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ÖNSÖZ 

Tarım, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, ürünlerin kalite ve 

verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda muhafazası, işlenip 

değerlendirilmesi ve pazara sunulmasını ele alan bir faaliyetler 

bütünüdür. Tarım sektörü, insanlığın yerleşik hayata geçmesinden 

itibaren ekonomik ve sosyal gelişmede çok önemli görevler üstlenmiş 

ve bu görevini günümüze kadar sürdürmüştür. 

Özellikle bitkisel üretim alanında çok önemli bir yere sahip olan Bahçe 

Bitkileri; meyve, asma, sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile uğraşan 

tarımın teknik bir bilim dalı olarak nitelendirilmektedir. Bahçe bitkileri, 

bilim dalının içerdiği konular açısından birçok uygulamalı bilim dalı ile 

doğrudan ya da dolaylı olarak yakından ilişki içerisindedir. Ayrıca, 

bahçe bitkileri faaliyetlerinden elde edilen ürünler, beslenme ve insan 

sağlığı açısından da büyük bir öneme sahiptir. İnsan vücudunun başlıca 

kalori kaynakları olan karbonhidratlar, protein ve yağlar bahçe 

ürünlerinde yeteri kadar bulunmaktadır. 

Ülkemizin bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından uygun ekolojik 

koşulları barındırması, dünyada mevcut gen merkezlerinden hem 

Yakındoğu hem de Akdeniz havzasını kapsaması nedeni ile önemli 

oranda birçok meyve, sebze, süs bitkisi türü ve çeşidinin orijin merkezi 

durumundadır. Buna ek olarak Türkiye’nin, göç yollarının üzerinde 

bulunması ve Anadolu tarihi ilk çağlarından beri birçok medeniyetin 

beşiği olması sayesinde değişik kültürlerin ve tekniklerin etkilerini de 

yetiştiriciliğe yansıtmaktadır. Bu nedenle ülkemiz bahçe bitkileri 

yetiştiriciliğinde, geleneksel yetiştiricilik teknikleri ile birlikte güncel 



BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR | 2 

 

tekniklerin uygulandığı işletmeleri de barındırmaktadır. Köklü bir 

bahçe bitkileri kültürüne sahip olan ülkemizde, bu alanda son yıllarda 

çok önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve bu gelişmeler sonucunda bazı 

bahçe bitkileri türlerinin üretiminde gözle görülür artış sağlanmıştır. 

Modern tekniklerin hayata geçirilebilir olması, yeni ıslah çeşitlerinin 

kullanılması, üretim ve pazarlama sistemlerinin de iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesine bağlı olarak bahçe bitkileri üretiminin artması 

kaçınılmaz görünmektedir. 

Bu kitapta, bahçe bitkileri yetiştiriciliği uygulamalarında üretim miktarı 

ve ürün kalitesini yükseltmeye yönelik yeni stratejiler geliştirebilecek 

ve bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedefleyen yenilikçi potansiyel 

bahçe bitkileri uygulamaları bir araya getirilmiştir. 

Editörler 

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 

Doç. Dr. Atilla ÇAKIR 
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1. Giriş 

Modern çağın endüstriyel devrimi olarak nitelendirilen nanoteknoloji 

(NT), nanometre ölçeğinde tasarlanan atomik ve moleküler malzemeler 

kullanılarak yürütülen araştırmaları ve geliştirilen teknolojileri ifade 

etmektedir (McNeil, 2005; Woldeamanuel ve ark., 2021). 1959 yılında, 

maddenin atomik ölçekte manipüle edilmesini öneren ve NT fikrini 

geliştiren Richard Feynman (Feynman, 1960) olmakla birlikte, NT 

terimini ilk kullanan 1974’te Norio Taniguchi olmuştur (Taniguchi, 

1996). NT’nin, günümüzdeki popülaritesini yakalamasına sebep olan 

gelişmelerse 1980’lerde taramalı tünelleme mikroskobunun 

kullanılmaya başlanması ile gerçekleşmiştir. 1990’lı yıllarda bilim 

adamları tarafından karbon atomunun farklı sayılarda ve eşit yapılarda 

sıralanabildikleri keşfedilmiştir. 2005 yılından sonraki atılımlarla 

birlikte NT’nin kullanım alanları giderek artmıştır. 

