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DĠKĠM ÖNCESĠ DEPOLAMA SICAKLIĞININ SARIMSAK 

(Allium sativum L.) KLONLARINDA BĠTKĠ GELĠġĠMĠ 

ÜZERĠNE ETKĠSĠ
1
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2
   Özlem UTKU

3
 

 

ÖZET 

 

Bu çalıĢma, sarımsak klonlarında dikim öncesi depolanma sıcaklığının dikim sonrası 

bitki geliĢimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bitki materyali 

olarak iki çiçeklenen ve iki çiçeklenmeyen sarımsak genotipi kullanılmıĢtır. Bu sarımsak 

genotiplerine ait baĢlar, dikim öncesi 4
o
C’de ve 20

o
C’de 12 hafta süre ile depolanmıĢ ve 

depolamadan sonra her iki uygulamaya ait diĢler saksılara üç tekrarlamalı olarak 

dikilmiĢtir. Saksılar sıcaklık, ıĢık ve nem kontrollü büyütme kabinine yerleĢtirilmiĢtir. 

Dikimden 45 ve 90 gün sonra yaprak sayısı (adet/bitki) ve yalancı gövde uzunluğu (cm) 

belirlenmiĢtir. Ayrıca diĢlerin sürme zamanı, çiçeklenme, baĢ, diĢ ve kök geliĢimi verileri 

elde edilmiĢtir.  

ÇalıĢmada elde edilen bulgulara göre, 4
o
C’de depolanan sarımsak diĢlerinin 20

o
C’de 

depolanan diĢlere göre genotipe bağlı olarak 4-26 gün daha önce sürdüğü belirlenmiĢtir. 

Buna ek olarak, bütün sarımsak genotiplerinde 4
o
C’de depolanan diĢlerden elde edilen 

bitkilerin daha hızlı ve sağlıklı geliĢtiği, baĢ oluĢumunun ve çiçeklenmenin daha erken 

baĢladığı, gözlemlenmiĢtir. Ayrıca bütün genotiplerde 4
o
C’de depolanan diĢlerden geliĢen 

bitkilerin yaprak sayısı ve yalancı gövde uzunluğu 20
o
C’de depolanan diĢlerden geliĢen 

bitkilerinden daha fazla olduğu saptanmıĢtır. Genotipler arasında ise ölçülen bu 

parametreler için farklılıklar her iki depolama sıcaklığında da istatiksel olarak önemli 

bulunmuĢtur.  

Sonuç olarak, sarımsak baĢlarının dikimden önce düĢük sıcaklıkta depolanmasının 

dikimden sonra sarımsak bitkisinin geliĢimini olumlu yönde etkileyerek erkencilik 

sağladığı ve genotipler arasında bu etkinin farklı düzeyde olduğu belirlenmiĢtir.  

 

Anahtar kelimeler: Sarımsak (Allium sativum L.), düĢük sıcaklık depolaması, yaprak sayısı, 

yalancı gövde boyu, bitki geliĢimi  

 

SUMMARY 

 

THE EFFECT OF PRE-PLANTING STORAGE TEMPERATURE ON PLANT 

DEVELOPMENT OF GARLIC CLONES 

 

This study was carried out to determine the effects of pre-planting storage 

temperature on plant development of garlic clones after planting. Two flowering and two 

non-flowering garlic genotypes were used as plant material. Bulbs of these garlic 

genotypes were stored at 4
o
C and 20

o
C temperatures for 12 weeks before planting. After 

                                                      
1 Yayın Kuruluna GeliĢ Tarihi: Temmuz 2012 
2 Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle/BURSA 
3 Zir. Yük. Müh. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AraĢtırma Enstitüsü, YALOVA 
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storage, cloves of both treatments were planted into pots with three replications. Pots 

were placed into temperature, light and humidity controlled growth chamber. Leaf 

numbers per plant and pseudostem lengths (cm) were determined after 45 days and 90 

days of planting. In additıon, sprouting date, flowering, bulb, clove and root development 

observations were recorded. 

According to the results, cloves of the garlic genotypes stored at 4
o
C sprouted 4-26 

days earlier than the ones stored at 20
o
C. It was also observed that plants developed from 

the cloves of all garlic genotypes grew much faster and healthier and bulb formation and 

flowering (in bolting genotypes) were started earlier. Furthermore, leaf numbers per 

plant and pseudostem lengths were determined to be higher in plants developed from the 

cloves of all genotypes stored at 4
o
C than the plants developed from the ones stored at 

20
o
C. In addition, differences between the genotypes in terms of these measured 

parameters were found to be significant.  

In conclusion, it was determined that storage of garlic bulbs at low temperatures 

before planting influenced garlic development in positive ways and provided earliness, 

and the level of this effect was different among the genotypes. 

 

Keywords: Garlic (Allium sativum L.), Low Temperature Storage, Leaf Number, Pseudostem 

Length, plant development 

 

 

GĠRĠġ 

 

Allium sativum L. olarak bilinen sarımsak 

dünyada ekonomik değere sahip bir sebze türüdür 

(9, 12). Dünya sarımsak üretimi 2010 yılı 

verilerine göre 17 674 913 ton iken bu üretimin 

yaklaĢık %77‟si Çin‟de üretilmektedir. 

Türkiye‟nin sarımsak üretimi ise 76 936 tondur 

(2). Anavatanı Orta Asya olan sarımsağın ikinci 

gen merkezi Anadolu‟dur (4, 8, 10). Bazı bitki 

türlerinin büyüme periyodu boyunca 

geliĢimlerinin optimum düzeyde olması için 

tohum, fide ya da vejetatif çoğaltma organlarının 

belli bir süre 10
o
C altındaki sıcaklara maruz 

kalması gerekmektedir. Sebzelerden Allium 

türlerinde de optimum vejetatif geliĢme, baĢ 

bağlama ve çiçeklenme için belli bir süre 

soğuklama ihtiyacının karĢılanması 

gerekmektedir (1, 6, 7, 17, 20). Sarımsakta 0-

10
o
C arasında olan soğuklama isteği genotipten 

genotipe farklılıklar göstermektedir (5, 18, 20, 

24, 25). Soğuklama isteği az olan sarımsak 

genotipleri daha çok sıcak iklim bölgelerine 

adapte olurken soğuklama isteği yüksek olan 

genotipler ise ılıman iklime sahip bölgelere daha 

iyi adapte olmuĢlardır. Bu nedenle soğuklama 

ihtiyacı yüksek olan çeĢitlerle sıcaklığın 10
o
C‟nin 

altına düĢmediği zamanlarda ve yerlerde yapılan 

sarımsak yetiĢtiriciliğinde yeterli soğuklama 

ihtiyacının karĢılanmaması durumunda baĢ 

oluĢumu gecikmekte ve baĢlar küçük kalmaktadır 

(13). Sarımsak yetiĢtiriciliğinde soğuklama isteği 

genellikle erken sonbaharda dikim yapılarak 

sağlanmaktadır. Ancak kıĢ ayları çok soğuk 

geçen bazı bölgelerde ise dikim ilkbaharda 

yapılmaktadır (3, 25). Ayrıca soğuklama 

ihtiyacının tohumluk sarımsak baĢlarına 1-2 ay 

süre ile dikimden önce düĢük sıcaklık uygulaması 

ile giderilebileceği belirtilmektedir. Siddique ve 

Rabbani (1985) dikimden önce tohumluk 

sarımsakların 6
o
C‟de 50 gün süre muhafaza 

etmenin özellikle geç dönemlerde yapılan 

dikimlerde baĢ iriliği ve verimi arttırdığını 

bildirmiĢlerdir.  

Ülkemizde hemen hemen her bölgede 

sarımsak yetiĢtirilebilmesine rağmen sarımsak 

üretimi daha çok Kastamonu, Hatay, Balıkesir, 

Gaziantep ve KahramanmaraĢ illerinde yoğunluk 

kazanmaktadır. Kuru sarımsak hasadı bölgelere 

göre değiĢmekle birlikte erkenci çeĢitlerde mayıs 

ayında baĢlamakta geççi çeĢitlerde ise ağustos ayı 

sonuna kadar sürmektedir. Sarımsak dikim 

zamanı ise bölgelere göre değiĢmekle birlikte 

genelde ekim ayında baĢlamakta kıĢları çok 

soğuk geçen bölgelerde mart ayı sonuna kadar 

devam etmektedir. Tohumluk sarımsakların 

hasattan dikime kadar geçen saklanma süresi 

sonbahar dikimlerinde 4-6 ay ilkbahar 

dikimlerinde ise 6-8 ay kadardır. Tohumluk 

sarımsak baĢları ülkemizde genelde hasattan 

sonra dikime kadar adi depolarda saklanmaktadır. 

Bu depolama periyodunda sıcaklıkla birlikte nem 

oranın yüksek olması özellikle erkenci sarımsak 

genotiplerinde baĢlarda depolama sırasında 
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sürme ve canlılık kayıplarına neden 

olabilmektedir (Cantwell ve ark., 2003). Adi 

depolarda geççi tohumluk çeĢitlerin depolanması 

durumunda ise kıĢların yeterince soğuk 

geçmediği yerlerde veya geç dikimlerde yapılan 

yetiĢtiricilikte soğuklama ihtiyacı tam olarak 

karĢılanamamaktadır.  

Bu çalıĢma dikim öncesi iki farklı depolama 

sıcaklığının (4
o
C ve 20

o
C) bazı sarımsak 

klonlarında dikimden sonra bitki geliĢimi üzerine 

etkilerini belirlemek ve bu etkileri karĢılaĢtırmak 

amacıyla yürütülmüĢtür. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 

 

AraĢtırmada materyal olarak Ġpek ve ark. (10) 

tarafından yapılan çalıĢmada genetik olarak 

birbirinden farklı olduğu belirlenen ve G1, G2, 

G3 ve G4 olarak kodlanan dört adet sarımsak 

(Allium sativum L.) genotipi kullanılmıĢtır. 

Sarımsak genotipleri ABD‟deki Pullman Batı 

Bölgesel Bitki Gen Bankası‟ndan (WRPIS-

Western Regional Plant Introduction Station, 

Washington), sağlanmıĢtır. Genotiplerin 

çiçeklenme özellikleri 6 yıl süreyle gözlemlenmiĢ 

ve genotipler çiçeklenme özelliğine göre 

seçilmiĢtir. G1 (DDRGRU2) ve G2 (DDR7087) 

genotipleri uygun çevre koĢullarında düzenli 

olarak çiçeklenirken G3 (PI383817) ve G4 

(PI515971) genotipleri ise çiçeklenmemektedir.  

 

Metot 

 

Bu araĢtırma 2009-2010 yıllarında Uludağ 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında 

yapılmıĢtır. Ağustos ayında hasat edilen sarımsak 

genotiplerine ait baĢlar 4
o
C‟de ve 20

o
C‟de 12 

hafta süre ile depolanmıĢtır. Depolamadan sonra 

her iki uygulamaya ait diĢler elenmiĢ bahçe 

toprağı, kaba kum ve torf karıĢımı harç (2:1:1) ile 

doldurulmuĢ olan 16x13 cm çapındaki dezenfekte 

edilmiĢ saksılara, her saksıda üç diĢ olacak 

Ģekilde üç tekrarlamalı olarak dikilmiĢtir. Dikim 

yapılan saksılar 19
o
C gündüz / 8

o
C gece sıcaklığı, 

10 saat ıĢıklanma (150 μmol m
-2

S
-1

) ve %65 

oransal nem içeren büyütme kabinine (Sanyo 

Electric Co Ltd. Japonya) yerleĢtirilmiĢtir. 

Dikimden 60 gün sonra, bitkilerin generatif 

döneme geçmelerini teĢvik etmek için büyütme 

kabininin koĢulları 20
o
C gündüz / 11

o
C gece 

sıcaklığı ve 16 saat ıĢıklanma olacak Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. Nem ise %65 oransal nemde 

sabit tutulmuĢtur. Ġklim dolabının sıcaklık 

değerleri ayrıca minimum-maksimum 

termometre ile kontrol edilmiĢtir. Bitkiler düzenli 

olarak sulanmıĢ ve bitkiler 2-3 yaprak 

aĢamasındayken Actagro Seven (7:7:7) (Actagro 

LLC, Biola, CA, ABD) ticari gübresi verilmiĢtir.  

Sarımsak genotiplerine ait diĢlerin ilk sürme 

zamanları ile dikimden 45 ve 90 gün sonra bitki 

baĢına yaprak sayısı (adet/bitki) ve yalancı gövde 

boyu (cm) ölçülmüĢtür. Dikimden 120 gün sonra 

çiçeklenme, baĢ, diĢ ve kök geliĢimi ile ilgili 

ölçümler ise kökleri ile birlikte sökülen bitkilerde 

baĢı saran ve yalancı gövdeyi oluĢturan yaprak 

kınlarının tek tek uzaklaĢtırılması ile yapılmıĢtır.  

4
o
C ve 20

o
C‟de depolanan diĢlerden geliĢen 

bitkilerin yetiĢtirildiği iklim kontrollü büyütme 

kabinindeki deneme, tesadüf parselleri deneme 

desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 

yürütülmüĢtür. Elde edilen bulgular SPSS 

Statistics 17.0 paket programı ile analiz 

edilmiĢtir. Ortalamalar arasındaki farklılıklar 

Duncan testi ile 0.05 önem seviyesinde ortaya 

konulmuĢtur. 

 

 

BULGULAR 

 

Depolama Sıcaklığının Bitki Gelişimi 

Üzerine Etkisi 

 

Yapılan gözlemlere göre, sarımsak diĢleri 

saksılara dikildikten sonra, 4
o
C‟de depolanan 

sarımsak diĢlerinin 20
o
C‟de depolanan sarımsak 

diĢlerine göre 4-26 gün daha önce sürdüğü tespit 

edilmiĢtir (Çizelge 1, ġekil 1). G2 genotipinde 

soğukta depolanmıĢ diĢler, 20
o
C‟de depolanan 

diĢlere göre 4 gün önce, G3 genotipinde ise, 26 

gün önce sürmüĢtür. Soğukta depolanan 4 

sarımsak genotipinden G1 ve G4 genotipleri 

dikimden 7 gün, G3 genotipi ise 13 gün sonra 

toprak yüzeyine çıkmıĢtır. Yapılan gözlemlere 

göre, 4
o
C‟de depolanan sarımsak genotiplerinin 

dikim sonrası geliĢimi 20
o
C‟dekilere göre çok 

daha hızlı ve sağlıklı olmuĢtur. 20
o
C‟de 

depolanan sarımsak genotiplerinde yapraklarda 

virüs belirtilerine benzeyen, düzgün olmayan ve 

açık yeĢil renkli lekeler görülürken soğukta 
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depolananlardaki yapaklarda bu tip belirtilere 

rastlanmamıĢtır (ġekil 2).  

Dikimden 120 gün sonra yapılan ölçüm 

sonuçları Çizelge 2‟de verilmiĢtir. Çizelgeye göre 

G1 ve G2 genotiplerinde soğukta depolanan 

sarımsaklarda yaprak kınlarının arasında çiçek 

sapı ve çiçek sürgünü geliĢimi gözlenirken diğer 

uygulamada çiçek sürgünü geliĢimi 

görülmemiĢtir. Ayrıca tüm genotiplerde soğukta 

depolananlarda diĢ ve baĢ oluĢumunun baĢladığı, 

kök geliĢiminin daha iyi olduğu belirlenmiĢtir. 

(ġekil 3). 

 

 

Çizelge 1. Sarımsak diĢlerinin dikim ve sürme tarihleri. 

Table 1. Planting and sprouting dates of garlic cloves. 

 

Genotip 

Genotype 

DiĢlerin dikim tarihi 

Planting dates of cloves 

DiĢlerin sürme tarihi  

Sprouting dates of cloves 

4oC 20oC 

G1  23.11.2009 30.11.2009 07.12.2009 

G2  23.11.2009 02.12.2009 06.12.2009 

G3  23.11.2009 06.12.2009 01.01.2010 

G4  23.11.2009 30.11.2009 05.12.2009 

 

Çizelge 2. Dikimden 120 gün sonra farklı sıcaklıkta depolanan sarımsak genotiplerine ait 

genotiplerinin bitkisel özellikleri. 

Table 2. Plant growth of G1, G2, G3 and G4 garlic genotypes for both temperatures applications after 

120 days of planting. 

 

 
Dikimden 120 gün sonra 

120 days after planting 

 G1 4oC G1 20oC G2 4oC G2 20oC G3 4oC G3 20oC G4 4oC G4 20oC 

Yaprak aĢaması  

Leaf stage 
8 6 10 6 10 5 8 5 

BaĢ çapı (cm) 

Bulb diameter (cm) 
2.10  0.85  1.90 0.80  1.50 0.70 2.10  1.20  

Bitki boyu (cm) 

Plant height (cm) 
16.50  7.50  16.00 7.50 11.00 4.50 13.00 8.00 

Çiçek sapı boyu (cm) 

Stalk height (cm) 
1.50 - 1.50 - - - - - 

Çiçek sürgünü çapı (mm)  

Spathe diameter (mm) 
3.00 Yok 2.00 Yok - - - - 

Çiçek sürgünü boyu (cm) 

Spathe length (cm) 
1.20 - 2.50 - - - - - 

DiĢ oluĢumu  

Clove formation 
Var - Var - Var - Var - 

Var: Present  Yok: Absent 

 

Yaprak Sayısı 

 

Tüm genotiplerde soğukta depolandıktan 

sonra dikilen sarımsaklarda yaprak sayısının 45 

ve 90 gün sonra belirlenen ölçüm sonuçlarına 

göre soğukta depolananlarda 20
o
C‟de 

depolananlara göre en az bir adet daha fazla 

olduğu bulunmuĢtur. Örneğin G4 genotipinde 

4
o
C‟de depolanan diĢlerden elde edilen bitkilerde 

ortalama yaprak sayısı 3.89 adet/bitki iken 

20
o
C‟de depolananlarda 2.56 adet/bitki olarak 

bulunmuĢtur. Dikimden 90 gün sonraki 

ölçümlerde de benzer Ģekilde yaprak sayısı 

soğukta depolananlarda 5.83 adet/bitki iken 

20
o
C‟de depolananlarda 4.17 adet/bitki olarak 

tespit edilmiĢtir (Çizelge 3).  

Yaprak sayısı genotipler arasında da farklılık 

göstermiĢtir (ġekil 4, Çizelge 3). En fazla yaprak 

sayısı G1 genotipinde (4
o
C‟de 4.44 adet/bitki ve 

20
o
C‟de 3.22 adet/bitki), en az ise G3 

genotipinde (4
o
C‟de 2.78 adet/bitki ve 20

o
C‟de 

1.11 adet/bitki) belirlenmiĢtir. 
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ġekil 1. Dikimden 38 gün sonra 20

o
C'de depolanan G3 genotipinin diĢleri yeni sürmeye baĢlamıĢken, 

4
o
C‟de depolanan diĢlerden elde edilen bitkiler iki yaprak aĢamasına gelmiĢtir. 

Figure 1. 38 days after planting, while the cloves of G3 genotype that were stored at 20
o
C were just 

beginning to sprout, the cloves that were stored at 4
o
C were at two leaves stage.  

 

 
ġekil 2. G1 genotipinin 4

o
C ve 20

o
C'de depolanan diĢlerinden geliĢen bitkiler. 

Figure 2. Plants of the G1 genotype developed from the cloves that were stored at 4
o
C and 20

o
C. 

 

 
ġekil 3. G1 genotipinin 4

o
C ve 20

o
C‟de depolanan diĢlerinden geliĢen bitkiler arasında baĢ, diĢ ve kök 

geliĢimi yönünden farklılıklar. 

Figure 3. Differenses between the plants of the G1 genotype developed from the cloves that were 

stored 4
o
C ve 20

o
C. 
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ġekil 4. Sarımsak genotiplerinin 4

o
C ve 20

o
C‟de depolanan diĢlerinden geliĢen bitkilerde dikimden 45 

gün ve 90 gün sonra yaprak sayılarının karĢılaĢtırılması. 

Figure 4. Comparisons of the leaf numbers of the plants of the garlic genotypes developed from the 

cloves stored at 4
o
C and 20

o
C after 45 days and 90 days of planting. 

 

 

Yalancı Gövde Uzunluğu  

 

DüĢük sıcaklıkta depolama dikimden sonra 

yalancı gövde uzunluğunu artırmıĢtır. Bütün 

genotiplerin 4
o
C‟de depolanan diĢlerinden 

geliĢen bitkilerinin yalancı gövde uzunluğu, 

20
o
C‟de depolanan diĢlerinden geliĢen 

bitkilerinin yalancı gövde uzunluğundan daha 

fazla olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 5). Yalancı 

gövde uzunluğu yönünden uygulamalar 

arasındaki farkın dikimden 90 gün sonra yapılan 

ölçümlerde daha da arttığı saptanmıĢtır. (ġekil 5, 

Çizelge 3). Örneğin G4 genotipinde dikimden 45 

gün sonra yapılan ölçümde 4
o
C‟de depolanan 

diĢlerden geliĢen bitkilerin ortalama yalancı 

gövde uzunluğu ile 20
o
C‟de depolanan 

diĢlerinden geliĢen bitkilerinin ortalama yalancı 

gövde uzunluğu arasındaki fark 3.45 cm (4.56-

1.11) iken, bu farkın dikimden 90 gün sonra 

yapılan ölçümde 6.77 cm‟ye (9.08-2.31) çıktığı 

tespit edilmiĢtir (Çizelge 3). 

