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ÖNSÖZ 
 

Türk fındığının (Corylus colurna L.) her geçen gün önemi artmakta 

ve tür ile ilgili çalışmalar yapıldıkça bilinmeyenleri ortaya çıkarılmaktadır. 

Türün artan önemiyle birlikte Bolu Orman Fidanlığı’nda fidan yetiştirilmeye 

çalışılmış fakat çimlenme engeli nedeniyle yeterli fidan elde edilememiştir. 

Ayrıca Enstitü Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda da, orijinlere göre 

farklılık olmakla birlikte, soğuk katlama işlemi yapılmasına rağmen Türk 

fındığı tohumlarında ikinci, hatta üçüncü yıla sarkan çıkmalar görülmüştür. 

Bu sorunları çözmek amacıyla Enstitü Müdürlüğümüzce proje 

hazırlanmıştır. Fidanlık çalışmalarına verdikleri destekten dolayı Bolu 

Orman İşletme Müdürlüğü ve Bolu Orman Fidanlığı çalışanlarına teşekkür 

ederiz.  

 Sera ve laboratuvar çalışmaları Enstitü Müdürlüğümüzde 

gerçekleştirilmiştir. İdare ve yardımcı personele desteklerinden dolayı ayrıca 

teşekkür ederiz. 
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ÇY    : Çimlenme yüzdesi 
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GA3    : Giberellik Asit (hormon) 

GKA    : Gövde kuru ağırlığı 

H0, H1, H2, H3, H4; H5 : 0, 40, 60, 120, 160, 200 ppm 

İKS    : İnce kök sayısı (çap<2 mm, boy> 5cm)  

Kİ    : Fidan kalite indeksi 

KKA    : Kök kuru ağırlığı 

KKS    : Kalın kök sayısı (çap ≥ 2 mm, boy > 5 cm) 

TF    : Türk fındığı (Corylus colurna L.) 
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ÖZ 

Tohumlarındaki çimlenme engeli nedeniyle fidanlıkta yeterli Türk 

fındığı (Corylus colurna L.) fidanı üretilemediğinden bu araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı farklı GA3 uygulamasının Türk 

fındığı tohumlarının çimlenme, çıkma, yaşama ve bazı morfolojik fidan 

özelliklerine etkisini araştırmaktır. Tohumlar Bolu İli merkez Muratlar köyü 

civarındaki doğal Türk fındığı popülasyonundan toplanmıştır. Çimlenme 

engelinin giderilmesi amacıyla tohumlara öncelikle iki hafta sıcak katlama 

uygulanmıştır. Daha sonra kabukları kırılarak ayrılan tohumlara altı farklı 

dozda GA3 (0-kontrol, 40, 80, 120, 160 ve 200 ppm) uygulanarak tohumların 

laboratuvar çimlenmeleri belirlenmiştir. Sera ortamında ise çıkma süresi, 

çıkma yüzdesi ve fidan yaşama yüzdesi yanında bazı morfolojik fidan 

özellikleri (çap, boy, boy/çap, ince kök sayısı, kalın kök sayısı, gövde kuru 

ağırlığı (GKA), kök kuru ağırlığı (KKA), GKA/KKA, fidan kalite indeksi 

vb.) tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre GA3 uygulamasının Türk 

fındığı tohumlarının çimlenme ve fidan özelliklerini olumlu yönde etkilediği 

ve en uygun hormon dozunun 80 ve 120 ppm seviyelerinde olduğu 

belirlenmiştir. 

  

Anahtar kelimeler: Türk fındığı, Corylus colurna, GA3, çimlenme, fidan 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

Turkish filbert (Corylus colurna L.) has double seed dormancy, both 

seed coat and immature embryo, that limits seedling production in the 

nurseries. This study was carried out to determine the effects of GA3 

application on seed germination, emergency, survival and seedling 

morphology. The seeds were collected from natural Turkish filbert 

population in Bolu-Muratlar village. To overcome the seed dormancy, the 

seed were warm stratified for two weeks and seed coats were removed. Than 

six different GA3 doses (control, 40, 80, 120, 160 ve 200 ppm) were applied 

on the seeds. The seeds were germinated in the laboratory and also sown in 

greenhouse. Laboratory germination, emergency period, emergency percent, 

seedling survival and various seedling morphological characteristics 

(diameter, height, height/diameter, fine and coarse root number, stem dry 

weight (SDW), root dry weight (RDW), SDW/RDW, seedling quality index 

etc.) were determined. Study results showed that GA3 application at 80-120 

ppm did positively affected both germination and seedling morphology. 

 

Key words: Turkish filbert, Corylus colurna, GA3, germination, seedling 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

1. GİRİŞ 

1. 1. Türk Fındığının Önemi 

 

Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi ormancılık alanında da 

değişimler ve yeni yaklaşımlar olmaktadır. Özellikle Avrupa ormancılığında 

sınırlı yayılışa sahip veya ormanlarda az miktarda bulunan ağaç türlerine, 

özellikle de yapraklı türlere, ilgi büyük ölçüde artmıştır. Bu anlamda 

ülkemiz ormancılığında tali ağaç türü olarak adlandırılan doğal türlerimizin 

önemi gün geçtikçe artmaktadır. Yurt dışı kaynaklarda ise bu türler asil tür 

olarak adlandırılmakta, biyolojik, ekolojik ekonomik ve sosyal açılardan 

taşıdıkları önem vurgulanmaktadır. Uluslararası literatürde üvez (Sorbus 

sp.), kiraz (Prunus laurocerasus), dişbudak (Fraxinus sp.), akçaağaç (Acer 

sp.), kestane (Castanea sativa), ıhlamur (Tilia sp.) gibi yapraklı türler 

kereste, estetik değer ve biyoçeşitlilik açısından taşıdıkları değer nedeniyle 

değerli yapraklı tür olarak vasıflandırılmaktadır (EUFORGEN, 2008; 

VALBRO, 2008). 

 

Türk fındığı (TF, Corylus colurna L.) ülkemizde doğal olarak 

yetişen ve tali ağaç türü olarak nitelendirilen önemli ağaç türlerimizdendir. 

Yaklaşık 30-35 m boy (Anşin ve Özkan, 1993) ve 1.58 m çap 

yapabilmektedir (Tosun ve Arslan, 2007). Yurt dışında gerçekleştirilen 

araştırmalarda TF’nın yüksek kaliteli odun verdiği ve mobilya üretimi için 

uygun olduğu belirtilmektedir (Bobrikov, 1979). Türün endüstriyel odun 

özellikleri tik ağacı (Tectona grandis) ile karşılaştırılması yapılarak orta 

derecede dayanıklı, yumuşak ve güvenilir malzeme olduğu belirlenmiştir. 

Yataklı vagon, hafif el aletleri, takım kutuları, kapı pencere doğramaları için 

uygun olduğu ifade edilmektedir (Shukla ve Sharma, 1990).  

 

TF meyveli bir tür oluşu ile de ayrı bir öneme sahiptir. Bolu ilinde 

“Fındık şekeri” ve “Bolu çikolatası” yapımında meyveleri aranılan bir 

türdür. Bundan dolayı Türk fındığı meyvelerini toplayıp şeker imalatçılarına 

satan köylüler ekonomik gelir sağlamaktadır. Bunun dışında meyvesi 

kuruyemiş olarak direkt olarak tüketilebilmektedir. Ayrıca meyveleri ve 

yaprakları tıbbi değeri yüksek maddeler içermektedir. Meyve tohumlarında 

yüksek miktarda oleik asit; yapraklarda flavonoid (F4) adı verilen güçlü 

antioksidan madde içermektedir (Arslan, 2006). Meyveleri insanlar 

açısından değerli olduğu gibi yaban hayatının da besin kaynağını 

oluşturmaktadır.  