Nanoteknoloji; 1 ile 100 nm arası boyutlarda üretilen, sentetik veya 

organik yapıdaki moleküllerin veya düzeneklerin, fiziksel ve kimyasal 

yapılarının incelenmesi, mevcut malzemelerin farklı üretim süreçleri 

kullanılarak daha etkin, işlevsel ve dayanıklı hale getirilmesi, aynı 

zamanda enerji ve hammadde tasarrufu sağlanması konularını kapsayan 

bir kavram ve günümüzde artık bir bilim dalıdır (Kuzma ve Verhage, 

2006; Iravani ve ark., 2014). Aktif maddelerin kontrollü salınımına 

olanak tanıması, aynı etkiyi göstermek için daha düşük 

konsantrasyonlara ihtiyaç duyulması, hedef olmayan organizmalar için 

daha düşük toksisite göstermesi, çevre kirliliğini ve maliyetleri 

azaltmaya katkıda bulunması, geleneksel muadillerine karşı 
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nanopartiküllerin (NP’ler) en önemli avantajlarıdır (Jampilek ve 

Kralova, 2021; Tarrahi ve ark., 2021). Faydaları ve potansiyel kullanım 

alanları oldukça geniş olan NT; biyomedikal, kimya, tıp, optik, ilaç, 

kozmetik, tekstil, gıda, tarım, çevre, enerji, elektronik ve ulaşım gibi 

çeşitli faaliyet sektörlerini ve bilimsel disiplinleri kapsayan, 

kolaylaştırıcı bir teknolojiler bütünüdür (Rai ve Ingle, 2012; Judy ve 

Bertsch, 2014; Woldeamanuel ve ark., 2021). Nano özellikli ürünlerle 

ilgili güncel kayıtların tutulduğu NT ürünleri veri tabanı web sitesinde, 

halihazırda 64 ülkede 2855 şirkete ait, toplam 9528 ticari ürünün yer 

aldığı bildirilmiştir (Anonim, 2022). NT’nin tarım endüstrisindeki 

kullanımı oldukça yenidir. Bundan dolayı, NP’lerin, tarımsal alanlarda 

kullanılabilme potansiyellerinin araştırılması, bitki büyüme ve gelişimi 

ile kalite ve verimliliği üzerinde yaratacağı avantajlarının yanında olası 

dezavantajlarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla daha 

fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. NT’nin etki mekanizmalarının 

anlaşılması, özellikle geniş üretim alanlarına sahip ve ekonomik getirisi 

yüksek bitki türleri açısından daha büyük önem arz etmektedir.  

Üzüm (Vitis vinifera L.); üretim alanı, üretim miktarı ve ekonomik 

değeri bakımından dünyanın en önemli meyve türleri arasında yer 

almaktadır. Bağcılık, dünya üzerinde 77.4 milyon tonluk üzüm 

üretimiyle, 7.3 milyon hektarlık geniş bir yüzey alanına sahiptir 

(Anonim, 2020). Üretilen üzümler, sofralık olarak taze tüketimlerinin 

yanında; kuru üzüm, şarap, şıra, sirke, reçel, üzüm çekirdeği ekstresi ve 

üzüm çekirdeği yağı gibi işlenmiş ürünler olarak da 

değerlendirilebilmektedir. Üzüm, besin değerini oluşturan ve sağlık 
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açısından son derece önemli olan vitamin, protein, karbonhidrat ve 

mineraller başta olmak üzere; kafeik asit gibi fenolik asitler; 

polifenoller; flavonoller, flavanoller ve antosiyanin gibi flavonoidler; 

proantosiyanidinler ve resveratrol gibi flavonoid olmayan diğer 

bileşikler bakımından oldukça zengindir (Xia ve ark., 2010; Lim, 

2013). Bağcılıkta NT’den, büyüme ve gelişiminin düzenlenmesi, 

biyotik ve abiyotik stresin azaltılması, verim ve kalitenin iyileştirilmesi, 

sekonder metabolitlerin üretimi, hasat sonrası muhafaza ömrünün 

uzatılması gibi çeşitli amaçlarla faydalanılmakta ve yapılan 

araştırmalar NT uygulamalarının bağcılıkta sürdürülebilirliğin 

sağlanması açısından önemli bir potansiyel taşıdığına işaret etmektedir. 