Yalancı gövde uzunluğu genotipler arasında 

da farklılıklar göstermiĢtir. G1 no‟lu genotipte 

düĢük sıcaklıkta yalancı gövde boyu en yüksek 

(dikimden 45 gün sonra 6.78 cm ve dikimden 90 

gün sonra 11.11 cm) bulunmuĢtur. DüĢük 

sıcaklıkta en kısa yalancı gövde uzunluğu ise 

dikimden 45 gün sonra yapılan ölçümde G2 (3.39 

cm) ve dikimden 90 gün sonra yapılan ölçümde 

G3 no‟lu (6.66cm) genotiplerde belirlenmiĢtir 

(Çizelge 3). 

 

 

TARTIġMA 

 

Sarımsağın düĢük sıcaklıkta depolanması 

dikim sonrası çıkıĢ süresini kısaltmıĢ, bitki 

geliĢimini, yaprak sayısını ve yalancı gövde 

boyunu artırıcı etkide bulunmuĢtur.  

Buna ek olarak dikimden 45 ve 90 gün sonra 

yapılan ölçümler 4
o
C‟de depolanan diĢlerden 

geliĢen bitkiler ve 20
o
C‟de depolanan diĢlerden 

geliĢen bitkiler arasındaki farkın yalancı gövde 

uzunluğu bakımından açıldığını göstermektedir. 

Bu sonuçlar diĢler sürdükten sonra da diĢlerin 

dikim öncesi farklı sıcaklıklarda depolanmasının 

etkisinin bitki düzeyinde de devam ettiğini 

göstermektedir. 
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Çizelge 3. Dikimden 45 ve 90 gün sonra bitki özelliklerine ait ölçüm sonuçları 

Table 3. Plant growth measurements after 45 and 90 days of planting.  

 

Genotip 

Genotype 

Yaprak sayısı (adet / bitki) 

Leaf numbers per plant 

Yalancı gövde uzunluğu (cm) 

Pseudostem length (cm) 

Dikimden 45 gün sonra 

45 days after planting 

Dikimden 90 gün sonra 

90 days after planting 

Dikimden 45 gün sonra 

45 days after planting 

Dikimden 90 gün sonra 

90 days after planting 

4oC 20oC 4oC 20oC 4oC 20oC 4oC 20oC 

G1 4.44 a 3.22 a 7.11 a 5.78 a 6.78 a 2.91 a 11.11 a 4.06 a 

G2 3.33 c 2.33 b 5.89 b 4.61 b 3.39 c 1.66 b 7.55 c 2.56 b 

G3 2.78 d 1.11 c 4.33 c 3.00 d 3.50 c 1.00 c 6.66 d 2.56 b 

G4 3.89 b 2.56 b 5.83 b 4.17 c 4.56 b 1.11 c 9.08 b 2.31 b 
Z 

Her sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar %5 önem düzeyinde farklıdır. 
Z
Means shown with different letters in the each column are significant at 5%. 

 

 
ġekil 5. Sarımsak genotiplerinin 4

o
C ve 20

o
C‟de depolanan diĢlerinden geliĢen bitkilerde dikimden 45 

gün ve 90 gün sonra yalancı gövde uzunluklarının karĢılaĢtırılması.  

Figure 5. Comparisons of the pseudostem lengths of the plants of the garlic genotypes developed from 

the cloves stored at 4
o
C and 20

o
C after 45 days and 90 days of planting 

 

 

Shemesh ve ark. (22) tek bir ana ebeveynden 

elde edilen tohumların çimlendirilmesiyle oluĢan 

sarımsak populasyonu içindeki olgunlaĢmıĢ 

baĢları, dikim öncesi 4
o
C ve 20

o
C‟de depolayarak 

depolama sıcaklığının sarımsakta tohumdan elde 

edilen ilk generasyon bitkilerine olan etkisini 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırıcılar, yaptıkları 

çalıĢmada 4
o
C‟de depolanan diĢlerden geliĢen 

bitkilerin 20
o
C‟de depolanan diĢlerden geliĢen 

bitkilerden daha erken diĢ oluĢturmaya 

baĢladıklarını belirtmiĢlerdir. Pyo ve ark. (18) 

tarafından gerçekleĢtirilen baĢka bir çalıĢmada ise 

4
o
C sıcaklıkta 25 ve 50 gün süre ile depolamanın 

ve farklı sürelerde ve Ģiddette yapılan 

ıĢıklandırma ile gece periyodunu kesintiye 

uğratmanın iki farklı sarımsak genotipine olan 

etkilerine bakmıĢlar ve düĢük sıcaklıkta 

depolama süresi ve gece ıĢıklandırma süresi 

artıkça baĢ oluĢumun hızlandığını bildirmiĢlerdir. 

Bizim yaptığımız çalıĢmada da 4
o
C‟de depolanan 
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diĢlerden geliĢen bitkiler 20
o
C‟de depolanan 

diĢlerden geliĢen bitkilerden daha önce diĢ 

oluĢturmaya baĢladığı gözlemlenmiĢtir. Örneğin 

G1 genotipinin 4
o
C‟de depolanan diĢlerinden 

geliĢen bitkilerde dikimden 120 gün sonra sekiz 

yaprak aĢamasında diĢ oluĢumu 

gözlemlenmiĢken aynı genotipin 20
o
C‟de 

depolanan diĢlerinden geliĢen bitkilerde diĢ 

oluĢumu belirlenememiĢtir.  

Yaptığımız çalıĢmadan elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde, bütün genotiplerde 4
o
C‟de 

depolanan diĢlerin 20
o
C‟de depolanan diĢlerden 

daha önce sürdüğü saptanmıĢtır. Bu bulgu 

diĢlerin dikim öncesi 4
o
C‟de depolanmasının 

sürmeyi hızlandırdığını göstermektedir. Pyo ve 

ark. (18) ise düĢük sıcaklıkta depolamanın sadece 

„Seoshin‟ sarımsak çeĢidinde sürmeyi 

hızlandırdığını fakat „Namhae‟ sarımsak çeĢidine 

ise bir etkisinin olmadığını bildirmiĢlerdir. Diğer 

taraftan Shemesh ve ark. (22) sarımsak diĢlerinin 

dikim öncesi düĢük sıcaklıkta depolanmasının 

sarımsak populasyonundaki genotiplerinin dikim 

sonrası sürmelerini etkilemediğini rapor 

etmiĢlerdir. Ancak Shemesh ve ark. (22), 

büyümekte olan bitkilerin vejetatif aĢamadan 

generatif aĢamaya geçiĢlerinin dikim öncesi 

depolama sıcaklıklarından etkilendiğini ifade 

etmiĢlerdir. Yaptığımız bu çalıĢmada da generatif 

faza geçiĢin 4
o
C‟de depolanan diĢlerden geliĢen 

bitkilerde 20
o
C‟de depolanan diĢlerden geliĢen 

bitkilerden daha erken olduğu saptanmıĢtır. 

Çiçeklenen G1 ve G2 genotiplerinde görülebilir 

çiçek sapı 8-10 yaprak aĢamasında 

gözlemlenmiĢtir. Benzer olarak Kamenetsky ve 

Rabinowitch (15) 4
o
C‟de depolanan diĢlerden 

geliĢen bitkilerin ortalama 7-9 yaprak aĢamasında 

iken görülebilir çiçek sapı oluĢturduğunu ancak 

20
o
C‟de depolanan diĢlerden geliĢen bitkilerde 

bunun 11-14 yaprak aĢamasına kadar uzadığını 

rapor etmiĢlerdir. Shemesh ve ark. (22)‟da 

4
o
C‟de sekiz hafta depolanan diĢlerden geliĢen 

bitkilerin 20
o
C‟de depolanan diĢlerden geliĢen 

bitkilerden daha erken çiçek sapı oluĢturduğunu 

gözlemlemiĢlerdir. Takagi (22) ve Kamenetsky 

ve Rabinowitch (14), diĢlerin dikim öncesi düĢük 

sıcaklıkta depolanmasının (-2
o
C‟den 9

o
C‟ye) ve 

dikim sonrası bitkilerin 17-23
o
C gündüz ve 9-

15
o
C gece sıcaklık rejiminde büyütülmesinin 

erken çiçek sapı oluĢumunu ve uzamasını teĢvik 

ettiğini bildirmiĢlerdir.  

Dikim öncesi, sarımsak diĢlerinin düĢük 

sıcaklıkta depolanması yalancı gövde 

uzunluğunun üzerine etkili olduğu belirlenmiĢtir. 

Yaptığımız çalıĢmada 4
o
C‟de depolanan 

diĢlerden geliĢen bitkiler 20
o
C‟de depolanan 

diĢlerden geliĢen bitkilerden daha uzun yalancı 

gövdeye sahip olduğu saptanmıĢtır (bkz. ġekil 5, 

Çizelge 3). Benzer sonuç Pyo ve ark. (18) ve 

Kamenetsky ve ark. (16) tarafından da rapor 

edilmiĢtir. AraĢtırıcılar düĢük sıcaklıkta 

depolamanın bitki boyunu artırdığını 

belirtmiĢlerdir. 

Bu çalıĢmada ve önceki çalıĢmalardan elde 

edilen bulgular düĢük sıcaklığın sarımsak 

baĢlarında bazı biyokimyasal değiĢimlere neden 

olarak dikimden sonra bitkilerde hızlı bir geliĢim 

ve erken baĢ oluĢumunu sağladığını 

göstermektedir. Nitekim düĢük sıcaklığın 

sarımsak baĢlarında sitokinin ve gibberellik asit 

sentezini artırarak hormonsal dengenin 

değiĢmesine neden olduğu ve böylece dikimden 

sonraki bitki geliĢimini teĢvik ettiği belirtilmiĢtir 

(19). Sarımsakta diĢlerin sürmesi için ve 

bitkilerin ilk geliĢme evrelerinde gerekli olan 

enerji üretiminde kullanılan diĢlerde bulunan 

depo besin maddelerinin tüketilmesi ile 

sağlanmaktadır. Bu çalıĢmada G1 genotipinin 2-3 

yaprak aĢamasında sökülen bitkilerinde 4
o
C‟de 

depolananda sürdüğü diĢin depo besin maddesini 

tamamen kullandığı buna karĢılık 20
o
C‟de 

depolanan diĢlerden süren bitkinin depo besin 

maddesini ise çok az tükettiği gözlemlenmiĢtir. 

Bu sonuç sarımsakta düĢük sıcaklığın sarımsakta 

karbonhidrat katabolizmasında görev alan 

enzimlerin aktivitesini artırarak bitkinin sürme ve 

ilk geliĢim aĢamasında gerekli olan enerjiyi depo 

besin maddelerinden almasını sağladığına iĢaret 

etmektedir. Buna karĢılık soğuklama ihtiyacı 

karĢılanmayan bitkilerde karbonhidrat 

katabolizmasının yavaĢ olduğuna iĢaret 

etmektedir. Ancak sarımsakta soğuklama 

mekanizması ile ilgili yapılan çalıĢmalarda 

hormonsal seviyelerdeki belirlenen artıĢların 

sarımsakta karbonhidrat katabolizması ile iliĢkisi 

bu güne kadar araĢtırılmamıĢtır. Bundan sonraki 

çalıĢmalarda bu konun daha detaylı olarak 

araĢtırılması sarımsakta soğuklama 

mekanizmasının daha iyi anlaĢılmasına katkıda 

bulunabilir. 

Sonuç olarak, 4
o
C ve 20

o
C‟de depolanan 

diĢlerden geliĢen bitkiler arasında geliĢme 
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yönünden farklılıklar görülmüĢtür. 4
o
C‟de 

depolanan diĢlerden geliĢen bitkiler 20
o
C‟de 

depolanan diĢlerden geliĢen bitkilere göre çok 

daha sağlıklı ve hızlı bir geliĢim göstererek daha 

erken baĢ oluĢturmaya ve çiçeklenmeye 

baĢlamıĢlardır. Ayrıca depolama sıcaklığının 

sarımsak genotipleri arasında bitki geliĢimi 

üzerine etkisinin farklı düzeylerde olduğu 

görülmüĢtür. Bu çalıĢma ile gen bankasından elde 

edilen bu dört sarımsak genotipi depolama 

sıcaklığına tepkileri yönünden karakterize 

edilmiĢtir. Bu çalıĢmadan elde edilen sonuçlar, 

tohumluk olarak kullanılacak sarımsak baĢlarının 

dikim öncesi düĢük sıcaklığa sahip depolarda 

saklanmasının dikimden sonra bitki geliĢimini 

artırarak verime olumlu yönde etki edeceğini ve 

sarımsak ıslahı ve tohum üretimi için gerekli olan 

tam çiçeklenmenin sağlanabileceğini 

göstermektedir. 
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ÖZET 

 

Son yıllarda sorunlu alanlarda toprak stabilizasyonu ve bitkilendirme çalıĢmalarında 

özellikli bitki materyallerine ihtiyaç duyulmaya baĢlanmıĢtır. Ülkemiz ihtiyaç duyulan bu 

bitki materyali açısından çok zengindir. Doğal bitki materyalimizin özelliklerinin ve 

üretim yöntemlerinin tanımlanması ve üretime alınması zorunluluk haline gelmiĢtir. 

Bu çalıĢma ile ülkemiz florasında doğal olarak yetiĢen ve potansiyel süs bitkisi 

özelliliği yüksek olan sarızeybek çalısının (Chamaecytisus hirsutus (L.) Link) iki farklı 

sıcaklık derecesinde tohum çimlenme oranlarının saptanması, farklı amaçlı kullanımlar 

için, doğal koĢullarda ve deneme alanında süs bitkisi özelliklerinin, kültür koĢullarında 

bitki geliĢme performanslarının ve iki yıllık fidan geliĢim performanslarının saptanması 

amaçlanmıĢtır. 

Tetrazolium çözeltisinde yapılan canlılık testlerinde, tohum canlılık oranı %91.5 

bulunmuĢtur. 10°C ve 20°C sıcaklıklarda petrilerde kontrollü koĢullarda çimlenme 

yüzdeleri, 60 gün sonunda 10°C’de %5.67 ve 20°C’de %30.50 olarak belirlenmiĢtir. 

Sarızeybek çalısı doğal ortamlarında 190 cm boy ve 136 cm taç geniĢliğine 

ulaĢabilmektedir. 1-11 adedi çiçekli, 3-39 cm çiçek baĢağı olan, 5-120 cm uzunluğunda, 1-

35 adet yıllık sürgün oluĢturmaktadır.  

Deneme alanında bitkiler 2 yılın sonunda bitki baĢına ortalama; 28.44 mm gövde 

çapına, 72.07 cm kök uzunluğuna, 87.53 cm kök çapı geniĢliğine, 412.87 g yaĢ kök 

ağırlığına, 158.93 cm ana dal uzunluğuna, 459.67 adet toplam dal sayısına, 11789.80 cm 

bitki baĢına toplam dal uzunluğuna, 26.36 cm ortalama tek dal uzunluğuna, 593.60 g yaĢ 

taç ağırlığına ulaĢmıĢlardır. 

Sarızeybek çalısının fidan yetiĢtiriciliğinde killi tınlı, tuzlu, hafif asit, kireçsiz, organik 

maddesi iyi, alınabilir fosforu yeterli, değiĢebilir potasyumu düĢük olan harç 

karıĢımlarında en iyi ve hızlı geliĢim sağlanmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Süs bitkileri, Chamaecytisus hirsutus, çimlenme, süs bitkisi özellikleri, 

bitki geliĢim performansı, fidan geliĢimi 
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SUMMARY 

 

DETERMINATION OF GROWING PERFORMANCE AND PROPERTIES 

ORNAMENTAL PLANT OF HAIRY BROOM (Chamaecytisus hirsutus (L.) Link.) 

 

In recent years, the necessity to use of some special plants for soil stabilization and 

planting in problematic areas were started. Turkey has rich sources of these plants. It is 

necessary to determinate propagation and cultivation methods of these natural plants. 

The aim of this study is determine the properties of the different usage purposes in 

natural and research area as ornamental plants, to obtain the seed germination rate in 

different to temperature degree, plant growing performance in cultural conditions, 

establish the seedling growing performance in different growing media end of the two 

years of heary broom (Chamaecytisus hirsutus (L.) Link.) which is naturally grown in the 

flora of Turkey and have got high ornamental plant fetures potentially. 

The viability of C. hirsutus (L.) Link seeds was obtain as 91.5%with tetrazolium 

viability test. The germination percentage in petri dishes under controlled conditions, at 

the 10°C and 20°C and end of 60 days at 10°C was 5.67%and 30.50%at 20°C, 

respectively. Heary broom bush can be reached to 190 cm height and 136 cm habitus 

width in natural environments. It can create 1-35 total annual shoots which is 5-120 cm 

long, has got 3-39 cm flower spikes and has got Number of 1-11 flowers every spake. 

Plants in the field trial at the end of 2 years per plant reached average: 28.44 mm stem 

diameter, 72.07 cm root length, 87.53 cm root diameter width, 412.87 g root suppy weight 

158.93 cm length of the main branch, 459.67 total number of branches, 11789.80 cm total 

branch length of per plant, 26.36 cm average length of single branch and 593.60 g habitus 

suppy weight. 

Heary broom plants cultivation of seedlings provides well and rapid development in 

soil mixtures that properties clay-loam, salty, slightly acid, lime free, well organic 

material, available phosphorus be sufficient, low chamgeable potassium.  

 

Keywords: Ornamental plants, Chamaecytisus hirsutus, germination, ornamental plant 

facilities, plant growing performance, sapling development. 

 

 

GĠRĠġ 

 

Son yıllarda kentsel çalıĢmaların dıĢında 

kırsal kesimlerdeki bitkilendirme çalıĢmaları, 

bitki yaĢamasının zor olduğu kumulların, kurak 

bölgelerin, yoğun zehirli gazların olduğu bölgeler 

ve tuzlu alkali toprakların bitkilendirilmesi 

çalıĢmalarında özellikli bitki materyallerine 

ihtiyaç duyulmaya baĢlanmıĢtır (21, 28). 

Ülkemiz gibi bitki genetik kaynakları 

bakımından zengin ülkeler için çözüm yolu, 

doğal kaynaklardan yeterince yararlanmak, bu 

kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımını 

sağlamaktır (11). 

Doğal bitkiler yaĢadıkları bölgede uzun 

zaman içerisinde o bölgeye özgü biotik ve 

abiyotik koĢullara göre evrimleĢerek, 

bulundukları koĢullara mükemmel bir Ģekilde 

adapte olmalarını sağlayan sistemlere sahiptirler. 

Peyzaj planlama çalıĢmalarında 

kullanıldıklarında; doğal çevreye ve çevredeki 

bitki örtüsüne uyumları ile sağlıklı bir ekosistem 

oluĢtururlar. Ayrıca doğal bitkilerin kullanımı; 

daha az su, pestisit ve kimyasal gübre istekleri, 

düĢük tesis ve bakım masrafları, bitki 

dayanıklılığının fazla olması ve daha az iĢçilik 

gereksinimleri ile daha ekonomik 

bitkilendirmelere imkan sağlamaktadırlar (19, 22, 

25). 

Tüm dünyada süs bitkileri yetiĢtiriciliğinde 

çeĢit geliĢtirme dıĢında Ģimdiye kadar üretime 

alınmamıĢ yeni cins ve türlerin saptanıp 

tanıtılması önem kazanmıĢtır. Ülkemiz gibi 

subtropik koĢullara sahip iklimler için özellikle 

dıĢ mekân bitkileri geliĢtirilmesinde, aynı 

özellikteki floradan yararlanma zorunlu hale 

gelmiĢtir (18). 

Bitkilendirme çalıĢmalarında, bölgenin doğal 

bitki örtüsünden faydalanmak, yapılan çalıĢmayı 

estetik ve fonksiyonel bakımdan etkili kılacağı 

gibi bölgenin yakın çevresiyle bütünleĢmesini de 

sağlayacaktır (23). Ayrıca doğal bitki örtüsündeki 



 

13 
K. ERKEN, M. E. ÖZZAMBAK / BAHÇE 42 (1-2): 11-26 (2013) 

ilginç bitkileri kültüre alınması planlamalardaki 

bitkisel materyal çeĢitliliğinin artırılması ve 

maliyetlerin düĢürülmesi açısından da katkı 

sağlayacaktır (4, 19, 25, 26). 

Günümüzün kaçınılmaz bir gerçeği olan ve 

etkilerini çok hızlı bir Ģekilde hissetmeye 

baĢladığımız küresel ısınmanın birçok 

coğrafyadaki önemli etkilerinden olan sıcaklık 

artıĢları, Akdeniz bitki örtüsünün kurağa 

dayanıklı bitkilerine olan rağbeti artıracaktır. ĠĢte 

bu nedenlerden dolayı, Akdeniz bitkilerinin 

kullanımı, bunların üretimi ve kültüre alınması 

çalıĢmaları öncelik verilmesi gereken 

konulardandır (1). 

Süs bitkisi olarak ticarete konu olacak 

bitkilerde ilk çalıĢmalar, bitkinin vejetatif 

geliĢimiyle ilgili verilerin toplanması ve üretim 

çalıĢmalarıdır. Doğal türlerin kültüre alınması 

çalıĢmalarına öncelikle çoğaltma yöntemlerinin 

belirlenmesi çalıĢmaları ile baĢlanmalıdır (9, 14).  

Bu çalıĢma ile; doğal türlerin sürdürülebilir 

kullanımının sağlanması, bitkilendirme 

çalıĢmalarında çalıĢma alanına adaptasyonu 

kolay olan yöreye uyumlu doğal bitkilerin 

kullanımı, doğal kaynaklarımızın ekonomik 

değerlere dönüĢtürülmesi ve süs bitkilerinde 

çeĢitliliğin artırılması prensipleri doğrultusunda, 

ülkemiz florasında doğal olarak bulunan 

Sarızeybek Çalısı (Chamaecytisus hirsutus (L.) 

