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BAZI TRABZON HURMASI ÇEġĠTLERĠNĠN YALOVA 

EKOLOJĠSĠNDEKĠ PERFORMANSLARI
1 

 

 

 Nesrin AKTEPE TANGU
2
 Burhan ERENOĞLU

3
 

 Erol YALÇINKAYA
4
 

 

 
ÖZET 

 

Bu çalıĢma bazı Trabzon hurması çeĢit/tiplerinin Yalova iklim koĢullarına uyum 

yeteneklerinin araĢtırılarak, en iyi performans gösteren çeĢit/tiplerin bölge üreticisine 

tanıtılması, bu çeĢit/tiplerle bahçe tesisine gidilmesi amacıyla 2002-2007 yılları arasın-

da gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla; 2002 yılında 11 çeĢit/tip ile deneme bahçesi kurul-

muĢtur. ÇalıĢma boyunca fenolojik gözlemler yapılmıĢ, verim değerleri alınmıĢ ve 

meyve iriliği, meyve boyutları, SÇKM, meyvenin derim olumunda ve yeme olumun-

daki kabuk ve et rengi gibi pomolojik özellikleri ve denemenin son yılında ağaç habi-

tusu, dallanma durumu, taç geniĢliği ve yüksekliği gibi morfolojik özellikleri incelen-

miĢtir. Yapılan tartılı değerlendirme sonucu aldıkları puanlara göre, ‘Persimmon 

Seedless’, ‘Hachiya’ ve ‘Fuyu’ çeĢitleri yapılan puanlama sonunda bölge için tavsiye 

edilebilecek çeĢitler olarak ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca ‘Mikatani O’Gosho’ çeĢidi de er-

kenci olarak tavsiye edilebilecek kalitede bir çeĢit olarak belirlenmiĢtir. 
 

Anahtar Kelimeler: Yalova, Adaptasyon, Trabzon Hurması. 

 
 

SUMMARY 
 

PERFORMANCE OF SOME PERSIMMON GENOTYPES IN YALOVA 

ECOLOGICAL CONDITIONS 
 

 This study was conducted between the years of 2002-2007 to; investigate the some 

persimmon cultivars’ adaptability to Yalova ecological conditions; introduce the best 

performing ones to the producers; establish orchards with these cultivar/types (geno-

types). For this purpose, a trail orchard was established with 11 cultivar/types (geno-

types). Phenological observations yield, fruit size, fruit dimensions, soluble solids, peel 

and flesh colors of the fruit at harvest and physiological maturities were made during 

the experimental period; and some morphological characteristics such as tree habits, 

branching status, canopy width and height were measured at the last year of the expe-

riment. The result of weighted-rankit analysis indicated that ‘Persimmon Seedless’, 

‘Hachiya’, ‘Fuyu’ cultivars can be suggested for the region. Moreover, ‘Mikatani 

O’Gosho’ was determined as a precocious cultivar which can be suggested as a high-

quality cultivar. 
 

Keywords: Yalova, Adaptation, Persimmon. 

                                                           
1Yayın Kuruluna GeliĢ Tarihi: Eylül, 2009 
2Zir. Müh., Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AraĢtırma Enstitüsü,  YALOVA 
3Dr., Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AraĢtırma Enstitüsü,  YALOVA 
4Dr., Emekli,  Bandırma/BALIKESĠR 
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GĠRĠġ 
 

Trabzon hurması (Diospyros kaki L.) bir 

subtropik ve sıcak ılıman iklim bitkisidir. 

Anavatanı Çin’dir. Çin’den Japaonya’ya, ora-

dan diğer Uzakdoğu ülkelerine ve yetiĢtirici-

liğinin yapıldığı diğer ülkelere yayılmıĢtır. En 

çok Çin, Japonya, Brezilya, Güney Kore ve 

Ġtalya'da yetiĢtirilir. Ġsrail, ABD, Yeni 

Zellanda, Avustralya, Ġspanya, Gürcistan, Mı-

sır, Türkiye, Ġran ve ġili diğer yetiĢtirici ülke-

lerdir. 2007 yılında dünya üretimi 3 323 622 

tondur (2). Çin, Japonya ve Güney Kore dün-

ya üretiminin %87’lik bir bölümünü oluĢtur-

maktadır. 

Ülkemizde en fazla Akdeniz Bölgesinde 

yetiĢtirilmektedir. YetiĢtiricilik yapılan önem-

li iller Hatay, Adana ve Mersin'dir. Karade-

niz, Marmara ve Ege bölgelerinde de önemli 

bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde son yıl-

larda tanınmaya baĢlayan ve önemi giderek 

artan meyve türlerindendir. 2000 yılında 12 

000 ton olan üretim miktarı 2007 yılında 23 

713 tona ulaĢmıĢtır (3). Ġçerdiği vitamin ve 

minerallerle sağlıklı beslenme açısından ol-

dukça önem taĢımaktadır. Meyvelerinde bol 

miktarda A ve C vitamini, beta karoten, suda 

eriyebilir lifler bulunmaktadır. Yaprakları da 

değiĢik vitamin, mineral, antioksidan ve 

flavonoidler içermektedir (14).  

Trabzon hurması yetiĢtiriciliğinin ülke-

mizde çok geliĢmemiĢ olmasının nedeni, çe-

Ģitler üzerinde fazla çalıĢmanın yapılmamıĢ 

olması yanında, meyvenin tüketim Ģekilleri-

nin bilinmemesi ve meyve standartlarının be-

lirlenmemiĢ olmasıdır. Bu nedenler, Trabzon 

hurması üretimi, tüketimi ve ticaretinin ge-

liĢmesine engel olmuĢtur (7). 

Ülkemizde Trabzon hurması konusunda ilk 

çalıĢmalar 1984 yılında Akdeniz Bölgesinde 

yapılan seleksiyon ıslahı çalıĢmasıyla baĢla-

mıĢ ve üzerinde çalıĢılan 20 tipten altısı se-

çilmiĢ, daha sonra bu tiplere iki yabancı çeĢit 

eklenerek yapılan adaptasyon çalıĢması sonu-

cunda dört tip bölge için uygun bulunmuĢtur 

(6,8). 

Toplu ve ark. (15) Hatay’da yürüttükleri 

ve on trabzon hurması çeĢidini (‘Amankaki’, 

‘Eylül’, ‘Fuyu’, ‘Hachiya’, ‘Hana Fuyu’, 

‘Harbiye’, ‘Jiro’, ‘Kaki Tipo’, ‘O’Gosho’ ve 

‘Vainiglia’) ele aldıkları çalıĢmalarında, 

‘Vainiglia’, ‘Jiro’, ‘Amankaki’ ve ‘Fuyu’’nun 

yüksek ve düzenli verim veren çeĢitler olarak 

bölgede ticari anlamda yetiĢtirilebilecek çeĢit-

ler olduğu sonucuna varmıĢlardır. 

Trabzon hurması ağaçları Karadeniz Böl-

gesinde doğal olarak yetiĢmekte olup, bol ve 

kaliteli ürün vermektedir. Karadeniz Bölge-

sinde çok sayıda yerel tip ve çeĢitten oluĢan 

popülasyon üzerinde yapılan çalıĢmada 44 

farklı trabzon hurması tipi belirlenmiĢtir. Bu 

tiplerden oluĢan bitkiler Antalya, Samsun ve 

Giresun'da bu çalıĢmanın ikinci aĢaması ola-

rak dikilip incelemeye alınmıĢtır (9). 

Karadeniz Bölgesinde yetiĢtiriciliği ve pa-

zarlaması yapılabilecek en uygun trabzon-

hurması çeĢitlerinin belirlenmesi amacıyla 44 

tiple çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, elde 

edilen veriler değerlendirilerek çeĢit adayları 

belirlenmiĢ ve adaptasyon çalıĢmalarına değer 

görülen çeĢit adayları seçilmiĢtir (11). 

Çukurova Üniversitesi tarafından ülkemiz 

koĢullarına adapte olabilecek, pazar istekleri-

ne cevap verebilecek özellikte çeĢitlerin 

introdüksiyonları gerçekleĢtirilmiĢ ve ülke-

mizde yapılan seleksiyon çalıĢmaları ile elde 

edilen tiplerin de eklenmesiyle Trabzon hur-

ması çeĢit ve tiplerinden oluĢan zengin bir ko-

leksiyon oluĢturulmuĢtur (16,17,18). 

Gaziantep’te yürütülen denemede beĢ 

Trabzon hurması tip ve çeĢidiyle (‘Hachiya’, 

‘Fuyu’, ‘07 TH 14’, ‘07 TH 40’ ve ‘Moralı’), 

çalıĢma yapılmıĢ olup, en yüksek verim 

‘Fuyu’ çeĢidinden (37 kg/ağaç) elde edilirken 

en düĢük verim ‘Hachiya’ (2 kg/ağaç) çeĢi-

dinde görülmüĢ, diğer tipler bu iki grup ara-

sında yer almıĢtır (1).  

Miller (4) Merkez ve kuzey Florida’da 

yaptığı çalıĢmada 11 buruk olmayan Trabzon 

hurması çeĢidini değerlendirdiği çalıĢmada, 

olgunlaĢama sırasına göre, ‘Izu’, ‘Matsumato 

Wase Fuyu’, ‘Ichikikei Jiro’ ve ‘Suruga’ çe-

Ģitlerini adaptasyon yeteneği en yüksek ve 

meyve problemlerine en az duyarlı çeĢitler 

olarak tanımlamıĢtır. 

Park ve ark. (12) Kore’de Jeju adasında 

yaptıkları çalıĢmada, ortalama sıcaklığın 16-

17°C, kıĢ aylarında minimum 5-6°C ve yaz 

aylarında maksimum 26-27°C sıcaklığın gö-

rüldüğü Jeju adasının, Trabzon hurması yetiĢ-

tiriciliği için çok uygun olduğunu belirtmiĢ-

lerdir. Bu iklim koĢullarında bölgedeki üreti-



N. AKTEPE TANGU, B. ERENOĞLU, E. YALÇINKAYA / BAHÇE 39 (2): 1 – 8  (2010) 3 

cilerin daha ekonomik olduğu için, turunçgil 

bahçelerini Trabzon hurması ile değiĢtirdikle-

rini vurgulamıĢlardır. 

Tayvan’da 5 yerli ve 12 yabancı çeĢitle 

yapılan adaptasyon çalıĢmasında çeĢitlerin 

geliĢme durumları ve meyve özellikleri ince-

lenmiĢ, Tayvan çeĢitlerinin Japon çeĢitlerin-

den daha erken ve homojen çiçeklendikleri 

tespit edilmiĢtir. ‘Nishimura Wase’ çeĢidinin 

olgunlaĢma zamanı çiçeklenmeden sadece 

120 gün sonraya rastlarken, diğer çeĢitler için 

bu süre 152-202 gün arasında değiĢmiĢtir 

(13). 

Marmara Bölgesinde de son yıllarda ara-

nan bir meyve olması ve yüksek fiyatlarla alı-

cı bulması, üreticileri Trabzon hurması bahçe 

tesisine yöneltmiĢtir. Ancak bölgeye uyum 

sağlayacak çeĢit ve tiplerle ilgili herhangi bir 

çalıĢma yapılmadığı için üretici kendi imkân-

larıyla farklı yerlerden sağladığı materyalle 

bahçe tesisine gitmektedir. Ġlerde olabilecek 

zararların önlenmesi ve bölgeye en iyi uyum 

sağlayan çeĢit ve tiplerin belirlenerek, üreti-

cinin bunlarla bahçe tesisine teĢvik edilmesi 

hem üreticiye hem de ülke ekonomisine katkı 

sağlayacaktır. 

Bu çalıĢma bölgeye en iyi uyum sağlayan 

çeĢit ve tipleri belirleyerek üreticileri seçilen 

bu tip ve çeĢitlerle bahçe kurmaya teĢvik et-

mek amacıyla yapılmıĢtır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 

 

 ÇalıĢmada; ‘Fuyu’, ‘Hachiya’, 

‘Persimmon Seedless’, ‘Kaki Tipo’, ‘Seedless 

Mardon’, ‘Ghora Gali’, ‘Vainiglia’, ‘Mikatani 

O’Gosho’, ‘Nishimura Wase’, ‘Costata’, ve 

‘Moralı’ çeĢit/tipleri ile deneme bahçesi tesis 

edilmiĢtir. 

 

 Metot 

 

 Dikim her çeĢitten 7 ağaç ve 5X6 m aralık 

mesafe ile yapılmıĢtır. Deneme 2002-2007 

yılları arasında yürütülmüĢ olup değerlendir-

meler son dört yıllık verilere göre yapılmıĢtır. 

Ele alınan çeĢit/tipler üzerinde yapılan göz-

lem ve ölçümler Ģunlardır: 

 Fenolojik Gözlemler: Ġlk çiçeklenme za-

manı, tam çiçeklenme zamanı, çiçeklenme 

sonu, hasat zamanları tespit edilmiĢtir. 

 Pomolojik Özellikler: Meyve eni (mm), 

meyve boyu (mm), meyve ağırlığı (g), meyve 

Ģekli, meyve sapı kalınlığı ve uzunluğu (mm), 

meyvede boyuna izler, derim olumunda mey-

ve et rengi, yeme olumunda meyve et rengi, 

çanak yaprak iriliği ve durumu, meyve ekseni 

lifli bölge geniĢliği, çekirdek sayısı 

(adet/meyve), çekirdek iriliği, suda çözünebi-

lir kuru madde miktarı (SÇKM,%), derim 

olumu meyve kabuk rengi, yeme olumu mey-

ve kabuk rengi, tat tespit edilmiĢtir. 

 Değerlendirme: Değerlendirmede DeğiĢti-

rilmiĢ Tartılı Derecelendirme Yöntemi uygu-

lanmıĢtır. Bununla ilgili kriterler ve ağırlık 

puanları Çizelge 1’de sunulmuĢtur. 