2. NP’lerin Sınıflandırılması 

NT’nin temelini oluşturan NP’ler, çok farklı şekillerde 

sınıflandırılmaktadırlar. Bu sınıflandırma çeşitleri arasında en çok 

kullanılanlar bileşimlerine, morfolojilerine, yüzeylerine ve 

kaynaklarına göre yapılmaktadır. 

2.1.  Polimerik NP’ler 

Makromoleküler maddeler üzerinde kapsüllenmiş veya adsorbe edilmiş 

biyoaktif maddeler içeren, kolloidal, mikron altı (1-1000 nm) 

partiküllerdir. Tarım NT’sinde, bu taşıyıcı ajanlar, ürün verimini 

artırmak veya zararlıları kontrol altına almak amacıyla, tarım 

kimyasallarının yavaş ve sürekli salınımının gerçekleştirilmesine 

olanak sağlamaktadır. Poli(y-glutamik asit) (y-PGA), poli(epsilon-

kaprolakton) (PCL), polietilen glycol (PEG), poli(laktik-ko-glikolik 
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asit) (PLGA) ve poli(vinil alkol) (PVA), zirai kimyasalların dağıtımı 

amacıyla en yaygın kullanılan polimerlerdir (Acharya ve Pal, 2020). 

2.2.  Metalik NP’ler 

Metalik NP’ler, metal elementlerden (Ag, Cu, Zn, Fe vb.) veya bunların 

oksit bileşiklerinden (CuO, ZnO, Fe2O3, TiO2 vb.) oluşmaktadır 

(Manikandan ve ark., 2017). Geniş yüzey alanları, spesifik fiziksel ve 

kimyasal özellikleri ile Mmetalik NP’ler, gıda ve tarım sektörleri de 

dahil olmak üzere farklı birçok alanda kullanım imkanı bulmaktadır 

(Haverkamp ve Marshall, 2009; Ramyadevi ve ark., 2012; Kındığılı, 

2021). Düşük dozlarda uygulandıklarında bitki büyüme ve gelişimini 

teşvik ederek, daha yüksek verim elde edilmesini sağlayan metalik 

NP’ler (El-Ramady ve ark., 2018; Adisa ve ark., 2019; Abbasifar ve 

ark., 2020); yüksek konsantrasyonlarda toksik etki gösterebilmektedir. 

Tarımsal açıdan önemli olan ve en yaygın kullanılan NP’lerden bazıları 

kısaca aşağıda özetlenmiştir. 

Gümüş (Ag): Ag NP’lerin geniş bir patojen yelpazesi üzerinde, güçlü 

bir antibakteriyel, antifungal ve antiviral ajan olduğu yapılan 

araştırmalarla ortaya koyulmuştur (Cleveland ve ark., 2012; Xiu ve ark., 

2012; Acharya ve Pal, 2020). Antimikrobiyal özelliklerinin yanı sıra Ag 

NP’ler, bitki büyüme ve gelişimine pozitif etkileri ve yaşlanmayı 

kontrol eden etilen inhibisyon metabolizmasındaki önemli rollerinden 

dolayı tarımsal konularda büyük ilgi görmektedir (Sarmast ve Salehi, 

2016). 
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Bakır (Cu): Katalitik, optik ve elektriksel özelliklere sahip Cu NP’ler; 

özellikle, antimikrobiyal aktiviteleri nedeniyle, geniş spektrumlu bir 

kontrol ajanı olarak kullanılmaktadır (Ingle ve ark., 2014). Ayrıca, 

TiO2’den farklı olarak, Cu’nun toksisite eşiğine düşük 

konsantrasyonlarda ulaşılmaktadır. 

