
Yurt dışındaki araştırmalarda TF’nin -20°C’ye kadar dü-

şük sıcaklıklara dayanabildiği; Macaristanda tarım alan-

ları, genel amaçlı ağaçlandırmalar ve kurak alanların 

ağaçlandırılmasında kullanıldığı belirtilmektedir. Başka 

bir araştırmada da Ukrayna’da step zonlarında kullanı-

mı tavsiye edilmektedir.   

Türün direkt odun hammaddesi kullanımı yanında odun 

dışı sağladığı faydalar daha yüksektir.  

Bazı yörelerde meyvesi direkt olarak yenildiği gibi, Bolu 

yöresinde ‘Bolu fındık şekeri’ ve ‘Bolu çikolatası’ şeker-

lemelerinin hammaddesini oluşturmakta ve aranan tür 

olmaktadır.  

Yurtdışında yapılan araştırmalarda 250 olgun ağaçtan 

10 ton fındık elde edilebileceği belirtilmektedir. Bolu ili 

köylerinde yapılan soruşturmalarda ağaç başına 75-100 

kg. kabuklu fındık elde edilebildiği bununda % 30-70 

oranında kabuğa çıktığı belirtilmektedir. Meyveleri in-

sanlar için değerli olduğu gibi yaban hayatının da gıdası-

nı oluşturmakta, biyolojik çeşitliliğe önemli katkıları bu-

lunmaktadır. TF diğer fındık türlerinin özellikle C. avella-

na’nın kültüre edilmesinde kök altlığı olarak kullanıl-

makta ve her geçen gün önemi artmaktadır.  
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Türk Fındığı (TF) ülkemizde doğal olarak yetişen değer-

li yapraklı türlerimizdendir. Dünya literatürlerinde 

‘Turkish Filbert’ veya ‘Turkish Hazelnut’ yani Türk Fındı-

ğı adıyla bilinmektedir. Ülkemizdeki diğer fındık türle-

rinden tek gövdeli ağaç formunda oluşu ile ilk bakışta 

kolaylıkla ayrılabilmektedir. TF 30-35 m boy, 1,58 m çap 

yapabilmektedir.  

Batı Karadeniz Ormancılık  Araştırma Enstitüsü Müdü-

rünce TF ile ilgili olarak tohum fizyolojisi, fidan yetiştir-

me, aşılama  ve genetik çalışmalarla ilgili birçok  konuda 

projeli çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Kullanım Alanları: Yapılan çalışmalarda TF’nin yük-

sek kaliteli odun verdiği ve mobilya üretimi için uy-

gun olduğu belirtilmektedir. Türün endüstriyel odun 

özellikleri tik ağacı (Tectona grandis) ile karşılaştırıl-

ması yapılarak orta derecede dayanıklı, yumuşak ve 

güvenilir malzeme olduğu belirlenmiştir. 

Yayılışı: TF, ülkemizde Batı Anadolu Kazdağı, Bolu, Kas-
tamonu, Karabük-Yenice, Rize ve Trabzon yörelerinde 
doğal olarak yetişmektedir. Bolu’da Güneyfelakettin 
köyü, Pelitcik köyü, Merkeşler köyü, Muratlar köyü, 
Kale tabiatı koruma alanı; Seben İlçesinde Korucuk köyü 
civarında doğal olarak yetişmektedir.  Afyonkarahi-
sar’da  Çay ilçesinde, Dereçine beldesinde; Çorum ‘da 
Oğuzlar ilçesinde; Ankara-Nallıhan ilçesinde Erenler 
mevkinde; Zonguldak Yenice ilçesinde; Kastamonu Pı-
narbaşı İlçesinde; Balıkesir Edremit İlçesinde; Artvin’in 
Hatila, Yusufeli, Meydancık ve Arhavi mevkilerinde de 
doğal olarak yetiştiği belirlenmiştir.  

TF’nin dikey ve yatay yönde kuvvetli kök sistemi yapısı 

oluşturması, kök ve kütük sürgünü verme yeteneğinde 

olması nedeniyle toprak erozyonunu önlemede etkili 

olduğu görülmektedir.  

TF oval piramidal bir görünüşe sahiptir. Sonbaharda 

yapraklar altın sarısı renk almaktadır. Güzel görünüşün-

den dolayı yurt dışında park ve bahçelerde peyzaj dü-

zenleme çalışmalarında kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 