Link) türünün farklı sıcaklık derecelerinde 

çimlenme kabiliyeti, doğal ve kültür koĢullarında 

süs bitkisi özelliklerinin belirlenmesi, farklı harç 

ortamlarında geliĢme durumları ile bir ve iki 

yıllık fidan geliĢim performanslarının saptanması 

hedeflenmiĢtir. Böylece süs bitkileri sektöründe; 

ülkemiz doğal kaynaklarından elde edilmiĢ, 

üretim materyali temini ucuz ve kolay, ülkemiz 

koĢullarına doğal olarak adapte olmuĢ çalı formlu 

bir süs bitkisinin kullanımının artırılmasına katkı 

sağlanmıĢ olacaktır.  

 

 

MATERYAL VE METOT 

 

Materyal 

 

Bu çalıĢmanın materyalini; Ege, Akdeniz, 

Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri floralarında 

100-2000 m rakımlarda doğal olarak bulunan, 

Leguminosae (Fabaceae) familyasına ait 

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link türü 

oluĢturmuĢtur. Süpürgelik, Sert Tüylü 

Süpürgelik, Altın Çalısı, KömüĢ Üçgülü, gibi 

Türkçe isimlerle anılmaktadır. 20-100 cm 

yüksekliğinde, çalı formlu, sarı çiçekli, çok yıllık, 

odunsu bir bitkidir. Sarı-turuncu renkteki çiçekler 

yapraklı dalların uç kısımlarında yoğunlaĢmıĢ 

baĢak Ģeklindedir. Nisan-Haziran arasında çiçek 

açar (5, 6, 15, 16, 17, 20, 24) (ġekil 1). 

ÇalıĢmada doğal bitki ölçümleri, Yalova ve 

Bursa illerindeki doğal popülasyonlarda 

yapılmıĢtır. Kültür ortamındaki çalıĢmalar ise 

buralardan temin edilen tohumlardan üretilen 

bitkiler üzerinde, Atatürk Bahçe Kültürleri 

Merkez AraĢtırma Enstitüsünde yürütülmüĢtür. 

ÇalıĢmaların yürütüldüğü ortamların özellikleri 

Çizelge 1 ve Çizelge 2‟de verilmiĢtir. 

 

Metot  

 

Tohum Canlılık Testleri 

 

Denemelerde kullanılan tohumlar Temmuz-

Ağustos aylarında Yalova Bursa illerindeki doğal 

populasyonlardan temmuz ayında toplanmıĢ ve 

Ģubat ayına kadar sıcaklık, nem ve ıĢık kontrolü 

olmayan serin iyi havalanan tohum odasında 

muhafaza edilmiĢtir. Canlılık oranlarının tespit 

edilmesi amacıyla Ģubat ayında türlerin 

tohumlarında canlılık testleri yapılmıĢtır. Testler 

herbir tekerrürde 50 tohum olacak Ģekilde, 4 

tekerrürlü olarak yapılmıĢtır. 24 saat oda 

sıcaklığında suda bekletilen tohumlar, sudan 

çıkarılarak 1/3 ü kesildikten sonra %1‟lik 

tetrazolyum (2,3,5 Triphenyl tetrazolium 

cholorid) çözeltisinde 30
o
C‟de 24 saat 

bekletilmiĢlerdir. Bu iĢlemlerden sonra tohumlar 

kabukları soyularak boyanma oranlarına göre 

canlı (tamamen boyanmıĢ), yarı canlı/Ģüpheli 

(tohumda renklenme çok az ya da tohumun bir 

kısmında boyanmayan kısımlar kalmıĢ) ve cansız 

(renklenme olmamıĢ) olarak sınıflandırılmıĢlardır 

(2, 10, 12). Değerler ortalamalar üzerinden yüzde 

olarak verilmiĢtir. 

 

Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme Testleri 

 

Ġklim dolabında, petri kaplarında, kurutma 

kâğıdı arasında, 4 tekerrürlü ve her bir tekerrürde 

100 adet tohum olacak Ģekilde yapılmıĢtır. 

Sonuçlar ortalamalar üzerinden yüzde olarak 

verilmiĢtir. Tohumlar 30 dakika %0.3‟lük Maxim 
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xl çözeltisinde bekletilerek hastalık etmenlerinin 

eleminasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. Petriler 

kapatıldıktan sonra streç filmle sarılmıĢtır. 

Tohumların düĢük ve yüksek sıcaklıklardaki 

çimlenme durumlarının gözlemlenebilmesi için 

aynı testler 10
o
C ve 20

o
C‟lerde 12/12 ıĢık 

rejiminde gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇıkıĢ testlerinde 2 

mm kökcük kabuk dıĢına çıktığında tohum 

çimlenmiĢ kabul edilmiĢtir (2, 10, 12). 

 

 

  

  

ġekil 1. Sarızeybek çalısı (Chamaecytisus hirsutus (L.) Link) bitkisinin doğal ortamında bir görüntüsü  

Figure 1. Hairy broom (Chamaecytisus hirsutus (L.) Link) plant’s view to the natural environment 

 

 

Süs Bitkisi Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

Doğal ortamlarındaki süs bitkisi özelliklerinin 

belirlenmesi 

 

Bitkilerin doğal ortamlarında geliĢim 

durumlarının tespitinde, Yalova ve Bursa 

illerinde tespit edilen doğal populasyonlardan 

veriler alınmıĢtır. Veri alınan populasyonlar 

geneli temsil etmesi için farklı yöney, açık alan, 

orman açıklıkları, yol kenarı gibi farklı 

özelliklerdeki alanlardan seçilmiĢtir. Ölçümlerde; 

taç ebatları (cm), sürgün sayıları (adet) ve 

uzunlukları (cm), çiçek baĢağı sayıları (adet) ve 

uzunlukları (cm), baĢaktaki çiçek sayısı (adet), 

yapraklanma ve çiçeklenme zamanları (tarih), 

çiçek Ģekli, tohum olgunlaĢtırma ve dağılma 

zamanları (tarih), 1000 tane ağırlıkları (g) ve 1 

gramdaki tohum sayısı (adet) verileri alınmıĢtır. 

Bitki ebatları ile ilgili ölçümler bitkilerin 

çiçeklenme zamanı olan nisan ayında yapılmıĢtır. 

 

Kültür ortamlarındaki süs bitkisi özelliklerinin 

belirlenmesi 

 

Doğal populasyonlardan toplanan 

tohumlardan çoğaltılan bitkiler ile hem kültür 

ortamlarındaki süs bitkisi özelliklerinin hemde 

bitkilerin aynı toprak karıĢımında bir ve iki yıllık 

geliĢim performanslarının belirlenmesi amaçlı 

denemeler kurulmuĢtur. Denemeler her 

tekerrürde 10 bitki olacak Ģekilde 3 tekerrürlü 
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olarak tesadüf blokları deneme desenine göre 

kurulmuĢtur(1). 

Bitkiler; 1+1+1+1 oranlarında, bahçe toprağı 

+ ticari toprak + dere mili + organik gübreden 

oluĢan karıĢımla doldurulmuĢ, 30 x 30 cm‟lik 

(18.5 litrelik) saksılara dikilmiĢtir. Kullanılan 

karıĢımın analiz sonuçları Çizelge 1.‟de 

verilmiĢtir. Denemeler açık alanda 

yürütülmüĢtür. Yılda bir sefer 1gr/bitki/yıl saf 

azot, fosfor ve potasyum gübrelemesi yapılmıĢtır. 

Bitkilerin geliĢmesine ve formuna müdahale 

edilmemiĢ doğal formlarında büyümüĢlerdir. 

Denemenin ikinci yılında kültür 

ortamlarındaki süs bitkisi özellikleri ile ilgili; 

bitkinin ilk çiçek açma tarihi, son çiçeğin öldüğü 

tarih, çiçek baĢağı sayısı (adet), çiçek baĢağı 

uzunluğu (cm), baĢaktaki çiçek sayısı (adet), 

deneme alanında türün çiçekli kalma süresi (gün) 

ve tek bitkinin çiçekli kalma süresi (gün) verileri 

alınmıĢtır. 

 

 

 

Bitkilerin 1 ve 2 yıllık deneme sonunda 

gelişme durumları 

 

Bu çalıĢma bitkilerin bir yıllık ve iki yıllık 

geliĢim süreleri sonucunda kök yapısının ve 

habitus özelliklerinin belirlenerek, bir yılda ve iki 

yılda ulaĢabilecekleri formlar ile erozyon 

kontrolü ve karayolları ağaçlandırmalarında 

kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla 

kurulmuĢtur. Ölçümler kültür ortamındaki süs 

bitkileri özelliklerinin belirlenmesi çalıĢmaları ile 

aynı denemeler üzerinde yürütülmüĢtür. 

Birinci yılın sonunda, tekerrürdeki 10 bitkiden 

5 tanesi sökülerek ilk yıl ölçümleri yapılmıĢ, 

ikinci yıl içerisinde kalan 5 bitki üzerinde süs 

bitkisi özellikleri gözlemlenmiĢ ve yılın sonunda 

bitkiler sökülerek, bitkinin: kök tacı geniĢliği 

(cm) ve uzunluğu (cm), kök yaĢ ağırlığı (g), 

bitkinin gövde çapı (mm), bitkilerin ana dal boyu 

(cm), bitkinin dal sayısı (adet), toplam dal 

uzunlukları (cm), bitki baĢına ortalama dal 

uzunluğu (cm) ve taç yaĢ ağırlığı (gr) ölçümleri 

yapılmıĢtır. 

 

Çizelge 1. Süs bitkisi özelliklerinin belirlenmesi denemelerinde kullanılan karıĢımın toprak özellikleri. 

Table 1. Characteristic of mixed soil that used in trials of determine the properties of ornamental 

plant. 

 

KarıĢım 

Soil mixture 

Analiz zamanı 

Analysis time 

ĠĢba 

Texture 

EC25 

(1:2.5) 

pH 

(1:2.5) 

Kireç 

Lime 

(%) 

Organik madde 

Organic 

material 

(%) 

Alınabilir fosfor 

Available 

phosphorus 

(ppm) 

DeğiĢebilir 

potasyum 

Changeable 

potassium 

(ppm) 

Dere mili + 

bahçe toprağı + 

ahır gübresi + 

ticari toprak 

Garden soil + 

commercial 

soil + 

barnyard 

manure + river 

san 

Deneme 

kurulumunda 

Beginning 

of the trial 

44 0.69 7.8 4.33 3.44 33 300 

Tın 

Loam 

Az 

Little 

Hafif 

alkali 

Slightly 

alkali 

Az 

Little 

Ġyi 

Well 

Çok yüksek 

Very high 

Yüksek 

High 

Deneme 

bitiminde 

End of the trial 

41 0.20 8.1 5.03 3.83 53 73 

Tın 

Loam 

Tuzsuz 

Salt free 

Alkali 

Alkali 

Orta 

Middle 

Ġyi 

Well 

Yüksek 

High 

Çok düĢük 

Very low 

 

Farklı Yetiştirme Ortamlarında Fidan Gelişim 

Durumlarının Belirlenmesi 

 

Üretilen fidanların büyütülüp satıĢ boyuna 

getirilmesi için hangi karıĢımlarda, ne kadar 

zamanda hangi büyüklüğe geleceklerinin tespiti 

amacıyla denemeler yürütülmüĢtür. 

Bu amaçla, çimlenen tohumlardan elde edilen 

fidelerden her tekerrürde 5 bitki olacak Ģekilde, 3 

tekerrürlü olarak, 25 x 23 cm (9 litrelik) saksılara 

dikim yapılarak denemeler kurulmuĢtur. 

Denemelerde kullanılan karıĢımların toprak 

analiz sonuçları Çizelge 2‟de verilmiĢtir. 

Denemelerde; dere mili + bahçe toprağı + 

organik gübre (1:1:1), bahçe toprağı + organik 

gübre (1:1), bahçe toprağı + ticari toprak (1:1), 

bahçe toprağı ve ticari toprak karıĢımları ve 

oranları kullanılmıĢtır. 
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Çizelge 2. Fidan yetiĢtirme ortamlarının analiz sonuçları. 

Table 2. Characteristics of saplings growing media. 

 

KarıĢım 

Soil 

mixture 

Analiz 

zamanı 

Analysis 

time 

ĠĢba 

Texture 

EC25 

(1:2.5) 

pH 

(1:2.5) 

Kireç 

Lime 

(%) 

Organik 

madde 

Organic 

material 

(%) 

Alınabilir 

fosfor 

Available 

phosphorus 

(ppm) 

DeğiĢebilir 

potasyum 

Changeable 

potassium 

(ppm) 

Bahçe 

toprağı 

Garden soil 

Deneme 

kurulumunda 

Beginning of 

the trial 

37 1.53 8.2 3.90 2.03 17 120 

Tın 

Loam 

Çok tuzlu 

Very salty 

Hafif alkali 

Slightly alkali 

Az 

Little 

Orta 

Middle 

Yeterli 

Sufficient 

DüĢük 

Low 

Deneme 

bitiminde 

End of the trial 

40 0.27 8.5 5.45 1.52 23 73 

Tın 

Loam 

Tuzsuz 

Salt free 

Alkali 

Alkali 

Orta 

Middle 

Az 

Little 

Yüksek 

High 

Çok düĢük 

Very low 

Ticari toprak 

Commercial 

soil 

Deneme 

kurulumunda 

Beginning of 

the trial 

55 3.49 5.9 0 5.55 15 120 

Killi-tınlı 

Clay-loam 

Çok tuzlu 

Very salty 

Hafif asit 

Slightly acit 

Yok 

Absent 

Ġyi 

Well 

Yeterli 

Sufficient 

DüĢük 

Low 

Deneme 

bitiminde 

End of the 

triathe trial 

58 0.35 7.8 0.42 4.47 79 80 

Killi-tınlı 

Clay-loam 

Tuzsuz 

Salt free 

Hafif alkali 

Slightly alkali 

Eseri 

Very little 

Yüksek 

High 

Yüksek 

High 

Çok düĢük 

Very low 

Bahçe 

toprağı + 

çiftlik 

gübresi 

Garden soil 

+ barnyard 

manure 

Deneme 

kurulumunda 

Beginning of 

the trial 

57 1.91 8.4 3.70 8.26 82 1125 

Killi-tınlı 

Clay-loam 

Çok tuzlu 

Very salty 

Hafif alkali 

Slightly alkali 

Az 

Little 

Yüksek 

High 

Çok yüksek 

Very high 

Çok yüksek 

Very high 

Deneme 

bitiminde 

End of the trial 

56 0.47 7.8 4.61 6.35 150 103 

Killi-tınlı 

Clay-loam 

Hafif Tuzlu 

Slightly 

salty 

Hafif alkali 

Slightly alkali 

Az 

Little 

Yüksek 

High 

Yüksek 

High 

Çok düĢük 

Very low 

Bahçe 

toprağı + 

ticari toprak 

Garden soil 

+ 

commercial 

soil 

Deneme 

kurulumunda 

Beginning of 

the trial 

50 2.33 7.9 2.05 3.59 20 120 

Tın 

Loam 

Çok tuzlu 

Very salty 

Hafif alkali 

Slightly alkali 

Az 

Little 

Ġyi 

Well 

Yeterli 

Sufficient 

DüĢük 

Low 

Deneme 

bitiminde 

End of the trial 

49 0.28 8.3 2.10 2.69 52 80 

Killi-tınlı 

Clay-loam 

Tuzsuz 

Salt free 

Alkali 

Alkali 

Az 

Little 

Orta 

Middle 

Yüksek 

High 

Çok düĢük 

Very low 

Dere mili + 

bahçe toprağı 

+ çiftlik 

gübresi 

River sand + 

garden soil + 

barnyard 

manure 

Deneme 

kurulumunda 

Beginning of 

the trial 

39 1.74 8.4 5.75 3.47 42 500 

Tın 

Loam 

Çok tuzlu 

Very salty 

Hafif alkali 

Slightly alkali 

Orta 

Middle 

Ġyi 

Well 

Çok yüksek 

Very high 

Çok yüksek 

Very high 

Deneme 

bitiminde 

End of the trial 

44 0.36 8.0 6.18 4.13 78 80 

Tın 

Loam 

Tuzsuz 

Salt free 

Alkali 

Alkali 

Orta 

Middle 

Yüksek 

High 

Yüksek 

High 

Çok düĢük 

Very low 

Dere mili + 

bahçe toprağı 

+ çiflik 

gübresi + 

ticari toprak 

Garden soil 

+ 

commercial 

soil + 

barnyard 

manure + 

river sand 

Deneme 

kurulumunda 

Beginning of 

the trial 

44 0.69 7.8 4.33 3.44 33 300 

Tın 

Loam 

Az 

Little 

Hafif alkali 

Slightly alkali 

Az 

Little 

Ġyi 

Well 

Çok yüksek 

Very high 

Yüksek 

High 

Deneme 

bitiminde 

End of the trial 

47 0.27 8.0 3.36 4.84 85 103 

Tın 

Loam 

Tuzsuz 

Salt free 

Alkali 

Alkali 

Az 

Little 

Yüksek 

High 

Yüksek 

High 

DüĢük 

Low 
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Bu denemeler ısıtmasız sera koĢullarında 

yürütülmüĢtür. Bitkilerde gübre olarak 

1gr/bitki/yıl saf azot, fosfor ve potasyum 

gübrelemesi yapılmıĢtır. Ġkinci yılın sonunda 

hangi formlara ulaĢılabildiğinin tespit 

edilebilmesi için; kök yaĢ ağırlığı (gr), fidan 

gövde çapı (kök boğazı noktasından) (mm), fidan 

ana dal boyu (cm), bitkinin dal sayısı (adet), 

toplam dal uzunlukları (cm), bitki baĢına 

ortalama dal uzunluğu (cm), taç yaĢ ağırlığı (gr) 

ölçümleri yapılmıĢtır. Böylece fidanların farklı 

yetiĢtirme ortamlarında ikinci yılın sonlarında 

hangi aĢamada satıĢa sunulabilecekleri ortaya 

konulmuĢtur. 

Analizler JUMP (The Statistical Discovery 

Software) paket istatistik programında, 

gruplandırmalar LSD (LS Means Differences 

Student‟s test) çoklu karĢılaĢtırma yöntemiyle 

%95 güven sınırında (α=0.05) yapılmıĢtır. 

 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

Tohum Canlılık Testleri 

 

Tohumların toplanmasından 7 ay sonra 

yapılan canlılık testlerinde (TTC testi) canlılık 

oranının %91.5 olduğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 

3). Cansız tohum oranı ortalama %6 iken, yarı 

canlı/Ģüpheli tohum oranı %2.5 düzeyinde 

bulunmuĢtur.  

Erken ve Özzambak (8) yaptikleri çalıĢmada 

aynı yıllarda toplanan Spartium junceum L. 

tohumlarında aynı dönemde yapılan canlılık 

testlerinde tohum canlılık oranlarını %98, cansız 

tohum oranlarınıda %0.5 bulmuĢlardır. 

Zencirkıran vd. (30) aynı familyadan Cercis 

siliquastrum L. tohumlarında canlılık oranlarını 

%90 bulmuĢlardır. Tohumlardaki canlılık oranları 

tohumların toplandığı bölgenin ekolojik 

koĢulları, toplanma zamanı ve 

depolama/bekletme koĢulları ile bağlantılı olarak 

değiĢmektedir. 

Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme Testleri 

 

Tohumların hiçbir uygulama yapmaksızın, 

kontrollü koĢullarda farklı sıcaklık derecelerinde 

çimlenme yüzdelerinin tespit edilmesi amacıyla 

iklim dolabında, iki farklı sıcaklık derecesinde 

yapılan denemelerden alınan sonuçlar ġekil 2.‟de 

verilmiĢtir. 

ġekil 2‟de görüldüğü gibi, her iki sıcaklık 

derecesinde ilk günden itibaren yükselen bir ivme 

ile çimlenme devam etmiĢtir. 21. güne kadar 

birbirine yakın giden çimlenme oranlarında 20
o
C 

lehine fark açılmaya baĢlamıĢ ve 31. gün ile 41. 

gün arasında 20
o
C sıcaklıkta yüksek oranda 

çimlenme gerçekleĢmiĢtir. 41. günden sonra 

çimlenme düĢük yüzde ile devam etmiĢtir. Bu 

sonuçlardan anlaĢılacağı üzere C. hirsutus (L) 

Link türünde yoğun çimlenmenin olduğu dönem 

30.- 40. günler arasıdır. 10
o
C sıcaklıkta ise düĢük 

yüzdelerle çimlenme devam etse bile 60 günün 

sonunda çok düĢük çimlenme elde edilmiĢtir. 60 

günün sonunda 20
o
C sıcaklık uygulamasında 

daha iyi çimlenme elde edilmiĢtir. 60 günlük süre 

zarfında 10
o
C sıcaklık uygulamasında %5.67 

oranında, 20
o
C‟de %30.50 oranında çimlenme 

gerçekleĢmiĢtir. 

Köse (19) yaptığı çalıĢmada Spartium 

junceum L. tohumlarını çizme iĢleminden sonra 

petrilerde ve 20
o
C‟de çimlendirme iĢlemine tabi 

tutmuĢ ve 21 günde %96 çimlenme elde etmiĢtir. 

Ayrıca “Sert kabuklu ve dormant olmayan 

tohumlar 21°C ve altındaki sıcaklıklarda iyi 

çimlenmektedir ve 20
o
C sabit sıcaklıkta 

çimlendirilmelidir” Ģeklinde bilgi aktarmıĢtır.  

Erken ve Özzambak (8) yine S. junceum L. 

tohumlarının farklı sıcaklık derecelerindeki 

çimlenme oranlarını belirlemek amacıyla 

petrilerde yaptıkları çalıĢmada 60 günlük süre 

sonunda 12/12 h gündüz/gece ıĢık rejiminde 10
o
C 

sıcaklıkta %27.67‟lik çimlenme elde edilireken, 

20
o
C‟lik sıcaklıkta %39.27‟lik çimlenme elde 

etmiĢlerdir. 