 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

Deneme parselinde bulunan çeĢit/tiplerin 

fenolojik gözlemleri 2004-2007 yılları arasın-

da takip edilmiĢtir. Buna göre bütün çeĢitler 

mayıs ayının son haftasında çiçeklenmelerini 

tamamlamıĢlardır. Ancak 2004 yılında 

Hachiya, 2005 yılında ise hem ‘Moralı’ tipin-

de hem de ‘Hachiya’ çeĢitinde çiçeklenme 

haziranın ilk haftasında tamamlanmıĢtır. Çe-

Ģit/tiplere ait fenolojik gözlemler tarih aralığı 

(en erken-en geç) olarak Çizelge 2’de veril-

miĢtir. 

ÇeĢitler arasında ‘Nishimura Wase’ ve 

‘Mikatani O’Gosho’ parselde bulunan diğer 

çeĢit/tiplere göre yaklaĢık bir ay kadar daha 

erken olgunlaĢmıĢ ve hasat olumuna gelmiĢ-

lerdir.  

Trabzon hurmaları dikimden 3-4 yıl sonra 

meyve vermeye baĢlamakta ve yedi yaĢından 

sonra tam verime yatmaktadır. Ġyi bakımla 

genç ağaçlar, ağaç baĢına 20-40 kg verim ve-

rebilirken, bu değer yetiĢkin ağaçlarda 150 

kg/ağaç’ı geçebilmektedir (10). Ġlk verim yılı 

(2004) dahil olmak üzere, denemede bulunan 

çeĢitlere ait dört yıllık kümülatif verim değer-

leri Çizelge 3’te verilmiĢtir. Kümülatif verim-

ler dikkate alındığında en verimli çeĢit 

Persimmon Seedless (33.20 kg/ağaç) olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. ‘Persimmon 

Seedless’i sırasıyla ‘Mikatani O’Gosho’ 
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(24.48 kg/ağaç) ve Fuyu (22.78 kg/ağaç) iz-

lemektedir.  

ÇeĢit/tiplerin ortalama meyve eni 65.70 

mm ile 75.43 mm arasında değiĢirken, orta-

lama meyve boyu 44.13 mm ile 79.53 mm 

arasında yer almıĢlardır. Çizelge 4’den takip 

edilebileceği gibi, meyve eni bakımından en 

geniĢ meyveler ‘Persimmon Seedless’ çeĢi-

dinden elde edilirken, en küçük meyveler 

‘Costata’ çeĢidinden elde edilmiĢtir. 

‘Hachiya’ çeĢidi meyve boyu en uzun çeĢit 

olarak belirlenirken, meyve boyu en kısa çeĢit 

‘Mikatani O’Gosho’ olarak tespit edilmiĢtir. 

Deneme süresince yapılan pomolojik öl-

çümlerde ortalama meyve ağırlıklarının 

114.05g ile 235.25g arasında değiĢiklik gös-

terdiği gözlenmiĢtir. Miller ve Crocker (5) 

meyve iriliğinin meyve tutumuna göre değiĢ-

tiğini ve yoğun meyve tutumunda meyve iri-

liğinin azaldığını belirtmiĢlerdir. AraĢtırıcılar 

99.23-127.58 g ağırlığındaki meyveleri kü-

çük, 155.93-198.45 g arasında ağırlığa sahip 

meyveleri orta, 226.80-396.90 g ağırlığında 

olanları da büyük olarak sınıflandırmıĢlardır. 

Denemede yer alan çeĢitler arasında 235.25 g 

ile en iri meyveler ‘Hachiya’ çeĢidinden elde 

edilmiĢtir. ‘Hachiya’ çeĢidini 228 g’la 

‘Vainiglia’, 189.86 g ile ‘Moralı’ çeĢitleri iz-

lemiĢtir. Toplu ve arkadaĢları (15) Hatay’da 

yaptıkları çalıĢmada ‘Hachiya’ çeĢidini orta-

lama meyve ağırlığı (251 g) en yüksek çeĢit 

olarak belirlemiĢlerdir. Çizelge 4’de çe-

Ģit/tiplere ait bazı pomolojik özellikler veril-

miĢtir. 

Onur (7) Trabzon hurması çeĢitlerinde 

meyve Ģeklinin, kutuplardan çok basık, basık, 

yuvarlak, kısa konik, konik ve uzun olabile-

ceğini belirtmiĢtir. Denememizde yer alan çe-

Ģit/tiplerin meyve Ģekilleri Çizelge 5’de ve-

rilmiĢtir. Buna göre meyve Ģekli yönünden 

çeĢit/tipler çok basık, basık, yuvarlak, konik 

Ģeklinde farklılık göstermiĢtir. 

Trabzon hurması çeĢitlerinde meyve kabu-

ğu rengi derim zamanında; yeĢilimsi-sarı, tu-

runcu-sarı, turuncu, turuncu-kırmızı olarak 

değiĢiklik gösterebilmektedir. Fizyolojik ol-

gunluk zamanında ise çeĢitlerin kabuk renkle-

ri; turuncu, koyu turuncu, kırmızı olabilmek-

tedir (7). Denemede yer alan çeĢit/tiplerin de-

rim ve yeme olumu dönemlerindeki meyve 

kabuk renkleri Çizelge 5’de gösterilmiĢtir.  

Meyvelerde sap çukurundan çiçek çukuru-

na doğru uzanan lifli bir bölge bulunmaktadır. 

Yeme sırasında tüketim kalitesini düĢürmekte 

olan bu bölgenin geniĢliği ve çeĢit ve tiplere 

göre değiĢiklik göstermektedir (10). Deneme 

süresince çeĢit/tiplerin bu özellikleri de göz-

lenmiĢ sonuçlar Çizelge 5’de gösterilmiĢtir. 

Meyve ekseni lifli bölge geniĢliği dar, orta ve 

geniĢ Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Döllenme durumuna göre meyveler çekir-

dekli veya çekirdeksiz olabilmektedir. Yeme 

kalitesi açısından çekirdek sayısı ve iriliği 

olumsuz bir özellik olarak karĢımıza çıkmak-

tadır. Denemede yer alan çeĢit/tiplerden 

‘Seedless Mardon’, ‘Persimmon Seedless’ 

çekirdeksiz meyveler oluĢtururken, ortalama 

çekirdek sayısı en fazla olan çeĢit ‘Fuyu’ (6.3 

adet/meyve) olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Çe-

kirdek iriliği ise küçük, orta, iri olarak sınıf-

landırılmıĢtır. Çekirdek sayısı ve iriliği ile il-

gili sonuçlar Çizelge 5’te verilmiĢtir. 

Denemede yer alan çeĢit/tiplerin SÇKM 

miktarları %15.19 ile %19.76 arasında deği-

Ģiklik göstermiĢtir. Buna göre SÇKM bakı-

mından en yüksek değer ‘Hachiya’ (%19.76) 

çeĢidinde, en düĢük değer ise Fuyu ( %15.19) 

çeĢidinde belirlenmiĢtir. 

Yapılan tat panelinde panelistlerin yapmıĢ 

oldukları puanlamaya göre çeĢit/tiplerin almıĢ 

oldukları ortalama puanlar Çizelge 5’te ve-

rilmiĢtir. 

 

 

SONUÇLAR 

 

DeğiĢtirilmiĢ Tartılı Derecelendirme Yön-

temi uygulanarak yapılan değerlendirmede 

çeĢit/tiplerin ele alınan kriterler bakımından 

aldıkları puanlar ve seçime esas olan toplam 

puanlar Çizelge 6’da verilmiĢtir.  

Tabloya göre en yüksek puanı alan çeĢit 

‘Persimmon Seedless’ çeĢidi olmuĢtur. Bunu 

sırasıyla ‘Hachiya’, ve ‘Fuyu’ izlemiĢtir. Ça-

lıĢma sonunda ‘Persimmon Seedless’, 

‘Hachiya’ ve ‘Fuyu’ bölge için önerilebilecek 

çeĢitler olarak belirlenmiĢlerdir. Ayrıca mev-

cut çeĢit/tipler içerisinde diğerlerine göre 

yaklaĢık bir ay kadar erken olgunlaĢan ve ve-

rim açısından da oldukça tatminkar görünen 

‘Mikatani O’Gosho’ erkenci olarak, önerile-

bilecek çeĢitler arasında yerini almıĢtır. 
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Çizelge 1. Trabzon hurması çeĢit/tiplerinin değerlendirilmesinde tartılı derecelendirmeye esas alı-

nan özellikler, sınıf değerleri ve puanları. 

Table 1. Scores given to characteristics based on weighted-rankit of persimmon variety/types. 

 

Özellikler 

Characteristics 

Görece puanlar 

Relative point 

Sınıf değerleri ve puanlar 

Category value and points 

Verim  

Yield 

(kg/agaç) 

(kg/tree) 

30 

4.318 – 10.095 1 

10.096 - 15.873 3 

15.874 – 21.651 5 

21.652 – 27.429 7 

27.430 – 33.207 9 

Meyve ağırlığı 

Fruit weight 

(g) 

25 

114.05 -138.029 1 

138.30 -162.54 3 

162.55 – 186.79 5 

186.80 – 211.04 7 

211.05 – 235.29 9 

Tat 

Taste 
15 

6.00 – 7.00 1 

7.01 – 8.01 5 

8.02 – 9.02 9 

Çekirdek sayısı 

Number of seed 
10 

0.00 – 1.26 9 

1.27 – 2.53 7 

2.54 – 3.80 5 

3.81 – 5.07 3 

5.08 – 6.30 1 

Derim olumu meyve kabuk rengi 

Colour of skin at harvest 
10 

Turuncu (Orange) 9 

Sarı turuncu (Yellow-orange) 5 

Sarı (yellow) 1 

Derim olumunda (sert) yenebilme durumu 

Edibility at harvest 
10 

Sertken yenebilir (Ediple) 9 

Sertken yenemez (Not ediple) 1 

 

 

 

 

Çizelge 2. Trabzon hurması çeĢit/tiplerine ait fenolojik gözlemler (tarihleri itibarı ile). 

Table 2. Fenological observation of persimmon variety/types (by dates). 

 

ÇeĢitler 

Varieties 

Ġlk çiçeklenme 

First bloom 

Tam çiçeklenme 

Full bloom 

Çiçek. sonu 

End of bloom 

Hasat 

Harvest 

Moralı 20/05-27/05 24/05-30/05 30/05-01/06 25/10-03/11 

Costata 17/05-24/05 21/05-27/05 28/05-30/05 18/10-27/10 

Vainiglia 21/05-26/05 24/05-29/05 28/05-31/05 27/10-28/10 

Kaki Tipo 17/05-24/05 21/05-26/05 25/05-29/05 13/10-20/10 

Seedless Mardon 17/05-24/05 21/05-27/05 26/05-30/05 18/10-20/10 

Mikatani O'Gosho 18/05-24/05 21/05-26/05 25/05-29/05 20/09-03/10 

Nishimura Wase 20/05-24/05 24/05-26/05 28/05-31/05 20/09-03/10 

Ghora Gali 18/05-24/05 21/05-26/05 26/05-30/05 13/10-21/10 

Hachiya 24/05-31/05 24/05-03/06 30/05-05/06 25/10-03/11 

Fuyu 18/05-24/05 21/05-26/05 24/05-30/05 21/10-03/11 

Persimmon Seedless 18/05-24/05 21/05-26/05 25/05-30/05 18/10-21/10 
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Çizelge 3. Trabzon hurması çeĢit/tiplerin kümülatif verim değerleri. 

Table 3. Cumulative yield of persimmon variety/types. 

 

ÇeĢitler 

Varieties 

Kümülatif verim 

(kg/ağaç) 

2004-2007 

Cumulative yield 

(kg/tree) 

Gövde kesit alanı 

Trunk cross section area 

(cm
2
) 

1 cm
2
 kesit alana düĢen 

kümülatif verim  

Cumulative yield per 1 

cm
2
 trunk cross section 

(kg/cm
2
) 

Moralı 6.17 28.57 0.22 

Costata 11.96 35.50 0.34 

Vainiglia 4.318 35.91 0.14 

Kaki Tipo 6.403 37.23 0.17 

Seedless Mardon 8.01 48.34 0.17 

Mikatani O'gosho 24.48 32.63 0.75 

Nishimura Wase 17.78 44.19 0.40 

Ghora Gali 9.44 47.83 0.20 

Hachiya 11.62 54.70 0.21 

Fuyu 22.78 28.50 0.80 

Persimmon Seedless 33.20 70.07 0.47 

 

 

 

Çizelge 4. Trabzon hurması çeĢit/tiplerin bazı pomolojik özellikleri. 

Table 4. Some pomological characteristics of persimmon variety/type. 

 

ÇeĢitler 

Varieties 

Meyve eni 

Fruit width 

(mm) 

Meyve boyu 

Fruit length 

(mm) 

Meyve ağırlığı 

Fruit weight 

(g) 

Moralı 69.50 65.28 189.86 

Costata 65.70 62.06 159.25 

Vainiglia 74.93 68.05 228.00 

Kaki Tipo 67.36 56.63 147.43 

Seedless Mardon 70.08 49.88 161.25 

Mikatani O’Gosho 66.30 44.13 114.05 

Nishimura Wase 71.50 48.81 152.21 

Ghora Gali 69.80 58.78 183.66 

Hachiya 74.50 79.53 235.25 

Fuyu 73.68 55.29 173.53 

Persimmon Seedless 75.43 53.15 185.45 
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Çizelge 5. Trabzon hurması çeĢit/tiplerinin bazı meyve özellikleri. 

Table 5. Some fruit characteristics of persimmon variety/type. 