 

Titanyum dioksit (TiO2): 5-30 nm boyutlarındaki TiO2 NP’leri, NT 

endüstrisinde oldukça yüksek üretim ve kullanıma sahiptir. Özellikle 

fotokatalitik ve foto koruyucu kapasitesinden yararlanılan TiO2 

NP’lerin (Yang ve ark., 2006; Lyu ve ark., 2017); farklı bitki türlerinde; 

düşük sıcaklık (Mohammadi ve ark., 2014), kuraklık (Jaberzadeh ve 

ark., 2013; Kiapour ve ark., 2015; Aghdam ve ark, 2016; Mohammadi 

ve ark., 2016), NaCl (Khan, 2016) ve ultraviyole (UV) (Zheng ve ark., 

2008) gibi çeşitli stres faktörlerine karşı antioksidan kapasiteyi artırarak 

tolerans sağladığı bildirilmiştir (Lyu ve ark., 2017). 

 

Çinko oksit (ZnO): 100 nm boyutları ve geniş yüzey alanı ile bitkiler 

tarafından kolayca emilerek çinko noksanlığının giderilmesinde 

oldukça verimlidirler (Jomini ve ark., 2015). Bitkilerin büyüme ve 

gelişme fonksiyonları üzerine önemli etkileri olan  ZnO NP’lerin, aynı 

zamanda farklı birçok bitki türünde antimikrobiyal etkilerinin 

bulunduğu rapor edilmiştir (Elumalai ve ark., 2015; Narendhran ve ark., 

2016; García-López ve ark., 2019; Abou El-Nasr ve ark., 2021). 

Bakır oksit (CuO): Geniş yüzey alanı ve reaktif morfolojisi, kimyasal 

ve termal kararlılığı, düşük maliyeti, kullanım kolaylığı ve katalizör 

olarak yeniden kullanılabilirliği nedeniyle en yaygın kullanılan metal 
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oksit NP’lerden biridir (Reyes-Torres ve ark., 2019; Velsankar ve ark., 

2020). CuO NP’ler, yüksek stabiliteye sahip olduklarından gram pozitif 

ve gram negatif bakterilere karşı oldukça etkilidir. Ayrıca, antifungal 

ve antiviral ajan olarak da kullanımı mevcuttur (Singh ve ark., 2017; 

Suresh ve ark., 2020). 

Demir oksit (Fe2O3, Fe3O4): Tarımda yaygın olarak kullanılan önemli 

NP’ler arasında yer almaktadır (Singh ve ark., 2016). Fe NP’ler 

genellikle <10-20 nm boyutlarındadır ve taklit edilemez bir 

manyetizma biçimi sergilerler (Sheng-Nan ve ark., 

2014; Karpagavinayagam ve Vedhi, 2019). Yapılan araştırmalar, demir 

oksit NP’lerin bitkilerin büyüme ve verimini olumlu yönde etkilediğini 

ortaya koymuştur (Sheykhbaglou ve ark., 2010; Ghafari ve Razmjoo, 

2013; Rui ve ark., 2016). 

2.3.  Metaloid NP’ler 

Selenyum (Se): Bitkilerdeki noksanlığı ve toksisitesi arasındaki sınır 

çok dar olduğundan, topraklardaki yönetimi oldukça zor bir elementtir 

(Adebayo ve ark., 2020). Bazı araştırmacılar tarafından metaller ve 

ametaller arasında ara özellikler gösteren metaloid olarak 

sınıflandırılmaktadır (Kurokawa ve Berry, 2013; Brasted, 2021). 

Kimyasal olarak kükürde benzemekte ve bitkilerde alınım ve taşınım 

için benzer bir yolu paylaşmaktadır. Se antioksidan görevi görerek 

bitkileri oksidatif hasarlardan korumakta, abiyotik streslerin bitkiler 

üzerindeki olumsuz etkilerini modüle edebilmektedir (Kaur ve ark., 

2014; Hasanuzzaman ve ark., 2020). 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/nanomaterial
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Silikon (Si) ve silika (SiO2): Silikon ve Silika NP’ler, özellikle yüksek 

sıcaklık, tuzluluk, kuraklık ve ağır metal toksisitesi gibi abiyotik stres 

koşulları altında bitki büyüme ve gelişimini destekleyerek stres zararını 

hafifletebilmekte ve aynı zamanda, bitkilerde bazı savunma 

mekanizmalarını aktive ederek fizyolojik süreçleri 

düzenleyebilmektedirler (Ma, 2004; Liang ve ark., 2007; Jampilek ve 

Kralova, 2021). 