 



 
 
 
 
 
 

TF Yetişme ortamı isteği bakımından kanaatkâr bir tür olarak 

düşünülebilir (Arslan, 2005). TF’nın -20°C’ye kadar düşük sıcaklıklara 

dayanabildiği (Jy, 1984); Macaristan’da tarım alanları, genel amaçlı 

ağaçlandırmalar ve kurak alanların ağaçlandırılmasında kullanıldığı 

belirtilmektedir (Ghimessy, 1980). Başka bir araştırmada da Ukrayna’da step 

zonlarında kullanımı tavsiye edilmektedir (Starchenko, 1974). TF’nın dikey 

ve yatay yönde kuvvetli kök sistemi oluşturması, kök ve kütük sürgünü 

verme yeteneğinde olması nedeniyle uygun yetişme ortamlarında erozyon 

kontrolü çalışmalarında kullanılabilecek bir türdür. Ayrıca türün meyveli 

olması ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında yaşanan sosyal 

problemlerin çözülmesinde de avantaj sağlayabilir. 

 

TF ağaçları oval piramidal bir görünüşe sahiptir. Sonbaharda 

yapraklar altın sarısı renk almaktadır. Güzel görünüşünden dolayı yurt 

dışında park ve bahçelerde peyzaj düzenleme çalışmalarında 

kullanılmaktadır. Ayrıca egzos gazlarına, hava kirliliğine dayanıklı 

oluşundan dolayı da şehirlerde yol boyunca tercih edilen türlerdendir 

(Koller, 1984) (Tokar, 1978).  

 

TF diğer fındık türlerinin özellikle C. avellana’nın kültüre 

edilmesinde altlık olarak kullanılmakta ve önemi artmaktadır (Maurer, 1975) 

(Lagerstedt, 1990). 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 

TF çok değerli özelliklere sahip olmasına rağmen ormanlarımızda 

münferit veya küçük gruplar halinde yayılış gösteren bir türümüzdür. 

Ülkemizde doğal olarak Kazdağı, Bolu, Kastamonu, Zonguldak-Yenice 

(Daha sonra Karabük’e bağlandı), Rize ve Trabzon yörelerinde 

yetişmektedir (Anşin ve Özkan 1993). Yurt dışındaki doğal yayılışı Doğu 

Avrupa (Balkanlar, Romanya), Batı Asya (Kafkasya, İran)’dır (Davis 1982; 

Anşin ve Özkan 1993; Yaltırık 1993;). Biyolojik çeşitlilik açısından zengin 

olan ülkemizde türlerin bazı türler büyük ölçüde azalmıştır. Bu nedenle nesli 

tehlikede olan ya da tehlikeye girme durumunda olan türlerin korunması, 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ormancılığımızda bu gibi 

türlerin yayılış gösterdiği alanların tabiatı koruma alanı, muhafaza ormanı, 

gen kaynağı olarak ayrılması türlerin korunması bakımından önemli ancak 

yeterli değildir. TF gibi nadir türlere silvikültürel özellikleri gereği ayrı bir 

ilgi gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü doğal yetişme ortamlarında diğer 

ağaçlar tarafından baskı altında kalmakta, gençliklerinin gelmesi 



 
 
 
 
 
 

engellenmektedir. Doğal ortamlarında ve uygun yetişme ortamlarında bu ve 

bu gibi türlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Türün öneminin 

anlaşılmasıyla birlikte orman fidanlıklarında fidan üretim programına 

alınmıştır. Fakat TF’nın tohumlarındaki çimlenme engeli nedeniyle yeterli 

miktarda fidan elde edilememektedir. Bu durum fidan üretim maliyetini 

arttırmaktadır. Bu sorun Bolu Orman Fidanlığı tarafından kurumumuza 

iletilerek bu konuda araştırma yapılması ve sorunun çözülmesi istenmiştir. 

Enstitü Müdürlüğümüz tarafından konu araştırılmış ve bu proje 

oluşturulmuştur. 

 

Çoğul amaçlı kullanımı olan TF’nın bu araştırma çalışmasıyla 

belirlenen uzun ve kısa dönemli amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 

 

Uzun Dönemli Amaç (Kalkınma Amacı) 
 

1- Türün neslinin korunması için yetişme ortamının uygun olduğu yerlerde 

yaygınlaştırılması. 

2- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında karşılaşılan sosyal 

problemlerin giderilmesine katkı sağlanması. 

3- Fidanlıklarda farklı kullanım amaçlarına yönelik fidan taleplerinin 

karşılanması. 

 

Kısa Dönemli Amaç 
 

1-Tohumlarda görülen çimlenme engelinin kırılması. 

2-Tohumlardaki çimlenme engelinin kaldırılması, kısa sürede ve yüksek 

miktarda fidan verecek sonuca ulaşılması. 

3-Farklı dozlarda uygulanan hormonun çimlenmeye, fidan yaşamı ve 

gelişimine olan etkilerinin belirlenmesi. 

 

  



 
 
 
 
 
 

2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Tarım ve ormancılık sektöründe fidan üretimi için gerekli tohum 

miktarının önceden bilinmesi gerekmektedir. Fakat tohumlarında çimlenme 

engeli görülen türler problemlere neden olmaktadır. Çimlenme engelinin 

kaldırılmasında pratik yöntemler kullanılmaktadır. Bu metodlar; embriyonun 

olgunlaşma sonrası çimlenmenin teşvik edilmesi, sıcaklık uygulaması 

(katlama), hormon uygulaması (gibberellik asit) (GA) ve zedelemedir 

(Benech-Arnold, 2004’e atfen Finch-Savarage, 2006). 

 

Todorovic (1995) ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada TF 

tohumlarındaki çimlenme engelinin (uyku hali) kupuladaki inhibitör 

(engelleyici)’ler, tohum kabuğu ve embriyodan kaynaklandığı 

belirtilmektedir. 

 

Çeşitli kaynaklarda bitki hormonlarının bitki fizyolojisindeki önemli 

rolleri vurgulanmaktadır. Kaufman (1989), bitki hormonlarının organik 

maddeler olup kimyasal haberciler olduğunu, bitkinin tek ya da daha fazla 

bölgesinde az miktarlarda üretilip bitkinin diğer bölgelerine, düzenleyici 

veya büyüme ve farklılaşma ile ilişkili olarak taşındığı belirtilmektedir. 

Pek çok araştırmacının vardığı sonuca göre; gelişme engelleyicilerin 

(özellikle absisik asit (ABA)’in birikimi) başlangıçta embriyonun 

gelişmesini önlediği ve buna karşın hormonal gelişim destekleyiciler 

(gibberelin, sitokininler vb.) tarafından bu engellerin kırıldığı ifade 

edilmektedir (Taylorson ve Hendricks, 1977’ye atfen Kozlowski ve Pallardy, 

1997). 

 

West ve ark. (1970), GA3’ün normal olarak bir soğuk uygulamasına 

ihtiyaç duyan dormansi durumundaki gülgillerin embriyolarının büyümesini 

arttırdığını ifade etmektedirler. 

 

Pawlowski (2007)’nin kayın tohumlarında yaptığı araştırmada; 

ABA’nın çimlenmeyi geciktirdiği, GA3’in ise çimlenme engelini kırdığı 

belirtilmektedir. 

 

Bazı çalışmalarda 5 mg.L-1 GA3 uygulamasının çimlenmeyi arttırdığı 

görülmüştür. Yine bazı araştırmacılar tarafından 1-1000 mg.L-1 GA3 

uygulamasının soğuklamaya ihtiyaç duyan tohumlarda çimlenmeyi teşvik 

ettiği ileri sürülmüştür (Ünal ve arkadaşları, 2004). 



 
 
 
 
 
 

Güneş (2000)’in Arctium minus tohumlarıyla yaptığı araştırmada, 

çimlenen tohumlarda gibberellik asit düzeyinin yüksek olduğu ve gibberellik 

asitin dışarıdan uygulandığı durumlarda eriyebilir şeker düzeyinin arttığı ve 

bunun çimlenme ile anlamlı ilişkisi olduğu belirtilmektedir. Dormant 

durumundaki tohumlara gibberellik asit uygulandığında, bunun ışık ve 

sıcaklık gibi çevre uyaranlarının yerine geçerek çimlenmeyi başlattığı ve 

endospermde hidroliz olaylarını sağlayarak embriyo büyümesini direkt 

etkilediği ifade edilmektedir.  