 

ÇeĢitler 

Varieties 

Derim olumu et 

rengi 

Flesh colour at 

harvest maturity 

Yeme olumu et 

rengi 

Flesh colour at 

physiological 

maturity 

Meyve 

Ģekli 

Fruit 

shape 

Derim olumu 

kabuk rengi 

Skin colour 

at harvest 

Yeme olumu ka-

buk rengi 

Skin colour at 

phisiological 

maturity 

Lifli bölge 

geniĢliği 

Fibrous size 

at central 

zone 

Çek. 

sayısı 

Seed 

number 

Çek. 

iriliği 

Seed size 

SÇKM 

Total 

soluble 

solid 

(%) 

Tat 

Flavour 

(1-10) 

Moralı 

Sarı-açık kahve 

Yellow-light 

brown 

Turuncu-kahve 

Orange-brown 

Yuvarlak 

Round 

Sarı turuncu 

Yellow 

Turuncu 

Orange 

Orta 

Medium 
2.86 

Ġri 

Large 
17.41 7.00 

Costata 
Sarı 

Yellow 

Turuncu 

Orange 

Konik 

Conic 

Turuncu 

Orange 

Turuncu kırmızı 

Orange red 

Dar 

Small 
1.93 

Küçük 

Small 
19.1 6.00 

Vainiglia 
Açık kahve 

Light brown 

Kahve 

Brown 

Yuvarlak 

Round 

Sarı 

Yellow 

Turuncu 

Orange 

Dar 

Small 
4.2 

Ġri 

Large 
17.24 7.40 

Kaki tipo 
Sarı-kahve 

Yellow-brown 

Turuncu-kahve 

Orange-brown 

Yuvarlak 

Round 

Turuncu 

Orange 

Kırmızı 

Red 

Dar 

Small 
5.46 

Orta 

Medium 
16.82 7.89 

Seedless Mardon 
Sarı 

Yellow 

Turuncu 

Orange 

Çok basık 

Very flat 

Turuncu 

Orange 

Turuncu kırmızı 

Orange red 

Dar 

Small 
0 - 17.95 9.00 

Mikatani O’Gosho 
Kahve 

Brown 

Kahve 

Brown 

Çok basık 

Very flat 

Turuncu 

Orange 

Turuncu kırmızı 

Orange red 

Orta 

Medium 
5.53 

Küçük 

Small 
16.91 6.80 

Nishimura Wase 
Kahve 

Brown 

Kahve 

Brown 

Çok basık 

Very flat 

Turuncu 

Orange 

Turuncu kırmızı 

Orange red 

GeniĢ 

Large 
5.85 

Küçük 

Small 
15.85 6.80 

Ghora Gali 
Sarı-kahve 

Yellow-brown 

Turuncu-kahve 

Orange-brown 

Yuvarlak 

Round 

Turuncu 

Orange 

Kırmızı 

Red 

Orta 

Medium 
5.7 

Orta 

Medium 
16.03 7.60 

Hachiya 
Sarı 

Yellow 

Turuncu 

Orange 

Konik 

Conic 

Turuncu 

Orange 

Kırmızı 

Red 

Dar 

Small 
1.93 

Orta 

Medium 
19.76 8.50 

Fuyu 
Sarı 

Yellow 

Sarı 

Yellow 

Basık 

Flat 

Sarı turuncu 

Yellow 

Sarı turuncu 

Yellow 

Orta 

Medium 
6.3 

Ġri 

Large 
15.19 7.43 

Persimmon Seedless 
Sarı 

Yellow 

Turuncu 

Orange 

Çok basık 

Very flat 

Turuncu 

Orange 

Turuncu kırmızı 

Orange red 

Dar 

Small 
0 - 17.73 7.25 
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Çizelge 6. Yapılan değiĢtirilmiĢ tartılı derecelendirme sonunda çeĢit/tiplerin aldıkları puanlar. 

Table 6. Total points of varieties/types at end of the weighted-rankit. 
 

ÇeĢitler 

Verim  

Yield 

(kg) 

Meyve 

ağırlığı 

Fruit 

weight (g) 

Tat 

Flavour  

Çekirdek 

sayısı 

Seed 

number 

Derim olumu 

kabuk rengi 

Skin colour 

at harvest 

Sert yenebilme 

durumu 

Edibility at 

harvest 

Toplam 

puan 

Total point 

Persimmon Seedless 270 125 75 135 180 30 815 

Hachiya 90 225 135 105 180 30 765 

Fuyu 210 125 75 15 100 70 595 

Seedless Mardon 30 75 135 135 180 30 585 

Mikatani O’Gosho 210 25 15 15 180 70 515 

Nishimura Wase 150 75 15 15 180 70 505 

Costata 90 75 15 105 180 30 495 

Ghora Gali 30 125 75 15 180 70 495 

Moralı 30 175 15 75 100 70 465 

Vainiglia 30 225 75 45 20 70 465 

Kaki tipo 30 75 75 15 180 70 445 
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KAHRAMANMARAġ DOĞAL FLORASINDA BULUNAN 

BAZI SALEP ORKĠDELERĠNĠN KÜLTÜRE 

ALINABĠLME OLANAKLARI
1 

 

 

 ġule KISAKÜREK
2
 Bekir Bülent ARPACI

3
 

 

 
ÖZET 

 

Bu çalıĢma KahramanmaraĢ doğal florasında bulunan salep orkidelerinin kültüre alınması 

amacıyla yürütülmüĢtür. KahramanmaraĢ doğal florasından toplanan Orchis coriophora, Orchis 

morio var. morio, Orchis laxiflora ve Dactylorhisa romana türleri in vitro koĢullarda kültüre alınmıĢ-

lardır. Salep orkidelerinin kültüre alınmasında Knudson C, Pfeffer ve Van Waes & Debergh, or-

tamları kullanılmıĢtır. Karanlık uygulamalarını da içeren çalıĢmada, ortamların türlerin çimlenme-

leri üzerine etkisinin yanı sıra protokormların geliĢimi üzerine etkileri de incelenmiĢtir. ÇalıĢma so-

nucunda Dactylorhisa romana türü dıĢındaki tüm türler çimlenmiĢtir. En iyi çimlenen ve fide oluĢ-

turan türler Orchis coriophora, Orchis morio var. morio olurken, en iyi çimlenme ortamı Knudson C 

olmuĢtur. ÇalıĢmada 16 saat/gün aydınlık uygulamasının türlerin çimlenmesi üzerine olumlu etkile-

ri gözlenmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Salep Orkideleri, in vitro, Kahramanmaraş. 

 

 

 

SUMMARY 

 

PROPOGATION POSSIBILITIES OF SOME SALEP ORCHIDS FOUND IN 

KAHRAMANMARAġ FLORA 

 

This study was carried out in order to cultivate orchids salep found in KahramanmaraĢ natural 

flora. Orchis coriophora, Orchis morio var. morio, Orchis laxiflora and Dactylorhisa romana species 

collected from Kahramanmaras natural flora were cultivated in vitro conditions. Knudson C, Pfef-

fer and Van Waes & Debergh media were used for under cultivation of salep orchids. In addition to 

affects of media on germination, development of protocorms were investigated in the studies consist-

ing darkness treatment. All species except Dactylorhisa romana were germinated. While the best 

germinated and grown species were Orchis coriophora, Orchis morio var. morio the best germinating 

and growing media was Knudson C. Positively effect of daylight on germination of species were ob-

served. 

 

Keywords: Orchids Salep, in vitro, Kahramanmaraş. 

 

 

                                                           
1Yayın Kuruluna Geliş Tarihi: Ocak, 2010 
2Dr., Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, KAHRAMANMARAŞ 
3Dr., 7 Aralık Üniversitesi MYO, KİLİS 
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GĠRĠġ 
 

Salep orkidelerinin yumrularından elde 

edilen salep, gıda ve ilaç hammaddesi olarak 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Salep el-

de etmek için materyal, sadece doğadan top-

lanarak karşılanmakta, salep orkidelerinin 

kültürü yapılamamaktadır. Bir ton salep üre-

tebilmek için toplanan yumru miktarı, yumru 

büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 625 

000 ile 4 762 000 adet arasındadır (9). Sadece 

Kahramanmaraş ilinde üretilen dondurma 

miktarının 5 ton/yıl olması ülkemizdeki salep 

orkidelerinin tahribini ortaya koymaktadır 

(4). 

Salep orkideleri çok küçük ve çok fazla 

sayıda tohum oluşturmaktadır. Türlere göre 

değişmekle birlikte bir kapsül 1 300 ile 4 000 

000 adet arasında değişen sayılarda tohum 

içermektedir. Endospermi bulunmayan bu to-

humlar embriyoyu meydana getiren farklı-

laşmamış 80–100 adet hücreden oluşur (1). 

Ancak salep orkidelerinin tohumları doğal or-

tamda %5’den daha az oranda çimlenebil-

mektedir (5). Doğal ortamda salep orkideleri-

nin tohumları, çimlenip ergin bir bitki mey-

dana getirebilmek için türlere göre değişmek-

le birlikte 2 ile 16 yıl arasında değişen sürele-

re ihtiyaç duyarlar (6).  

Bu çalışmada, in vitro koşullarda salep or-

kidelerinin tohumlarının en iyi çimlendikleri, 

geliştikleri besi ortamı ile en uygun çevre ko-

şulları belirlenmeye çalışılmıştır.  

Salep elde etmek amacı ile bilinçsizce ya-

pılan sökümler nedeniyle çok fazla sayıda sa-

lep orkidesi tahrip edilmektedir. Bu tahribatın 

yanında tohumların çimlenme oranlarının çok 

düşük olması ve tohumdan bitki oluşumunun 

uzun zaman alması nedeniyle orkide türleri-

nin bazılarının nesli tükenme tehlikesi ile kar-

şı karşıya gelmiştir. Bu nedenle salep orkide-

lerini kültüre alma çalışmaları, hem ekonomik 

olarak, hem de doğanın korunmasına katkı 

sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada nesli tehlike altında bulunan ve 

Kahramanmaraş yöresinde bulunan bazı salep 

orkidelerinin kültüre alınması amaçlanmıştır. 

 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 

 

Bu çalışmada Kahramanmaraş doğal flora-

sında yetişen ve salep elde edilen Orchis 

coriophora, Orchis morio var. morio, Orchis 

laxiflora ve Dactylorhisa romana türleri bit-

kisel materyal olarak kullanılmıştır. Çalışma-

da kullanılan Orchis coriophora Kahraman-

maraş’ın Önsen ve Tekir yörelerinden, Orchis 

morio var. morio Önsen Hopuru’ndan, Orchis 

laxiflora Önsen’in yüksek kesimlerinden ve 

Tekir Kozcağız yöresinden, Dactylorhisa ro-

mana ise Önsen Hopuru ve Geben yöresinden 

toplanmıştır.  

Laboratuar çalışmaları için doku kültürü 

laboratuarı, Van Waes & Debergh, Knudson 

C, ve Pfeffer besi ortamları (7), kum, perlit ve 

torf materyal olarak kullanılmıştır.  

 

Metot 

 

Arazi Çalışmaları ve Materyal Temini 

 

Türlerin Teşhis Edilmesi ve Tohumların 

Toplanması: Çiçek açma dönemlerinde arazi-

den toplanan orkide bitkileri preslenerek ku-

rutulmuş ve teşhisleri yapılmıştır. Türlerin 

kurumuş ve kahverengileşmiş kapsülleri Ha-

ziran–Eylül ayları arasında toplanmıştır. Bu 

kapsüller yaklaşık olarak bir hafta açık hava-

da kurutulduktan sonra açılarak tohumların 

açığa çıkması sağlanmıştır. Elenen tohumlar 

ekim zamanına kadar petri kaplarında muha-

faza edilmiştir. 

 

Laboratuar Çalışmaları 

 

Tohumların Sterilizasyonu ve Ekimi: Tür-

lere ait tohumlar her kavanoz için 5mg olacak 

şekilde filtre kâğıtları içerisine paketlenerek 

1-2 damla Tween 80 içeren %1.5 lik sodyum 

hipoklorit içerisinde 20 dakika bekletilmiştir. 

Ardından 3 kere steril saf sudan geçirilerek 

yıkanmıştır. Yıkanan tohumlar steril kabinde 

kurumaya bırakılmıştır. Yüzeysel sterilizas-

yonu yapılmış orkide tohumları hazırlanan 

besi ortamlarına steril kabinde ekilmiştir 
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Besi Ortamlarının Hazırlanması: Bu ça-

lışmada Knudsen C, Pfeffer ve Wan Veis 

Deberg ortamları Rasmussen (7), tarafından 

bildirilen yönteme göre hazırlanmış herhangi 

bir modifikasyon uygulanmamıştır. Besi or-

tamları pH 5.8’e ayarlanmış, otoklavda 20 dk. 

süre ile 121°C’de sterilize edilmiştir. Ortam-

lar 210 ml’lik cam kavanozlara 10’ar ml ha-

cimde aktarılmıştır. Besi ortamları her bir tür 

için 10’ar kavanoz olacak şekilde hazırlan-

mıştır  

Fungus İzolasyonu: Floradan toplanan sa-

lep yumruları önce musluk suyundan geçiril-

miş ve köklerinden parçalar alınmıştır. To-

humların sterilizasyonunda uygulanan yön-

temlerle yüzeysel sterilizasyonu yapılmıştır. 

Fungus izolasyon ortamı Clements ve ark. 

(2), tarafından bildirilen yöntemle hazırlan-

mıştır. Hazırlanan izolasyon ortamı 60°C’ye 

ayarlanmış su banyosunda yarım saat bekle-

tildikten sonra steril petri kaplarına steril ka-

bin içerisinde dökülmüştür. Yüzeysel sterili-

zasyonu yapılan salep köklerinden alınan par-

çalar steril kabinde izolasyon ortamına ekil-

miştir. İzolasyonu yapılan fungus teşhisi ya-

pıldıktan sonra PDA ortamına aktarılarak ço-

ğaltılmıştır.  

Çevre koşulları:Bu çalışma kapsamında 

kurulan tüm denemelerde 24-26
0
C sıcaklık re-

jimi uygulanmıştır. 