2.4.  Karbon bazlı NP’ler 

Karbon noktaları (CD’ler), grafenler (GR’ler), grafen kuantum 

noktaları (GR QD’ler), grafen nanotabakaları (GNS’ler), grafen oksitler 

(GO’lar), azaltılmış GO’lar (rGO’lar), fullerenler (C60), tek duvarlı 

(SWCNT’ler) ve çok duvarlı karbon nanotüpler (MWCNT’ler) gibi 

karbon bazlı NP’lerin, tarımda kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır 

(Mukherjee ve ark., 2016; Zaytseva ve Neumann, 2016; Mittal ve ark., 

2019; Placha ve Jampilek, 2019). CD’ler, amorf veya nanokristal 

yapıda bir çekirdeğe sahip yarı küresel karbon bazlı NP’lerdir (>10 

nm). GR, yoğun, petek şeklinde kristal yapıya yerleştirilen ve serbest 

duran karbon atomlarından oluşan iki boyutlu allotropik bir karbon 

şeklidir. GO, grafen levhaların düzlemsel yüzeylerine ve kenarlarına 

karbonil, hidroksi ve epoksit gruplarının eklenmesiyle elde edilirken, 

rGO, GR’nin oksidasyonu ve ardından indirgemesiyle elde 

edilmektedir. Fullerenler tamamen karbondan oluşur ve içi boş toplar 

(buckyball’lar), elipsoidler veya tüpler (buckytüpler veya CNT’ler) 

şeklinde bulunurlar. Karbon nanotüpler (CNT’ler), açık veya kapalı 

uçlu silindirik yapılardır ve sarılmış grafen tabakalarının, eşmerkezli 
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katmanlarının sayısına bağlı olarak, uzunlukları 100 nm ila birkaç 

santimetre arasında değişen SWCNT’ler (dış çap 0.8–2 nm) ve 

MWCNT’ler (dış çap 5–20 nm) olarak sınıflandırılmaktadır (Placha ve 

Jampilek, 2019; Crista ve ark., 2020; Zarzycki ve ark., 2020). 

NP’ler, bileşimlerinin yanı sıra; morfoloji ve yüzeyleri bakımından da 

çeşitlilik göstermektedir. NP’ler morfolojik olarak; silindirik, 

prizmatik, kübik, küresel, çubuk, spiral vb. yapılarda olabilmektedir 

(Cushing ve ark., 2004; Grumezescu, 2018). Yüzey özellikleri 

bakımından NP’ler, nanonoktalar gibi uzunluk, genişlik ve yükseklik 

tek bir noktada sabitlendiğinde sıfır boyutlu, grafen gibi yalnızca bir 

parametreye sahip olduğunda tek boyutlu, karbon nanotüpler gibi 

uzunluk ve genişliğe sahip olduğunda iki boyutlu, Au NP’ler gibi 

uzunluk, genişlik ve yükseklik gibi tüm parametrelere sahip olduğunda 

üç boyutlu yapılarda bulunabilmektedirler (Ealia ve Saravanakumar, 

2017; Rajendran ve ark., 2018). NP’ler, boyutlarına bağlı olarak 

oluşturuldukları makro bileşenin özelliklerinden çok farklı ve üstün 

sayılabilecek birtakım fonksiyonlar gösterebilmektedirler (Miralles ve 

ark., 2012). Bu üstün özellik ve fonksiyon kazanımının altında yatan iki 

ana faktör vardır. Birinci faktör, kuantum etkisi ve ikinci faktör ise 

yüzey etkisidir. Partikül boyutları küçüldükçe yüzey/hacim oranı artış 

göstermekte ve buna bağlı olarak yüzey enerjisi artmakta ve böylece 

NP’ler daha reaktif bir hal alarak; fiziksel güç, elastiklik, kimyasal 

reaktivite, elektriksel iletkenlik, manyetizma, optik etki ve işlevsellik 

özelliklerinde farklılaşma meydana gelmektedir (Rajendran ve ark., 

2018). NP’lerin önemli özelliklerinden bir diğeri ise biyolojik 
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sistemlerle iletişim kurma konusundaki üstünlüğüdür. Küçük boyutları 