 

 

Çizelge 3. Canlılık testi sonucu (%). 

Table 3. Result of viability test (%). 

 
Tür 

Species 

Canlı 

Live 

Yarı Canlı/ġüpheli 

Half alive/Suspicious 

Cansız 

Dead 

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link. 

Hairy broom 
91.5 2.5 6.0 
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ġekil 2. Ġnkübatörde çimlendirme çalıĢmasında alınan sonuçlar (+20

o
C ve 10

o
C, 12/12 ıĢık rejimi) 

Figure 2. The results from trying of germination in Incubator (10°C and 20°C, 12/12 light regime)  

 

 

Bu çalıĢmada Chamacytisus hirsutus (L.) Link 

tohumlarında herhangi bir uygulama 

yapılmadığından, sert tohum kabuğundan 

kaynaklanan çimlenme engeli nedeniyle sürenin 

daha uzun tutulmuĢ olmasına rağmen çimlenme 

düzeyi Köse (19)‟nin bulduğu çimlenme 

oranından düĢük kalmıĢtır. Erken ve Özzambak 

(8) tarafından aynı koĢullarda benzer türde 

yapılan çalıĢmada elde edilen çimlenme 

oranlarından da düĢük çimlenme yüzdesi elde 

edilmiĢtir. Bu çalıĢmada 10
o
C‟de elde edilen 

çimlenme yüzdesi Erken ve Özzambak (7) 

tarafından S. junceum L.„da 10
o
C‟den elde edilen 

çimlenme yüzdesinden çok düĢük seviyede 

kalmıĢtır. C. hirsutus (L.) Link türünün düĢük 

sıcaklık derecelerindeki çimlenme performansı S. 

junceum L.‟e göre daha düĢüktür. 20
o
C‟deki 

çimlenme oranıda da 10
o
C‟deki kadar farklı 

olmasa da yaklaĢık %9 oranında daha düĢük 

kalmıĢtır. Bu sonuçta tür özelliklerinden 

kaynaklanabileceği gibi türlerin tohumlarının 

toplandıkları coğrafik koĢullar ve toplanma 

zamanından kaynaklı olması da mümkündür. 

Jose ve ark. (13) Cistus heterophyllus 

tohumlarının çimlenmesinde, sıcak suya daldırma 

ve sıcak havaya maruz bırakma uygulamalarının 

etkilerini araĢtırdıkları çalıĢmalarında, aynı 

uygulamaları üç yıl tekrarlamıĢlar ve aynı 

koĢullar olmasına rağmen yılların tohum 

çimlenmesi üzerindeki etkisininin istatistiki 

olarakta önemli olduğunu ortya koymuĢlardır. 

Yapılan canlılık testlerinde %91.50 oranında 

canlı oldukları belirlenen tohumların kontrollü 

koĢullarda %30.50 gibi düĢük oranda çimlenmesi 

bu türün tohumlarının çimlenmesini engelleyen 

bir faktörün olduğunu göstermektedir. Erken ve 

Özzambak‟ın (7) ve (8) çalıĢmalarında elde 

ettikleri sonuçlarda bu verileri desteklemektedir. 

Erken ve Özzambak S. junceum L tohumlarını 

farklı iĢlenmlere tabi tuttuktan sonra Ģubat ayında 

ısıtmasız sera Ģartlarında torf ortamına ekmiĢler 

ve 20
o
C‟de petrilerde %39.27 olan çimlenme 

oranını (Erken ve Özzambak (8), 10 saniye 

kaynar su + 24 saat 500 ppm GA3 çözeltisinde 

bekletme uygulaması ile sert tohum kabuğundan 

kaynaklanan çimlenme engelini kırmıĢlar ve 

çimlenme oranını %85.33‟e çıkarmıĢlardır (Erken 

ve Özzambak (7). 

Zencirkıran vd. (30) Cercis siliquastrum L. 

tohumlarında asitle kabuk aĢındırma ve 4-8 hafta 

nemli perlitte 4
o
C de bekletme uygulamalarını 

yaptıkları çalıĢmada 25
o
C gündür / 15

o
C gece 

sıcaklıklarda asit uygulamalarının kontrolünden 

%1.12, nemli perlitte 4
o
C‟de bekletme 

uygulamalarının kontrolünden %27.91 çimlenme 

elde etmiĢlerdir. Aref vd. (3) Acacia türlerinde 

30
o
C sıcaklık ve 12/12 h ıĢık rejiminde yaptıkları 

tohum çimlendirme çalıĢmalarında; yine iĢlem 

görmemiĢ kontrol uygulamalarından %24.00 ile 

%38.20 aralığında çimlenme yüzdeleri elde 

etmiĢlerdir. Çimlenme engellerini giderici bir 

iĢlem yapılmamaıĢ bu uygulamalardan elde 

edilen çimlenme yüzdeleri tarafımızdan elde 
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edilen bulgulara yakın ve destekleyen 

sonuçlardır.  

 

Süs Bitkisi Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

Doğal Ortamlarındaki Süs Bitkisi Özellikleri 

 

Bitkilerin doğal yaĢam ortamlarındaki geliĢim 

durumlarının ve formlarının belirlenmesi 

amacıyla yapılan ölçümlerde Çizelge 4‟de verilen 

değerler elde edilmiĢtir. Çizelgede görüldüğü gibi 

C. hirsutus (L.) Link’da 190 cm boy, 136 cm taç 

geniĢliği ölçülmüĢtür. Davis (6) ve Kaynak vd. 

(17) C. hirsutus (L.) Link’un 100 cm boyunda bir 

çalı olduğunu belirtmektedir. Bu çalıĢma 

kapsamında ölçüm yapılan bitkilerin yol 

kenarlarında orman açıklıklarında bulunması 

nedeniyle, bitkilerde zaman zaman kesimler 

yapıldığından bitkiler daha uzun boy 

yapmaktadır. Yapılan ölçümlerde literatür 

bildiriĢlerine göre daha uzun boylu bitkilerin 

bulunmasınin nedeni budur. 

 

 

Çizelge 4. Doğal ortamda yapılan ölçümlerden elde edilen veriler. 

Table 4. The data obtained from measurements made in natural environment. 

 
Özellikler 

Properties 

Bulgular 

Results 

Bitki taç yüksekliği (cm) 

Plant habitus height (cm) 
35-190 

Bitki taç geniĢliği (cm) 

Plant habitus width (cm) 
10-136 

1 yaĢlı sürgündeki yıllık sürgün sayısı (adet) 

A number of shoot on annual shoots (number) 
1-35 

Yıllık sürgünlerin uzunluğu (cm) 

The length of annual shoots (cm) 
5-120 

Bir yaĢlı sürgün üzerinde çiçekli sürgün sayısı (adet) 

Flowering shoots number on annual shoots (number) 
1-11 

Çiçek baĢağı uzunluğu (cm) 

Length of spike (cm) 
3-39 

BaĢaktaki çiçek sayısı (adet) 

Number of flower on spike (number) 
1-96 

Ġlk tomurcuk patlatma 

Time of the first budding 

Mart 2. Hafta 

March 2. Weeks 

Yaprak çıkarma 

Time of the first foliation 

Mart 3. Hafta 

March 3. Weeks 

Ġlk çiçeklenme zamanı 

Time of the first flowering 

Nisan 1. Hafta 

April 1. Weeks 

Çiçek Ģekli  

Flower type 
Rasemoz (spika) 

Tohum olgunlaĢtırma zamanı 

Seed ripening time 

Temmuz 2. Hafta 

July 2. Weeks 

Tohum dağılma zamanı 

Time of seed dispersal 

Temmuz 4. Hafta 

July 4. Weeks 

1000 dane ağırlığı (g) 

1000 seeds weight (g) 
4.68 

1 g‟daki tohum sayısı (adet) 

The number of seeds per g (number) 
213.68 

 

Süs bitkisi kullanımı için en önemli özellikler, 

çiçekli sürgün sayısı ve çiçek baĢağı 

uzunluklarıdır. Doğal ortamlarında, C. hirsutus 

(L.) Link türü 3-39 cm uzunluğunda, üzerinde 1-

96 adet çiçek bulunan 1-11 adet çiçekli sürgün 

oluĢturabilmektedir. Çiçek baĢağı uzunluğu ve 

baĢaktaki çiçek sayısının fazla olması ile etkili 

görünüm oluĢturabilmektedir. Tomurcuk 

oluĢturma ve yapraklanma zamanları olarak, 

Mart‟ın ikinci haftalarında baĢlayan 

tomurcuklardan sonra Mart ayının 3. Haftasında 

yapraklar görülmeye baĢlamaktadır. 

Çiçeklenme zamanları süs bitkisi olarak 

kullanımlarında önemli bir kriterdir. Yapılan 

gözlemlerde C. hirsutus (L.) Link türünün 

Nisanın ilk haftasında düĢük rakımlarda 
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çiçeklenmeye baĢladığı görülmüĢtür. Yüksek 

rakımlarda ve orman altı gölge alanlarda bu 

zamanın 15 gün daha geciktiği gözlemlenmiĢtir. 

Rakımlara bağlı olarak farklı zamanlarda 

çiçeklenmeye baĢlayan 20opülasyonund yine 

konumlara ve yöneylere bağlı olarak Mayıs 

ayının sonuna kadar çiçekli kalmaktadır. Davis 

(6), Kaynak vd. (17) ve Tuzlacı (24) bu bitkinin 

Nisan- Haziran arası çiçeklendiğini 

belirtmektedirler.  

Temmuz‟un ikinci haftasından itibaren 

tohumlar olgunlaĢıp toplanabilecek aĢamaya 

gelmektedir. Temmuz sonunda tohumlar 

patlamaya ve dağılmaya baĢlamaktadır. 

OlgunlaĢan tohumlar kısa sürede kapsülleri 

patlatarak dağıldıklarından tohum toplamak için 

iyi takip edilmelidir. Ayrıca çok fazla tohum ve 

kapsül zararlısına rastlanmıĢtır. Tohum 

toplamada gecikildiği takdirde zararlanmıĢ tohum 

sayısı artmaktadır (ġekil 3:G, H). 

 

Kültür ortamlarındaki süs bitkisi özellikleri 

 

Bitkinin kültür ortamındaki süs bitkisi 

özellikleri ile birinci ve ikinci yılın sonundaki 

geliĢim performanslarının belirlenmesi amacıyla 

kurulan denemelerde birinci yıl çiçeklenme 

görülmemiĢtir. Ġkinci yıl bu denemelerdeki 

bitkilerden süs bitkisi özellikleri ile ilgili veriler 

alınarak üzerinde çalıĢılan bitkilerin kültür 

ortamlarındaki süs bitkisi özellikleri belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu ölçüm ve gözlemlerde bitkilerin 

çiçeklenme zamanı ve çiçek özellikleri ile ilgili 

veriler alınmıĢtır (Çizelge 5) (ġekil 3:C, D). 

C. hirsutus (L.) Link bitkileri deneme 

alanında 14 Nisan tarihinde çiçek açmıĢtır. 15 

saksıdan oluĢan deneme alanı C. hirsutus (L.) 

Link 20 opülasyonunda en son çiçek 25 Mayıs 

tarihinde solmuĢtur. Böylece 15 bitkilik 

populasyon 41 gün süreyle çiçekli kalmıĢtır. 

Arazide yapılan gözlemlerde de bu türün Nisanın 

ilk haftası çiçek açtığı tespit edilmiĢtir. Davis (6), 

Kaynak vd. (17) ve Tuzlacı (24) da C. hirsutus 

(L.) Link bitkisinin Nisan – Haziran döneminde 

çiçekli olduğunu bildirmektedirler. Tek bitkinin 

çiçekli kalma süresi olarak değerlendirdiğimizde 

deneme alanında tek bitki olarak 10 gün ile 30 

gün arasında çiçekli kalan bitkiler olmuĢtur. 2-75 

cm uzunluğunda üzerinde 3-166 adet çiçek 

bulunan 2-33 adet çiçekli sürgün oluĢturmuĢtur. 

Bu türün doğal ortamda yapılan ölçümlerinde 3-

39 cm uzunluğunda 1-96 adet çiçek olduğu 

gözlemlenmiĢtir. 

Doğal ortamla kültür ortamı 

karĢılaĢtırılmasında; baĢak uzunluğu ve baĢaktaki 

çiçek sayısının arttığı görülmektedir. BaĢak 

uzunluğu 39 cm‟den 75 cm‟ye, baĢaktaki çiçek 

sayısıda 96‟dan 166‟ya kadar çıkmıĢtır. 

 

 

Çizelge 5. Kültür ortamında yapılan gözlemlerden elde edilen veriler. 

Table 5. The data obtained from observations made in cultural environment. 

 
Ġncelenen özellikler 

Features Investigated 

Bulgular 

Results 

Deneme alanında ilk çiçek açma tarihi 

Date of first flowering in the field trial  
14.04.2010 

Deneme alanında son çiçeğin solduğu tarih 

Date of lastflower fading in the field trial 
25.05.2010 

Deneme alanında türün çiçekli kalma süresi (gün) 

Term of flowering period in the field trial for species (day) 
41 

Tek bitkinin çiçekli kalma süresi (gün)  

Term of flowering period in the field trial for a plant (day) 
10-30 

Bitkide çiçek baĢağı sayısı (adet) 

Number of spike on plant (number) 
2-33 

Çiçek baĢağı uzunluğu (cm) 

Length of spike (cm) 
2-75 

BaĢaktaki çiçek sayısı (adet)  

Number of flower on spike (number) 
3-166 
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Bitkilerin 1 ve 2 Yıllık Deneme Sonunda 

Gelişme Durumları 

 

Saksılara veya araziye dikilen bitkilerin bir 

yılın ve iki yılın sonunda toprakaltı ve topraküstü 

kısımlarındaki geliĢim düzeylerininin tespit 

edilmesi amacıyla kurulan denemelerde birinci ve 

ikinci yılın sonunda bitkiler sökülerek kök ve 

yeĢil aksamlarında ölçüm ve sayımlar yapılmıĢtır 

(ġekil 3:E, F). 

Çizelge 6‟da görüldüğü gibi gibi C. hirsutus 

(L.) Link küçük taç yapan bir bitkidir. Kök 

geliĢimlerinde ilk yıl oran olarak hızlı geliĢme 

gösterirken, dal sayısı ve toplam dal 

uzunluklarında birinci yıl geliĢme zayıf kalmıĢ, 

ikinci yıl hızlı bir geliĢme ile 4 katından daha 

fazla artıĢ görülmüĢtür. Bu geliĢime paralel 

olarak kök ve taç yaĢ ağırlıklarında ikinci yıl 

birinci yıla göre %100-200 aralığında artıĢ 

görülmüĢmür. Diğer verilerde çok dikkate değer 

bir artıĢ görülmemiĢ %100‟ün altındaki farklı 

oranlarda artıĢlar gerçekleĢmiĢtir.  

Gövde çapı olarak; C. hirsutus (L.) Link 

türünde ikinci yılki büyüme birinci yılın altında 

kalmıĢtır. %76.97‟lik gövde çapı geniĢlemesi 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Çizelge 6. Kültür ortamında bitki geliĢimi ile ilgili veriler. 

Table 6. The data on plant growth in the cultural environment 

 
Özellikler 

Features 

Yıl 

Year 

Bulgular 

Results 

Gövde çapı (mm) 

Stem diameter (mm) 

1 yıllık 1 year 10.55 

2 yıllık 2 year 18.67 

Fark Difference (%) 76.97 

Kök uzunluğu (cm) 

Root length (cm) 

1 yıllık 1 year 43.00 

2 yıllık 2 year 47.13 

Fark Difference (%) 9.60 

Kök geniĢliği (cm) 

Root habitus width (cm) 

1 yıllık 1 year 62.00 

2 yıllık 2 year 67.07 

Fark Difference (%) 8.18 

Kök yaĢ ağırlığı (g) 

Root suppy weight (g) 

1 yıllık 1 year 41.87 

2 yıllık 2 year 100.20 

Fark Difference (%) 139.31 

Ana dal boyu (cm) 

Main branch length (cm) 

1 yıllık 1 year 84.40 

2 yıllık 2 year 102.73 

Fark Difference (%) 21.72 

Dal sayısı (adet) 

Branch Number (number) 

1 yıllık 1 year 10.27 

2 yıllık 2 year 57.07 

Fark Difference (%) 455.70 

Toplam dal uzunluğu (cm) 

Total branch length (cm) 

1 yıllık 1 year 227.40 

2 yıllık 2 year 1 269.27 

Fark Difference (%) 458.17 

Ortalama dal uzunluğu (cm) 

Average branch length (cm) 

1 yıllık 1 year 22.14 

2 yıllık 2 year 26.33 

Fark Difference (%) 18.93 

Taç yaĢ ağırlığı (g) 

Habitus suppy weight (g) 

1 yıllık 1 year 31.33 

2 yıllık 2 year 113.20 

Fark Difference (%) 261.32 

 

Yüzde olarak bakıldığında gerek kök geniĢliği 

gerekse kök uzunluğunda ikinci yıl geliĢme yavaĢ 

kalmıĢ, birinci yıl elde edilen büyüme 

gerçekleĢmemiĢtir. Kök yaĢ ağırlığı olarak 

bakıldığında (%139.31) birinci yılın üstünde kök 

yaĢ ağırlığı artıĢı gerçekleĢmiĢtir. Bu verilere 

göre ikinci yıl kök uzamasının yavaĢ fakat 

köklerdeki kalınlaĢmanın daha hızlı 

gerçekleĢtiğini göstermektedir.  

Ana dal boyu, aynı zamanda bitki boyu olarak 

da algılandığından bitki geliĢiminde en önemli 

özelliklerden biridir. Birinci yılın sonunda 84.40 

cm‟ye ulaĢmıĢtır. Ġkinci yıl ana dal boyu 

değiĢimlerinde geliĢme ve fark oldukça düĢük 

düzeyde kalmıĢtır. Ġkinci yılda %21.72 oranında 

anadal boyu uzaması ile bitkilerin ortalama boyu 

102.73cm‟ye ulaĢmıĢlardır.  
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ġekil 3. C. hirsutus‟un fidan geliĢim ve süs bitkisi özelliklerinin belirlenmesi çalıĢmaları 

Figure 3. C. hirsutus seedling growth and determine the properties of ornamental plant works 

(A,B: Fidan büyütme denemelerinde birinci ve ikinci yıl geliĢimleri, C,D: Kültür ortamında bitki 

geliĢim denemelerinde bitkinin ikinci yıl geliĢimi ve çiçek baĢağı uzunluğu, E: iki yıllık bitkinin kök 

geliĢim durumu, F: köklerdeki azot depolama durumu, G: Bitkinin meyveleri, H: bitkinin tohumları) 

 

A B 

D C 

E F 

G H 
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Dal sayılarında ikinci yıl birinci yıldan daha 

fazla artıĢ olmuĢtur. C. hirsutus (L.) Link dal 

sayısı olarak az sayıda dal oluĢturan bir türdür. 

Birinci yılın sonunda bitki baĢına ortalama 10.27 

adet dal oluĢtururken ikinci yıl %455.70‟lik 

artıĢla ortalama 57.07 adet/bitki dal sayısına 

ulaĢmıĢtır. Bitki baĢına ortalama toplam dal 

uzunluklarında, birinci yıl gerçekleĢen 227.40 

cm‟lik ortalama bitki baĢına toplam dal uzunluğu 

ikinci yıl 1 269.27 cm‟ye ulaĢarak %455.70‟lik 

farkla ikinci yıl birinci yıldan daha fazla toplam 

dal uzunluğu verisi elde edilmiĢtir. Birinci yıl 

22.14 cm olan ortalama dal uzunluğu ikinci yılın 

sonunda 26.33 cm‟ye ulaĢmıĢtır. 

Tüm gövde ve dalların yaĢ ağırlıklarının 

tartıldığı taç ağırlığı verilerinde iki yılın sonunda 

113.20 gram yeĢil aksam oluĢturmuĢtur. Oran 

olarak da %261.38‟lük taç ağırlığı artıĢları ile 

ikinci yılda birinci yıldan daha fazla oranda taç 

yaĢ ağırlığı tartılmıĢtır. 

Dal sayısı ve ortalama dal uzunlukları birlikte 

düĢünüldüğünde C. hirsutus (L.) Link türü birinci 

yılın sonunda bitki baĢına ortalama 22.14 cm‟lik 

10.27 adet dal oluĢtururken, bu sayı ikinci yılın 

sonunda bitki baĢına ortalama 26.33 cm‟lik 57.07 

adet dal sayısına ulaĢmıĢtır. 

 

 

 

Çizelge 7. Farklı yetiĢtirme ortamlarına dikilen C. hirsutus (L.) Link fidanlarının 2. yılın sonunda 

geliĢim durumları. 

Table 7. C. hirsutus (L.) Link. seedlings planted in different growing media developmental level at the 

end of the two years. 

 

Toprak KarıĢımları 

Soil mixes 

Gövde 

çapı 

Stem 

diameter 

(mm) 

Ana dal 

boyu 

Main 

branch 

length (cm) 

Kök yaĢ 

ağırlığı 

Root 

suppy 

weight 

(g) 

Taç yaĢ 

ağırlığı 

Habitus 

suppy 

weight 

(g) 

Dal sayısı 

(adet) 

Branch 

Number 

(number) 

Toplam dal 

uzunluğu 

Total branch 

length (cm) 

Ortalama dal 

uzunluğu 

Average 

branch length 

(cm) 

Bahçe toprağı (Kontrol) 

Garden soil (Control) 
14.3 121.2 50.3 70.5 20.5 545.9 b* 35.5 

Ticari toprak 

Commercial soil 
16.2 129.2 65.7 107.6 38.6 905.8 a 31.7 

Bahçe toprağı + Ticari toprak 

Garden soil +Commercial soil 
13.7 120.1 45.8 77.7 27.6 659.3 b 30.1 

Bahçe toprağı + Organik gübre 

Garden soil +Barnyard manure 
13.0 107.2 42.8 62.7 25.6 596.4 b 32.5 

Dere mili + Bahçe toprağı+  

Organik gübre 

River sand +Garden soil + 

Barnyard manure 

14.4 119.5 63.1 94.1 36.6 922.2 a 31.0 

Bahçe toprağı + Ticari toprak +  

Organik gübre+ Dere mili 

Garden soil + Commercial soil + 

Barnyard manure +River sand  

16.8 119.6 60.1 105.5 41.8 992.2 a 29.1 

 
Öd 

N.S. 