 

Kurulan Denemeler 

 

Işık Rejiminin ve Farklı Besi Ortamlarının 

Orkide Türlerinin Çimlenmeleri Üzerine Etki-

si: Bu çalışmada; karanlık ve 16 saat/gün ay-

dınlık rejiminin çimlenme üzerine etkisi araş-

tırılmıştır. Karanlık rejimi için kapalı dolaplar 

kullanılmış, 16saat/gün aydınlık uygulamaları 

için iklim odasından yararlanmıştır. Haftalık 

gözlemlerle karanlık ve 16 saat/gün aydınlık 

rejimi altında Knudson C, Van Waes & 

Debergh ve Pfeffer besi ortamına ekilen 

Orchis coriophora, Orchis morio var. morio, 

Orchis laxiflora ve Dactylorhisa romana tür-

lerinde çimlenme oranları ve elde edilen bitki 

sayıları kaydedilmiştir. Bu deneme yalnızca 

2007 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Farklı Besi Ortamlarının Orkide Türleri-

nin Çimlenmeleri Üzerine Etkisi: Knudson C, 

Van Waes & Debergh ve Pfeffer besi ortamı-

na ekilen Orchis coriophora, Orchis morio 

var. morio, Orchis laxiflora ve Dactylorhisa 

romana türlerinin 16 saat/gün aydınlık koşul-

larda göstermiş oldukları çimlenme oranları 

ve elde edilen bitki sayıları gözlemlenmiştir. 

Bu deneme 2007 ve 2008 yıllarında olmak 

üzere 2 kez tekrarlanmıştır. 

Gelişme Ortamlarının Belirlenmesi: Bu 

deneme, salep orkidelerinin çimlendikten 

sonra en iyi gelişme gösterdiği besi ortamını 

araştırmak amacıyla kurulmuştur. Bu çalış-

mada Orchis coriophora türü kullanılmıştır. 

Orchis coriophora çimlendiği ve protocorm 

oluşturduğu ortamdan farklı ortamlara aktarı-

larak en iyi gelişme gösterdiği ortam belir-

lenmiştir.  Ortamlar her ay düzenli olarak ye-

nilenmiş ve gözlemler alınmıştır. 

 

Dış Ortama Aktarım Çalışmaları  

 

Aktarım Ortamının Hazırlanması: Salep 

orkidelerinin aktarımı için hacimsel olarak 

1:1 oranında karıştırılan torf ve perlit karışımı 

kullanılmıştır. Hazırlanan bu ortam 121°C’de 

1.5 saat süre ile otoklavda tutularak sterilize 

edilmiştir. Aktarma kavanozlarına 100 ml ha-

cimde doldurulan ortamın içerisine PDA or-

tamında çoğaltılan funguslar 1 cm
2
 lik 3 parça 

halinde ilave edilmiştir. Bir hafta süre ile 

fungusun toprakta gelişmesi beklenmiştir.  

Bitkilerin Ortama Dikilmesi: Hazırlanan 

ortama besi ortamında büyütülen salep orki-

delerinin aktarımı gerçekleştirilmiştir. Nem 

kaybını önlemek amacı ile aktarım yapılan 

kavanozların ağzı polietilen filmle kapatıl-

mıştır. Sekizinci günden sonra polietilen film-

ler kalem ucu ile delinerek, bitkilerin dış or-

tama adaptasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. 

Dış ortama adaptasyonu sağlanan bitkiler üç 

ay süresince gözlemlenerek gelişimleri araştı-

rılmıştır. 

 

Değerlendirmeler 

 

Çimlenen Kültür Oranı: Çimlenen kava-

noz sayısının toplam kavanoz sayısına oranı 

olarak belirlenmiştir.  

Deneme Deseni: Laboratuar çalışmaları te-

sadüf parselleri deneme deseninde 3 tekrar-

lamalı olarak kurulmuştur. Uygulamalar ara-

sındaki farklılıkların önem kontrolünde 
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varyans analizinden yararlanılmış, ortalama-

ların karşılaştırılmasında LSD testi kullanıl-

mıştır. Çimlenme oranları değerlendirilmeden 

önce açısal olarak dönüştürülmüştür. 

 

 

SONUÇLAR 

 

Işık Rejiminin ve Farklı Besi Ortamları-

nın Orkide Türlerinin Çimlenmeleri Üze-

rine Etkisi 

 

Orchis coriophora, üzerinde çalışılan tür-

ler içinde en iyi çimlenen tür olmuştur. Bu tür 

kullanılan tüm besi ortamlarında çimlenmiş-

tir. 16 saat/gün aydınlık rejiminde Knudson C 

besi ortamında %63.92, karanlık koşullarda 

Pfeffer besi ortamında %9.22 oranında çim-

lenmiştir. O. coriophora türü Van Waes & 

Debergh besi ortamında karanlık koşullarda 

yüksek oranda (%32.90) çimlenmiştir.  

Orchis morio var. morio en iyi çimlenme-

yi %43.00 oranıyla Knudson C besi ortamın-

da 16 saat/gün aydınlık uygulamasında ger-

çekleştirmiştir. O. morio var. morio karanlık 

koşullarda çimlenememiştir. Bu tür, bütün or-

tamlarda 16 saat/gün aydınlık koşullarda, ka-

ranlık koşullara kıyasla yüksek çimlenme 

oranı göstermiştir.  

O. laxiflora en yüksek çimlenme oranını 

Knudson C besi ortamında göstermiştir. Bu 

türde 16 saat/gün aydınlık ile karanlık rejimi-

nin Knudson C besi ortamında çimlenme üze-

rine etkisi olmamıştır. O. laxiflora bu dene-

mede diğer besi ortamlarında çimlenmemiştir.  

D. romana türü ise hiçbir koşul ve ortamda 

çimlenmeyen tür olmuştur (Şekil 1).  

Bütün ortamlar ve koşullar değerlendiril-

diğinde çimlenme oranı en yüksek tür %38.41 

ile Orchis coriophora, en düşük tür ise %0.00 

ile hiçbir ortam ve koşulda çimlenmeyen D. 

romana olmuştur. Besi ortamları arasında ya-

pılan değerlendirmede Knudson C besi orta-

mının %31.80 çimlenme oranı ile en yüksek 

çimlenmeyi sağlayan ortam olduğu, Pfeffer 

besi ortamının ise %11.80 ile en düşük çim-

lenme oranını gösterdiği belirlenmiştir. 16 sa-

at/gün aydınlık koşullarda %23.10 oranında 

çimlenen orkide tohumları, karanlık koşullar-

da %16.39 oranında çimlenmişlerdir (Şekil 

1).  

Bu çalışma sonucunda orkideler için en iyi 

çimlenme ortamının Knudson C ve en iyi 

çimlenme görülen koşulların 16 saat/gün ay-

dınlık koşulları olduğu belirlenmiştir. En 

yüksek oranda çimlenme gösteren tür Orchis 

coriophora olmuş, bu türü Orchis anatolica 

ve Orchis laxiflora izlemiştir. 

 

Farklı Besi Ortamlarının Orkide Türleri-

nin Çimlenmeleri Üzerine Etkisi 

 

Denemedeki en yüksek çimlenme oranı 

%59.85 ile 2007 yılında Knudson C besi or-

tamına ekilen O. coriophora türünden elde 

edilmiştir. Bu tür en düşük çimlenme oranını 

%24.21 ile 2007 yılında Pfeffer besi ortamın-

da gerçekleştirmiştir (Şekil 2). 

O. morio var. morio her iki yılda da yal-

nızca Knudson C besi ortamında çimlenmiş, 

diğer ortamlarda çalışmanın ilk yılı olan 2007 

yılında çimlenmiştir. Bu türün gösterdiği en 

yüksek çimlenme oranı %27.45 ile 2007 yı-

lında Knudson C ortamında gerçekleşmiştir.  

O. laxiflora en yüksek çimlenme oranını 

%23.33 ile 2008 yılında Pfeffer ortamında 

göstermiştir. Ancak 2007 yılında aynı ortam-

da bu türün çimlenmemesi dikkat çekmiştir. 

VW&D besi ortamında her iki yıl da çimlen-

meyen bu tür, Knudson C besi ortamında 

2007 yılında %16.97, 2008 yılında ise %6.00 

oranında çimlenmiştir. Dactylorhisa romana 

ise hiçbir koşulda çimlenmemiştir (Şekil 2). 
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Şekil 1. Türlerin ışık uygulaması ve besi ortamlarına göre çimlenme oranları (%)*. 

Figure 1. Germination rates of species considering light application and culture media (%)*. 
 

*Uygulamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır. 

*Mean seperation within treatments by LSD test at 5% level. 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2. Orkide türlerinin yıllara göre farklı besi ortamlarındaki çimlenme oranları (%)*. 

Figure 2. Germination rates of Orchid species on different culture media according to years (%)*. 
 

*Uygulamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır. 

*Mean seperation within treatments by LSD test at 5% level. 
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Gelişme Ortamlarının Belirlenmesi 

 

Şekil 3’te farklı besi ortamları üzerinde 

çimlendirilip protokorm elde edilmiş O. 

coriophora türünün farklı besi ortamlarına 

aktarıldıklarında göstermiş oldukları gelişim-

ler gösterilmiştir.  

Knudson C besi ortamında çimlendirilip 

aynı besi ortamında geliştirilen protokormlar 

ilk aktarımlarının gerçekleştiği bir aylık süre 

içerisinde 0.83 cm boya ulaşmışlardır. Bu 

protokormlar Pfeffer besi ortamında gelişti-

rildiklerinde 0.50 cm boylanmış VW&D or-

tamında ise herhangi bir gelişme göstereme-

mişlerdir. İkinci ay sonunda bu bitkilerin bo-

yu Knudson C ortamında 1.33 cm’ye, VW&D 

ortamında 0.03 cm’ye ulaşmıştır. Pfeffer or-

tamında ise gelişmeyerek 0.50 cm olan uzun-

luklarını arttıramamışlardır.  

 

 
Şekil 3. O. coriophora protokormlarının farklı besi ortamlarındaki gelişimleri (cm)*. 

Figure 3. Growth of O. coriophora protocorms on different culture media (cm)*. 
 

*Uygulamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır. 

*Mean seperation within treatments by LSD test at 5% level. 
 

 

Pfeffer ortamında çimlendirilip Knudson C 

ortamında geliştirilen protokormlar ilk ay so-

nunda 0.90 cm boya ulaşmış, ortamları yeni-

lenen bitkiler ikinci ayın sonunda 1.20 cm 

boylanmışlardır. Pfeffer ortamında gelişmele-

ri devam ettirilen protokormlar birinci ayın 

sonunda 0.40 cm boya ulaşmış, yenilenen or-

tamlarına rağmen ikinci ayın sonunda her-

hangi bir gelişme gösterememişlerdir. Pfeffer 

ortamında çimlendirilip VW&D ortamına ak-

tarılan protokormlar iki aylık sürenin sonunda 

bitkiye dönüşememişlerdir. VW&D ortamın-

da elde edilen protokormlar Knudson C orta-

mında geliştirildiklerinde birinci ayın sonun-

da 0.63 cm ikinci ayın sonunda ise 1.43 cm 

boya ulaşmışlardır. Oluşan bitkilerin ortalama 

uzunlukları Pfeffer ortamında birinci ayın so-

nunda 0.33 cm, ikinci ayın sonunda ise 0.50 

cm olmuştur. VW&D ortamında çimlendirilen 

protokormlar VW&D ortamında gelişme gös-

terememişlerdir (Şekil 3). 

 

Dış Ortama Aktarım Çalışmaları 

 

O. coriophora türünde birinci yıl 14 adet, 

ikinci yıl 87 adet olmak üzere toplam 101 bit-

ki elde edilmiştir. O. coriophora türünün or-

talama bitki boyu ilk yıl kurulan denemede 

4.9 cm olurken, ikinci yıl kurulan denemede 

2.0 cm olmuştur. Bu türde iki yıl boyunca bü-

yütülen bitkilerin ortalama yumru büyüklük-

leri 4 mm olmuş, ikinci yıl kurulan deneme-

deki bir yıl boyunca büyütülen bitkilerin 

yumru büyüklükleri ortalama 2.5 mm olmuş-

tur. Elde edilen bitkilerin yaprak sayıları her 

iki yıl da ortalama 3 adet olarak gerçekleş-

miştir (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Orkide türlerinden elde edilen bitkilerin sayıları ve bazı özellikleri.  

Table 1. Number and some characteristics of plants obtained from orchid species. 
 

Yıllar 

Years 

Tür 

Species 

Bitki sayısı 

Plant unit 

Bitki boyu 

Plant lenght 

(cm) 

Yaprak sayısı 

Leaf unit 

Yumru büyüklüğü 

Bulb size 

(mm) 

2007 

O. coriophora 14 4.9 3 4.0 

O. morio var. morio 13 3.9 3 4.7 

O. laxiflora - - - - 

D. romana - - - - 

2008 

O. coriophora 87 2.0 3 2.5 

O. morio var. morio 5 2.8 1 3.0 

O. laxiflora - - - - 

D. romana - - - - 
 

 

O. morio var. morio türünden 2007 yılında 

13, 2008 yılında 5 adet bitki elde edilmiştir. 

2007 ve 2008 yıllarında büyütülen bitkilerin 

ortalama bitki boyu 3.9 mm olmuş sadece 

2008 yılında büyütülen bu türün bitkilerinin 

ortalama bitki boyu 2.8 mm olmuştur. İki yıl-

lık bitkilerin yaprak sayısı ortalama 3, bir yıl-

lık bitkilerin yaprak sayısı ise 1 adettir (Çi-

zelge 1).  

Bu türün iki yaşındaki bitkilerinin yumru-

ları ortalama 4.7 mm büyümüş, bir yaşındaki 

bitkilerinin yumru büyüklüğü ise ortalama 3.0 

mm olmuştur. O. laxiflora ve D. romana tür-

lerinden bitki elde edilememiştir. 

Yöntem bölümünde anlatıldığı gibi salep 

orkidelerinden izole edilen fungus 

Rhizoctonia repens olarak teşhis edilmiş, bu 

fungusun inokule edildiği ortamlara aktarılan 

fidelerin gelişimleri üç ay süresince gözlen-

miştir. Ancak fideler bu ortamlarda herhangi 

bir gelişme göstermemiştir. 