özel hücre içi ve hücre dışı etkileşimlere izin vermektedir 

(Woldeamanuel ve ark., 2021). Kaynağına göre NP’ler doğal, 

antropojenik ve tasarlanmış NP’ler olmak üzere üç başlık altında 

toplanmaktadır (Kökdemir Ünşar ve Perendeci, 2016). Doğal NP’ler 

insan yapımı olmayan, kendiliğinden oluşan (volkanik tozlar, 

topraktaki nano boyutlu killer, organik maddeler, mineraller vb.) geniş 

bir materyal çeşitliliğini kapsarken (Klaine ve ark., 2008); antropojenik 

NP’ler, insan aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan (kurum, bina 

yıkımları vb.) materyalleri kapsamaktadır (Buzea ve ark., 2007; Hester 

ve Harrison, 2007). Tasarlanmış NP’ler ise insanoğlu tarafından, belirli 

amaçlara yönelik olarak özel olarak hazırlanan ve fiziksel, kimyasal ya 

da biyolojik yöntemlerle sentezlenen materyallerdir (Kökdemir Ünşar, 

2013). 

3. NP’lerin Sentez Yöntemleri 

NP’lerin üretimi için geliştirilen sentez yöntemleri; fiziksel yöntemler, 

kimyasal yöntemler ve daha yakın zamanda geliştirilen biyolojik 

yöntemler olarak sınıflandırılmaktadır. Bununla birlikte, NP’lerin 

üretiminde kullanılan yöntemler üzerine; top-down (yukarıdan aşağı) 

ve bottom-up (aşağıdan yukarı) olmak üzere iki yaklaşım 

bulunmaktadır (Iravani ve ark., 2014; de Oliveira ve ark., 2020). Top-

down metodu malzemeye dışarıdan mekaniksel işlemler uygulanarak 

malzemenin nano boyuta kadar küçük parçalara ayrılması esasına 

dayanmaktadır. Bottom up yaklaşımı ise atomik veya moleküler 

boyuttaki yapıların kimyasal reaksiyonlar ile büyütülerek partikül 
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oluşumunun gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Mittal ve ark., 

2013; Jamkhande ve ark., 2019). Fiziksel yöntemler, yığın malzemeden 

başlanarak mekanik hareketle art arda daha küçük parçaların elde 

edildiği yukarıdan aşağıya bir yaklaşım kullanmaktadır. Öte yandan, 

aşağıdan yukarıya yaklaşımlar, organik çözücüler içeren kimyasal 

yöntemlerde ve ayrıca biyolojik materyalleri kullanarak yeşil sentez 

süreçlerine odaklanan biyolojik yöntemlerde kullanılmaktadır (Wang 

ve Xia, 2004; Vetchinkina ve ark., 2018). NP’ler genellikle yüksek 

yüzey enerjisi ile karakterize edildiklerinden, son derece reaktiftirler; 

herhangi bir koruma veya pasivasyon yapılmadığında hızlı agregasyon 

ve aglomerasyon gösterebilmektedirler (Raveendran ve ark., 2003). Bu 

sorunları çözmek için farklı stabilizatörler (donör ligandlar, polimerler 

ve deterjanlar) kullanılmaktadır (Jampilek ve Kralova, 2021). 

Günümüzde NP’lerin yeşil sentezi, diğer sentez yöntemlerine kıyasla 

daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Bunun en önemli nedeni, sentez 

tekniklerinin daha ekonomik, verimli, çevresel açıdan güvenli ve toksik 

olmayan prosedürleri içermesidir (Makarov ve ark., 2014). Yeşil 

sentez, büyük ölçekli sentez için uygulanması kolay olduğundan ve 

aynı zamanda yüksek basınç, sıcaklık, enerji ya da toksik bir kimyasal 

kullanımına gerek duyulmadığından fiziksel ve kimyasal yöntemlere 

göre bir ilerleme olarak kabul edilmektedir (Malabadi ve ark., 2012; 