Öd 

N.S. 

Öd 

N.S. 

Öd 

N.S. 

Öd 

N.S. 

CV=0.30 

(p≤0.05) 

Öd 

N.S. 

*Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortamlar %5 düzeyinde farklıdır (LSD). 

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

Ö.D.: Önemli Değil N.S.: Not Siginificant. 

 

 

Farklı Yetiştirme Ortamlarında Fidan 

Gelişim Durumlarının Belirlenmesi 

 

C. hirsutus (L.) Link‟un fidan 

yetiĢtiriciliğinde kullanılan farklı karıĢımlardaki 

performanslarının gözlemlenmesi ve en iyi 

performansı sağlayan karıĢımın üreticilere 

tavsiye edilmesi amacıyla kurulan denemelerde 

türün fideleri dıĢ mekân süs bitkisi üreticilerinin 

kullandığı ortamlar ve karıĢımlarından oluĢan 6 

farklı ortama dikilerek 2 yıllık büyütmenin 
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sonunda fidan geliĢim performansları 

değerlendirilmiĢtir (ġekil 3:A, B). 

C. hirsutus (L.) Link’un farklı ortam 

karıĢımlarında 30‟luk saksı içerisinde, iki yılın 

sonundaki performansı Çizelge 7‟de verilmiĢtir. 

Yapılan varyans analizine göre farklı yetiĢtirme 

ortamlarının bitkinin gövde çapı, ana dal boyu, 

kök ağırlığı, taç ağırlığı, dal sayısı ve ortalama 

dal uzunlukları üzerine etkisinin olmadığı 

görülmüĢtür.  

Toplam dal uzunluklarında ticari toprak, 

bahçe toprağı + organik gübre + dere mili ve 

bahçe toprağı + ticari toprak + organik gübre + 

dere mili karıĢımlarından oluĢan ortamların diğer 

ortam ve karıĢımlara göre istatistikî anlamda da 

etkili ve farklı oldukları, bu üç ortamın etkisinin 

aynı olduğu ve aynı grupta yer aldıkları 

saptanmıĢtır. Bu sonuçlara göre tekli ortam olan 

ticari toprak üçlü karıĢım olan, bahçe toprağı + 

organik gübre + dere mili ve dörtlü karıĢım olan, 

bahçe toprağı + ticari toprak + organik gübre + 

dere mili karıĢımları ile aynı geliĢme 

performansını sağlamıĢtır. Temini de kolay olan 

ticari toprak ortamı C. hirsutus (L.) Link fidan 

yetiĢtiriciliği için tavsiye edilebilecek bir 

yetiĢtirme ortamıdır. 

 

 

SONUÇLAR 

 

C. hirsutus (L.) Link‟un farklı ekolojilerden 

toplanan tohumları 7 aylık bekletme sonunda 

ortalama %91.5 oranında canlılıklarını muhafaza 

etmektedir. Tohumlar 20
o
C ortam sıcaklığında, 

10
o
C ortam sıcaklığına göre daha yüksek oranda 

çimlenmektedir. 

Doğal ortamlarında yapılan ölçüm, sayım ve 

gözlemler sonucunda: 190 cm bitki boyuna ve 

136 cm taç geniĢliğine ulaĢtıkları görülmüĢtür. 

Bir yaĢlı sürgünler üzerinde 1-11 adedi çiçekli 

olmak üzere 5-120 cm uzunluğunda 1-35 adet 

yıllık sürgün tespit edilmiĢtir. Bu sürgünlerin 

çiçek baĢağı uzunluğu 3-39 cm ve üzerindeki 

çiçek sayısı ise 1-96 adet olarak sayılmıĢtır. 

Sürgünler üzerindeki tomurcukların Mart ayının 

2. Haftası patlamaya baĢladıkları, 3. Haftası 

yaprakların çıkmaya baĢladıkları, rasemoz 

Ģeklindeki çiçeklerin Nisanın ilk haftası açmaya 

baĢladıkları tespit edilmiĢtir. Ġlk tohumların 

Temmuzun ikinci haftası olgunlaĢmaya 

baĢladıkları, 4. Haftada baklaların çatlatarak 

dağılmaya baĢladıkları görülmüĢtür. 1000 tane 

ağırlığının 4.68 gr ve 1 gramda ortalama 213.68 

adet tohum olduğu ortaya konulmuĢtur. 

Bitkiler deneme alanında 14.04.2010 tarihinde 

ilk kez çiçek açmıĢlar ve 25.05.2010 tarihinde 

deneme parselinde son çiçek ölmüĢtür. Deneme 

parseli 41 gün çiçekli kalırken tek bitkiler 10-30 

gün çiçekli kalmıĢlardır. Üzerinde 3-166 adet 

çiçek bulunan 2-75 cm uzunluğunda 2-33 adet 

çiçek baĢağı sayılmıĢtır.  

C. hirsutus (L) Link türünün bitkileri 18.5 

litrelik, dere mili + bahçe toprağı + ahır gübresi + 

ticari toprak karıĢımıyla doldurulmuĢ saksılarda 2 

yılın sonunda bitki baĢına ortalama: 18.67 mm 

gövde çapına, 47.13 cm kök uzunluğuna, 67.07 

cm kök geniĢliğine, 100.20 gr yaĢ kök ağırlığına, 

102.73 cm ana dal uzunluğuna, 57.07 adet dal 

sayısına, 1269.27 cm bitki baĢına toplam dal 

uzunluğuna, 26.33 cm bitki baĢına ortalama dal 

uzunluğuna, 113.20 gr yaĢ taç ağırlığına 

ulaĢmıĢlardır. 

C. hirsutus (L.) Link fidan yetiĢtiriciliğinde 

ticari toprakla (killi tınlı, çok tuzlu, hafif asit, 

kireçsiz, organik maddesi iyi, alınabilir fosforu 

yeterli, değiĢebilir potasyumu düĢük) birlikte iki 

karıĢımda en iyi değerleri vermiĢ olmasına 

rağmen ticari toprak, karıĢım olmayan tek ortam 

olması nedeniyle tercih edilebilir. Bulunamadığı 

takdirde üçlü karıĢım olan bahçe toprağı + 

organik gübre + dere mili karıĢı ikinci sırada 

tercih edilebilecek bir ortamdır. 

ÇalıĢma sırasında yapılan gözlemler, kurulan 

denemelerden elde edilen veriler ile literatürler 

ıĢığında; kök ve habitüs yapısı, geliĢme hızı ile 

görsel etkileri göz önünde tutularak, görsel etki 

değerinin yüksek olması, fazla dal oluĢturması, 

kötü ortam ve toprak koĢullarına toleranslı olması 

nedeniyle, refüj bitkilendirmelerinde, kırsal ve 

kentsel alanların bitkilendirilmesinde 

kullanılabilecek, az bakım isteyen estetik olarak 

cazip bir bitkidir. 

C. hirsutus (L.) Link türünü, Yücel vd. (27) ve 

Zencirkıran (29) Türkiye‟de doğal olarak bulunan 

ve süs bitkisi olarak büyük bir potansiyel taĢıyan, 

peyzaj uygulamalarında kullanılabilecek doğal 

bitkiler olarak belirtmiĢlerdir. 
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ÖZET 

 

Bu çalıĢmada, Amasya yöresinde yaygın olarak yetiĢtiriciliği yapılan ve Türkiye içinde 

önemli bir yerel bamya genotipi olan Amasya (Çiçek) bamyasının bazı bitkisel özellikleri 

tanımlanmıĢtır. Bu amaçla Amasya merkez ve ilçelerinden populasyon niteliğinde olan 

yerel genotipler toplanmıĢtır. ÇalıĢmada genotipler UPOV kriterlerinden faydalanılarak; 

7 fenolojik özellik, 10 bitkisel özellik, 12 çiçek ve meyve özelliği, 3 tohum özelliği, 5 

kimyasal özellik ile kuru bamya verimi olmak üzere 38 karakter bakımından 

tanımlanmıĢtır. Ġncelenen genotipler arasında; habitüs, gövde tüylülüğü, gövde rengi, 

yaprak Ģekli, kaliks sayısı, petal bazında renk, meyve Ģekli, meyve yivliliği, meyve 

köĢeliliği, tohum Ģekli ve bitki boyu bakımından varyasyon bulunduğu, diğer karakterler 

bakımından ise genotipler arasında varyasyon olmadığı belirlenmiĢtir. Kurutmalık 

özellikte olan Amasya (Çiçek) bamyasının kuru bamya verimi; hasat dönemi sonunda, 

hasat dönemi baĢı ve ortasına göre yaklaĢık olarak %2 daha fazla olmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Bamya, bitkisel özellik, tanımlama. 

 

SUMMARY 

 

DESCRIPTION OF VARIOUS PLANT CHARACTERISTICS AND QUALITY OF 

AMASYA (ÇĠÇEK) OKRA  

 

In this study, some plant characteristics of an okra local cultivar Amasya (Çiçek) were 

characterized. Amasya (Çiçek) cultivar is widely grown around Amasya province and 

also a significant cultivar for Turkey in general. For this purpose, local genotypes as 

populations were collected from Amasya districts. Genotypes were characterized for 38 

traits; 7 phenological, 10 morphological, 12 flower and fruit, 3 seed, 5 chemical and for 

dry okra yield. Result obtained from the study showed that there is significant variation 

among the genotypes in terms of growth habit, stem pubescence, stem color, leaf shape, 

number of calyx parts, color of petal base, fruit shape, fruit grooving, fruit angularity, 

seed shape and plant height. No variability was found for other characteristics among the 

genotypes. Dry fruit yield of Amasya (Çiçek) okra was about 2% higher at the end of the 

harvest time compared to the beginning and middle of the harvesting time. 

 

Keywords: Okra, plant characteristics, description. 
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GĠRĠġ 
 

Bamya tropik ve suptropik ülkelerde 

ekonomik olarak yetiĢtirilen önemli bir sebze 

türüdür. Ticari olarak Hindistan, Türkiye, Ġran, 

Batı Afrika, Yunanistan, Gana ve Brezilya‟da 

yetiĢtirilmekte olup, Dünya‟da 3.5 milyon ton ile 

Hindistan (tüm dünya üretiminin %70‟i) ilk 

sırada yer almaktadır(1). Abelmoschus türlerinin 

gen merkezleri Batı Afrika (Benin, Togo ve Gine 

olarak bilinen HabeĢistan), Hindistan, Burma, 

Hindçini, Endonezya ve Tayland‟ın yer aldığı 

Güneydoğu Asya‟dır (10). 

Türkiye‟de Doğu ve Kuzeydoğu bölgelerinin 

dıĢında tüm bölgelerde bamya üretimi 

yapılmaktadır. Bu üretimlerde genellikle yöresel 

populasyonlar kullanılmaktadır. Bu 

populasyonların ortak özelliği, meyvelerin küçük 

hasat edilmesi nedeniyle oldukça saf görünmesi, 

meyve kalite ve lezzetlerinin tüketim 

alıĢkanlıklarımıza uygun olmasıdır (6). Buna 

karĢılık, belirli bitkisel özellikleri geniĢ bir 

varyasyon göstermektedir (6,7). Farklı 

ekocoğrafik bölgelerden elde edilen bamya 

genotiplerinin orijinlerine bağlı bir gruplaĢma 

gösterdiği ve geçiĢlerin sınırlı olduğu da 

belirtilmektedir (4).  

Amasya (Çiçek) bamyası; Amasya ve Tokat 

illeri baĢta olmak üzere, Orta Anadolu da bir çok 

ilde yetiĢtirilmektedir. Bir populasyon halinde 

yetiĢtirilen Amasya bamyasının bitkilerinde çok 

çeĢitli farklılıkların olduğu görülmektedir. 

Amasya bamyası taze tüketiminin yanında kuru 

madde miktarının yüksek olması nedeniyle 

kurutma verimi yüksek bir çeĢittir (6). Bu 

nedenle yetiĢtiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı 

yörelerde genellikle kurutularak 

değerlendirilmektedir. Bamyada kuru madde 

miktarı bitkinin geliĢme dönemlerine göre 

farklılık gösterebilmektedir(9). Kurutularak 

tüketimde belirli vitamin ve mineral kayıpları da 

söz konusu olabilmektedir (8).  

Bamyanın anavatanı arasında Türkiye 

bulunmamasına rağmen, ülkemizde uzun yıllardır 

yetiĢtiriciliği yapıldığı için zengin bir varyasyona 

sahip olduğu görülmektedir. Kendine özel bazı 

zorluklar nedeniyle yetiĢtiriciliğinin az olması bu 

tür üzerinde yapılan bilimsel çalıĢma sayısının da 

çok sınırlı kalmasına neden olmuĢtur. Amasya ve 

Tokat illerinde yetiĢtirilen ve değiĢik alanlardan 

toplanan Amasya bamyası materyallerinin 

tanımlama çalıĢması yapılarak ıslah çalıĢmalarına 

altyapı oluĢturması ve bu konuda yapılacak 

çalıĢmalara yön vermesi bu çalıĢmanın amacını 

oluĢturmaktadır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 
 

Materyal 

 

AraĢtırma 2009 yılında GaziosmanpaĢa 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü araĢtırma alanında yürütülmüĢtür. 

AraĢtırmada; Amasya yöresinde yaygın olarak 

yetiĢtiriciliği yapılan ve Türkiye içinde önemli 

bir yerel bamya genotipi olan Amasya (Çiçek) 

bamyası bitkisel materyal olarak kullanılmıĢtır. 

Bu amaçla Amasya merkez ve ilçelerinden yerel 

genotipler toplanmıĢtır. 

 

Metot 

 

Tohum ekimi, 21 Mayısta yapılmıĢtır. 

Tohumlar 75 x 25 cm mesafede olacak Ģekilde 

ekilmiĢtir. Her bir genotip 5 m uzunluğunda 2 

sıra olarak ekilmiĢtir. Bir sırada bulunan 20 

bitkinin ortada bulunan 10 adedin de bitkisel 

özellikler incelenmiĢ, diğer ikinci sıradaki 20 

bitkinin yine ortadaki 10 adedinde tohum 

özellikleri incelenmiĢtir. Ġncelenecek özelliklerin 

belirlenmesinde UPOV kriterlerinden 

faydalanılmıĢtır (2). 

AraĢtırmada; fenolojik gözlem olarak, tohum 

çıkıĢ süresi (gün), tohum çıkıĢ oranı (%), ilk 

gerçek yaprak oluĢturma süresi (gün), ilk 

çiçeklenme süresi (gün), ilk çiçeğin oluĢtuğu 

boğum (no), ilk çiçek yüksekliği (cm), ilk hasat 

için geçen süre (gün), bitkisel özellikler olarak; 

habitüs, dallanma, gövde tüylülüğü, gövde rengi, 

yaprak Ģekli (6. boğumdaki yaprakta), yaprak 

rengi (6. boğumdaki yaprakta), yaprak tüylülüğü, 

kaliks sayısı, kaliks segment Ģekli, bitki boyu 

(cm), çiçek ve meyve özellikleri olarak; petal 

rengi, petal bazında renk, meyve pozisyonu, 

meyve rengi, meyve çapı (hasat zamanı) (mm), 

meyve uzunluğu (hasat zamanı) (mm), meyve 

Ģekli, sap uzunluğu, meyve yivliliği, meyve 

köĢeliliği, meyve tüylülüğü, meyve ağırlığı (g), 

tohum özellikleri olarak; 1000 dane ağırlığı (g), 

tohum rengi, tohum Ģekli, kimyasal özellikler 

olarak; C vitamini (mg/100g), suda çözünebilir 
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kuru madde (SÇKM) (%), pH, protein (g/100 g) 

ve azot (%), element içerikleri (Ca, Mg, K, P, Fe, 

Cu, Zn, Mn, B ve Mo) (3) ile kuru bamya verimi 

incelenmiĢtir.  

 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

Fenolojik gözlemler 

 

Genotiplerin fenolojik özellikleri ile ilgili 

veriler ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. Fenolojik 

gözlemlerin sayısal karakterlerine iliĢkin değerler 

Çizelge 1‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 1 incelendiğinde; genotiplerin çıkıĢ 

süreleri 7-9 gün arasında, tohum çıkıĢ oranları ise 

%87-95 arasında, ilk gerçek yaprak oluĢturma 

sürelerinin 12.7-17.6 gün arasında değiĢtiği 

görülmektedir. Genotiplerin ortalama ilk 

çiçeklenme süreleri 53.5-64.4 gün arasında 

değiĢtiğini görmekteyiz. Karagül (7), yaptığı 

çalıĢmada kullandığı genotiplerde çiçek açma 

sürelerini 46.0 gün ile 68.3 gün arasında tespit 

ettiğini belirtmektedir. Bu çalıĢmada ilk 

çiçeklenme süresinin daha kısa olduğu 

görülmektedir. Böyle bir sonuç çıkmasında 

ekolojik farklılığın etkisinin olabileceği 

düĢünülmektedir. Karagül (7), çalıĢmasını Mersin 

koĢullarında yapmıĢtır, dolayısıyla sıcaklık 

değerleri bizim çalıĢma koĢullarımızdan çok daha 

yüksektir. 

 

 

Çizelge 1. Fenolojik gözlemlerin sayısal karakterlerine iliĢkin değerler 

Table 1. Values of numerical characters of phenological observations 

 

Genotip No 

Genotypes 

No 

ÇıkıĢ 

Süresi 

(gün) 

Germination 

Period 

(days) 

Tohum 

ÇıkıĢ 

Oranı (%) 

Germination 

Rate (%) 

Ġlk Gerçek 

Yaprak 

OluĢturma 

Süresi (gün) 

First Real Leaf 

CreationTime 

(days) 

Ġlk 

Çiçeklenme 

Süresi (gün) 

First 

Flowering 

Time 

(days) 

Ġlk Çiçeğin 

OluĢtuğu 

Boğum (No) 

Internodes in 

Which the 

First Flower 

Occur(No) 

Ġlk 

Çiçek 

Yüksekliği 

(cm) 

First Flower 

Height 

(cm) 

Ġlk 

Hasat 

Ġçin Geçen 

Süre (gün) 

Time for First 

Harvest 

(gün) 

1 7 87 16.7±0.65 54.6±0.48 5.2 ± 0.65 11.9±2.12 55.5±0.56 

2 8 91 17.5±0.83 54.2±0.42 7.2 ± 0.39 16.0± 1.96 55.2±0.44 

3 8 95 15.7±0.47 58.7±0.58 6.7 ± 0.54 13.8± 0.80 59.4±0.64 

4 9 93 17.6±0.67 64.4±0.54 7.1 ± 0.41 12.2 ±1.15 66.3±0.37 

5 7 90 14.5±0.54 59.3±0.70 6.8 ± 0.42 14.2 ±1.13 59.8±0.61 

6 7 90 14.3±0.42 57.1±0.43 6.0 ± 0.39 11.9 ±1.46 59.3±0.47 

7 8 88 14.3±0.52 53.5±0.60 7.1 ± 0.43 15.2 ±2.06 53.9±0.61 

8 9 92 14.8±0.33 57.1±0.62 6.3 ± 0.45 17.2 ±1.24 57.0±0.68 

9 7 94 12.7±0.52 57.2±0.61 6.2 ± 0.36 14.4 ±1.14 57.5±0.78 

10 7 92 13.1±0.34 57.3±0.45 6.5 ± 0.40  9.6 ± 0.75 58.4±0.40 

 

Ortalama ilk çiçeğin oluĢtuğu boğum 

numaraları bakımından, genotiplerin aldığı 

değerlerin 5.2-7.2 numaralı boğum arasında 

değerler aldığını görmekteyiz. Karagül (6), 

tarafından yapılan çalıĢmada ilk çiçek boğum 

numaraları, 3 numaralı boğum ile 8 numaralı 

boğum arasında tespit edilmiĢtir.  

Ġlk çiçeklerin yerden yükseklikleri 

incelendiğinde, genotiplerin aldığı değerler 

genotip numara sırasına göre; 11.9, 16.0, 13.8, 

12.2, 14.2, 11.9, 15.2, 17.2, 14.4 ve 9.6 cm olarak 

belirlenmiĢtir. Bitki boyu bakımından, 10 

numaralı genotip diğer genotiplere göre daha 

kısadır. Bu nedenle bodur bir geliĢme 

gösterdiğinden dolayı ilk çiçek yüksekliğinin en 

az olması normaldir. Ġlk hasat için geçen sürenin 

53.9-66.3 gün arasında değiĢtiği görülmektedir.  

 

Bitkisel Özellikler 

 

Genotiplerin bitkisel özellikleri 

incelendiğinde; dallanma, yaprak rengi, yaprak 

tüylülüğü ve kaliks segment Ģekilleri bakımından 

genotipler arasında bir farklığın ortaya çıkmadığı 

tespit edilmiĢtir. Ancak; habitüs, gövde 

tüylülüğü, gövde rengi, yaprak Ģekli, ve kaliks 

sayısında genotiplerin bireyleri arasında 

farklılıklar görülmüĢtür. Bu özellikler 

bakımından genotipler geniĢ bir varyasyon 

göstermiĢlerdir.  
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Dallanma özelliği bakımından, genotiplerin 

tamamı çok dallı özellik ortaya koymuĢlardır. 