 

Nautiyal ve Tribathi (2004)’nin, Corylus colurna tohumlarında 

tohum kabuğu nedenli dormansi konulu çalışmasında, Corylus colurna 

tohumlarının katlamaya alındığında 1 aylık sürede %38, 2 aylık sürede %58 

çimlenme sağlandığı, maksimum çimlenme için 3 aylık bir sürenin gerektiği 

belirtilmektedir. Ayrıca GA3 ile işlemle %93 çimlenme sağlandığını, tohum 

kabuklarının uzaklaştırılması ile çimlenmenin %97’ye 7 günlük süre 

içerisinde ulaşıldığını ifade etmektedirler. 

 

West ve ark. (1970), Ginkgo biloba tohumlarının çimlenmesi üzerine 

yaptıkları çalışmalarında, katlama ve dışsal uygulanan GA3’ün etkilerini 12 

hafta boyunca izlemişlerdir. Araştırma sonucunda; katlamaya alınmamış 

tohumların çoğunun dormanside kaldığı veya bozulduğu, katlamaya alınmış 

tohumların yaklaşık %100’ünün 7-10 hafta içinde çimlendiği, katlamaya 

alınmamış fakat GA3 ile muamele edilen tohumların katlamaya alınmış 

tohumlara yakın çimlenmeler verdiği belirtilmektedir. 

 

Vijaya ve arkadaşlarının (1996), Tectona grandis tohumlarıyla 

yaptıkları bir çalışmada, hormonsuz ve 6 saat %0,1-0,5 GA3 ile muamele 

gören tohumlar çimlendirme ortamına alınmıştır. Hormon ile muamele gören 

tohumlarda çimlenme oranı %92 olurken, hormonsuz uygulamada çimlenme 

%52 de kalmıştır. 

 

Bhandari (1996)’nin Cinnamomum camphora tohumlarıyla yaptığı 

çalışmasında, fitohormonların türün tohumları ve fideleri üzerine etkisini 

araştırmıştır. İşlem olarak 48 saat 100 ppm IAA, IBA, gibberellik asit, 

kinetin, etilen ve absisik asit seçilmiş daha sonra tohumlar organik 

madde/kompost karışımı kuma ekilmiştir. 30 gün boyunca çimlenme ve fide 

gelişimi izlenmiştir. En yüksek çimlenme hızı ve fide gelişimi kontrolün 

üzerinde gibberellik asit ile, onu takiben kinetin ve etilen ile muamele 

olmuştur. IAA’in çok düşük değerde etkisi belirlenmiş ve absisik asitin de 

çimlenmeyi önlediği tespit edilmiştir.  



 
 
 
 
 
 

Huang (1987), Kalopanax septemlobus tohumlarında inhibitör 

maddelerinin etkisini araştırmıştır. Tohumlar 0-5ºC de 2 aydan fazla soğuk 

katlamaya alınmış fakat dormansi kırılmamış, embriyoda farklılaşma 

olmamıştır. Daha sonra katlamayı takiben 15-20ºC de 3 ay katlamaya alınan 

tohumlarda ABA ve coumarin konsantrasyonun hızla düşerek en düşük 

değere indiği, embriyoların farklılaşarak dormansinin kırıldığı görülmüştür. 

Perikarp, tohum kabuğu ve embriyodaki inhibitör konsantrasyonlarındaki 

değişiklikler de benzer olmuştur. Ayrıca ABA ve Ceoumarinn’in perikarp ve 

tohum kabuğundan embriyo ve endosperme geçebildiği tespit edilmiştir. 

 

Carpenter ve Smith (1981) Paulownia tohumlarında yaptıkları bir 

çalışmada 4 farklı işlem uygulamışlardır. GA3 ile muamele, 4ºC de 2 ay 

soğuk katlama, 4ºC de 2 ay kuru saklama ve kontrol. Yapılan işlemler 

üzerinde ayrıca ışığın etkisi de araştırılmıştır. 30 gün sonrası elde edilen 

sonuçlar göstermiştir ki ilk 3 işlemde çimlenme artmıştır. Tohumların 

çimlenmesi GA3 ve katlamada çabuk olmuştur. Işıklı ortamda katlamada 

%98 çimlenme olurken, GA3 ile işlemde %92 olmuştur. Bütün işlemlerde 

karanlıkta çimlenme az olurken GA3 ile işlemde karanlıkta çimlenme %98 

olmuştur. 

 

  



 
 
 
 
 
 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

3.1. Tohumların Toplanması 

 

Araştırmada kullanılan tohum materyali, Bolu Orman Bölge 

Müdürlüğü, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, Sazakiçi Orman İşletme 

Şefliği’nin 104 nolu bölmesindeki doğal popülasyondan 2010 yılı 

sonbaharında toplanmıştır (40º 46' 15.2" K, 31º 51' 25.2" D, 850 m). 

Araştırma kapsamında tohum toplama işleminin 2009 yılında 

gerçekleştirilmesi hedeflenmiş ancak Bolu yöresindeki popülasyonların 

hiçbirinde tohum bulunamamıştır. Popülasyon mevki olarak da Bolu İli 

merkez Muratlar Köyü, Karapınar deresi civarında yer almaktadır (Şekil 1). 

Tohumlar popülasyonu temsilen, birbirinden yaklaşık 75-100 m uzaklıkta 

bulunan on adet ağaçtan kupulalarıyla birlikte toplanmıştır. Aynı gün 

laboratuvara taşınan tohumlar serin bir ortama serilerek iki hafta kadar 

bekletilmiş ve daha sonra tohumlar kupulalarından ayrılmıştır. Klima 

dolabında 30-35ºC sıcaklıkta kurutularak nem içeriği %8.3-%9.6’ya kadar 

düşürülen tohumlar hava geçirmeyen kapalı cam kavanozlarda ve düşük 

sıcaklıkta (+4ºC) saklamaya alınmıştır.  

 

 
 

Şekil 1. Tohum toplanan popülasyonun coğrafi konumu 



 
 
 
 
 
 

    

 Tohum materyalinin toplandığı yerin toprak özellikleri 

değerlendirildiğinde, toprak 0-120 cm derinlikte balçıklı kil tekstüründe 

olup, pH derinlikle birlikte artmakta ve 7.2-7.9 arasında değişmektedir. Total 

kireç miktarı derinlikle birlikte artmakta olup %7.46-16.93 arasında yer 

almaktadır. Total azot miktarı ise derinlikle birlikte azalmakta ve %0.35-

0.06 arasında değişmektedir (Arslan, 2005). 

 

3.2. Yöntem 

 

Araştırma laboratuvar, sera ve fidanlıkta yapılan çalışmaları 

içermektedir. Laboratuvar ve sera çalışmaları Enstitü Müdürlüğü 

bünyesinde, fidanlık çalışmaları ise Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Orman 

Fidanlık Şefliğinde gerçekleştirilmiştir.  

 

3.2.1. Laboratuvar Çalışması 

 

 Saklama ortamından 2011 yılı erken ilkbaharında çıkarılan tohumlar 

saf suda 24 saat bekletilerek şişirilmiştir. Tohumlar daha sonra yaklaşık %20 

oranında nemlendirilmiş steril dere kumuyla ¼ oranında karıştırılarak 

polietilen torbalarda 2 hafta sıcak katlamaya (20ºC) alınmıştır. Katlama 

süresi sonunda saf su ile yıkanan tohumlar sterilizasyon amacıyla 2 dakika 

süreyle %1’lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile muamele edilmiştir. 