 

 

TARTIġMA 

 

Orchis coriophora, Orchis morio var. 

morio, Orchis laxiflora, ve Dactylorhisa  ro-

mana türlerinin tohumlarının VW&D, 

Knudson C ve Pfeffer besi ortamlarındaki 

çimlenmeleri ve bitki oluşumları araştırılmış-

tır. Türler arasında Orchis coriophora en iyi 

çimlenen tür olarak belirlenmiş, en iyi çim-

lenme ortamı ise Knudson C olmuştur. 

Özavcı (9) ise VW&D +domates ekstraktı+ 

aktif karbonu en iyi çimlenmenin gerçekleşti-

ği besi ortamı olarak belirlemiştir.  

Bu çalışma in vitro da yürütülen diğer ça-

lışmalar (3,9) gibi salep orkidelerinin 

asimbiyotik ortamda da çimlenebildiğini or-

taya koyması açısından benzer sonuçlar içer-

mektedir.  

Ekimi yapılan türlerin 16 saat/gün aydınlık 

koşullarda saklanması çimlenmeyi olumlu 

olarak etkilemiştir. Önal (8) O. sancta ve O. 

laxiflora’nın sürekli karanlık koşullara oranla 

16 saat/gün aydınlık rejiminin çimlenmeyi 

daha olumlu etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Zettler ve Thomas (10) ise Platanthera 

integrilabia türünün tohumlarında karanlık ve 

16 saat aydınlık rejimini fasılalı olarak kul-

lanmışlar sürekli 16 saat aydınlık uygulama-

sının çimlenmeyi arttırdığını bildirmişlerdir. 

Pierik ve ark. (12) çimlenmesi oldukça zor 

olan Paphiopedilum ciliolare türünün 12 haf-

ta karanlık koşullarda çimlenmesinin teşvik 

edildiğini bildirmişlerdir. 

Çalışma sırasında birinci ve ikinci yıl ku-

rulan denemelerde, farklı çimlenme oranları 

belirlenmiştir. Bu durum iki yıl üst üste kuru-

lan denemelerde aynı tohumların kullanılması 

ile açıklanabilir. Bir yıl bekletilmiş tohumla-

rın çimlenme yeteneklerinin azaldığı düşü-

nülmektedir. Ayrıca ilk yıl en iyi çimlenme 

görülen ortam ile beklemiş tohumun en iyi 

çimlenme gösterdiği ortam farklı bulunmuş-

tur. Ancak salep orkidelerinde bugüne kadar 

yürütülen çalışmalarda, farklı türlerin, farklı 

besi ortamlarında, farklı çimlenme oranları 

gösterdikleri dikkat çekmektedir. Bütün bu 

çalışmalar ve bu çalışma sonucunda farklı tür-

lerin, hatta farklı yörelerde yetişen aynı türün 
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çimlenme isteklerinin bile farklı olduğunu or-

taya koyması açısından önemlidir. 

Vasudevan ve Van Staden (11) Ansellia 

africana türünde P668 ortamı ile karşılaştırıl-

dığında bu çalışmada en iyi sonucu veren 

Knudson C ortamının olumsuz sonuçlar ver-

diğini bildirmişlerdir. 

Protokormlar çimlendirildikleri ortam her 

ne olursa olsun en iyi gelişimi Knudson C or-

tamında göstermişlerdir. VW&D ortamı ne 

orkide tohumlarının çimlendirilmesinde ne de 

protokormların geliştirilmesinde etkili olmuş-

tur. Elde edilen bitki sayıları ve yumru bü-

yüklükleri dikkate alındığında Orchis 

coriophora ve Orchis morio var. morio türle-

rinin kültüre alınabilmeleri diğer türlere göre 

daha olanaklı görülmektedir. Hiçbir şekilde 

çimlendirilemeyen ve bitki elde edilemeyen 

D. romana türü yüksek glukomannan içeriği 

nedeni ile üzerinde ısrarla çalışılması gereken 

türlerdendir.  

Pierik ve ark. (12) Paphiopedilum 

ciliolare türünde ortamlara katılan büyüme 

düzenleyicilerin çimlenme üzerinde etkisinin 

olmadığını besin ortamına katılan tuz kon-

santrasyonlarının önem arz ettiğini bildirmiş-

ler, çimlendirme ortamları ile bitki gelişim 

ortamlarının birbirlerinden farklı olması ge-

rektiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Sonuç olarak her bir tür için daha detaylı 

araştırmaların yapılması gerektiği ortaya çık-

maktadır. Bazı salep orkidelerinden kolaylık-

la bitki elde edilmesine rağmen bitkilerin dış 

ortamda yaşama ve büyümesi konusunda sı-

kıntılar yaşandığı gözlenmiştir. Bu nedenle 

salep orkidelerinin kültüre alınabilmesi için 

toprağa aktarım araştırmalarına ağırlık veril-

mesi gerekmektedir. 
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CENSİYAN (Gentiana lutea subsp. symphyandra) 

TOHUMLARININ KONTROLLÜ KOŞULLAR ALTINDA 

ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
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ÖZET 

 

Bu çalışma Türkiye’de nadir yayılış gösteren ve nesli tehlike altında olan 

Censiyan’ın (Gentiana lutea subsp. symphyandra) tohumlarının kontrollü koşullar al-

tında çimlenme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2009–2010 

yılları arasında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde 

yürütülmüştür. Çalışmada tohumlardaki dormansinin kırılması ve çimlenme hızının 

belirlenmesi için 3 farklı zamanda farklı ön uygulamalar ile GA3’in 100, 200, 300, 400, 

600, 800, 1000 ppm dozları uygulanmıştır. Çalışma sonunda, tüm zamanlarda çim-

lenme oranı açısından en iyi ön uygulamanın 24 saat 600 ppm GA3 olduğu belirlen-

miştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gentiana lutea subsp. symphyandra, Censiyan, Tohum Çimlenmesi, 

Dormansi, GA3. 

 

 

 

SUMMARY 

 

DETERMINATION OF GERMINATION CHARACTERISTICS OF YELLOW 

GENTIAN (Gentiana lutea subsp. symphyandra) SEEDS UNDER CONTROLLED 

CONDITIONS 

 

This study was carried out at Yalova Atatürk Central Horticultural Research 

Institute between 2009-2010 years, in order to determine of seed germination charac-

teristics of Yellow Gentian (Gentiana lutea subsp. symphyandra) which had rarely dis-

seminated in Turkey. In order to break seed dormancy and to determine germination 

speed of seeds, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000 ppm doses of GA3 and different pre-

treatments were applied under controlled conditions at three different dates. The re-

sults of this study showed that, the best pretreatments were 600 ppm GA3 at 24 hours 

according to germination rate in all experiments. 

 

Keywords: Gentiana lutea subsp. symphyandra, Yellow Gentian, Seed Germination, 

Dormancy, GA3. 

                                                           
1Yayın Kuruluna Geliş Tarihi: Aralık, 2010 
2Zir. Yük. Müh., Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü,   YALOVA 
3Yrd. Doç. Dr., Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü,  ÇANAKKALE 
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GİRİŞ 

 

Türkiye’de doğal yayılış gösterip endemik 

olarak yetişen ve nadir yayılış gösteren birçok 

bitki türünün nesli, değişik özellikleri nedeniyle 

yoğun olarak toplandığı için tehlike altına gir-

miş ve bu nedenle koruma altına alınmıştır. 

Bunlar içinde kökleri tıbbi alanlarda ve gıda 

sektöründe kullanıldığı için sökülerek toplanan 

Gentiana lutea’da (Censiyan) olup, bitki “Tür-

kiye Bitkilerinin Kırmızı Kitabı”nda “Tehlike-

de(EN)” sınıfında yer almıştır (Şekil 1). Bu sı-

nıf “yüksek risk altında ve yakın gelecekte yok 

olma tehlikesi altında” olan bitkileri ifade et-

mektedir (7). Ülkemizde resmi kayıtlara göre 

Gentiana lutea türünün sadece Bursa, Bilecik, 

Kütahya, İzmir ve Sinop illerinde yayılış gös-

terdiği ifade edilmektedir (1,4,6).  

Gentiana lutea L. yüksek rakımlarda doğal 

olarak yayılış gösteren, Temmuz-Ağustos ayla-

rında sarı renkli gösterişli çiçek açan bir bitki 

olup, çiçekleri döllendikten sonra içinde çok 

sayıda tohum bulunduran kapsüle dönüşmekte-

dir (2,3,6). Bitki üzerinde yapılan çalışmalarda 

tohumların çimlenebilmesi için soğuklama ihti-

yacının karşılanması gerektiği ve en iyi tohum 

çimlendirmesinin en az 5-6 hafta süreyle düşük 

sıcaklıklarda (0-5°C) soğuk katlamadan sonra 

meydana geldiği ifade edilmiştir (8,10). Başka 

bir çalışmada ise bu sıcaklık 1–3°C olarak belir-

tirmiş ve ilave olarak tohumların ekilmeden ön-

ce farklı ön muamele ve GA3 dozları ile bekle-

tilmenin çimlenme üzerinde olumlu etkisi oldu-

ğu belirtilmiştir (5). Benzer bir çalışmada, Kery 

ve ark., (9) tarafından yapılmış, araştırıcılar 27 

adet populasyondan toplanan Gentiana 

lutea’nın tohumlarındaki dormansiyi kırabilmek 

için her petri kabına 5 mL GA3 (1000 ppm) ila-

ve ederek 17-20ºC’de 137 gün değerlendirmeye 

tabi tuttuktan sonra tohumlardaki çimlenme 

oranının %57.5 olduğunu saptamışlardır. Yok 

olma tehlikesi içersine giren Gentiana lutea’nın 

korunması ve geliştirilmesi amacı ile in vitro 

çoğaltım olanaklarının araştırıldığı bir çalışma-

da ise en uygun tohum çimlenmesi ve bitki olu-

şumunu belirlemek için 10’dan fazla besin or-

tamı test edilmiştir (12). 50 ppm GA3 ilave edi-

len besin ortamında çimlenme oranı, kabuğu 

soyulmamış tohumlarda %42.5 iken kabuğu so-

yulmuş tohumlarda %60.0 olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada, Gentiana lutea subsp. 

symphandra taksonunun nesli tehlike altında 

olan bitki türlerinden biri haline gelmesi ve 

Türkiye florasında sadece birkaç noktada yayı-

lış göstermesi sebebi ile üretim sorununun çö-

zülmesi, doğadan kontrolsüzce yapılan söküm-

lerin azalması ve genetik kaynağın muhafazası-

na katkıda bulunulması amacıyla öncelikli ola-

rak tohumla çoğaltma olanaklarının belirlenme-

si amaçlanmıştır. 

 

  
Şekil 1. Gentiana lutea’dan görünümler. 

Figure 1. Views of Gentiana lutea. 



S. ERKEN, N. KALECİ / BAHÇE 39 (2): 17 – 26   (2010) 19 

  
 

  
Şekil 1’in Devamı. 

Continue of the Figure 1. 

 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 

 

 Bu araştırma 2009–2010 yılları arasında Ya-

lova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştır-

ma Enstitüsü’nde yürütülmüştür. Çalışmanın 

materyalini Bursa Uludağ Milli Parkı içersinde 

2 105 m yükseklikte doğal olarak yetişen 

Gentiana lutea bitkisinin tohumları oluşturmuş-

tur. Çalışmanın yapıldığı iklim odası 24 saat sı-

caklık ve ışık kontrollü olan, ısı yalıtımlı, 

3x3x2,5m boyutlarında ve içersinde 60 cm yük-

sekliğinde tezgahı olan bir bölmeden oluşmuş-

tur. Denemenin ana materyalini oluşturan 

Gentiana lutea tohumlarının toplanma işlemi 28 

Ağustos 2009 tarihinde kapsüller açılmaya baş-

ladığında yapılmıştır. Toplanan kapsüllerden 

hastalıksız, zarar görmemiş olgun tohumlar 

ayıklanarak fungusit içeren çözeltide 15 dakika 

bekletildikten sonra kurutulmuş ve ekim tarihi-

ne kadar serin ve havadar bir ortamda saklan-

mıştır. Çimlenme testi çalışmalarında tohumla-

rın ekimleri 10 cm çapında steril cam petri kap-

larında sterilize edilmiş kurutma kağıtları üze-

rinde yapılmıştır. 
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 Metot 
 

Araştırmada Gentiana lutea tohumlarının, 

dormansi (dinlenme) özelliğini kırabilme yete-

neklerini ve çimlenme hızını belirleyebilmek 

amacıyla 3 farklı zamanda farklı ön uygulama-

lar yapılmıştır. Çimlendirme denemelerin ya-

pıldığı tarih ve ön uygulamalı tohum testleri 

şunlardır.  
 

Çimlendirme Denemesi (20 Ekim 2009) 

a. Kontrol, b. Suda bekletme, c. +1°C’de 45 

gün nemli katlama, d. +1°C’de 45 gün kuru 

bekletme, e. 100 ppm GA3’te bekletme, f. 200 

ppm GA3’te bekletme, g. 300 ppm GA3’te bek-

letme, h. 400 ppm GA3’te bekletme.  
 

Çimlendirme Denemesi (19 Kasım 2009) 

a.Kontrol, b. Suda bekletme, c. +1°C’de 45 

gün nemli katlama, d. +1°C’de 45 gün kuru 

bekletme, e. 100 ppm GA3’te bekletme, f. 200 

ppm GA3’te bekletme, g. 300 ppm GA3’te bek-

letme, h. 400 ppm GA3’te bekletme, ı. 600 ppm 

GA3’te bekletme, j. 800 ppm GA3’te bekletme, 

k. 1000 ppm GA3’te bekletme. 
 

Çimlendirme Denemesi (3 Şubat 2010) 

a. Kontrol, b. Suda bekletme, c. +1°C’de 45 

gün nemli katlama, d. +1°C’de 5 ay nemli kat-

lama, e. +1°C’de 45 gün kuru bekletme, f. 

