
 

BATI KARADENİZ BÖLGESİ’NDE TÜRK FINDIĞI (Corylus colurna L.)’NIN EX-SİTU 

YÖNTEMİYLE KORUNMAYA ALINMASI  

VE POPULASYONLARDA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN ARAŞTIRILMASI  

 

GİRİŞ 
Corylus colurna, dünya 

literatürlerinde "Turkish Filbert" veya 

"Turkish Hazelnut" yani Türk Fındığı adıyla 

bilinmektedir (EVERETIT 1988). Bazı 

kaynaklarda C. arborescens Mönch, C. 

bizantina Clus adıyla sinonimleri 

geçmektedir (KAYACIK, 1977). 

Bir cinsli, bir evcikli, kışın 

yaprağını döken, 15-25 m boylarında ağaç 

halinde düzgün gövdeli bir bitkidir. Bu 

nedenle "Ağaç Fındığı" adı verilir (ANŞİN 

VE ÖZKAN, 1993). 

Türk fındığının (Corylus colurna 

L.) Batı Karadeniz’deki doğal yayılış 

alanlarındaki populasyonlarının tespit 

edilerek genetik çeşitliliğini saptamak ve 

ex-situ olarak korunmasını sağlamak 

amacıyla bu çalışma 2004-2012 yılları 

arasında gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 

projenin çalışma alanı Batı Karadeniz 

Bölgesi içinde Bolu, Karabük, Kastamonu 

illeri yanı sıra İç Anadolu’da Ankara ve 

Çorum illerinde tespitler yapılmıştır. 

  

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

 Projenin ilk safhasında Türk fındığının 

doğal yayılış alanlarındaki Türk fındığının 

doğal yayılış alanlarındaki 7 populasyon 

ve 116 aileden toplanan tohumlar toplanan 

tohumlar ön işlemlerden (sıcak+soğuk 

katlama gibi) geçirilerek populasyonlar içi 

ve arası genetik varyasyonun belirlenmesi 

amacıyla Araştırma Müdürlüğü serasında 

fidan karakteri deneme deseni (5 

yinelemeli rastlantı blokları deneme 

deseni) oluşturularak tüplere ekilmiştir. İki 

yıl boyunca fidanlar gözlemlenmiş ve  

tohumun çimlenme zamanı, kotiledon 

sayısı, tomurcuk sayısı, hipokotil boyu, 

fidan çap ve boy gelişimi gibi özellikler 

belirlenmiştir. Deneme sonrası ise, elde 

edilen fidanlar Bolu Orman İşletme 

Müdürlüğü Yeşildağ İşletme Şefliğinde 

yer alan Seymenler eski orman 

deposundaki 2.4 ha’lık alana 2008 yılı 

sonbaharında dikilerek Tohum 

Plantasyonu kurulmuştur. Dikim öncesi 

makineli toprak hazırlığı yapılmış, çukur 

açma burgusu ile açılan çukurlara fidanlar 

belirli bir desene göre dikilmiştir.  

Projenin diğer bir safhasında ex-

situ korumaya yönelik olarak aşılı fidanlar 

üretilmiştir. Aşılı fidan üretimi için gerekli 

aşı kalemleri ağaçların tepe uzunluğunun 

2/4 ve 3/4’ünden alınmıştır. Alınan aşı 

kalemlerinin dişi ve erkek çiçek 

içermesine dikkat edilmiştir. Aşılama 

yöntemi olarak Dilcikli İngiliz Aşısı tercih 

edilmiştir. Aşılanan fidanlarda tutma 

başarısının yüksek olması için kallus 

oluşumunu hızlandırmak amacıyla fidanlar 

arasına aşı bölgesini ısıtacak şekilde ısı 

bantları yerleştirilmiştir. Üretilen fidanlar 

Bolu Orman Fidanlığında Müdürlüğümüze 

tahsis edilen parsele belirli bir desene göre 

dikilmiştir. Bolu Orman Fidanlığında aşılı 

fertler için damlama sulama tesis 

edilmiştir. Bakım çalışması yapılmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
 



 

Örneklenen Türk fındığı 

populasyonları, fakir yetişme ortamlarına 

sıkışmıştır. Yayılış alanlarında verim gücü 

yüksek yetişme ortamlarında yer 

almamasının esas nedeni ışık isteklerinin 

yüksek olması (karaağaç ve ıhlamur hariç) 

ve kayının diğer türlere karşı sahip olduğu 

yüksek rekabet gücüdür. Dolayısı ile iyi 

yetişme ortamlarında yetiştirilmesi 

durumunda çok daha yüksek bir gelişme 

gösterebilir. 

Fidan karakterleri üzerinde yapılan 

bu çalışmada fideciklerin bazı morfolojik 

özellikleri bakımından populasyonlar 

arasında ve populasyon içi bireyler 

arasında önemli düzeyde genetik çeşitlilik 

bulunduğu tespit edilmiştir.  

7 farklı populasyondan alınan 

örneklerin incelenmesi neticesinde 

büyüme enerjisi ile Oğuzlar ve Pelitçik 

populasyonları ön plana çıkmaktadır.  

Çimlenme ve yaşama durumları ile 

Muratlar populasyonu da ilgi çekmektedir. 

Tomurcuk bağlama seyri ile izlenen ve 

ölçümlenen fidan karakteri aynı zamanda 

adaptasyon için önemli ve dikkate 

alınması gereken bir göstergedir. Bu 

anlamda da Oğuzlar, Pelitçik ve Muratlar 

populasyonları dikkati çekmekle birlikte, 

türün neslinin tehlikede olduğu göz önüne 

alındığında tüm bu populasyonların ve 

ailelerin yerinde koruma altına alınması 

önem arz etmektedir.  

Çok değerli odunu ve meyvesi 

nedeniyle, Tük fındığı doğal yayılış 

alanlarında korunmalı ve geliştirilmelidir. 

Özellikle iyi yetişme ortamlarında yer alan 

bozuk yapıdaki kayın meşcerelerinin 

gençleştirilmesi çalışmalarında tür 

mutlaka belirli oranlarda kullanılmalıdır. 

Diğer taraftan dikey ve yatay yönde 

kuvvetli kök yapısı oluşturması, kök ve 

kütük sürgünü verme yeteneğinde olması 

nedeniyle erozyon kontrolü çalışmalarında 

da kullanılabilir.  

Ayrıca, Çorum-Oğuzlar, Bolu-

Seben, Ankara-Nallıhan gibi stebe geçiş 

yetişme ortamlarında da doğal 

örneklerinin bulunması ve meyvesinin 

ekonomik gelir getirmesi, cevize göre 

kurak ekolojik koşullara dayanıklı bu türe 

halkın talebini arttıracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hava kirliliği, özellikle egzoz 

gazlarına, dayanıklı oluşu ve ayrıca güzel 

görünüşlü bir süs ağacı oluşu nedeniyle 

yurt dışında çevre düzenleme 

çalışmalarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin, Amerika 

Birleşik Devletlerinde kendi doğal türleri 

olan Yalancı akasyadan çok daha önemli 

ve değerli bir tür olarak yetiştirilmekte ve 

kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu amaçla 

kullanılması uygundur. 
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Populasyonlar 

Name of Popluation 

 

Mevkii 

Location 

 

Aile Sayısı 

Number of Parent 

Tree 

Merkeşler Bolu-Merkez 52 

Muratlar Bolu-Merkez 13 

Güneyfelakettin Bolu-Merkez 15 

Pelitçik Bolu-Merkez 8 

Oğuzlar Çorum 12 

Seben Bolu 8 

Pınarbaşı Kastamonu 8 