Sonrasında tohumlar saf su ile tekrar iyice yıkanarak dezenfektan maddeden 

temizlenmiştir. Tohum kabukları itinalı bir şekilde kırılarak tohumlar 

kabuklarından ayrılmıştır. Kabukları ayrılmış tohumlar gibberellik asitin 

(GA3) altı farklı dozu ile oda sıcaklığında 24 saat muamele edilmiştir. 

Hormon dozları: kontrol (H0), 40 ppm (H1), 80 ppm (H2), 120 ppm (H3), 

160 ppm (H4) ve 200 ppm (H5)’dir. Hormon seviyelerinin belirlenmesi 

amacıyla ön denemeler yapılmıştır. Hormon uygulaması sonrasında mantar 

zararına karşı tohumlar 5 dakika süre ile %4 pomarsol forte ile muamele 

edilmiştir (Resim 1) . Sonrasında hormonun etkisini görmek amaçlı 

laboratuvar, sera ve fidanlık çalışmaları yürütülmüştür. 

  



 
 
 
 
 
 

   
 

   
 

Resim 1. Laboratuvarda uygulanan ön işlemlere ait bazı görüntüler 

 

Hormon uygulanan tohumlar cam petri kaplarında (Ø 13 cm) ve 

steril dere kumu ortamında (%20 rutubetlendirilmiş) çimlendirmeye 

alınmıştır. Çimlendirmeler 4x50 tohum örneği üzerinden 20ºC sabit 

sıcaklıkta ve karanlık ortamda gerçekleştirilmiş olup test süresi 35 gün 

olarak alınmıştır (6 hormon x 4 tekrar x 50 tohum). Deneme tamamen 

rastlantı desenine (completely randomized design) göre yürütülmüştür. 

Çimlendirme denemeleri Conviron marka inkübatör’de yapılmıştır. Yukarıda 

belirtilen çimlendirme koşullarının seçilmesinde ISTA tarafından diğer 

fındık türleri için verilen öneriler esas alınmıştır. Test süresi boyunca petri 

kapları her gün düzenli olarak havalandırılmış ve gerektiğinde nem takviyesi 

yapılmıştır. Kökçük uzunluğu 5 mm’ye ulaşan tohumlar çimlenmiş kabul 

edilerek petri kaplarından alınmıştır (Resim 2). Çimlendirme süresi sonunda 

elde edilen çimlenme yüzdeleri (ÇY) dolu tohum üzerinden her hormon 

seviyesi için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Resim 2. Çimlendirme çalışmalarından görüntüler 

 

 

3.2.2. Sera Çalışması 

 

Sera çalışmaları Enstitü Müdürlüğü serasında gerçekleştirilmiştir. 

Hormonla işleme tabi tutulan tohumlar, rastlantı blokları deneme desenine 

göre dört tekrarlı olacak şekilde 13 Nisan 2011 tarihinde tüplere ekilmiştir (6 

hormon x 4 tekrar x 60 tohum/tüp, Şekil 2). Seradaki sınırlı alan nedeniyle 

tohum/tüp sayısı 60 ile sınırlı tutulmuştur. Her parsel 10 fidan içeren 6 

sıradan oluşmuştur. Ölçüme konu orta kısımdaki 4 sıra (10 x 4=40 

tohum/tüp) olup üst ve alt kısımdaki birer sıra izolasyon amaçlı 

oluşturulmuştur. Tohumlar 15 x 23 cm boyutlarında polietilen tüplere 

ekilmiştir. Tüp ortamı için 1/3 kum + 2/3 elenmiş orman toprağı 

kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre tüp harcı balçık tekstüründedir. pH 

7.71, elektriksel iletkenlik 0.536 ms/cm, toplam tuzluluk %0.016, total kireç 

(CaCO3) %8.40, aktif kireç %4.2, organik madde %2.4, toplam azot %0.12, 

fosfor 25.38 ppm ve potasyum 60.38 ppm kadardır. Ekim sonrası tohumların 

üzeri 3-4 cm kalınlığında %50 kum + %50 turba karışımı ile kapatılmıştır. 

Çimlenme için gerekli rutubetin sağlanması amacıyla tüplerin sürekli nemli 

kalması sağlanmıştır. Öncelikle rutubetlendirme, sonrasında sulama 



 
 
 
 
 
 

işleminin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için otomatik damlama sulama 

sistemi tesis edilerek her tüpe eşit miktarda su verilmeye çalışılmıştır. 

Seradaki çıkmalar 14 gün boyunca her gün, sonrası için haftada iki gün 

(Pazartesi ve Perşembe) düzenli olarak takip edilmiştir (Resim 3). Sera 

sıcaklığının ortalama 28ºC’yi aşmamasına dikkat edilmiştir. Bunun için sera 

çatısındaki pencereler vasıtasıyla havalandırma sağlanmıştır. Güneşlenmenin 

fazla olduğu yaz aylarında fidanların yakıcı güneş ışığından korunması için 

de sera üzerine gölgelik (%35’lik) serilmiştir.  

 

Şekil 2. Serada kullanılan deneme deseni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. BLOK ll. BLOK 

H3 H4 H5 H2 H0 H1 H2 H3 

        

ll. BLOK lll. BLOK 

H0 H5 H4 H1 H4 H0 H3 H2 

        

lll. BLOK lV. BLOK 

H1 H5 H3 H4 H2 H5 H0 H1 
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X X X X X X X X X X 
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X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
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Resim 3. Sera çalışmalarından görüntüler 

 

 Birinci ve ikinci vejetasyon dönemi sonunda çıkma yüzdesi, fidan 

yaşama yüzdesi, çap (mm), boy (cm), boy/çap özellikleri belirlenmiştir. 

Ayrıca ikinci vejetasyon dönemi sonunda her parselden 4-5 adet fidan 

üzerinde ince kök sayısı (İKS, çap < 2 mm) ve kalın kök sayısı (KKS, çap ≥ 

2 mm) sayıları, kök kuru ağırlığı (KKA, g), gövde kuru ağırlığı (GKA, g) ve 

KKA/GKA gibi morfolojik fidan özellikleri tespit edilmiştir (Resim 4). Kuru 

ağırlık tespiti, örneklerin fırında 70ºC sıcaklıkta 24 saat kurutma esasına 

göre yapılmıştır. Fidan kalite indeksini (Kİ) belirlemek amacıyla Dicson ve 

ark. (1960) tarafından geliştirilen formülden yararlanılmıştır.  

 

Kİ = FKA/(FB/KBÇ+GKA/KKA) 

 

Bu formülde; 

Kİ : Kalite indeksi (göstergesi), 

FKA : Fidan kuru ağırlığı (g), 

FB : Fidan boyu (cm) 

KBÇ : Kök boğazı çapı (mm) 

GKA : Gövde kuru ağırlığı (g) 

KKA : Kök kuru ağırlığını (g) ifade etmektedir.  



 
 
 
 
 
 

 

 

Resim 4. Fidan morfolojik özelliklerini belirlemek amaçlı ölçüm ve sayımlar 

 

3.2.3. Fidanlık Çalışması 

 

 Fidanlık denemesi 1.2 m genişliğindeki 7 çizgili fidanlık yastığında 

rastlantı bloklarına göre dört tekrarlı kurulmuştur (6 hormon x 4 tekrar x 70 

tohum, Şekil 3). Bloklar tek bir yastık üzerinde peş peşe yerleştirilmiştir. Her 

biri 1 m genişliğinde ve 1.5 m uzunluğundaki parseller birbirinden 15 cm 

aralıklı 7 çizgiden oluşmuştur. Diğer bir anlatımla parseller her biri 10 

tohum içeren 7 sıradan oluşmaktadır. Parsel kenarlarındaki birer sıra 

izolasyon amaçlı kullanılmış olup ölçümler iç kısımdaki beş sıra üzerinde 

(5x10 =50 tohum) yapılmıştır. Ekim işlemi 23 Mayıs 2011 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Toprak analiz sonuçlarına göre denemenin yapıldığı 

fidanlık yastığı toprağı killi balçık bünyesindedir. pH 7.7, elektriksel 

iletkenlik 0.578 ms/cm, toplam tuzluluk %0.022, total kireç (CaCO3) %17.2, 

aktif kireç %6.8, organik madde %3.6, toplam azot %0.18, fosfor 64 ppm ve 

potasyum 245 ppm kadardır. Toprak biraz ağır bünyeli olduğundan 

çimlenmeleri olumsuz etkilememesi bakımından sera ortamında kullanılan 

harç malzemesi fidanlık yastığına yaklaşık 15 cm kalınlığında serilmiştir. 