Tüm genotiplerde yapraklar açık yeĢil renkte, az 

tüylü, bütün genotiplerin kaliks segmentlerinin 

mızrak Ģeklinde olduğu görülmüĢtür. 

Habitüs bakımından genotipler arasında daha 

çok orta Ģekilde geliĢme eğiliminin ağır bastığı 

görülmüĢtür. Diğer genotiplerden farklı olarak, 7 

ve 8 numaralı genotipler ise dik geliĢme 

göstermiĢlerdir. Genotiplerin tüylülük durumları 

incelendiğinde, sadece 4 numaralı genotipin 

tüysüz, diğer 9 genotipin az tüylü olduğu 

belirlenmiĢtir. Genotipler de gövde rengi; yeĢil, 

kırmızı çizgili yeĢil ve mor renkte olanlara 

rastlanmıĢtır. Genotiplerin yaprak Ģekillerinde; 

düz, orta ve derin parçalı Ģekillerin hepsi 

görülmüĢtür. Kaliks segmentlerinin sayısı; 1, 7, 8 

ve 9 numaralı genotiplerde 10‟dan fazla, 5, 6 ve 

10 numaralı genotiplerde 8-10 arasında, 2, 3 ve 4 

numaralı genotiplerde, hem 8-10 arası, hemde 

10‟dan fazla kaliks sayısına sahip olan bireyler 

belirlenmiĢtir. Genotiplerin ortalama bitki 

boyları; 113.4 cm ile 157.1 cm arasında 

değiĢmektedir. 110-120 cm arasında 3 genotip, 

130-140 cm arasında 6 genotip, 150-160 cm 

arasında 1 genotip bulunmaktadır. Bamya ıslahı 

konularında bitki boyu önemli bir kriterdir. 

Çünkü hasat esnasında bitki boyunun uzun 

olması hasadı güçleĢtirebilirken, kısa boylu 

bitkilerde hasat daha kolay yapılabilmektedir. 

Ancak; her boğumdan bir meyve alındığı 

düĢünüldüğünde bitki boyunun verimi etkilemesi 

söz konusu olacaktır. Bu nedenle ıslah 

çalıĢmaları yapılırken bu faktör dikkate 

alınmalıdır. 

 

Çiçek ve Meyve Özellikleri 

 

Genotipler arasında; petal rengi, meyve 

pozisyonu, meyve rengi, meyve tüylülüğü 

bakımından bir farklılık görülmemiĢtir. Bu 

özellikler açısından bir homojenlik söz 

konusudur. Meyve Ģekli, meyve yivliliği, meyve 

köĢeliliği ve petal bazında renk bakımından 

farklılık olduğu görülmektedir. Bu durum 

varyasyonun bir sonucudur.  

Genotiplerin tamamında; petal renklerinin 

sarı, meyve pozisyonlarının dik, meyve 

renklerinin ise yeĢil olduğu belirlenmiĢtir. 

Bamyada tüylülük üretimi sınırlandıran en 

önemli kriterlerden biridir. Bu özellik aynı 

zamanda yeme kalitesini de olumsuz Ģekilde 

etkilemektedir. Amasya (Çiçek) bamyasına ait 

genotiplerin az tüylülük özelliği gösterdiği 

gözlemlenmiĢtir.  

Meyve Ģekillerinin UPOV (2) kriterlerinde 

belirtilen 12 numaralı Ģekilde yoğunlaĢtığı 

gözlemlenmiĢtir. Meyve yivliliği, 6 numaralı 

genotipin 4 numaralı bireyinde düz, diğer tüm 

genotiplerde iç bükey Ģekilli olarak 

belirlenmiĢtir. Meyve köĢeliliğinin; 2, 3, 7, 8 ve 9 

numaralı genotiplerin tamamında 8-10 arasında, 

4, 5 ve 10 numaralı genotiplerde 5-7 arasında, 1 

ve 6 numaralı genotiplerin bireylerinde hem 5-7 

arası hem de 8-10 arasında olduğu görülmüĢtür. 

Petal bazında renk, sadece 6 numaralı genotipin 

bir bireyinde her iki tarafta görülmüĢ, 

diğerlerinde ise sadece içte renk oluĢumu 

meydana gelmiĢtir.  

Çiçek ve meyve özelliklerinden sayısal 

değerler ile ifade edilenler Çizelge 2‟de 

verilmiĢtir. 

Çizelge 2‟de görüldüğü gibi, ortalama meyve 

çapı 11.5-14.1 mm, meyve uzunluğu 16.4-28.6 

mm, sap uzunluğu 8.8-13.1 mm, meyve ağırlığı 

1.4-2.3 g arasında değiĢmiĢtir. Sap uzunluğu 

hasat sırasında meyvelerin görülmesi açısından 

önemlidir. Fakat, meyveler sapları ile birlikte 

pazarlandığı için uzun sap, verimi etkilemektedir. 

 

Tohum Özellikleri 

 

Genotiplerin 1000 dane ağırlıkları, 57.17-

66.02 g arasında değiĢmiĢtir. Genotiplerden 

sadece 5 numaralı genotipin tohumları açık yeĢil, 

diğer genotiplerin tohumları koyu yeĢil renktedir. 

Yürek, böbrek, basık yuvarlak tohum Ģekillerine 

rastlanmıĢtır. 

 

Kimyasal Özellikler 

 

Taze ve kurutulmuĢ meyvelerde yapılan C 

vitamini, Suda çözünebilir kuru madde miktarı 

(SÇKM) ve pH değerleri Çizelge 3‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 2. Sayısal olan çiçek ve meyve özellikleri 

Table 2. Numerical flower and fruit characteristics 

 
Meyve Çapı (mm) 

Diamater of Fruit (mm) 

Meyve Uzunluğu (mm) 

Lenght of Fruit (mm) 

Sap Uzunluğu (mm) 

Lenght of Stem (mm) 

Meyve Ağırlığı (g) 

Weight of Fruit (g) 
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1 13.1±0.6 11 14 16.4±1.6 11 24 9.0±0.4 7 11 1.8±0.2 1 3 

2 12.1±0.4 10 13 19.1±1.8 14 30 9.0±0.4 7 10 2.3±0.3 1 4 

3 14.1±1.2 10 23 18.0±1.4 11 22 9.2±0.2 7 11 1.8±0.2 1 4 

4 11.5±0.5 10 12 28.6±0.9 26 30 10.5±0.4 9 12 2.3±0.3 1 3 

5 13.3±0.2 12 14 22.8±2.4 16 28 13.1±0.6 9 15 2.0±0.2 1 3 

6 13.7±0.7 13 15 22.5±2.4 18 31 11.0±0.2 10 12 1.9±0.2 1 5 

7 13.1±0.3 12 14 17.0±1.3 16 22 8.8±0.3 7 10 1.9±0.2 1 3 

8 14.0±0.7 12 18 18.3±1.5 13 24 10.1±0.4 8 11 2.2±0.4 1 3 

9 13.0±0.5 12 15 17.3±1.2 14 25 10.4±0.3 9 11 1.6±0.3 1 2 

10 12.6±0.3 11 14 17.0±1.4 12 26 9.6± 0.2 9 11 1.4±1.0 1 2 

 

Çizelge 3. Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı (SÇKM), pH ve C vitamini değerleri 

Table 3. Water soluble dry material(WSDM) amount, pH and Vitamin C amounts 

 

Genotip No 

Genotypes No 

SÇKM 

(%) 

WSDM 

(%) 

pH 

C vitamini (mg/100 g) 

Vitamin C (mg/100 g) 

Taze Meyve 

Fresh Fruit 

KurutulmuĢ Meyve 

Dried Fruit 

1 ay bekletilen 

1-month retained 

2 ay bekletilen 

2-month retained 

3 ay bekletilen 

3-month retained 

1 5.0 6.26 35.28 48.86 46.94 45.02 

2 6.0 6.24 41.76 47.66 48.86 47.00 

3 4.0 6.30 38.88 51.68 48.50 50.12 

4 6.0 6.20 35.28 44.96 43.46 43.82 

5 5.0 6.22 41.04 50.72 48.38 44.90 

6 6.0 6.24 37.44 52.70 48.98 52.28 

7 6.0 6.35 41.04 50.12 51.38 47.42 

8 4.0 6.20 34.56 51.32 48.92 52.70 

9 4.0 6.24 37.44 49.94 48.68 48.14 

10 3.0 6.38 37.44 49.58 50.54 51.14 

Ortalama 

Mean 
4.9 6.29 38.01 49.75 48.46 48.25 

 

Çizelge 3‟de görüldüğü gibi, Suda 

çözünebilir kuru madde miktarları %3-6 arasında 

bulunmuĢtur. Genotip ortalamaları ise %4.9 dur. 

Genotiplerin pH değerlerinin ortalaması 6.29 

olarak belirlenmiĢ olup, genotipler arasındaki 

değerler 6.20-6.38 arasında olmuĢtur. Hasat 

döneminin ortasında alınan taze meyvelerdeki C 

vitamini miktarları 34.56-41.76 mg/100g 

arasında değiĢmiĢtir. KurutulmuĢ meyvelerin 

bekletme sürelerine göre C vitamini miktarları 

incelendiğinde, 1 ay bekletilen meyvelerde 

44.96-52.70 mg/100g, 2 ay bekletilen meyvelerde 

43.46-51.38 mg/100g, 3 ay bekletilen meyvelerde 

43.82-52.70 mg/100g arasında değiĢmiĢtir. Taze 

meyve ile kuru meyvedeki C vitamini miktarına 

bakıldığı zaman kuru meyvedeki C vitamini 

miktarları, taze meyveye göre daha fazla gibi 

görülmektedir. Ancak kuru bamya elde etmek 

için taze meyveler kurutulduğunda hasat 

dönemlerine göre taze-kuru oranı %18.23 ile 

20.81 arasında değiĢmiĢtir. Bu durum kuru 

meyvelerde C vitamini miktarının taze meyvelere 

göre oransal olarak bir azalıĢını ifade etmektedir. 

Osunde ve Makama (8), bamyayı taze ve güneĢte 

kurutarak bazı besin maddelerini incelemiĢler, 

güneĢte kurutma sonucunda bamyada 46.5 
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mg/100g, C vitamini kaybını tespit etmiĢlerdir. 

Ertugay ve ark. (4) C vitamini içeren meyve ve 

sebzelerin; kesildiği, ezildiği ve soyulduğu 

zaman zedelenen dokularda bulunan oksidaz 

enzimlerince C vitamininin oksidasyona 

uğrayarak etkinliğini kaybettiğini 

belirtmektedirler. 

Protein ve azot analizleri taze ve kuru 

meyvede (1 ay, 2 ay ve 3 ay bekletilmiĢ) tüm 

genotiplerin karıĢımından elde edilen örneklerde 

yapılmıĢtır. Taze meyvelerdeki protein ve azot 

miktarı sırasıyla 4.58 g/100g, %0.77, kuru 

meyvelerden 1 ay bekletilmiĢ olanlarda 22.24 

g/100g, %3.73, 2 ay bekletilmiĢ olanlarda 23.81 

g/100g, %3.99 ve 3 ay bekletilmiĢ olanlarda 

23.51 g/100g, %3.95 olarak tespit edilmiĢtir.  

Element içerikleri; Makro elementler (Ca, 

Mg, K, P)‟de sırasıyla; %0.99-0.55-2.11-0.63 ve 

mikro elementler (Fe, Cu, Zn, Mn, B ve Mo)‟de 

sırasıyla; 64.34-9.76-40.85-33.05-13.99-0.30 

ppm olarak belirlenmiĢtir. Belirlenen Ca, P, Fe ve 

K değerlerine bakıldığında, Baysal ve ark. 

(1988)‟nın kuru bamyada belirlemiĢ oldukları 

değerlerin üzerinde olduğu görülmektedir (6). 

 

Kuru Bamya Verimi 

 

Kuru bamya verimi, hasat döneminin 

baĢında, ortasında ve sonunda 250 g taze bamya 

iplere dizilerek gölge bir ortamda ağırlık 

kayıpları sabit seviyeye gelinceye kadar 

kurutulmuĢ, taze-kuru oranı % olarak 

belirlenmiĢtir. Hasat dönemi baĢında genotipler 

arasında kuru bamya verimi %16.20-19.20, hasat 

dönemi ortasında %17.48-20.09, hasat dönemi 

sonunda %14.28-22.93 arasında olmuĢtur. 

Ortalama değerler bakımından ise, hasat dönemi 

baĢı %18.23, hasat dönemi ortası %18.83 ve 

hasat dönemi sonu %20.81 olarak tespit 

edilmiĢtir. Kuru bamya verimlerinde, hasat 

dönemi baĢı ve ortasına göre, hasat dönemi 

sonunda yaklaĢık olarak %2‟lik bir artıĢ söz 

konusudur. Rithichai ve ark. (9) meyvedeki kuru 

madde miktarının tohum ekiminden sonra 50-70. 

günler arasında hızlı olarak arttığını belirtmekte, 

bu nedenle hasat dönemi sonunda kuru meyve 

veriminin fazla olması normal karĢılanabilir. 

 

 

 

 

SONUÇLAR 

 

Ülkemizde bamya ile ilgili çok fazla çalıĢma 

yapılmamıĢtır. Bunun nedenleri arasında diğer 

sebzelere göre bamyanın yetiĢtiriciliğinin daha 

zahmetli ve zor olması gösterilebilir. Bunun 

yanında belirli bir tüketici grubu taze, kuru, 

konserve ve dondurulmuĢ bamya tüketimini 

tercih ederken, birçok tüketici de isteksiz 

gözükmektedir. Bu gibi sebepler belirli 

bölgelerde ticari bamya üretiminin kısıtlı 

kalmasına ve amatör düzeyde üretimin 

yapılmasına neden olmuĢtur. Bu tür üretimlerde 

de ticari çeĢitlerin yerine daha çok yerel çeĢitler 

tercih edilmiĢtir. Son yıllarda bamya üzerinde 

yapılan çalıĢma sayısında artıĢlar gözlenmektedir. 

Özellikle yerel olarak yetiĢtirilen genotiplerin 

özelliklerinin belirlenmesi ve ıslah edilerek 

üretime kazandırılması son derece önemlidir. Bu 

araĢtırmadan elde edilen sonuçların ileride 

planlanacak olan çalıĢmalara katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir. 
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ÖZET 

 

Biyokimyasal ara ürünler ve stres sonucu oluĢan serbest radikallerin birçok hastalıkla 

iliĢkili olduğunun tespit edilmesi antioksidan vitaminlere karĢı olan ilgiyi arttırmıĢtır. 

Antepfıstığı meyvesi, yapısında yeterince bulundurduğu antioksidan vitaminler (C ve E) 

ile yağda (A, E, K) ve suda (B1, B2, B3, B5, B6, B9, C) çözünen vitaminler açısından insan 

beslenmesinde önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu derlemede, sağlık açısından 

tartıĢılmaz önemi olan vitaminler içeriği yönüyle antepfıstığı meyvesinde yapılan 

çalıĢmalara değinilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Antepfıstığı, vitamin, antioksidan vitamin, insan sağlığı. 

 

SUMMARY 

 

VITAMINS ON PISTACHIOS 

 

It’s a demonstration that pistachio nut is an important source in human nutrition in 

that having a property both as powerful antioxidant vitamins (C and E) and in the 

structure of the fat soluble (A, E, K) and water soluble (B1, B2, B3, B5, B6, B9, C) 

vitamins adequately. Recently, the detection of biochemical intermediates and free 

radicals which are formed resulting from stress correlate with many diseases is increased 

the interest to antioxidant vitamins. This review has arranged on the purpose of pairing 

up the researches that have been done on pistachio fruits which have an indisputable 

importance in that vitamins in terms of health. 

 

Keywords: Pistachio, vitamin, antioxidant vitamin, human health. 
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GĠRĠġ 
 

Sert kabuklu meyve türleri, özellikle 

içerdikleri toplam yağ, doymuĢ ve doymamıĢ yağ 

asitleri, protein, karbonhidrat, vitaminler, mineral 

maddeler, diyet lif ve fitokimyasallar yönüyle 

öne çıkmaktadırlar. Bu grupta yer alan meyve 

türlerinin besin bileĢimleri birçok araĢtırıcı 

tarafından incelenmiĢ, beslenme açısından 

gereklilikleri ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri 

ısrarla vurgulanmıĢtır (7) (Çizelge 1). 

Sert kabuklu meyve türlerinin, yapılarındaki 

tekli doymamıĢ yağ asitleri ve lipid olmayan 

bileĢenleri ile kolesterol ve lipoproteinleri 

düĢürücü etkiye sahip oldukları, antioksidan 

özellik gösteren E vitaminini yüksek oranda 

içerdikleri, diğer vitaminler açısından da zengin 

oldukları ve birçok hastalığın tedavisine destek 

amaçlı fonksiyonel bir gıda olarak önerildikleri 

belirtilmektedir. Besin değeri yüksek sert 

kabuklu meyve türlerinden birisi de 

antepfıstığıdır. DoymamıĢ yağ oranı yüksek olan 

antepfıstığının vücudun yağ profilini düzenlediği 

(25), kötü kolestrolü (LDL) düĢürdüğü, iyi 

kolestrolü (HDL) yükselttiği vurgulanmıĢtır. 

Normal diyete antepfıstığı eklenmesi durumunda 

toplam kolesterol (TK), LDL ve trigliserit 

düzeylerinde anlamlı değiĢklik olmadan, HDL 

düzeyinde %24 oranında yükselme görüldüğü, 

TK/HDL oranının ise düĢtüğü bildirilmektedir 

(18). Protein ve mineral deposudur, içerisinde 

bulunan kalsiyum, fosfor, B1, B2, C ve E 

vitaminleri sayesinde kalp krizi ve kanser riskini 

oldukça azaltmaktadır. Ayrıca, zihni 

kuvvetlendirdiği, yorgunluğu gidererek enerji 

verdiği, solunum ve sindirim sistemine iyi 

geldiği, iltihap önleyici etkisinin olduğu ve cilt 

iltihaplarını azalttığı da bildirilmektedir (26). 

 

Çizelge 1. Sert kabuklu meyve türlerinin ve bazı yağlı tohumların yenebilen 100 g‟larının enerji, 

karbonhidrat, protein ve yağ oranları 

Table 1. The energy, carbohydrate, protein and fat ratio of edible 100 g of some fatty seeds and nuts 

 

 
Enerji (kkal) 

Energy 

Karbonhidrat (g) 

Carbohydrate 

Protein (g) 

Protein 

Yağ (g) 

Fat 

Antep Fıstığı 

Pistachio  
594 19.0 19.3 53.7 

Ayçiçek Çekirdeği 

Sunflower seed  
560 19.9 24.0 47.3 

Badem  

Almond 
598 19.5 18.6 54.2 

Ceviz  

Walnut 
651 15.8 14.8 64.0 

Çam Fıstığı 

Pine nut 
635 20.5 13.0 60.5 

Fındık 

Hazelnut  
634 16.7 12.6 62.4 

Kabak Çekirdeği 

Pumpkin seed 
610 10.0 30.0 50.0 

Susam 

Sesame  
582 17.6 18.2 53.4 

Yer Fıstığı  

Peanut 
582 20.6 26.2 48.7 

 

Mikrobesin öğeleri grubunun bir alt dalı olan 

vitaminler, metabolizma üzerinde sahip oldukları 

önemli iĢlevlerin yanı sıra, büyüme ve geliĢme, 

sinir ve sindirim sistemlerinin normal iĢlevlerinin 

sürdürülmesi, besinlerle alınan besin öğelerinin 

vücutta elveriĢli olarak kullanılabilmesi, 

bağıĢıklık sistemi iĢlevlerine destek, normal 

hücre fonksiyonlarının sağlanması gibi önemli 

rolleri olan, insan sağlığının korunmasında ve 

yaĢamın sürdürülmesinde gerekli organik 

bileĢiklerdir (9, 22, 34). Vitaminlerin vücutta 

sentezlenmeleri azdır ya da hiç sentezlenmezler. 

Bu nedenle dıĢarıdan besinler yoluyla temin 

edilirler. Vitaminler yağda (A, D, E ve K 

vitaminleri) ve suda (B grubu vitaminler, C 

vitamini) çözünen vitaminler olmak üzere iki 

gruba ayrılmaktadır (33). Suda çözünen 

vitaminlerin (tiamin, riboflavin, niasin, biyotin, 

pantotenik asit, folik asit, kobalamin, piridoksin 

ve askorbik asit) çoğu ara metabolizma enzimleri, 
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koenzimlerin öncülleridirler ve genellikle vücutta 

depo edilen miktarları azdır. Vücudun 

gereksiniminden fazla alındıklarında kolaylıkla 

vücut sıvılarıyla atılırlar ve bu nedenle sürekli 

olarak diyetle alınmaları gerekmektedir. Yağda 

çözünen vitaminlerden ise sadece K vitamini 

koenzim fonksiyonuna sahiptir. Bu gruptaki 

vitaminler diyetteki yağ ile salınır, emilir ve 

taĢınırlar. Yağda çözünen vitaminlerin fazlası 

önemli miktarda karaciğer ve yağ dokusunda 

depo edilirler. (13). 

Sert kabuklu meyve türleri genel olarak suda 

eriyen B grubu vitaminlerinden tiamin (B1), 

riboflavin (B2) niasin ve folik asit, yağda eriyen 

vitaminlerden ise E vitamini açısından zengindir. 

Bu gruba giren türlerin ve bazı yağlı tohumların 

vitamin içerikleri (mg/100g) Çizelge 2‟de 

verilmiĢtir (7). 

