56.0-66.0 Max0.3 

Mısırözü Yağı 12.0-18.0 32.0-35.0 34.0-62.0 0.1-2.5 

Türk Fındığı 
7.2-8.6 75.3-86.3 6.0-15.6 0.07-0.15 

İklim Özellikleri: Araştırma alanından alınan örnek 

alanlara göre yıllık ortalama yağış miktarı 550-908 mm, 

yıllık ortalama sıcaklık 6.5-10.1°C arasıdır.  Vejetasyon 

süresi 117-176 gün arasında değişmektedir. Walter 

yöntemine göre değerlendirildiğinde ‘Submediteran 

kışın yağışlı bölge’ ve ‘Sıcak nemli kuşakta’ yayılış gös-

termektedir. Aynı yönteme göre  bazı örnek alanlarda 3 

aylık kurak devrenin yaşandığı tespit edilmiştir. Bu du-

rum TF’nin bir miktar kuraklığa dayandığını gösterebilir.  
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