 
 
 
 
 
 

Ekim sonrası tohumların üzeri 3-4 cm kalınlığında %50 kum + %50 turba 

karışımı ile kapatılmıştır. Ekimi takiben kapatma materyali ve üst toprağın 

devamlı rutubetli olması sağlanmıştır. Bunun için damlama sulama sistemi 

kurulmuş, yeterli rutubet ve sulama işlemi otomatik olarak bu sistem 

vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çıkmalar başlayana kadar çimlenme 

yatağı rutubetin korunması ve olası kuş zararına karşı yastığın üzeri telis ile 

kapatılmıştır. Çıkma sonrası ise güneş yakması ve kuş zararına karşı yaklaşık 

0.5 m yükseklikte gölgelik (%25’lik) serilmiştir (Resim 5). Çıkmalar 

vejetasyon dönemi sonunda belirlenmiştir. Ekilen kabuksuz tohumlar yağışın 

uzun süre devam etmesi nedeniyle fazla rutubette kalmış bu da tohumlarda 

çürümelere neden olmuştur. Ayrıca çıkma sonrası bazı fidanlarda da fare 

nedenli kök yeniklerine rastlanmıştır. Biyotik ve abiyotik kaynaklı bu 

sorunlardan dolayı fidanlık çalışmasında yeterli fidan elde edilememiştir. 

Fidan miktarının düşük olması nedeniyle de fidanlığa ilişkin morfolojik 

özellikler hesaplanmamıştır. Fidanlık çalışmasına yönelik sadece çıkma ve 

yaşama oranı verilmekle yetinilmiştir. 

 

Bolu Meteoroloji İstasyonu (742 m, 40° 44 K, 31° 31' D, Rasat 

süresi:1929-2004) verilerine göre fidanlık sahasının yıllık ortalama sıcaklık, 

yağış ve bağıl nem değerleri sırasıyla 10.3ºC, 533 mm ve %72 kadardır. 

Vejetasyon süresi (aylık ortalama sıcaklık > 10ºC gün sayısı) 170 gün 

kadardır. 2011 yılı yıllık ortalama sıcaklık 10.2ºC, toplam yağış 487 mm’dir. 

Yaz aylarında üç aylık toplam yağış 94.4 mm olup, yıllık toplam yağışın 

%19’una tekabül etmektedir. Ortalama yüksek sıcaklık ise temmuz ayında 

29.7ºC olarak belirlenmiştir (Anonim, 2013). 

 

 

Şekil 3. Fidanlık çalışmasına ait deneme deseni 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

l. BLOK ll. BLOK 

H3 H4 H5 H2 H0 H1 H2 H3 H0 H5 H4 H1 

            

lll. BLOK lV. BLOK 

H4 H0 H3 H2 H1 H5 H3 H4 H2 H5 H0 H1 

 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

 



 
 
 
 
 
 

   
 

Resim 5. Fidanlık çalışmasından bazı görüntüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

3.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

 

Hormonun laboratuvar ortamındaki çimlenme yüzdesine, sera 

ortamındaki çıkma süresi, çıkma yüzdesi ve fidan yüzdesi ile çeşitli 

morfolojik fidan özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla elde edilen 

verilere deneme desenlerine uygun olacak şekilde varyans analizleri 

(ANOVA) uygulanmıştır (p<0.05). Varyans analizleri öncesinde 

değişkenlere ait verilerin normal dağılım gösterip göstermediği kontrol 

edilmiş ve gerektiğinde uygun dönüşümler uygulanmıştır. Varyans analiz 

sonuçlarının önemli bulunması durumunda işlem ortalamaların 

karşılaştırılması amacıyla Duncan testi (α=0.05) yapılmıştır. Verilerin 

bilgisayarda değerlendirilmesi ve grafiklerin çizilmesinde SPSS paket 

istatistik programı ile MS Excel programlarından faydalanılmıştır.  

 

 

  



 
 
 
 
 
 

4. BULGULAR  

4.1. Laboratuvar Çalışması 

Laboratuvarda elde edilen çimlenme yüzdesi değerlerine uygulanan 

varyans analizi sonucunda GA3 uygulamasının çimlenme yüzdesini önemli 

düzeyde etkilediği belirlenmiştir (p<0.05, Tablo 1). Ortalamaların 

karşılaştırılmasına ilişkin Duncan testi sonuçları aşağıda verilmiştir (Tablo 

2). 

Tablo 1. GA3 uygulamasının çimlenme yüzdesine etkisine ilişkin varyans 

analizi sonuçları 

Değişken Kaynak 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F oranı P 

 

Çimlenme 

yüzdesi 

Hormon 5 1355.813  30,477***  0.000 

Hata 18 44.486     

Genel 23 
      

 

İşlemlere ait ortalamalar incelendiğinde 0 ppm’den 120 ppm’e kadar 

çimlenme yüzdesinin devamlı artış gösterdiği ve daha yüksek dozlara 

gidildikçe çimlenme yüzdesinin azaldığı görülmektedir. En yüksek 

çimlenmenin sağlandığı 120 ppm işlemi en düşük çimlenmenin sağlandığı 

kontrol işleminin iki katından fazla çimlenme sağlamıştır. 40, 80, 120, 160 

ppm dozları arasında istatistik farklılık olmamakla birlikte pratik uygulama 

bakımından en yüksek çimlenmenin 120 ppm dozda sağlandığı söylenebilir 

(Tablo 2). 



 
 
 
 
 
 

Tablo 2. Laboratuvar çimlenme yüzdesine ait ortalamalar  

Hormon seviyesi (ppm) Çimlenme yüzdesi 

0 

40 

40.8 a1 

80.5 bc 

80 87.5 bc 

120 90.3 c 

160 86.0 bc 

200 79.5 b 

1 sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar farksızdır; (α=0.05) 

Genel olarak çimlenme yüzdelerinin artışına paralel olacak şekilde 

tohumların çimlenme hızları da artmaktadır (Tablo 2, Şekil 4).  

 

Şekil 4. İşlemlere göre tohumların çimlenme seyri 
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4.2. Sera Çalışması 

Sera çalışmasında elde edilen verilere uygulanan varyans analizi 

sonuçlarına göre GA3 uygulamasının çıkma yüzdesini önemli düzeyde 

etkilediği (p<0.05) ancak çıkma süresi ve fidan yaşama yüzdesini 

etkilemediği (p>0.05) belirlenmiştir (Tablo 3). Çıkma süresi, çıkma yüzdesi 

ve yaşama yüzdesine ilişkin ortalamalar aşağıda verilmiştir (Tablo 4). 

Tablo 3. GA3 uygulamasının çıkma süresi, çıkma yüzdesi ve fidan yaşama 

yüzdesine etkisine ilişkin varyans analizi sonuçları 

Değişken Kaynak 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F oranı P 

Çıkma süresi 

Blok 3 8.241   0.716 0.558 

Hormon 5 30.657   2.663 0.065 

Hata 15 11.511   

Çıkma yüzdesi 

Blok 3 62.760   1.213 0.339 

Hormon 5 1208.385 23.365*** 0.000 

Hata 15 51.719 
  

Yaşama yüzdesi 

Blok 3 66.085   0.117 0.949 

Hormon 5 758.935   0.346 0.299 

Hata 15 563.912 
  

 

Sera ortamında en yüksek çıkma yüzdesi 80-200 ppm arası dozlarda 

elde edilirken düşük çıkma oranı kontrol işleminde saptanmıştır (Resim 6). 