 

 

Çizelge 2.  Sert kabuklu meyve türlerinin ve bazı yağlı tohumların vitamin içerikleri 

Table 2. Vitamin contents of some fatty seeds and nuts (100 g) 

 

 
E vitamini 

Vitamin E (mg)** 

Folik Asit 

Folic acid (μg)** 

Tiamin 

Thiamin 

(mg)* 

Riboflavin 

Riboflavin 

(mg)* 

Niasin 

Niacin 

(mg)* 

Antepfıstığı 

Pistachio 
5.2 58 0.67 - 1.40 

Ayçiçek Çekirdeği  

Sunflower seed 
37.2 100 1.96 0.23 5.40 

Badem  

Almond 
24.2 64 0.24 0.92 3.50 

Ceviz 

Walnut  
1.9 77 0.33 0.13 0.90 

Çam Fıstığı 

Pine nut   
12.5 57 1.28 0.23 4.50 

Fındık 

Hazelnut  
26.1 71 0.46 - 0.90 

Kabak Çekirdeği  

Pumpkin seed 
4.0 50 0.20 0.20 2.00 

Susam 

Sesame  
2.5 97 0.18 0.13 5.40 

Yer Fıstığı  

Peanut 
10.0 169 0.32 0.13 17.10 

 

100 g antepfıstığı meyvesinde 5.2 mg E 

vitamini, 58 g folik asit, 0.67 mg thiamin ve 

1.40 mg niasin bulunmaktadır (7). Sert kabuklu 

meyve türleri içerisinde, ham ve farklı Ģekillerde 

iĢlenmiĢ antepfıstığı meyvelerinin A, B1, B2, B3, 

B6, folik asit, C ve E vitaminleri yönüyle yeterli 

kabul edildikleri (Çizelge 3), Siirt ve Uzun 

çeĢitlerinin kırmızı ve sert kabuklu meyvelerinde 

ise ortalama 1.28 mg/100g B1 vitamini, 0.16 

mg/100g B2 vitamini, 1.50 mg/100mg niasin 

bulunduğu belirlenmiĢtir (28). Bunun yanı sıra, 

antepfıstığı, birçok sert kabuklu meyve türlerinin 

yapısında yer almayan ya da çok az bulunan 

askorbik asidi (C vitamini) de yüksek oranda (30 

mg/100 g) içermektedir (32). Benzer Ģekilde 

yüksek oranda E vitamini içerdiği, bu nedenle 

kalp kasları için yararlı olduğu da ifade 

edilmektedir (21). Antepfıstığının yapısındaki 

vitaminlerin insan beslenmesindeki rolü ve insan 

sağlığına olan etkileri üzerinde, baĢta E vitamini 

olmak üzere, belli sayıda araĢtırmalar 

bulunmaktadır.  

 

A Vitamini Yönüyle Antepfıstığı 

 

A vitamininin yarısını bitki pigmenti olan β-

karoten (provitamin A) ve benzer moleküller, 

diğer yarısını ise hayvansal kaynaklı retinoidler 

oluĢturur. Bitkisel kaynaklı gıdalarda renk 

maddesi olan karoten ile ilgisi, ilk kez 1920‟de 

Rosenheim ve Drummod tarafından ifade 

edilmiĢtir. Doğal besinlerden en çok karaciğer, 

yumurta sarısı ve süt yağında, bitkisel ürünlerden 

kayısı, kuĢkonmaz, maydanoz, ıspanak, havuç, 

kereviz, marul, portakal, erik ve domateste 

bulunan A vitamini; enfeksiyonlara karĢı direnci 

arttırır, görme iĢlevlerinin, epitel doku 

devamlılığının, büyüme ve geliĢmenin, üremenin 
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sağlanabilmesi açısından önemli görevlere 

sahiptir. Ayrıca, bağıĢıklık sistemi iĢlevlerinin 

devamlılığı, cilt, tırnak, saçlar, diĢ ve diĢ etlerinin 

sağlığı açısından da önemlidir (2, 14, 23). Bu 

vitaminin büyük bir kısmı karaciğerde depolanır 

(34). Antepfıstığının A vitamini içeriği (553 IU/ 

100 g ) yönüyle iyi bir kaynak olduğu (21), 

özellikle taze antepfıstığı meyvesinde oldukça 

yüksek (415 IU/100g) düzeylerde bulunduğu 

belirlenmiĢtir (Çizelge 3). 

 

D Vitamini Yönüyle Antepfıstığı 

 

D vitamini, vücutta kalsiyumun emilmesini ve 

kemik yapımında kullanılmasını kontrol eden, 

özellikle çocuklarda büyüme için gerekli olan bir 

vitamindir. Yetersizliğinde kemik 

mineralizasyonu bozulur ve büyüme çağındaki 

çocuklarda raĢitizm (rikets), yetiĢkinlerde 

osteomalasia (kemiğin yumuĢaması), ileriki 

yaĢlarda osteoporoz oluĢur. Daha çok iki Ģekilde 

bulunur. Bunlardan aktif ergosterol, kalsiferol ve 

D2 vitamini gibi adlarla da bilinen ergokalsiferol 

ıĢınlanmıĢ mayalarda bulunur. Aktif 7-

dehidrokolesterol ve D3 vitamini gibi adlarla da 

anılan kolesalsiferol ise insan derisinde güneĢ 

ıĢığı ile temas sonucu meydana gelir. 

Vücudun D vitamini gereksiniminin %90‟ı 

deride güneĢ ıĢınları aracılığı ile sentez edilir. 

Deride sentezlenen D vitamini (kolekalsiferol) 

kana geçer. Kas ve yağ dokusunda depolanır 

veya karaciğer ve böbreğe geçip, D vitaminin 

aktif Ģekline dönüĢerek vücutta kullanılır (5). 

Vitaminin %10‟luk kısmı ise besinler ile 

sağlanır. Bu vitamince zengin besinler karaciğer, 

yumurta sarısı ve yağlı balıklardır. GüneĢ ıĢınları 

ile deride sentez olmaksızın, sadece besinler ile 

günlük D vitamini gereksinmesi karĢılanamaz. 

Antepfıstığının D vitamini içeriği açısından 

belirlenmiĢ sonuçlara rastlanmamıĢtır (5). 

 

 

Çizelge 3. Sert kabuklu meyve türlerinin ham ve kavrulmuĢ, tuzlu antepfıstığı meyvesinin vitamin 

içeriği yönüyle karĢılaĢtırılması (100g) (3,19) 

Table 3. Comparation the vitamin compound of nuts between raw and roasted, salted pistachios (100 

g) (3,19) 

 

Vitamin 

Vitamin 

*Sert kabuklu 

meyveler 

*Nuts 

**Taze antepfıstığı 

meyvesi 

**Raw pistachio nut 

** KavrulmuĢ ve tuzlu antepfıstığı 

meyvesi 

**Roasted and salted pistachio nut 

A vitamini 

Vitamin A 
2.38 µg 415 IU 259 IU 

Tiamin (B1 vitamini) 

Thiamin 
0.52 mg 0.87 mg 0.69 

Riboflavin (B2 vitamini) 

Riboflavin 
0.22 mg 0.16 mg 0.23 

Niasin (B3 vitamini) 

Niacin 
2 mg 1.30 mg 1.37 mg 

Pantotenik asit (B5 vitamini) 

Pantothenic acid  
0.62 mg 0.52 mg 0.51 

B6 vitamini 

Vitamin B6 
0.41 1.70 mg 1.12 mg 

Folat 

Folate 
50 µg 51 µg 51 µg 

C vitamini 

Vitamin C 
1.43 mg 5. 6 mg 3 mg 

E vitamini (-tokoferol) 

Vitamin E 
6.91 mg 2.30 mg 2.42 mg 

*19, **3 
 

E Vitamini Yönüyle Antepfıstığı 

 

E vitamini bütün tokol ve tokotrienoller için 

verilen genel bir isim olup, her birinin etkilerinin 

birbirinden farklı olduğu bilinmektedir. Bu grup 

içerisinde en etkin olan -tokoferoldür. Ġlk olarak 

-tokoferol E vitamini olarak tanımlanırken, 8 

farklı analogların (, β, ,  tokoferoller, , β, , 

 tokotrienoller) da E vitamini olduğu 

belirtilmektedir. Bunlar aromatik tokol halkasına 
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bağlanan –CH3 gruplarının yeri ve sayısı 

değiĢerek meydana gelen bir grup bileĢiktir 

(ġekil 1). Tokoferoller pek çok bitkisel yağda 

doğal olarak bulunan önemli iz bileĢenler olup, 

yağlarda stabiliteyi etkileyen en önemli 

antioksidan bileĢiklerdir. Tokoferoller arasında 

- tokoferol, en yüksek E vitamini ve en düĢük 

antioksidan aktivitesine sahiptir. Tokoferollerin 

antioksidan aktivitelerinin azalıĢ düzeni delta (δ), 

beta (β), gama (γ) ve alfa (α) sırasını takip eder 

(27). 

 

 
 

ġekil 1. Tokotrienol ve tokoferollerin kimyasal yapısı. 

Figure 1. Chemical structure of tocotrienols and tocopherols. 

 

Tokoferollerin E vitamininin doymuĢ 

formları, tokotrienollerin ise doymamıĢ formları 

olduğu belirtilmiĢtir (6) ve insan dokularının 

tokotrienolleri tokoferollere dönüĢtürebildiği ileri 

sürülmektedir. -tokoferolün insanlarda en aktif 

form olduğu zannedilse de, bitki tohumlarında, 

özellikle de sert kabuklu meyve türlerinde E 

vitamininin en çok rastlanılan formunun - 

tokoferol olduğu belirtilmiĢtir (20). E vitamini 

bileĢenlerinin (, β, ,  tokoferoller ve , β, ,  

tokotrienoller), antioksidan aktivitelerinden 

dolayı özellikle yağ oksidasyon sürecini 

önlemede etkili olduğu belirtilmektedir (6). 

E vitamininin vücuttaki baĢlıca görevi; hücre 

membranlarında yer alan çoklu doymamıĢ yağ 

asitlerini (PUFA), düĢük yoğunluklu lipoproteini 

ve diğer membransal öğeleri serbest 

radikallerden korumaktır (2). E vitamininin 

diyabetik hastalıklarda, kanser ve arteriosklerotik 

damar hastalığını önlemede etkileri olduğu 

yönünde bulgular bulunmaktadır. Kalbi 

korumaya yönelik geliĢtirilen teorilerden biri de, 

aterojenik süreçte anahtar rol olacağı önerilen 

LDL (kötü kolestrol) oksidasyonunun 

engellenmesinin tokoferol uyarımıyla ilgili 

olduğudur (16). Antioksidan etkili E vitamininin 

alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaĢlattığı, 

bağıĢıklık sistemini güçlendirdiği, hücrelerin 

daha uzun yaĢamasını ve yenilenmesini sağladığı, 

koroner kalp hastalığının geliĢimini önlemede, 

kanserden korunmada, alyuvarların 

parçalanmasını önleyerek kansızlığa karĢı 

koruyucu etki sağlamada, enfeksiyon sonrası 

mikroorganizmaların kandan temizlenme hızının 

artmasında görev aldığı bildirilmektedir (4, 7, 

31). E vitamini eksikliğinin ataksi, Duchenne kas 

distrofisine benzer kas bozulması ve kısırlık gibi 

birçok dejeneratif hastalıklara sebep olduğu 

bildirilmiĢtir (30). Cemeroğlu (12), insanlarda 

günlük E vitamini ihtiyacının yaklaĢık olarak 10-

25 mg -tokoferol olduğunu belirtmektedir. 

Buğday, tohumlu besinler, soya fasulyesi yağı , 

arı sütü, ceviz, marul, tere, kereviz, maydanoz, 

ıspanak, lahana, mısır yağı, mısır ve yulaf  E 

vitamini açısından önemli besinler arasında yer 

almaktadır (4). 

Antepfıstığı ise, çözülebilir bir lipit fenolik 

antioksidan olarak kabul edilen E vitamini 

açısından, bitkisel yağlardan sonra en iyi 

kaynaklar arasında kabul edilmektedir. 

Antepfıstığının 2 mg/100 g E vitamini içerdiği 

(21), 28 g antepfıstığının, günlük beslenmede 

alınması önerilen E vitamini miktarının %8‟ini 

karĢıladığı bildirilmektedir (26). E vitamini 

yönüyle antepfıstığı 15.6±1.2 µg/g yağ - 

tokoferol içeriğiyle diğer sert kabuklu meyve 
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türlerine göre en düĢük düzeyde; -tokoferol 

yönüyle ise cevizden sonra (275.4 ± 19.8 µg/g 

yağ) en yüksek ikinci sırada yer almaktadır (32). 

10 farklı sert kabuklu meyve türlerinde tokoferol 

ve toplam fenolik üzerinde yapılan bir çalıĢmada 

(20), 7 sert kabuklu meyve türünde β ve  

tokoferollerin en etkili tokoferol olduğu, en 

çoktan  en aza doğru antepfıstığı, ceviz, pikan, 

Brezilya kestanesi, çam fıstığı ve kaju‟da 

bulunduğu belirtilmiĢtir. Ballistreri ve ark. (8), -

tokoferolün antepfıstıklarında en fazla bulunan E 

vitamini olduğunu, olgunluk ve kurutma iĢlemi 

boyunca toplam  ve  tokoferollerin azaldığını, 

tokoferol konsantrasyonlarının olgunlaĢmamıĢ 

tohumlarda 16.9 mg/100 g‟dan olgun tohumlarda 

13.5 mg/100g‟a kadar değiĢtiğini ve -

tokoferolün -tokoferolden daha yüksek 

antioksidan aktiviteye sahip olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ryan ve ark. (29), pikan, Brezilya 

kestanesi, çam fıstığı, kaju ve antepfıstığı 

meyvelerinin yağındaki toplam tokoferol 

miktarının 60.8-291 mg/g arasında değiĢtiğini ve 

antepfıstığında belirlenen toplam tokoferolün 291 

mg/g olduğunu, bunun 275.4 mg/g‟ını -

tokoferol, 15.6 mg/g‟ını da -tokoferol‟ün 

oluĢturduğunu bildirmiĢlerdir. Türkiye‟de yetiĢen 

Pistacia terebinthus meyvelerinin yağ asitleri ve 

E vitaminini belirlemek amacıyla yapılan bir 

çalıĢmada (25), toplam tokoferol ve tokotrienolün 

ortalama 465.7 mg/kg olduğu belirlenmiĢtir. 

Gentile vd. (17) ise 100 g antepfıstığında 

0.51±0.04 mg -tokoferol; 10.54±1.03 mg -

tokoferol ve 3.48±0.23 mg C vitamini 

saptamıĢlardır. Ham antepfıstığı meyvelerinde β-

tokoferol 0, -tokoferol 22.60, -tokoferol 0.80 

ve -tokoferol 2.30 mg/100g miktarında 

bulunurken; kurutulmuĢ, kavrulmuĢ tuzlu ya da 

tuzsuz antepfıstığı meyvelerinde β-tokoferol 

0.15, -tokoferol 23.56, -tokoferol 0.54 ve -

tokoferol 2.42 mg/100g miktarında saptanmıĢtır 

(3). 

 

K Vitamini Yönüyle Antepfıstığı 

 

K vitamini kanın normal pıhtılaĢması için 

gerekli bir vitamindir ve eksikliğinde yağın 

anormal absorpsiyonu Ģeklinde beliren bazı 

karaciğer hastalıkları görülmektedir. YetiĢkin 

insanların günlük K vitamini ihtiyacı 4 mg 

kadardır. KavrulmuĢ ve tuzsuz antepfıstığında 

bulunan K vitamini miktarı 13.2 mcg/100g‟dır 

(3). K vitamini içeriğinin kaju (34.8 µg/100g) ve 

çam fıstığı (53.9 µg/100g) haricinde diğer sert 

kabuklu meyve türlerinde önemli düzeyde 

bulunmadığı, antepfıstığının ise 13.2 µg/100g 

oranında K vitamini içerdiği bildirilmiĢtir (15). 

 

B1 Vitamini (Tiamin) Yönüyle Antepfıstığı 

 

Yapısında kükürt ve amin grubu olan ve 

tiamin adıyla bilinen B1 vitamini, suda kolay 

ama alkolde zor eriyen, renksiz kristalik bir 

maddedir (24). Bitkisel ürünlerden buğday 

rüĢeymi, tam tahıl ürünleri ve sert kabuklu 

meyveler en önemli kaynaklarıdır. Tiamin, kan 

dolaĢımının düzenlenmesine, hidroklorik asit 

üretimiyle sindirimin kolaylaĢtırılmasına, kan 

yapımına ve karbonhidratların metabolize 

edilmesine yardım etmektedir (33). Sinirleri 

sakinleĢtirdiği ve kalp sağlığını desteklemede 

etkili olduğu belirtilmektedir (21). YetiĢkin 

insanlara günlük 1-2 mg tiamin yeterlidir. B1 

vitamininden tamamen mahrum kalan insanlarda 

beriberi denilen hastalık oluĢur, polynevrit kalp 

bozuklukları, su-tuz metabolizması ve sindirim 

sisteminin bozuklukları görülür (24). Ham 

antepfıstığında bulunan B1 vitamin miktarı 0.870 

mg/100g‟dır (3).  

 

B2 Vitamini (Riboflavin) Yönüyle 

Antepfıstığı 

 

Laktoflavin veya riboflavin adı da verilen bu 

vitamin canlı hücrenin oksidasyon 

reaksiyonlarında rol oynar (12). Bitkilerin yaprak 

ve tohumlarında bulunur. Kalp ritminin ve 

solunumun normal geliĢiminde riboflavinin rolü 

büyüktür. Riboflavin vücutta yağların 

benimsenilmesinde ve endojen sentezinde 

normalleĢtirici etki göstermekle birlikte, 

thiaminin biyolojik etkisini de arttırmaktadır. B2 

vitamini karaciğer hücrelerinin insüline karĢı 

hassaslığını arttırır ve mide altı bezini etkileyerek 

insülinin oluĢumunu hızlandırır (24). 

Eksikliğinde, fotofobi, bulanık görme, gözün 

yanması, kornea‟da vaskülarizasyon, katarakt, 

derinin yağlı bir görünüm alması, testislerde, 

ağız, burun ve dudaklarda egzamalar görülür 

(33). Riboflavinin günlük gereksinimi 1000 cal 

için 0.55-0.6 mg‟dır. Antepfıstığında bulunan B2 

vitamini miktarı 0.160  mg/100 g‟dır (3). 
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B3 Vitamini (Niasin) Yönüyle Antepfıstığı 

 

Niasin ismi, nikotinik asidi ve nikotinamidi 

kapsayan bir terimdir. Niasin birçok gıdada bağlı 

formlarda bulunmaktadır. Bu nedenle bazı 

gıdaların kavrulmalarında veya yüksek sıcaklık 

derecelerinde ısıtılmaları sonucunda, bağlı niasin 

serbest hale geçerek niasin miktarı artmaktadır. 

Niasin değiĢik koĢullara en dayanıklı olan 

vitaminlerden birisidir (12). Niasin 

karbonhidratların parçalanmasını hızlandırmakla 

birlikte, merkezi sinir sisteminin faaliyetini 

düzene sokar. Bunun dıĢında nikotin asit azot 

metabolizmasını, kandaki kolestrolün miktarını, 

yağ asitlerinin sentezini etkilemekte, kırmızı 

kemik iliğinin ve kanın oluĢumuna katılan baĢka 

sistemlerin faaliyetini düzenlemektedir. Ġnsan 

dokularında B3 vitamini az da olsa sentez 

edilebilir. Bu nedenle insanların bu vitamine olan 

gereksinimi ilk önce gıdalarla giderilmektedir 

(24). Bu vitaminin eksikliğinde baĢ dönmesi ve 

iĢtahsızlıkla kendini gösteren pellegra hastalığı 

ortaya çıkar. Ham antepfıstığı meyvesinde 

belirlenen niasin miktarı 1.300 mg/100g‟dır (3). 

 

B5 Vitamini (Pantotenik Asit) Yönüyle 

Antepfıstığı 

 

Pantotenik asit, koenzim-A‟nın bir parçası 

olup, onunla birlikte karbonhidrat, protein ve 

lipitlerin metabolizmasında moleküller arasında 

asetil grubunun taĢınması tepkimelerinde 

yardımcı rol oynamaktadır. Vücutta pantotenik 

asit eksikliğinde, büyüme geriler, deride yaralar 

ve sinir sistemi bozuklukları belirir. Ayrıca 

vücutta mineral madde ve su metabolizması da 

bozulur. Günlük ortalama 6 mg B5 vitamini 

tüketilmelidir. Eksikliğinde halsizlik, bulantı, 

kusma, parestezi, kas kramplarını takiben 

adrenokortial yetmezlik ve nöromüsküler 

dejenerasyon görülür (33). Ham antepfıstığı 

meyvesinde belirlenen B5 vitamini 0.520 mg/100 

g‟dır (3). 

 

B6 Vitamini (Piridoksin) Yönüyle 

Antepfıstığı 

 

B6 vitamini pridoksal, pridoksin ve 

pridoksamin gibi üç farklı aynı aktiviteyi 

gösteren maddelere verilen isimdir. B6 vitamini 

bazı özel enzimlerin yapısında yer alır. Bu 

vitamin aminoasit metabolizmasında rol oynar, 

sinirleri sakinleĢtirmekte ve kalp sağlığı üzerinde 

olumlu etkilerde bulunmaktadır (21). Eksikliği 

belli tanımlarla ortaya konabilecek bir hastalığa 

neden olmasa da, triptofan metabolizmasında, 

sinir sisteminde bazı bozukluklara ve deride 

yaralara neden olduğu belirtilmektedir (12). B6 

vitamini her gün alınması gereken 

vitaminlerdendir, vücutta bir deposu yoktur. 

Günlük gereksinim 0.3-2 mg‟dır (33). 