+1°C’de 5 ay kuru bekletme, g. 100 ppm 

GA3’te bekletme, h. 200 ppm GA3’te bekletme, 

ı. 300 ppm GA3’te bekletme, j. 400 ppm GA3’te 

bekletme,  k. 600 ppm GA3’te bekletme, l. 800 

ppm GA3’te bekletme, m. 1000 ppm GA3’te 

bekletme. 

Bu çalışmada; kontrol uygulaması, hasattan 

sonra yüzey sterilizasyonu yapılmış ve çimlen-

dirme denemesine kadar serin ve havadar bir 

ortamda bekletilmiş tohumlardır. Suda beklet-

me uygulaması aynı işlemlerin yapıldığı ekim-

den önce 24 saat saf suda bekletilmiş tohumlar-

dır. 1°C’de 45 gün ve 5 ay nemli katlama uygu-

lamaları ekimden 45 gün yada 5 ay öncesinden 

tohum ekimine kadar geçen sürede, delikli plas-

tik kaplar içersinde, steril nemli perlit ortamın-

da, 1±0,5°C’de bekletilen tohumlardır. 1°C’de 

45 gün ve 5 ay kuru bekletme uygulamaları 

ekimden 45 gün yada 5 ay öncesinden tohum 

ekimine kadar geçen sürede, tohum poşetleri 

içersinde 1±0,5°C’de bekletilen tohumlardır. 

GA3 uygulamaları, yüzey sterilizasyonu yapıl-

dıktan sonra çimlendirme denemesine kadar se-

rin ve havadar bir ortamda bekletilmiş ve ekim-

den önce farklı ppm dozlarında 24 saat bekleti-

len tohumlardır. 

Cam petri kaplarının ve kurutma kağıtlarının 

sterilizasyon işlemi 140°C’de 3 saat etüvde 

bekletilerek yapılmıştır. Ön uygulama yapılan 

tohumlar daha önceden sterilize edilmiş cam 

petri kaplarına saf su ile nemlendirilmiş kurut-

ma kağıtları üzerine ekilmişlerdir. Ekim işle-

minden sonra petri kaplarının etrafı streç film 

ile sarılarak ortamdan nem alış verişi kesilmiş-

tir. 

Çimlendirme denemeleri 24 saat/gün karan-

lık olarak ayarlanan iklim odasında, 20±1°C’de, 

her petri kabında 50 adet tohum olacak şekilde, 

tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 teker-

rürlü ve her petri kabı bir parseli oluşturacak 

şekilde kurulmuştur. Çimlenme ile ilgili değer-

lendirmelerde kökçüğü yaklaşık 2 mm uzayan 

tohumlar çimlenmiş kabul edilmiştir. Sayımlar 

7 günde bir yapılarak 48. gün sonlandırılmıştır. 

Çimlenme testinin sonlandırılacağı günün belir-

lenmesinde, ISTA’da bu tür ile ilgili bilgi mev-

cut olmadığından daha önceki literatür çalışma-

ları dikkate alınmıştır. Çimlenme Oranı (%); 

çimlenen tohumların yüzde olarak ifadesidir. 

Ortalama Çimlenme süresi (gün); çimlenen to-

humların yarısının çimlenmesinin gerçekleştiği 

süredir. Tohum gücünün belirteci olarak kulla-

nılmaktadır ve aşağıdaki formüle göre hesap-

lanmıştır. 
 

OÇS = ∑ D n / ∑ n 
 

OÇS: Ortalama çimlenme süresi (gün)  

n: D gününde çimlenen tohumların sayısı  

D: Çimlendirme testinin başından itibaren sayılan günler 
 

İstatistiksel analizlerin yapılmasında JMP 

7.0 paket programı kullanılmıştır. Denemede 

elde edilen veriler varyans analizine tabi tutul-

muş ve ortalamalar arası farklılıklar %5 seviye-

sinde LSD testi ile karşılaştırılmıştır. Yüzde de-

ğerler  transformasyonuna tabi tutulmuş-

tur. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çimlendirme Testlerinde Farklı Ön Uygu-

lamaların Karşılaştırılması 

 

Gentiana lutea tohumlarının çimlenme hızı 

ve çimlenme oranı saptamak amacıyla yapılan 

20 Ekim 2009 tarihinde yapılan 1. çimlendirme 

deneme sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir.  

En iyi çimlenme oranı (%53.0) 400 ppm 

GA3’de 24 saat bekletilen tohumlardan elde 

edilmiştir. Ortalama çimlenme süresinde ise 

uygulamalar arasındaki fark istatistiki düzeyde 

önemli bulunmamıştır. Çimlenmenin gerçekleş-

tiği uygulamalarda ortalama çimlenme süresi 

26.3 ile 28.4 gün arasında değişkenlik göster-

miştir. 

Gentiana lutea tohumlarının çimlenme oranı 

ve ortalama çimlenme süresini saptamak ama-

cıyla yapılan 2. Deneme, GA3’in 600, 800 ve 

1000 ppm dozlarının da ilavesiyle 19 Kasım 

2009 tarihinde yapılmıştır (Çizelge 2). 

En iyi çimlenme oranı 600, 1000 ve 800 

ppm GA3’le muamele edilen tohumlardan 

(%68.5; %67.0; %66.0) elde edilmiştir. Ortala-

ma çimlenme süresinde ise uygulamalar arasın-

daki fark istatistiki düzeyde önemli bulunma-

mıştır. Çimlenmenin gerçekleştiği uygulamala-

rın ortalama çimlenme süresi 25.3 ile 28.9 gün 

arasında değişim göstermiştir. 

 
 

Çizelge 1. 20 Ekim 2009 tarihinde kontrollü koşullarda Gentiana lutea tohumlarının çimlenme 

oranı ve ortalama çimlenme süresi (OÇS)
z
. 

Table 1. Germination rate and mean germination time (MGT) of Gentiana lutea seeds under con-

trolled conditions in the experiment of 20 October 2009
z
. 

 

20 Ekim 2009 tarihli deneme  

The treatment at 20 October 2009 

Çimlenme oranı
x
 

Germination rate
x
 

(%) 

Enfeksiyon 

Infection 

(%) 

OÇS
y
 (gün) 

MGT
y
 (days) 

Kontrol  

Control 
0.0 d 0.0 --- 

Suda Bekletme  

Soaking in water 
0.0 d 0.0 --- 

+1°C’de 45 gün nemli katlama 

Moist stratification at +1°C 45 days 0.0 d 0.5 --- 

+1°C’de 45 gün kuru bekletme 

Dry stratification at +1
0
C 45 days 

0.0 d 0.0 --- 

100 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 100 ppm GA3 
17.5 c 1.0 26.5 

200 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 200 ppm GA3 
35.5 b 0.5 28.4 

300 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 300 ppm GA3 
39.5 b 1.5 27.6 

400 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 400 ppm GA3 
53.0 a 1.0 26.3 

x
P: < 0.01; LSD: 0.455; CV: 0.0727 

y
P: Ö.D. (N.S.); LSD: Ö.D. (N.S.) CV: 0.0826 

z
Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortamlar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (LSD). 

z
Mean separation within columns by LSD multiple test at, 0.05 level. 

 

 

Farklı tarihlerde yapılan ekimlerin çimlenme 

oranına etkisini tespit edebilmek amacıyla 3 

Şubat 2010 tarihinde tekrar çimlendirme dene-

mesi yapılmıştır. Bu denemeye de öncekine ila-

ve olarak +1°C’de 5 ay süreli nemli katlama ve 

kuru bekletme uygulamaları da eklenmiştir (Çi-

zelge 3). Bu tarihte yapılan denemede en iyi 

çimlenme oranı 800, 1000 ve 600 ppm GA3’le 

muamele edilen tohumlardan (%58.5; %52.0; 

%51.5) elde edilmiştir. En düşük ortalama çim-

lenme süresi, +1°C’de 45 gün ve 5 ay nemli 

katlama uygulamalarından (13.0 gün; 16.2 gün) 

elde edilmiştir. 
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Çizelge 2. 19 Kasım 2009 tarihinde kontrollü koşullarda Gentiana lutea tohumlarının çimlenme 

oranı ve ortalama çimlenme süresi (OÇS)
z
. 

Table 2. Germination rate and mean germination time (MGT) of Gentiana lutea seeds under con-

trolled conditions in the experiment of 19 November 2009
z
. 

 

19 Kasım 2009 tarihli deneme  

The treatment at 20 November 2009 

Çimlenme oranı
x
 

Germination rate
x
 

(%) 

Enfeksiyon 

Infection 

(%) 

OÇS
y
 (gün) 

MGT
y
 (days) 

Kontrol  

Control 
0.0 g 2.5 --- 

Suda Bekletme  

Soaking in water 
0.0 g 2.0 --- 

+1°C’de 45 gün nemli katlama 

Moist stratification at +1°C 45 days 2.5 f 1.5 --- 

+1°C’de 45 gün kuru bekletme 

Dry stratification at +1
0
C 45 days 

0.0 g 1.5 --- 

100 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 100 ppm GA3 
18.5 e 2.5 28.2 

200 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 200 ppm GA3 
37.0 d 2.5 28.9 

300 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 300 ppm GA3 
44.5 c 3.0 27.7 

400 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 400 ppm GA3 
60.5 b 4.0 27.2 

600 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 600 ppm GA3 
68.5 a 3.5 25.3 

800 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 800 ppm GA3 
66.0 ab 2.5 28.6 

1000 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 1000 ppm GA3 
67.0 ab 2.5 27.6 

x
P: < 0.01; LSD: 0.436; CV: 0.0543 

y
P: Ö.D. (N.S.); LSD: Ö.D. (N.S.) CV: 0.0864 

z
Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortamlar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (LSD). 

z
Mean separation within columns by LSD multiple test at, 0.05 level. 

 

 

Üç farklı tarihte yapılan çimlendirme dene-

meleri incelendiğinde, kontrol ve 24 saat suda 

bekletme uygulamalarının hiçbirinde çimlenme 

gerçekleşmemiş olup, yapılan diğer çalışmalar 

benzerlik göstermektedir (5,11). Bu çalışmalar-

da Arslan ve Yılmaz (5) Gentiana lutea tohum-

larının çimlendirilmesi ile ilgili yaptığı bir ça-

lışmada kontrol uygulamalarındaki tohumlarda 

çimlenme elde edememiştir. Lorite ve ark. (11), 

yine bu çalışmaya benzer olarak yaptığı bir 

araştırmada hiçbir ön uygulama yapılmayan 

Gentiana lutea tohumlarında %0.3 çimlenme 

elde etmiştir. Arslan ve Yılmaz (5), Kohlein 

(10), Huxley (8), Gentiana lutea tohumlarında 

dormansinin mevcut olduğunu, dormansisi kı-

rılmayan tohumlarda çimlenmenin gerçekleş-

mesinin zor olduğunu belirtmişlerdir. Diğer ba-

zı çalışmalarda da (8,10), Gentiana lutea to-

humlarının çimlenebilmesi için tohumların 5-6 

hafta süreyle 0-5ºC’de bekletilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Bununla birlikte Arslan ve 

Yılmaz (5) soğukta bekletme sıcaklığının 1-3ºC 

olması gerektiğini ve 9 hafta (63 gün) soğukta 

nemli ortamda bekletilen Gentiana lutea to-

humlarında çimlenme oranında bir miktar (%4) 

artış olabileceğini belirtmişlerdir. Yapılan bu 

araştırmada ise 20 Ekim 2009 tarihinde yapılan 

denemedeki +1°C’de 45 gün nemli katlama ve 

+1°C’de 45 gün kuru bekletme uygulamaların-

dan çimlenme elde edilememiştir. Buna karşın 

19 Kasım 2009 tarihli denemede +1°C’de 45 

gün nemli katlama uygulamasından %2.5 ora-

nında çimlenme olduğu belirlenirken, +1°C’de 

45 gün kuru bekletilen tohumlarda ise herhangi 

bir çimlenme olmadığı izlenmiştir. 3 Şubat 

2010 tarihli denemede de +1°C’de 45 gün  
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Çizelge 3. 3 Şubat 2010 tarihinde kontrollü koşullarda Gentiana lutea tohumlarının çimlenme oranı 

ve ortalama çimlenme süresi (OÇS)
z
. 

Table 3. Germination rate and mean germination time (MGT) of Gentiana lutea seeds under con-

trolled conditions in the experiment of 3 February 2010
z
. 

 

3 Şubat 2010 tarihli deneme  

The treatment at 3 February 2010 

Çimlenme oranı
x
 

Germination rate
x
 

(%) 

Enfeksiyon 

Infection 

(%) 

OÇS
y
 (gün) 

MGT
y
 (days) 

Kontrol  

Control 
0.0 g 9.5 --- 

Suda Bekletme  

Soaking in water 
0.0 g 10.5 --- 

+1°C’de 45 gün nemli katlama 

Moist stratification at +1°C 45 days 11.5 f 8.0 13.0 a 

 +1°C’de 5 ay nemli katlama 

Moist stratification at +1°C 5 months 
44.5 bc 4.5 16.2 a 

+1°C’de 45 gün kuru bekletme 

Dry stratification at +1
0
C 45 days 

0.0 g 9.0 --- 

+1°C’de 5 ay kuru bekletme 

Dry stratification at +1
0
C 5 months 

0.0 g 5.5 --- 

100 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 100 ppm GA3 
13.5 f 9.0 35.8 c 

200 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 200 ppm GA3 
22.0 e 10.0 34.0 c 

300 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 300 ppm GA3 
33.5 d 9.5 34.4 c 

400 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 400 ppm GA3 
40.0 cd 7.5 34.2 c 

600 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 600 ppm GA3 
51.5 ab 11.0 33.2 bc 

800 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 800 ppm GA3 
58.5 a 8.0 32.5 bc 

1000 ppm GA3’te bekletme 

Soaking in 1000 ppm GA3 
52.0 ab 8.5 30.4 b 

x
P: < 0.01; LSD: 0.687; CV: 0.0957 

y
P: < 0.01; LSD: 3.654; CV: 0.0859 

z
Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortamlar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (LSD). 

z
Mean separation within columns by LSD multiple test at, 0.05 level. 