Genel olarak çıkma yüzdeleri ile laboratuvar çimlenme yüzdeleri arasında 

bir paralellik olduğu görülmektedir (Tablo 2 ve 4). 2012 yılında fidan kaybı 

olmadığından fidan yaşama yüzdesi değerleri 2011 yılı ile aynıdır (Tablo 4). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Tablo 4. Çıkma süresi, çıkma yüzdesi ve fidan yaşama yüzdesine ait 

ortalamaların karşılaştırılması 

  

 

 

 

 

1 sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar farksızdır; (α=0.05) 

   

Serada ölçülen morfolojik fidan özelliklerine ait verilere uygulanan 

varyans analizleri sonucunda GA3 uygulamasının birinci vejetasyon dönemi 

sonundaki fidan boyu ile boy/çap oranlarını önemli düzeyde etkilediği 

(p<0.05) ancak diğer morfolojik fidan özelliklerini önemli düzeyde 

etkilemediği (p>0.05) saptanmıştır (Tablo 5). Morfolojik fidan özelliklerine 

ait ortalamalar toplu olarak Tablo 6’da verilmiştir.  

 

Tablo 5. GA3 uygulamasının serada ölçülen çeşitli morfolojik fidan 

özelliklerine etkisine ilişkin varyans analizi sonuçları  

Değişken Kaynak       SD       KO    F    P 

Çap 2011 

Blok 3 0.009      8.966 0.001 

Hormon 5 0.001      0.850 0.536 

Hata 15 0.001 
 

  

Boy 2011 

Blok 3 14.485     5.462 0.010 

Hormon 5 65.779 24.80*** 0.000 

Hata 15 2.652 
 

  

Boy/Çap 2011 

Blok 3 14.494         1.565 0.239 

Hormon 5 323.672          34.95***        0.000 

Hata 15 9.262 
 

  

Hormon seviyesi  

(ppm) 

Çıkma süresi  

(gün) 
Çıkma yüzdesi 

Fidan  

yaşama yüzdesi 

0 11.5 8.1 a1 51.3 

40 16.7 32.5 b 88.2 

80 18.4 53.1 c 82.5 

120 17.8 45.0 c 83.7 

160 18.8 50.0 c 86.7 

200 18.4 51.9 c 79.8 



 
 
 
 
 
 

Çap 2012 

Blok 3 0.009 2.952 0.066 

Hormon 5 0.004 1.521 0.242 

Hata 15 0.003 
 

  

Boy 2012 

Blok 3 284.682 2.099 0.143 

Hormon 5 122.212 0.901 0.506 

Hata 15 135.622 
 

  

Boy/Çap 2012 

Blok 3 166.195 1.510 0.253 

Hormon 5 69.853 0.635 0.677 

Hata 15 110.091 
 

  

 

Tablo 6. Fidanlıkta ölçülen morfolojik özelliklere ait ortalamalar 

Hormon  

(ppm) 

Çap (cm) 

2011 

Boy (cm) 

2011 

Boy/Çap 

2011 

Çap (cm) 

2012 

Boy (cm) 

2012 

Boy/Çap 

2012 

0 0.49 16.7 a 34.1 a 0.98 67.0 67.6 

40 0.50 21.1 b 41.7 b 0.91 56.8 62.3 

80 0.52 23.7 c 46.0 bc 0.94 67.4 71.4 

120 0.49 23.2 bc 47.7 c 0.95 68.7 72.6 

160 0.50 23.9 c 47.9 c 0.92 62.3 68.0 

200 0.48 29.1 d 61.4 d 0.89 56.2 63.1 

1 sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar farksızdır; (α=0.05) 

Birinci vejetasyon dönemi sonunda 200 ppm işlemindeki fidanlar 

kontrol fidanlarından %57 daha fazla boy yapmıştır. Gürbüzlük indisi olarak 

bilinen fidan boyu/kök boğazı çapı 2011 için değerlendirildiğinde en yüksek 

değerin 200 ppm dozda, en düşük değerin de kontrol işleminde sağlandığı 

görülmektedir (Tablo 6). Birinci yılsonunda belirlenen işlemler arası boy ve 

boy/çap oranı farklılıkları ikinci vejetasyon dönemi sonunda önemini 

kaybetmiştir. Diğer bir anlatımla uygulanan hormon dozlarının etkisinin 

ikinci yıla sarkmadığı söylenebilir.  

 



 
 
 
 
 
 

 

Resim 6. Serada yetiştirilen fidanlar 

GA3 uygulamasının iki yaşındaki tüplü Türk fındığı fidanlarının 

laboratuvarda belirlenen diğer morfolojik fidan özelliklerine etkisine ilişkin 

varyans analizi sonuçları aşağıda verilmiştir (Tablo 7). Buna göre hormonun 

İKS, KKA/GKA ve Kİ değerlerini önemli düzeyde etkilediği (p<0.05) ancak 

KKS, GKA, KKA ve FKA değerlerini önemli düzeyde etkilemediği 

belirlenmiştir (p>0.05, Tablo 7). Belirlenen özelliklere ilişkin ortalamalar 

aşağıda verilmiştir (Tablo 8). 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Tablo 7. Hormonun çeşitli fidan özelliklerine etkisine ilişkin varyans analizi 

sonuçları (laboratuvar sonuçları) 

Değişken Kaynak 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F oranı P 

İKS 

Blok 3 25.136     4.387 0.021 

Hormon 5 17.997   3.141* 0.039 

Hata 15 5.729     

KKS 

Blok 3 0.324  0.232 0.873 

Hormon 5 1.136  0.815 0.558 

Hata 15 1.395     

GKA 

Blok 3 9.208  1.505 0.254 

Hormon 5 7.700  1.259 0.332 

Hata 15 6.118     

KKA 

Blok 3 8.905  1.872 0.178 

Hormon 5 1.560  0.328 0.888 

Hata 15 4.757     

KKA/GKA 

Blok 3 0.116  2.676 0.085 

Hormon 5 0.194   4.475* 0.011 

Hata 15 0.043     

FKA 

Blok 3 33.639  1.786 0.193 

Hormon 5 11.783  0.626 0.683 

Hata 15 18.832     

Kİ 

Blok 3 0.043  1.644 0.221 

Hormon 5 0.086  3.287* 0.033 

Hata 15 0.026     

   

İşlemler arasında İKS ve KKA/GKA bakımından görülen anlamlı 

farklılık hormon seviyeleri ile bir paralellik göstermemektedir. Ancak Kİ’nin 

80 ppm’e kadar artış gösterdiği ve daha sonra tekrar azalmaya başladığı 

dikkat çekmektedir (Tablo 8).  

 



 
 
 
 
 
 

Tablo 8. Laboratuvarda belirlenen çeşitli fidan özelliklerine ilişkin ortalama 

değerler 

Hormon İKS KKS GKA KKA FKA KKA/GKA Kİ 

0 21.9 ab 4.8 7.3 11.2 18.5 1.67 c 0.874 a 

40 25.0 b 4.4 8.2 11.1 19.3  1.45 bc 1.038 ab 

80 20.1 a 5.0 11.9 11.5 22.5  1.13 ab 1.276 b 

120 22.9 ab 5.7 10.2 10.8 21.0 1.09 a 1.229 b 

160 21.1 a 4.8 9.0 10.5 19.4   1.21 ab 1.177 b 

200 25.4 b 5.6 8.1 9.8 17.8   1.23 ab 1.086 ab 
1 sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar farksızdır; (α=0.05) 

  

4.3. Fidanlık Çalışması 

Fidanlık çalışmasında ekim sonrası bahar döneminde mevsim 

normalleri üzerinde seyreden yoğun yağışlar tohumlarda çürümelere neden 

olmuştur. Ayrıca tohumda ve fidanlarda biyotik zararlara rastlanmıştır. 