Antepfıstığında bulunan B6 vitamin miktarı 

1.700 mg/100g‟dır (3). 28 g antepfıstığı; günlük 

önerilen B6 vitamininin %37‟sini karĢılarken, 

günlük B1, B3, B2 ve B5 vitaminlerinin ise 

sırasıyla %22, %12, %4 ve %3‟ünü 

karĢılamaktadır (26). 

 

B9 Vitamini-Folik Asit 

 

Folik asit ya da folat, tek karbon 

metabolizmasında anahtar rol oynar, pürin ve 

timidilat sentezi ile fosfolipidler, proteinler, DNA 

ve nörotransmitterleri içeren elzem biyolojik 

maddelerin metilasyonu için gerekli tek karbon 

ünitesini sağlamaktadır (11; 13). Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ), hamile olmayan kadınların ve 

yetiĢkinlerin günlük folik asit alımını 170 mcg 

olarak önerirken, nöral tüp defektlerindeki 

etkisini göz önüne alarak hamilelikte bu miktarı 

370- 470, emzirme döneminde 270 mcg olarak 

belirlemiĢtir (1). Folik asit ısı, ıĢık ve asit ortama 

duyarlı olduğundan piĢirme ile besinlerdeki 

değeri düĢmektedir (11). Folik asit 

yetersizliğinde; B12 vitamini yetersizliğinde 

olduğu gibi özellikle hamile kadınlarda kırmızı 

kan hücrelerinin tam olgunlaĢamadığı 

megaloblastik (makrositik) anemi, iliĢkisinin tam 

olarak açıklanamadığı kolon, mide, uterus 

kanserleri, yükselmiĢ serum homosistein düzeyi 

ile görülen kalp-damar hastalıkları ve anensefali 

ve sipina bifida gibi nöral tüp defekti (NTD) 

oluĢmaktadır (10). Shi vd. (32)‟e göre sert 

kabuklu meyve türleri içinde folat içeriği en 

yüksek tür fındık (113 μg/100g) olurken, 

antepfıstığında folat miktarı 51 μg/100g olarak 

belirlenmiĢtir.  
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C Vitamini (Askorbik Asit) Yönüyle 

Antepfıstığı 

 

Kimyasal adı askorbik asit olan C vitamininin 

vücutta çok değiĢik fonksiyonları vardır. Bu 

fonksiyonlardan en önemlisi, oksijenin metabolik 

ürünlerinden oluĢan toksik serbest radikalleri 

parçalamaktır (12). C vitamini göz merceği ve 

akciğer gibi yapılarda antioksidan olarak çalıĢır 

ve E vitaminine dönüĢebilir. Askorbik asit 

eksikliği yaralar, süngerimsi diĢ etleri, diĢ kaybı, 

kan damarlarının kolay zedelenmesi, eklemlerde 

ĢiĢme ve anemiyle karakterize edilen skorbüt 

hastalığına yol açar. Bu belirtilerin çoğu, bağ 

dokusunda zayıflıkla sonuçlanan kollajenin 

hidroksilasyonundaki eksiklikle açıklanabilir 

(13). Askorbik asit çeĢitli faktörlerden kolaylıkla 

etkilenerek oksidasyona uğramaktadır. Özellikle 

oksijen, oksijen eĢliğinde uzun süreli ısıtma ve 

ıĢık, C vitaminin parçalanmasına neden olan 

baĢlıca etmenlerdir. Askorbik asidin 

parçalanmasında ortamdaki bazı metal iyonları 

da önemli rol oynar. Metal iyonları bloke eden 

maddelerin, askorbik asidi stabilize edici bir 

özelliğe sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. 

Metalleri bloke eden maddeler arasında meyve ve 

sebzelerde doğal olarak bulunan antosiyaninler, 

flavonoller, malik ve sitrik asit gibi maddeler yer 

almaktadır (13). Antepfıstığında belirlenen C 

vitamini miktarı 3 mg/100g‟dır (3). 

 

 

SONUÇ 

 

Antepfıstığının sağlıklı yaĢam için düzenli 

olarak tüketilmesi gereken bir besin maddesi 

olduğu; kalp, damar ve göz hastalıklarından 

korunmada, kan Ģekerini düzenlemede, hafızayı 

güçlendirmede, sinir hücrelerini korumada, 

kolon, prostat, mide ve meme kanserlerine 

yakalanma riskini azaltmada, kan pıhtılaĢmasını 

sağlamada, kemikleri kuvvetlendirmede, kan 

basıncını düĢürmede, hücrelere zarar veren 

molekülleri etkisiz hale getirmede katkısı olan 

yağda ve suda çözünen vitaminlerin 

antepfıstığında yeterli miktarda bulunduğu, bu 

konuda yapılmıĢ birçok çalıĢmayla belirlenmiĢtir. 

Bu nedenlerle, antepfıstığının beslenmedeki 

önemi, vitaminler açısından değeri ilgili 

platformlarda önemle vurgulanmalıdır.  
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BAHÇE DERGİSİ İÇİN YAZI HAZIRLAMA KILAVUZU 
BAHÇE Dergisi, Türkiye'de Bahçe Kültürleri alanında yapılan araştırma çalışmalarını yayınlamayı amaç 
edinmiştir. Bu nedenle araştırma sonuçlarının yayınına öncelik verilmektedir. Bununla beraber faydalı 
görülen derleme, makale ve çevirilere de dergide zaman zaman yer verilmektedir. Dergi yılda iki kez olmak 
üzere Mart ve Kasım aylarında yayınlanmaktadır. 

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

Dergide yayınlanacak yazılardan doğan hakların tamamı BAHÇE dergisine aittir. 

Yazı muhteviyatından doğacak sorumluluklar yazı sahibine aittir. 

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

Makaleler bir adet basılı makale metni, “Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” ile birlikte Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bahçe Dergisi Yayın Kurulu’na posta yoluyla ve ayrıca, 
“bahce@yalovabahce.gov.tr” adresine elektronik olarak gönderilmelidir. 

Bahçe Dergisine gelen makaleler en az iki hakeme gönderilir, hakemlerin eleştiri ve önerileri dikkate alınarak 
Yayın Kurulu tarafından yayınlanma/yayınlanmama kararı alınır. Hakem ya da Yayın Kurulu tarafından önerilen 
değişiklik ve düzeltmeler sorumlu yazara iletilir, makale üzerinde bu değişiklik ve düzeltmeler dışında sonradan 
ilave ve eklemeler yapılamaz. Sorumlu yazar tarafından Makalelerin son şekli Yayın Kurulu’na elektronik 
ortamda tekrar gönderilir. 

Makaleler aşağıdaki formata uygun olarak hazırlanmalıdır; 

Sayfa düzeni ve yazı karakteri: Makaleler A4 ebadındaki kağıda, sol taraftan 3.5 cm, diğer taraflardan 2.5 cm 
boşluk bırakılacak şekilde, iki satır aralıkla, 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman fontu ile Windows 
uyumlu işlemcide yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler dahil toplam sayfa sayısının 12’yi geçmemesine özen 
gösterilmelidir.  

Yazar isim(ler)i: Başlığın hemen altına yazar(lar)ın adı ve soyadı yazılacak, yazar(lar)ın ünvanı ve adresi ise 
sayfanın altına dipnot olarak verilecektir. 

Makale Başlığı: Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı yazılmalıdır.  

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet, Yazar(lar)ın adından sonra 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalı, 
anahtar kelimeler verilmelidir. Çalışmanın içeriğini belirten yabancı dilden özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 
verilmeli, hemen altına keywords yazılmalıdır. 

Metin: Yazı genel olarak a) Giriş, b) Materyal ve Metot, c) Bulgular, d) Tartışma, e) Sonuç/lar, f)Kaynaklar 
bölümlerinden meydana gelmelidir, c ve d maddeleri "Bulgular ve Tartışma" başlığı altında tek bölümde 
incelenebilir. Makalenin metin bölümünde bulunan ana başlıklar koyu ve büyük harfle, ikinci derece başlıklar 
koyu, italik ve küçük harfle, üçüncü derece başlıklar normal tümce düzeninde ve italik olarak verilir. Ana başlıklar 
üstten iki alttan tek satır boşlukla, ikincil başlıklar alt ve üstten tek satır boşlukla, üçüncül başlıklar boşluksuz satır 
olarak yer almalıdır. Paragraflar 0.5 cm içeriden başlamalıdır. Makalenin metin bölümü; 

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. 

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. Materyal ve metot ayrı 
alt başlıklar halinde verilmelidir. 

BULGULAR: Araştırma bulguları sunuluşunda, metin yazısı, çizelge ve şekiller birbirlerini tamamlayıcı olmalıdır. 

Şekiller ve Çizelgeler: Makalede yer alan şekil, grafik, fotoğraf vb. “şekil”; sayısal değerler ise “çizelge” olarak 
belirtilmeli ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Açıklama yazıları şekillerin altında, çizelgelerin üstünde 
verilmelidir. Açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca Çizelge ve şekil içerisinde kullanılan 
ifadelerin İngilizce karşılıkları da yazılacaktır. Şekil ve Çizelgeler mümkün olduğu kadar birleştirilerek ve 
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özetlenerek verilecektir. 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. Şekiller 
baskı tekniğinin gereği olarak Microsoft Office programında düzenlenmelidir. Fotoğraflar baskıya uygun olarak 
seçilmelidir. Şekil ve Çizelge örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 

Çizelge 2. 2001 yılında Çanakkale yöresinde yetiştirilen Trabzon hurması meyvelerinin olgunlaşma sürecinde 
kimyasal yapılarındaki değişimlerz. 

Table 2. Changes of chemical composition during maturation of persimmon fruits grown in Çanakkale in 2001z. 

 
MES 

Fruit firmness 
(kg) 

SÇKM 
Soluble solids 

(%) 

L-ascorbik 
Acid 

(mg/100g) 

Tanen 
Tannin 
(mg/l) 

Pektin 
Pectin 

(mg/100g) 

T. şeker 
Total sugar 
(mg/100g) 

1. hasat 
1st harvest 

4.30 b 23.84 a 21.85 ab 20.59 a 1.02 22.04 d 

2. Hasat 
2st harvest 

4.61 a 23.65 a 22.69 ab 20.01 a 1.17 26.15 b 

3. Hasat 
3stHarvest 

3.74 c 22.65 ab 23.74 a 17.45 b 1.26 27.90 a 

4. Hasat 
4stHarvest 

3.51 c 22.75 ab 20.14 b 17.22 b 1.46 23.74 c 

5. Hasat 
5stHarvest 

3.38 c 22.46 b 7.89 c 16.90 b 1.19 23.93 c 

LSD 0.05 0.28 0.37 2.00 0.89 Ö.D. N.S. 1.46 
zAynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (LSD). 
zMean separation within columns by LSD mutiple test at, 0.05 level. 
Ö.D.: Önemli değil N.S.: Nonsignificant 
 

 

Şekil 1. Boğma uygulamasının bitki boyu (cm) üzerine etkisi. 

Figure 1. The effect of wedging plant height (cm). 

 

Birimler: Makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçü birimleri kullanılacaktır. Ondalık ayırmalarda virgül 
yerine nokta kullanılmalıdır. Binlik sayı gösterimlerinde noktalama işareti yerine boşluk kullanılmalıdır.  
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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.  

SONUÇ/LAR: Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen bulgular, bilime/uygulamaya katkı yönünden 
değerlendirilerek öneriler şeklinde ifade edilmelidir. 

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 isimden 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. 

Derleme nitelikli makaleler, materyal ve metot ile bulgular kısmı hariç diğer bölümler kullanılarak hazırlanır. 

Kaynak verilişine ait bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir. 

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 (Eds. 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 / Bildiri: 

Büyükyılmaz, M., A.N. Bulagay ve M. Burak, 1994. Marmara Bölgesi İçin Ümitvar Armut Çeşitleri-III. Bahçe 23 (1-
2):79-92. 

Turhan, Ş., T. Tipi ve A. O. Erol, 2004. EurepGap Uygulamalarının Türk Yaş Meyve-Sebze Üretimi ve Rekabet 
Gücü Üzerine Etkileri. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004. Tokat. Cilt I:315-322. 

Tez: 

Pehluvan, M., ve M. Güleryüz, 2000. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Oltu İlçesine Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ata. Univ. Fen Bilimleri Ens. Erzurum. 74 s. 

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: Mayıs 2000). 
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Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi 

Makale Başlığı  

Yazar/lar  

Eserden sorumlu yazarın bilgileri 

Adı Soyadı  

Adresi  

e-posta  

Telefon/Faks  

 

Yazar/lar aşağıdaki ifadeleri onayladıklarını belirtirler: 

1. Bu makalenin bir kısmı ya da tamamı başka bir yerde yayınlanmamış, yayınlanmak üzere başka bir yere 
yollanmamıştır, 
2. Tüm yazarlar ilgili makaleyi okumuş ve onaylamıştır, dergiye yayınlanmak üzere gönderildiğinden 
haberdardırlar, 
3. Makale yazar/lar tarafından yazılmış, özgün bir çalışmadır, 
4. Makalenin içinde yer alan bilgilerin sorumluluğu yazar/larına aittir, 
5. Yazar/lar makalenin telif hakkından feragat ederler, 

Bu makalenin telif hakkı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne devredilmiş olup, Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayın Kurulu makalenin yayınlanabilmesi konusunda yetkili 
kılınmıştır.  

Yukarıdaki konular dışında yazar/ların aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır; 

 Telif hakkı dışındaki patent vb. bütün tescil edilmiş hakları yazar/lara aittir, 

 Yazar/lar makalenin tümünü kitaplarında ve derslerinde, sözlü sunumlarında ve konferanslarda 
kullanabilirler, 

 Makalenin tümü ya da bir bölümünü satış amaçlı olmamak koşulu ile kendi faaliyetleri için çoğaltma 
hakkına sahiptirler. 

Yukarıdaki haklar dışında makalenin çoğaltılması, postalanması ve diğer yollardan dağıtılması, ancak Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yetkilisinin ve Yayın Kurulunun izni ile yapılabilir. Makalenin 
tümü ya da bir kısmından atıf yapılarak yararlanılabilir. 

Bu belge tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır, yazarların farklı kuruluşlarda bulunması durumunda 
imzalar farklı formlarda sunulabilir. İmzalar ıslak imza olmalıdır. Makale bu formla birlikte dergi adresine 
gönderilmelidir. 

Yazar/lar Adı ve Soyadı Tarih İmza 

   

   

   

   

   

Satır sayısı yazar sayısına göre artırılabilir/azaltılabilir. 

Makalenin Yayın Kurulunca yayına kabul edilmemesi durumunda bu belge geçersizdir. 
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GUIDE FOR PREPARATION AND SUBMITTING MANUSCRIPTS 

BAHÇE journal was aimed to publish the research studies about horticulture in Turkey. For this reason 
research result had priority. Additionally reviews and translations were included sometimes which seem to 
be useful. This journal has been published twice in a year at March and November. 

Articles which were sent to publish in this journal should have not published before. 

Rights of published articles belong to BAHÇE journal. 

Responsibilities which were born from article contents belong to author. 

Copyright is not paid to author. 15 copies of published articles were sent to the author/s. 

One printed text of the article and “Manuscript submission and copyright release form” should be sent to 
Ataturk Central Horticultural Research Institute BAHÇE Journal Editorial Board and should be email to 
“bahce@yalovabahce.gov.tr”. 

BAHÇE journal send these articles at least two referees. According to criticism and suggestion of referees, 
Editorial Board gives a decision either publish of the article or not. Author was notified about changes and 
corrections suggestions of referees and Editorial Board. After that author could not do any additions to the 
article except these changes and corrections. Corresponding author re-mail the final form of the article to 
the Editorial Board. 

Articles should be prepared according to the following format; 

Page layout and font: Article should be written in A4 paper, left space 3.5 cm and other sides 2.5 cm, two 
line space, 12 punt and Times New Roman font by Windows processor. Article with Figures and Tables 
should not exceed 12 pages. 

Author name(s): Name and surname of the author(s) should be written under the article title. Title and 
address of the author(s) should be written in footnote. 

Article title: Article title should be written in Turkish and English. 

Abstract and keyword: Turkish abstract should be written after the author(s) name and not exceed 200 
words. Keywords should be written after the abstract. Foreign language abstract about the content of the 
article should not exceed 200 words and keyword should be written after the abstract. 

Text: Generally article should be consist of a) Introduction, b) Material and Method, c) Findings, d) 
Discussion, e) Result/s and f) References parts. Part c and d can be examined in one part named as 
“Findings and Discussion”. Main titles in the article should be written bold and capital letter, second degree 
titles should be written bold, italic and small letter, third degree titles should be written as normal text but 
italic. Main titles are written two space from up and one space from down, second degree titles are written 
one space from up and down and third degree titles are written without spaces. Paragraphs are started 0.5 
cm in side. Text of article: 

INTRODUCTION:  In this part problem is defined and status of the problem before the study is expressed. 
Literatures are written only needed and concerned with subject of the article.  Aim of the article is written 
at the end. 

MATERIALS AND METHODS: Used material and method are explained briefly under separate titles. But 
these explanations should be enough for other researchers to replicate the experiment or references of 
material and method should be written.  

FINDINGS: Text, figures and tables should be complementing each other in the presentation of findings. 

Figures and Tables: Figure, graphic, photo etc. should be named as “figure” and numeric values in chart 
should be named as “table” in the article. Author should give refer the figures and tables in the text. 
Captions should be written up side the figures and down side the tables. Captions should be written in 
Turkish and English. Additionally meaning of the expressions in figures and tables should be written in 
English. Figures and tables should be given combined and summarized as possible as. Instead of 
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recurrences, mean of recurrences should be written in tables. Variance analysis table which was prepared 
to determine the differences between the mean values should not be given in the article. Applied test 
method and significance of the difference level of the mean values should be written under the table. 
Footnote in tables should be start from the last letter of the alphabet and differences of the mean values 
should be indicate with letter by starting from first letter of the alphabet. Small letter should be used in 
both. Because of the publication technique, figures should be prepared in Microsoft Office programs. For 
publication appropriate photos should be selected. Examples of figure and table are given at below.  

 

Çizelge 2. 2001 yılında Çanakkale yöresinde yetiştirilen Trabzon hurması meyvelerinin olgunlaşma sürecinde 
kimyasal yapılarındaki değişimlerz. 

Table 2. Changes of chemical composition during maturation of persimmon fruits grown in Çanakkale in 2001z. 

 
MES 

Fruit firmness 
(kg) 

SÇKM 
Soluble solids 

(%) 

L-ascorbik 
Acid 

(mg/100g) 

Tanen 
Tannin 
(mg/l) 

Pektin 
Pectin 

(mg/100g) 

T. şeker 
Total sugar 
(mg/100g) 

1. hasat 
1st harvest 

4.30 b 23.84 a 21.85 ab 20.59 a 1.02 22.04 d 

2. Hasat 
2st harvest 

4.61 a 23.65 a 22.69 ab 20.01 a 1.17 26.15 b 

3. Hasat 
3stHarvest 

3.74 c 22.65 ab 23.74 a 17.45 b 1.26 27.90 a 

4. Hasat 
4stHarvest 

3.51 c 22.75 ab 20.14 b 17.22 b 1.46 23.74 c 

5. Hasat 
5stHarvest 

3.38 c 22.46 b 7.89 c 16.90 b 1.19 23.93 c 

LSD 0.05 0.28 0.37 2.00 0.89 Ö.D. N.S. 1.46 
zAynı sütunda farklı harflerle ifade edilen ortalamalar arasında %5 düzeyinde farklılık vardır (LSD). 
zMean separation within columns by LSD mutiple test at, 0.05 level. 
Ö.D.: Önemli değil N.S.: Nonsignificant 
 

 

Şekil 1. Boğma uygulamasının bitki boyu (cm) üzerine etkisi. 

Figure 1. The effect of wedging plant height (cm). 

 

Units: SI (Systeme International d’Units) units should be used in the article. Instead of comma, point should 
be used in decimal number distinctions. Instead of point, space should be used in thousands numbers. 

325 a* 
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Kontrol (Control) Boğma (Wedging) 

*: %5 ihtimal seviyesinde önemlidir. 

*: Significant at the 5% level of significance 
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DISCUSSION: Results are investigated and compared with the prior research result and the differences are 
generalized in this part. Author should be set a contact between the result and the aim which are expressed 
in Introduction part. Unsolved part of the problem should be discussed under the light of the literature. 

RESULT(S): Obtained findings should be evaluated according to contribution to science/applications and 
expressed as proposals 

REFERENCES: Utilized references should be written in order of author last names and enumerated. Author 
names should be written with small letter in text and references. References should be given after the 
sentence or before the sentence after the author name by number with parenthesis. (Example: Fruit juice 
content show differences depend on regions in Satsuma (2). There are not any differences among the 
regions according to fruit weights (3,5,12). Kibar and Uslu (10) showed that in their study...). Only utilized 
references are given in this part. 

Review articles are prepared according to this guide but without material and method and findings parts. 

Example of reference writings are as fellows: 

Books: 

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 (Eds. J. Janick ve J. N. Moore). Prudue University Press, 
West Lafayette, Indiana, ABD. pp: 3-37. 

Translates: 

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. 

Articles: 

Büyükyılmaz, M., A.N. Bulagay ve M. Burak, 1994. Marmara Bölgesi İçin Ümitvar Armut Çeşitleri-III. Bahçe 23 (1-
2):79-92. 

Turhan, Ş., T. Tipi ve A. O. Erol, 2004. EurepGap Uygulamalarının Türk Yaş Meyve-Sebze Üretimi ve Rekabet 
Gücü Üzerine Etkileri. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004. Tokat. Cilt I:315-322. 

Thesis: 

Pehluvan, M., ve M. Güleryüz, 2000. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Oltu İlçesine Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ata. Univ. Fen Bilimleri Ens. Erzurum. 74 s. 

Periodicals: 

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. 

Electronic References: 

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: Mayıs 2000). 
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