 

 

nemli katlama uygulamasından %11.5 çimlen-

me elde edilirken, +1°C’de 45 gün kuru bekleti-

len tohumlarda yine çimlenme elde edilememiş-

tir. Sonuçlardan elde edilen verilere göre 45 gün 

soğukta kuru olarak bekletilen tohumların hiç 

birinde çimlenme olmamış, buna karşın 45 gün 

nemli ortamda bekletilen tohumlarda ileri tarih-

lerde ancak %11.5 oranında da olsa çimlenme 

elde edilebilmiştir. Bunun nedeninin tohumların 

olgunluk düzeyinin artmasıyla ilgili olabileceği 

düşünülmektedir. 3 Şubat 2010 tarihli deneme-

de +1°C’de 5 ay nemli katlama uygulamasından 

ise %44.5 oranında çimlenme elde edilmiştir. 

Sonuç olarak literatürde verilen dormansinin kı-

rılması için gerekli olan 45 günlük (6 hafta) 

nemli katlama süresinin istenen çimlenme değe-

rine ulaşmak için yeterli olmadığı bu çalışmada 

görülmektedir. Bu sürenin tohumdaki 

dormansinin tam anlamıyla kırmasına yetmedi-

ği görülmektedir. Daha uzun süre (5 ay) nemli 

katlama uygulamaları tohumların çimlenme 

yüzdesini artırmaktadır.  

Büyümeyi düzenleyici (GA3) uygulamaları 

incelendiğinde ise tüm zamanlarda GA3 dozla-

rının çimlenme üzerine önemli ölçüde etkisi ol-

duğu görülebilmektedir. Çalışma sonunda en iyi 

çimlenme oranları 24 saat 600, 800 ve 1000 

ppm GA3’te bekletilen tohumlardan elde edil-
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miştir. Bu oranlar 19 Kasım 2009 tarihinde ya-

pılan denemede %67.0-68.5 iken, 3 Şubat 2010 

tarihinde yapılan denemede ise %51.5–58.5 

arasındadır. 3 Şubat tarihinde çimlenme oranı-

nın düşmesinin sebebi, tohumların canlılık 

oranlarının azalması ve bu tarihteki enfeksiyon 

oranlarının daha fazla olmasıdır. Kery ve ark. 

(9), Petrova ve ark. (12)’nın konuyla ilgili yap-

tıkları araştırmalarda da GA3’ün değişik dozla-

rında benzer çimlenme oranları elde etmişlerdir. 

Nemli katlama yapılan tohumların ortalama 

çimlenme süresi ise 13.0 – 16,2 gün arasında 

değişmektedir. Katlama yapılan tohumlar GA3 

ile muamele edilen tohumlara göre çok daha 

hızlı çimlenebilmektedir. Zaten katlamadan çı-

karılan tohumlar incelendiğinde bazı tohumların 

kökçüklerinin çıkmak üzere olduğu, bazılarının 

ise çimlendiği görülmüştür. Nemli katlama or-

tamında soğuklama ihtiyacını karşılayan tohum-

lar bu ortamda çimlenmeye hazır hale gelmek-

tedir.  

 

Farklı GA3 Dozlarının İki Faktörlü Karşı-

laştırılması ve Regresyon Analizi 

 

19 Kasım 2009 ve 3 Şubat 2010 tarihlerinde 

yapılan çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, 

en iyi çimlenme oranı ortalaması 800, 600 ve 

1000 ppm GA3’le muamele edilen tohumlardan 

(%62.3; %60.0; %59.5) elde edildiği görülmek-

tedir. Zaman açısından en yüksek çimlenme 

oranı (%51.71) 19 Kasım 2009 tarihinde yapı-

lan denemeden elde edilmiştir. Ortalama çim-

lenme süresi açısından GA3 uygulamalarında en 

hızlı çimlenme 19 Kasım 2009 tarihinde (27.6 

gün) yapılan denemeden elde edilmiştir (Çizel-

ge 4). 

 

 

 

 

Çizelge 4. GA3 uygulamalarında Gentiana lutea tohumlarının çimlenme oranı ve ortalama çimlen-

me süresinin (OÇS) iki farklı zamanda karşılaştırılması
z
. 

Table 4. The comparison germination rate and mean germination time (MGT) of Gentiana lutea 

seeds treatmented GA3 at two different times
z
. 

 

GA3  

uygulamaları 

Treatments 

Çimlenme oranı
x
 

Germination rate
x
 

(%) 

OÇS
y
 (Gün) 

MGT
y
 (Days) 

19 Kasım 

Nov. 2009 

3 Şubat 

Feb. 2010 

Ortalama 

Mean 

19 Kasım 

Nov. 2009 

3 Şubat 

Feb. 2010 

Ortalama 

Mean 

100 ppm 18.5 13.5 16.0 e 28.2 35.8 32.0 

200 ppm 37.0 22.0 29.5 d 28.9 34.0 31.5 

300 ppm 44.5 33.5 39.0 c 27.7 34.4 31.1 

400 ppm 60.5 40.0 50.3 b 27.2 34.2 30.7 

600 ppm 68.5 51.5 60.0 a 25.3 33.2 29.2 

800 ppm 66.0 58.5 62.3 a 28.6 32.5 30.5 

1000 ppm 67.0 52.0 59.5 a 27.6 30.4 29.0 

Ort.   Mean    51.7 a    38.7 b     27.6 a    33.5 b  
x
Pdoz: <0.01 Pzaman:<0.01;  Pdoz x zaman:Ö.D. (N.S.); LSDdoz:0.465 LCDzaman:0.248; CV:0.0704 

y
Pdoz: Ö.D. (N.S.); Pzaman:<0.01; Pdoz x zaman:Ö.D. (N.S.); LSDdoz: Ö.D. (N.S.); LSDzaman:1.343; CV:0.0814 

z
Aynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortamlar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (LSD). 

z
Mean separation within columns by LSD multiple test at, 0.05 level. 

 
 

 

 

 

 



S. ERKEN, N. KALECİ / BAHÇE 39 (2): 17 – 26   (2010) 25 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Ç
im

le
n
m
e

0 100 200 400 500 600 700 800 1000

Doz
 

Şekil 2. Farklı GA3 dozlarında Gentiana lutea tohumlarının çimlenme oranlarının regresyon analiz 

grafiği. 

Figure 2. Regression analysis of germination rate of Gentiana lutea seeds at different GA3 doses. 

 

 

 

 

3 Şubat 2010 tarihindeki çimlenme oranları-

nın düşük olmasının sebebi, tohumun canlılık 

oranının bu tarihe kadar düşmesi ve enfeksiyon 

oranının artmasıdır. Ayrıca tohumlar üzerinde 

bulunan patojenler tohumların çimlenmesini 

güçleştirmektedir. 

Farklı zamanlarda, farklı GA3 dozları ile 

muamele edilen tohumların çimlenme oranları-

nın regresyon analiz grafiği Şekil 2’de verilmiş-

tir. 19 Kasım 2009, 3 Şubat 2010 tarihli ekimle-

rin ortalamaları dikkate alındığında çimlenme 

oranı sonuçlarının R
2
 değerleri %77.4’tür (Şekil 

2). Bu değerlerin yüksek olması regresyon ana-

lizinin güvenilirliğini ortaya koymaktadır. 

Farklı tarihlerin ortalaması dikkate alındı-

ğında ve grafikte belirtilen formüllere göre he-

saplamalar yapıldığında, en üst çimlenme oranı 

noktası %63.5 ile 790 ppm GA3 dozundan elde 

edilmektedir. Regresyon analizine göre tüm 

zamanların ortalaması dikkate alındığında, 790 

ppm GA3 dozuna kadar artırılan her bir ppm 

dozu çimlenmeye olumlu yansıyacak olup; 790 

ppm GA3 dozundan sonraki her ppm dozu çim-

lenmeye olumsuz yansıyacaktır. Fakat 600 ile 

1000 ppm GA3 dozları arasındaki çimlenme de-

ğerleri arasında istatistiki olarak bir fark çık-

mamıştır. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçları sırala-

mamız gerekirse; 

 Kontrol uygulamasından hiç çimlenme el-

de edilmemiştir. Tohumlarda dormansi vardır 

ve dormansi kırılmadıkça tohumlar çimlene-

memektedirler. 

 Soğukta kuru olarak bekletilen tohumlar, 

ne kadar süre bekletilirse bekletilsin çimlenme 

göstermemiştir. Buradan anlaşılacağı üzere to-

humların soğukta kuru olarak bekletilmesinin 

tohumun bünyesindeki çimlenme engelleyici 

inhibitörlerin azalmasında bir etkisi yoktur. 

Hiçbir ön işlem yapılmayan ve ekimden önce 

24 saat suda bekletilen tohumlarda da herhangi 

bir çimlenme elde edilememiştir. Tohumun 

bünyesindeki inhibitörlerin baskın olması çim-

lenmeyi engellemektedir. 

 +1°C’de 45 gün soğukta nemli katlama 

uygulaması tohumun dinlenme ihtiyacını tam 

olarak karşılamamaktadır. +1°C’de 5 ay soğuk-

ta nemli katlama uygulamasında çimlenme ora-

nı oldukça artış göstermektedir. Fakat çimlenme 

açısından 5 ay soğukta nemli katlama uygula-

ması tohumun dinlenme özelliğini kırılabilse de 

GA3 uygulamalarındaki kadar etkili olmamıştır. 

 Büyüme düzenleyici uygulamaları (GA3) 

tohumun bünyesindeki çimlenme engelleyici 

inhibitörleri baskılamaktadır. Uygulanan GA3 

miktarı arttıkça tohumun dinlenme özelliği daha 

çok kırılabilmektedir. Fakat yaklaşık 790 ppm 

GA3 dozunun üzerindeki her GA3 uygulaması 

Ort.  Mean: 25,32+Doz*0,060-((Doz-485,7)*0,010)2  

                    R2 = 0,774 

19 Kas. November: 31,58+Doz*0,063-((Doz-485,7)*0,011)2  

                                 R2 = 0,903 

3 Şub. February: 19,07+Doz*0,057-((Doz-485,7)*0,009)
2
  

                             R
2
 = 0,868 

Doses 

G
e
rm

in
a
ti
o

n
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tohumun canlı dokularına zarar vermektedir ve 

çimlenme oranı giderek düşmektedir.  

 Tüm zamanlarda yapılan uygulamalar dik-

kate alındığında Gentiana lutea tohumlarındaki 

en iyi çimlenme 24 saat 600, 800 ve 1000 ppm 

GA3 ile muamele edilen tohumlardan elde 

edilmiştir. Ekonomik olması açısından tohumla-

rın çimlenebilmesi için en uygun doz 600 ppm 

GA3 olarak önerilebilir. 
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aşağıdaki kılavuz hazırlanmıştır: 

Bahçe Dergisine gelen makaleler en az iki hakeme gönderilmekte ve hakemlerin eleştiri ve önerileri 
dikkate alınarak yayınlanma/yayınlanmama kararı alınmaktadır. Dergi, TÜBİTAK-ULAKBİM Tarım, Veteriner, 
Biyoloji, Birimleri Veri Tabanı (TVBBVT)’na kayıtlıdır. 

1. Dergimizde yayınlamak üzere gönderilen yazılar daha önce başka yerde yayınlanmamış olmalıdır. 

2. Dergiye makale gönderiminde, matbu olarak hazırlanmış ve bir örneği kılavuz ekinde olan “Başvuru 
Dilekçesi” ve “Yazar Sözleşme Formu”nun imzalı olarak Dergi Editörlüğümüze gönderilmesi gereklidir. 

3. Yazılar A4 ebadındaki kağıda, sol taraftan 3.5 cm, diğer taraflardan 2.5 cm boşluk bırakılacak şekilde, 
tek satır aralıkla, 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman fontu ile en düşük Microsoft Office 97 
versiyonunda yazılarak, bir CD veya diskete yüklenmiş ve iki örnek çıktısı ile birlikte ya da e-posta yolu ile 
Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. Şekil ve Çizelgeler dahil toplam sayfa sayısının 12’yi geçmemesine özen 
gösterilmelidir.  

4. Dergi Yayın Kurulu, hakemlerden gelen öneri ve eleştirileri yazılı veya sözlü olarak yazarlara iletir. 

5. Başlığın hemen altına yazarın adı ve soyadı yazılacak, yazarın ünvanı ve adresi ise sayfanın altına not 
şeklinde konulacaktır. 

6. Yazarın adından sonra 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazıldığı dilden öz konularak, Anahtar 
kelimeler verilecektir 

7. Çalışmanın yabancı dildeki başlığı ve Summary yazılmalıdır. Çalışmanın içeriğini belirten yabancı dilden 
özet 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde verilmeli, hemen altına keywords yazılmalıdır. 

8. Yazı genel olarak a) Özet, b) Summary, c) Giriş, d) Materyal e) Metot, f) Sonuçlar, g) Tartışma, h), 
Kaynaklar Bölümünden meydana gelir, f ve g maddeleri "Sonuçlar ve Tartışma" başlığı altında tek bölümde 
incelenebilir.  

9. GİRİŞ: Bu bölümde sorunun ne olduğu ortaya konulacak ve sorunun, çalışmanın başındaki durumu 
belirtilecektir. Sadece konuya uygun ve gerekli olan literatür bilgileri aktarılacaktır. Sonunda araştırmanın 
amacı yazılacaktır. 

10. MATERYAL VE METOT: Kullanılan materyal ve uygulanan metot kısa ve öz olarak ayrı başlıklar altında 
açıklanacaktır. Ancak bu açıklamalar aynı konuda çalışan başkasına denemeyi tekrarlama imkanı verecek 
genişlikte olmalı veya materyal ve metodun varsa yayınlanmış kaynakları belirtilmelidir. 