Fidanlık çalışmasında yeterli fidan elde edilemediğinden verilere istatistik 

analiz uygulanmamıştır. Bununla beraber 2011 yılı çıkma yüzdesi ve 2012 

yılı sonundaki yaşama yüzdesine ilişkin bazı değerler aşağıda verilmiştir 

(Tablo 9).  

Tablo 9. Fidanlık çalışmasına ait bazı değerler 

Hormon seviyesi (ppm) 2011 yılı çıkma yüzdesi 2012 yılı yaşama yüzdesi 

0 3.5 91.7 

40 9.5 64.2 

80 10.3 80.2 

120 6.1 72.9 

160 5.7 81.7 

200 9.3 51.0 

  



 
 
 
 
 
 

5. TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sera ve fidanlıklarda açık alanda gerçekleştirilen fidan üretimi 

çalışmalarında yüksek oranda çıkma ve yaşama yüzdesi arzulanır. Bu durum 

tohum ve fidan maliyetinin düşük tutulması yanında homojen nitelikte fidan 

üretimi bakımından da oldukça önemlidir. Ayrıca üretilecek olan fidanların 

ağaçlandırma çalışmalarında tutma başarısı yüksek ve gelişimi sağlıklı 

olması istenir. Dikimlerde başarı, o yöreye en iyi uyum sağlayabilecek 

nitelikte fidanların kullanılmasına diğer bir ifadeyle de dikim şokunun en aza 

indirilmesine bağlıdır. Dikim başarısında fidan morfolojik özelliklerinden 

fidan boyu, çapı, kuru ağırlığı ve gövde-kök oranlarının önemli etkileri 

olmaktadır. Bu özelliklerin fidan yaşama ve gelişmesine olan etkileri 

bireysel etkilere veya karşılıklı etkileşimlere bağlıdır (Cleary ve ark. 1978; 

Eyüpoğlu ve Karadeniz, 1987).  

 

Bu araştırmada hormon uygulamasının TF tohumlarının çimlenme, 

çıkma ve yaşama yüzdesi ile çeşitli morfolojik fidan özelliklerine etkisi 

araştırılmıştır. Çalışmada çimlenme engelini kırmak amacıyla pek çok 

araştırmacı tarafından yaygın olarak kullanılan giberellik asit (GA3) 

uygulaması tercih edilmiştir (Ayfer and Serr, 1961; West ve ark. 1970; 

Baninasab and Rahemi, 2008; Bachelard, 1968). Hormon seviyesi olarak altı 

farklı doz (kontrol=0, 40, 80, 120, 160, 200 ppm) uygulanmıştır. 

Laboratuarda en yüksek çimlenme yüzdesi 40-160 ppm dozları arasında 

sağlanmıştır. Kontrol işleminde (0 ppm) çimlenme yüzdesi %40.8 iken 120 

ppm’de % 90.3’e kadar yükselmiştir. 

 

Bozkurt (2012),  TF’de tek bir ağaçtan topladığı tohumlarla yaptığı 

çalışmada 75 ppm GA3 uygulamasında %100 çimlenme sağlarken en düşük 

çimlenmeyi kontrol işleminde (%41.3) tespit etmiştir. En yüksek ve en 

düşük çimlenme hızları da sırasıyla aynı işlemlerde saptanmıştır. Deligöz ve 

ark. (2007) hünnap (Zizyphus jujuba Mill.) ve karaçalı (Paliurus spina-

christii Mill.) türlerinde yaptıkları çalışmada yüksek çimlenme için 

tohumların 100 ppm GA3 ile 12 saat muamele edilmesini önermektedir. Bu 

sonuçların çalışmamızla paralel olduğu görülmektedir. 

 



 
 
 
 
 
 

Çalışmada uygulanan işlemlerin sera ortamındaki çıkma yüzdesi, 

çıkma süresi ve fidan yaşama yüzdesine etkisi ile çeşitli morfolojik fidan 

özelliklerine etkisi de araştırılmıştır. Çıkma süresi ve fidan yaşama yüzdesi 

bakımından işlemler arasında farklılık görülmemiştir. Çıkma yüzdesi en 

yüksek 80-200 ppm dozlarında, en düşük ise kontrol işleminde görülmüştür. 

Diğer taraftan, hormon birinci vejetasyon dönemi sonundaki fidan boyu ile 

boy/çap değerlerini önemli düzeyde etkilemiştir. Ancak bu etki ikinci 

vejetasyon dönemi sonunda kaybolmuştur. Laboratuvarda saptanan 

morfolojik fidan özelliklerine bakıldığında hormonun İKS, KKA/GKA ve Kİ 

değerlerini önemli düzeyde etkilediği ancak KKS, GKA, KKA ve FKA 

değerlerini etkilemediği belirlenmiştir. Buna göre hormonun birinci 

vejetasyon dönemi sonunda fidan boyu ve ikinci vejetasyon dönemi sonunda 

da İKS, KKA/GKA ve Kİ gibi özellikler üzerinde etkili olduğu söylenebilir.  

 

Ertekin ve ark. (2009), Akdeniz defnesi (Laurus nobilis L.) 

tohumlarına farklı hormon türleri, hormon seviyeleri ve katlama süreleri 

işlemlerinde, en yüksek fidan boyu ve kök uzunluğunu 50 ppm GA3’ün 

uygulandığı denemelerde elde etmişlerdir. GA3’ün 100 ppm dozunda ise 

fidan boyunda ve kök uzunluğunda düşme görülmüştür. En düşük kök 

boğazı çapı GA3 uygulamasında belirlenmiştir. Çalışma sonunda fidanlık 

koşullarında hormon uygulamasının defne fidanlarının gelişimi üzerinde 

olumlu etkisi saptandığından fidanlık koşullarında defne üretiminde GA3 

hormonunun kullanılması önerilmiştir. 

 

Amen ve Imam (2007), Pictacia vera L. tohumlarına gibberellik asit 

(GA3)  ve benziladenin (BA) uygulanarak tohum çimlenmesi ve fidan 

büyümesi üzerine etkisi araştırılmıştır.  Çalışmada hormonla muamele süresi 

12, 24 saat olarak denenmiş, gibberellik asit’in 0,100, 200 ppm ile 

benziladenin’in 0,50 ve 100 ppm dozları ve ayrıca iki hormonun 

interaksiyonu da uygulanmıştır. En yüksek çimlenme yüzdesi (%88,5) 12 

saat hormon ile işlem 200 ppm GA3+100 ppm BA’de , en iyi fidan büyümesi 

(çap ve boy) 12 saat 200 ppm GA3’te elde edilmiştir. Hormon ile muamele 

ve işlem sürelerinin fidan kuru ağırlığı üzerine önemli etkisi olmuştur. 

Sürgün kuru ağırlığı’nda 24 saat 200 ppm GA3 + 100 ppm BA, kök kuru 



 
 
 
 
 
 

ağırlığı’nda 24 saat 200 ppm GA3 işlemi önemli derecede artışa neden 

olmuştur.  

 Bachelard (1967), Eucalyptus regnans ve Eucalyptus pauciflora 

türleri ile yaptığı çalışmada türlere ait tohumların kontrol, soğuk katlama 

(+4˚C) ve gibberellik asit (50mg/L) uygulaması sonrası karanlık/ışıklı 

ortamda çimlenmelerine sonrasında fidan gelişimlerine bakılmıştır. 

Çalışmada katlama ve hormon uygulamasının çimlenme yüzdesini arttırdığı 

belirtilmiştir. Hormon uygulanan tohumlardan gelen fidanlarda sürgün 

uzunluğunun diğerlerine göre daha fazla olduğu bunun nedeninin hipokotil 

büyümesindeki farklılıktan (3 kattan daha fazla) kaynaklandığı 

belirtilmektedir. Ayrıca hormon uygulamasının kök gelişimini biraz azalttığı 

kök/sürgün oranında değişime ve fidan toplam kuru ağırlığında azalmaya 

neden olduğu belirtilmektedir. Bütün bu sonuçların aslında GA’nın hücre 

bölünmesi üzerine etkisinden kaynaklandığını ifade etmektedir.    

  

Dünya’da gibberellik asit ile yapılan çalışmalarda uygulanan hormon 

seviyesinin ve fidan morfolojik özellikleri üzerine etkisinin türlere göre 

değişebildiği görülmektedir. Ama hemen hemen bütün çalışmalarda 

gibberellik asit’in tohum çimlenmesini ve fidan boy büyümesini teşvik ettiği 

anlaşılmaktadır.  

 

Diğer işlemlerden anlamlı fark olmamakla birlikte KKA ve GKA 

değerleri 80 ppm’e kadar artmakta ve sonrasında bu değerler düşüşe 

geçmektedir. Bu değerler fidan kalite indeksi ile pozitif bir korelasyon 

göstermektedir. Kontrol hariç diğer tüm işlemlerde indeks değeri 1’in 

üzerinde yer almaktadır. Aslan (1986), Kazdağı göknarı (Abies equitrojani 

Ascher et Sinten)’nın fidanlık tekniği üzerine yaptığı çalışmasında fidan 

kalitesini belirlemek için Dicson kalite indeksini kullanmış, indeks değerinin 

1’e yakın ve daha yüksek bulunan fidanların yüksek kaliteli olarak kabul 

edildiklerini belirtmiştir. Binotto ve ark. (2010) okaliptüs (Eucalyptus 

grandis) ve çam (Pinus elliottii) türleri ile yaptıkları çalışmada Dicson kalite 

indeksi ile bitki kuru madde ağırlıkları arasında çok güçlü bir korelasyon 

olduğunu bunu kök boğazı çapının izlediğini belirlemişlerdir.  

 



 
 
 
 
 
 

Uygulanan işlemler arasında KKA/GKA olan etki bakımında 

anlamlı farklılık oluşmuştur. KKA/GKA değerleri 80-120 ppm değerine 

kadar düşmekte (1.13-1.09) sonra tekrar yükselişe geçmektedir. En yüksek 

değer kontrolde (1.67) görülmektedir. Ürgenç (1986), fidanın kök ile gövde 

kısmı arasındaki KKA/GKA oranının fidan kalitesini iyi aksettiren gösterge 

olarak kullanıldığını ifade etmiştir. Yetişme ortamına göre bu oranın 

değişebildiğini, normal yetişme ortamlarında 1/3, kurak yörelere doğru bu 

değerin 1/2, hatta duruma göre 1 den büyük olması gerekebileceğini 

belirtmiştir. 

 

Laboratuvar çalışmasıyla elde edilen yüksek çimlenme yüzdesi ve 

hızı, serada ve fidanlıkta yapılacak yetiştirmelerde farklı denemelerle 

uygulanacak fidanlık teknikleri ile daha yüksek düzeyde çıkma, fidan 

yaşama yüzdesi ve değişik morfolojik özellikli fidanlar elde edilebilir. 

Bilindiği gibi fidanının morfolojik özelliklerinin değişmesine gübreleme, 

sulama, gölgeleme, fidan yaşı, fidanlık toprağı, fidanlık yüksekliği, yerinde 

kök kesimi, şaşırtma, fidan sıklığı vb. de etkili olmaktadır (Eyüboğlu ve 

ark.1984). Bu çalışmanın fidanlık aşamasında biyotik ve abiyotik 

nedenlerden dolayı yeterli başarı sağlanamamıştır. Alınacak ek tedbirlerle 

birlikte farklı düzeyde hormon uygulanan tohumların fidanlık sonuçları için 

yeni çalışmalar yapılarak sonuçları laboratuvar ve sera sonuçlarıyla 

kıyaslanabilir. Ayrıca fidanların arazi performansına yönelik çalışmalar 

yürütülebilir.  

Çalışma sonuçlarına göre GA3 uygulamasının TF tohumlarının 

çimlenme ve fidan özelliklerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiş olup 

çimlenme engelinin giderilmesinde 80-120 ppm arası GA3 dozları 

önerilebilir. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ÖZET 

Ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren ve bazı Avrupa ülkelerine 

de ülkemizden gittiği düşünülen Türk fındığı (TF, Corylus colurna L.) 

önemli yapraklı ağaç türlerimizdendir. Çoğul amaçlı kullanım alanı olan bu 

türümüzün doğal olarak sınırlı bir yayılışı bulunmakta olup ormanlarımızda 

diğer yapraklı türlerle beraber münferit veya küçük gruplar halinde yayılış 

göstermektedir. Önemi gün geçtikçe artan TF gibi türlerimizin korunması, 

geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı sağlanmalıdır. Türün tohumlarında 

bulunan çimlenme engeli yeterli fidan üretimi konusunda önemli bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma laboratuvar ve sera ortamında 

gerçekleştirilmiş olup, GA3 uygulamasının TF tohumlarının çimlenme, 

çıkma, yaşama ve çeşitli morfolojik fidan özelliklerine etkisi araştırılmıştır. 

Tohumlar Bolu İli merkez Muratlar köyü civarındaki doğal Türk fındığı 

popülasyonundan toplanmıştır. Çimlenme engelini gidermek amacıyla 

tohumlar iki hafta sıcak katlamaya alındıktan sonra kabukları çıkarılmış ve 

kabuksuz tohumlara altı farklı dozda GA3 (0-kontrol, 40, 80, 120, 160 ve 

200 ppm) uygulanmıştır. Bu tohumların bir kısmıyla laboratuvarda 

gerçekleştirilen çimlendirme denemelerinde işlemler arasında önemli 

farklılıklar belirlenmiştir. Kontrol işleminde (0 ppm) çimlenme yüzdesi 

%40.8 iken 120 ppm’de % 90.3’e kadar yükselmiştir. Sera koşullarında 

çıkma değerleri kontrolde %8.1 iken 80 ppm’de %53.1 olarak 

gerçekleşmiştir. Çeşitli morfolojik fidan özelliklerinden faydalanılarak 

hesaplanan fidan kalite indeksi değeri kontrol işleminde 0.874 iken 80 

ppm’de 1.276 değerine ulaşılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre GA3 

uygulamasının TF tohumlarının çimlenme ve fidan özelliklerini olumlu 

yönde etkilediği belirlenmiş olup çimlenme engelinin giderilmesinde 80-120 

ppm arası GA3 dozları önerilebilir. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

SUMMARY                      

Turkish filbert (TF, Corylus colurna L.) is one of the important 

native species known with its valuable wood and fruit and also is known that 

it was carried away to the some European countries from Turkey. TF can be 

found either as an individual or as in small groups together with other 

broadleaved species in Turkish forests. Conservation, development and 

sustainable using of native and/or endangered species like Turkish filbert 

that has an increasing importance day by day in our country, should be 

ensured. Hardness and thickness of seed coat and immature embryo are well 

known problems on germination and seedling production of TF. In this 

study, laboratory and greenhouse experiments were carried out to determine 

the effect of GA3 application on germination, emergence, survival and 

seedling morphology. The seeds were collected from natural TF population 

in Bolu-Muratlar village. To overcome the seed dormancy, the seed were 

warm stratified for two weeks and seed coats were removed. Than six 

different GA3 doses (0-control, 40, 80, 120, 160 ve 200 ppm) were applied 

on the seeds. Then the seeds were germinated in the laboratory and also 

sown in greenhouse. There were significant differences among the 

treatments in the laboratory germination.  Germination percentage was % 

40.8 in control treatment while it was % 90.3 at 120 ppm. Furthermore, 

greenhouse emergency percent was % 8.1 and 53.1 in control and 80 ppm, 

respectively. There were also significant differences among treatments in 

terms of seedling quality index that calculated using some morphological 

traits. Seedling quality index was % 0.874 and 1.276 in control and 80 ppm 

treatments, respectively. According to the study results GA3 has significant 

and positive effects on seed germination and some seedling morphological 

characteristics. Therefore, 80 and 120 ppm GA3 application can be suggested 

for dormancy breaking and seedling production for TF. 
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