11. SONUÇLAR: Araştırma sonuçlarının sunuluşu, yapılıştaki sıraya göre düzenlenecektir. Metin yazısı, 
Çizelge ve şekiller birbirlerini tamamlayıcı olacaktır. "Çizelge ve Şekiller mümkün olduğu kadar birleştirilerek 
ve özetlenerek verilecektir. Makalede verilen ondalıklı sayılarda (.) nokta kullanılacaktır.  

12. ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER: Çizelgelerde tekerrür yerine ortalamalar yazılacaktır. Ortalamalar arasında 
farklılığın tespiti için düzenlenecek olan varyans analiz tablosu yazıda konulmayacaktır. Ortalamalar 
arasındaki farklılığın önemi için yapılan test ve seviyesi Çizelge altında verilecektir.  

Çizelgelerde dip not koyarken alfabenin son harfinden, ortalamanın farklılığını gösterirken ilk harfinden 
başlanacak ve küçük harf kullanılacaktır.  

Çizelge başlıkları ile fotoğraf, grafik ve şekillerin alt yazıları Türkçe yanında bir yabancı dilde verilecektir. 
Ayrıca Çizelge, grafik ve şekil içerisinde kullanılan ifadelerin bir yabancı dil karşılıkları da yazılacaktır.  

Grafik ve şekiller baskı tekniğinin gereği olarak Microsoft Office programında düzenlenmelidir. 
Fotoğraflar baskıya uygun olarak seçilmelidir.  
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13. TARTIŞMA: Bu bölümde sonuçlar irdelenecek ve daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak 
aradaki farkın bir genellemesi yapılacaktır. Girişte belirtilen amaç ile sonuç arasında bir bağlantı kurulacak, 
sorunun açık kalan yanları literatür ışığında tartışılacaktır. Gerekirse bu alanda yapılabilecek yeni 
araştırmalara konu olabilecek sonuçlara işaret edilebilir. 

14. KAYNAKLAR: Çalışmada faydalanılan kaynaklar bu bölümde ve yazarların soyadlarına göre sıraya 
konularak gösterilecek ve numaralanacaktır. Yazar isimleri gerek metin içerisinde ve gerekse kaynaklar 
listesinde küçük harflerle yazılacaktır. Metin içerisinde kaynaklar belirtilirken kaynağın sadece numarası 
genellikle cümle sonuna ve tırnak içine konulacaktır cümle başında ise yazarın isminden sonra kaynak 
numarası verilecektir. (Örneğin: "Satsuma'da yüzde meyve suları miktarı bölgelere göre değişmektedir (2). 
Meyve ağırlığı yönünden bölgeler arasında fark yoktur (3, 5, 12). Kibar ve Uslu (10) yaptıkları çalışmada... 
gibi). Eserde faydalanılmayan kaynaklar bu bölümde gösterilmez. 

Kaynaklar bölümü aşağıda verilen örneklere göre düzenlenmelidir. 

Kitap: 

Özbek, N., 1969. Deneme Tekniği (I. Sera Denemesi, Tekniği ve Metotları). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 406. 
Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 346 s. 

Brown, A. C., 1975. Apples. In Advances in Fruit Breeding (Editör; J. Janick ve J. N. Moore). Prudue University 
Press, West Lafayette, Indiana, ABD. pp: 3-37. 

Çeviri: 

Kaşka, N. ve M. Yılmaz, 1974. Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği (Çeviri: "Plant Propagation" H.T. Hartman ve 
D.E. Kester). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayınları 79. 610 s. 

Makale: 

Kibar, F. ve I. Uslu, 1968. Modern Meyve Bahçeleri ve Gübreleri. Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim 
Merkezi Dergisi 1 (2): 144-153. 

Dostal, H.C., 1970. The Biochemistry and Physiology of Ripening. HortScience 5(1): 36-37. 

Tez: 

Dikmen, I., 1968. Zeytin Çeliklerinin Köklendirilmesi Üzerine Araştırmalar. (İhtisas tezi). Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi, İzmir. 150 s. 

Abstract: 

Silva Junior, A. A. and V.J. Vizzotto, 1992. Fertilization of Tomatoes and its Residual Effect. Hort.Abst. 62(10): 
Nr. 8325. 

Süreli Yayınlar: 

Anonymous, 1951. Soil Survey Manual Hand Book. 18. U.S. Gover Prin. Office. Washington, D.C. pp: 340-343. 

Anonim, 2000.Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No:2614, 
Haziran 2002, Ankara. 598 s. 

Elektronik Kaynaklar: 

Stiglitz, J. E., 1999. Whither Reform? Ten Years of the Transition. Annual World Bank Conference on 
Development Economics, Washington, DC, 28-30 April, 
(www.worldbank.org/research/abcde/stiglitz.html), (Erişim Tarihi: 01/01/1999). 

13. Dergide yayınlanacak yazılardan doğan hakların tamamı BAHÇE dergisine aittir. 

14. Yazı muhteviyatından doğacak sorumluluklar yazı sahibine aittir. 

15. Yazarlara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan yazıların 15 adet ayrı basımı yazarlara gönderilir. 

 

 

 

http://www.worldbank.org/research/abcde/stiglitz.html
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ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

BAHÇE DERGİSİ 

BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 

 

ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE 

 YALOVA 

 

Ekte sunulan “...........................................................” başlıklı makalenin/derlemenin BAHÇE Dergisinde 
yayınlanması için gereğini arz ederim. 

 

 

 

 Tarih : 

 Adı ve Soyadı : 

 İmza : 

 

 

 

 

 

Eki: 

Makale (2 adet) 

Yazar Sözleşme Formu (1 Adet) 

Makalenin kayıtlı olduğu CD (1 adet) 

 

 

 

 

 

Açık Adres : 

Telefon No : 

e-posta : 
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ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

BAHÇE DERGİSİ 

YAZAR SÖZLEŞMESİ FORMU 

 

 

Bu form makalede adı geçen tüm yazarlar ya da makalenin iletişim yazarı tarafından imzalanmalıdır. 

 

 

Yazarlar aşağıdaki ifadeleri onayladıklarını belirtirler; 

1. Bu çalışmanın bir kısmı ya da tamamı başka bir dergide yayınlanmamıştır. 

2. Tüm yazarlar ilgili makaleyi okumuş ve onaylamıştır. Dergiye yayınlanmak üzere gönderildiğinden 
haberdardır. 

3. Makalenin Basım ve iktibas haklarını Bahçe Dergisine bırakırlar. 

4. Makale içinde yer alan bilgilerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 

 

 

 

Yazarlar  İmza 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Adres: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova 

Tel: 0 226 814 25 20 

Faks: 0 226 814 11 46 

e-posta: administrator@arastirma-yalova.gov.tr 
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GUIDE FOR PREPARATION OF MANUSCRIPT TO BAHÇE JOURNAL 

BAHÇE Journal is aimed to disseminate the research about horticultural in Turkey, so that research 
resultes have priority. Nonetheless some efficacious compilationes, articles and interpretationes is taken 
place in the journal. This guide is aimed to give the articles uniform, simple and clear form. Additionally 
simplify the evaluation, edition and publishing  transactions. 

Manuscript is sent at least two referees and publishing decision is given according to animadversion 
and offer of these refrees. Bahçe Journal is recorded in The Scientific and Technological Research 
Council of Turkey (TUBITAK) Agriculture, Veterinary, Biology data base. 

1. Manuscript which is sent to publish in Bahçe Journal, should not have been previously published. 

2. Manuscript should be send with signed “Application Form” and “Author contract form”  to 
Journal Editor. 

3. Typing should be double-spaced with 12 points and Times New Roman character in A4 paper with 
margins of 3.5 cm observed on left and 2.5 cm other sides. Article should be written by using  Microsoft 
Office 97 and upper version programs and sent as a CD or disk copy and two paper copies or e-mail to 
the Institute Directorate. Total article paper number include the graph and figures  should not exceed 12 
pages. 

4. Animadversion and offer of “Journal Edition Board” are forwarded to author by written or 
spoken. 

5. Author's name and surname should follow the title. Appellation (s) and adress (s) should be given 
as footnotes. 

6. An abstract not exceed 100 words at original language will follow the author's name. 

7. Title and summary of article should be wrtitten at foreign language and summary should not 
exceed 100 words. Keywords should follow the summary.  

8. Article should contain the following sections: a) Abstract, b) Summary c) Introduction d) Material, 
e) Method f) Results, g) Discussion h) References. f and g sections mey be given in one section in the 
name Results and Discussion. 

9. INTRODUCTION: The problem should be briefly stated and clearly explained its status prior to the 
experiment. Given literature should be necessary and proper to the area of study. The aim of research 
will be written at last. 

10. MATERIAL AND METHOD: The material (s) and method (s) used in the study should be briefly 
mentioned in separate titles. The descriptions, however, should be clear enough for researcher or if 
references of metarial and method are exist, it should be cited. 

11. RESULT: The results should be presented in accordance with the experimental order. The text, 
tables, graphs, and photographs should be complementary to each another. Given graphs and tables 
are as jointly and briefly as possible. Fractional number should be presented with point (.). 

12. TABLE AND FIGURES: In graphs mean  should be given instead of relapse. Variance anlysing table 
should be given for  detection of the difference between mean values. Used importance tests and levels 
of should be follow the graph. Start to use the last letter of the alphabet in foot note of graph and the 
first letter of the alphabet in presentiation of the difference between mean values. Small letter should 
be used. Graph title and foot note of graph, table and fotographs should be presented with Turkish and 
another foreign language. Also if foreign text is used in table, graph or figure should be written with 
Turkish translation. Graphs ve figures should be edit with Miscrosoft Office and photographes should be 
proper to publishing.  

13. DISCUSSION: In this section interpret the results, compare with the previous studies and 
generalize the difference. Support the unresolved parts of the problem with available literature and 
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elucidate the relations between the objective and the results of this research. If necessary, point out the 
research resultes which will be a subject for new researches. 

14. REFERENCES: References should be listed to the following from:  

Place all references mentioned in the text, alphabetized by author's last name and numbered in a list. 
Names of authors in all citations either in the article or in the list should be written with small letters. 
When citing a reference in the text specify the number in the list in the end of a sentence. In the 
begining of a sentence cite a reference number parenthetically after the author name. E.g., Satsuma'da 
yüzde meyve suları miktarı bölgelere göre değişmektedir (2). Meyve ağırlığı yönünden bölgeler arasında 
fark yoktur (3, 5, 12). Only cited researches should be written in the reference list. 

References should be organized as followings. 

Book: 

Malassis L., 1975. Agriculture and the Development Process. The Unesco Press, Paris. 284p. 

Brown, A. C., 1975. Apples. In Advances in Fruit Breeding (Editör; J. Janick ve J. N. Moore). Prudue University 
Press, West Lafayette, Indiana, ABD. pp: 3-37. 

Translation: 

Kaşka, N. ve M. Yılmaz, 1974. Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği (Çeviri: "Plant Propagation" H.T. Hartman ve 
D.E. Kester). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayınları 79. 610 s. 

Article: 

Qaim M., 2001. A Prospective Evaluation of Biotechnology in Semi-Subsistence Agriculture. Agricultural 
Economics Vol. 25 (2-3): 165-176 (2001). 

Dostal, H.C., 1970. The Biochemistry and Physiology of Ripening. HortScience 5(1): 36-37. 

Thesis: 

Dikmen, I., 1968. Zeytin Çeliklerinin Köklendirilmesi Üzerine Araştırmalar (Msci. Thesis). Ege University, 
Agricultural Faculty, İzmir. 150 p. 

Abstract: 

Silva Junior, A. A. and V.J. Vizzotto, 1992. Fertilization of Tomatoes and its Residual Effect. Hort.Abst. 62(10): 
Nr. 8325. 

Journal: 

Anonymous, 1951. Soil Survey Manual Hand Book. 18. U.S. Gover Prin. Office. Washington, D.C. pp: 340-343. 

Anonim, 2000.Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No:2614, 
Haziran 2002, Ankara. 598 s. 

Electonic Journal: 

Stiglitz, J. E., 1999. Whither Reform? Ten Years of the Transition. Annual World Bank Conference on 
Development Economics, Washington, DC, 28-30 April, 
(www.worldbank.org/research/abcde/stiglitz.html), (Access Date: 01/01/1999). 

14. The Bahçe Journal owns all the copyrights of the published articles. 

15. Any amenability of article content belongs to author. 

16. No financial pay for copyright to author. 15 copies of published articles are sent to authors. 

 

 

 

http://www.worldbank.org/research/abcde/stiglitz.html
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ATATÜRK CENTRAL HORTICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 

BAHCE JOURNAL 

APPLICATION FORM 

 

 

 

 

TO DIRECTORSHIP OF ATATÜRK CENTRAL HORTICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 

 YALOVA 

 

Article in the title “ ………………………………” is attached for publishing approval in Bahçe 
Journal. 

Yours sincerely. 

 

 

 

 

 

 Adress : 

 Telephone : 

 e-mail : 

 

 

 

 

Attachment: 

Manuscript (2 copies) 

Author Contract form 

CD copy of Manuscript  
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ATATÜRK CENTRAL HORTICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 

BAHCE JOURNAL 

AUTHOR CONTRACT FORM 

 

 

 

This form should be signed by all author whose name in the manuscript or by one author who is 
responsible from comminication. 

 

 

Authors accept that: 

1. This manuscript or part of it not puplished in another journal. 

2. All the author read and approved the manuscript and have knowladge about sending the 
manuscrip to Bahçe Journal. 

3. Author call of the publishing and citation copyright of the manuscript. 

4. Responsiblty from infrmation in the manuscript belongs to author. 

 

 

 

Author/s Sign 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Adress : Atatürk Central Horticultural Research Institute, Yalova 

Fax : 0 226 814 11 46 

Telephone : 0 226 814 25 20 

e-mail : administrator@arastirma-yalova.gov.tr 

 