Bhavyasree ve Xavier, 2020). NP’leri sentezlemek amacıyla farklı bitki 

kısımları, mikroorganizmalar, amino asitler, glikoz vb. organik kökenli 

malzemeleri içeren çevre dostu yeşil kimya temelli teknikler 

kullanılmaktadır (Regiel ve ark., 2013; Suresh ve ark., 2018; Ishak ve 
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ark., 2019). Bitkisel materyaller kullanılarak üretilen NP’ler, 

mikroorganizma kaynaklı olanlardan daha kararlıdır ve sentez hızı daha 

yüksektir. Ayrıca şekil ve boyut bakımından daha çeşitlidir. NP’lerin 

yeşil sentezinde temel ilke, metal iyonlarının organizmalarda bulunan 

enzimler/proteinler, aminoasitler, polisakkaritler ve vitaminler gibi 

çeşitli biyomoleküllerle indirgenmesidir (Luque ve Varma, 2012; 

Agarwal ve ark., 2017; Makhlouf ve Barhoum, 2018; Sharon, 2019; 

Shukla ve Iravani, 2019). Bitkiler; alkaloidler, avonoidler, saponinler, 

steroidler, tanenler ve fenolik asitler gibi sekonder metabolitler 

açısından zengindir. Bu metabolitlerin çoğunun hem indirgeyici hem de 

stabilize edici ajanlar olarak hareket ettiği ve metalik NP’lerin tehlikeli 

olmayan yollarla agregasyonunu ve aglomerasyonunu engellediği 

bilinmektedir (Kharissova ve ark., 2013; Kuppusamy ve ark., 2016; 

Singh ve ark., 2016). Bitki ekstraktının türü ve konsantrasyonu, oluşan 

NP’lerin morfolojisini etkilerken, ekstraksiyon ortamının sıcaklığı ve 

pH’sı, NP’lerin büyümesini ve boyutunu kontrol etmektedir (Makarov 

ve ark., 2014; Sankar ve ark., 2014). 

Tasarlanan metal veya karbon bazlı NP’lerin karakterizasyonun 

yapılması amacıyla; şekil, boyut, yapı, kompozisyon, gözeneklilik, 

yüzey alanı, yüzey yükü vb. özelliklerinin tespitinde: Dinamik Işık 

Saçılımı (DLS), Zeta Potansiyel Analizi (ZP), Geçirimli Elektron 

Mikroskobu (TEM), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Atomik 

Kuvvet Mikroskobu (AFM), X-Işını Difraksiyon spektroskopisi 

(XRD), Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR), 

Ultraviyole ve Görünür Işık Absorpsiyon Spektroskopi (UV-Vis) gibi 
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çeşitli analiz yöntemleri kullanılmaktadır (Moghadam ve Motalleb, 

2015; Erdim ve ark., 2019). 

4. NP’lerin Tarımda Kullanımı 

Geleneksel tarım sistemlerinde verimliliği sağlamak amacıyla yoğun 

olarak kullanılan tarımsal kimyasallar, gübreler ve pestisitler, toprak ve 

su kaynaklarının kirlenmesine ve bunun sonucunda ekosistem 

dengesinin bozulmasına neden olmaktadır (Foley ve ark., 2011). Son 

yıllarda araştırmacılar tarafından geleneksel tarım algısını değiştirmek 

için çok sayıda strateji geliştirilmiştir. Öngörülen birçok uygulama 

arasında NT’nin; tohum çimlenmesi, fide gelişimi ve ilerleyen 

aşamalarda bitki büyümesini modüle etmedeki başarıları nedeniyle, 

tarım sektöründe devrim yaratma niteliğinde olduğu ifade edilmektedir 

(Kamle ve ark., 2020). 

NT’nin tarım sistemlerinde uygulanması “Fitonanoteknoloji” olarak 

tanımlanmaktadır (Wang ve ark., 2016; Fincheira ve ark., 2019). 

NP’ler, yüzey-hacim oranı, boyut ve optik nitelikler gibi ayırt edici 

fizikokimyasal özellikleri nedeniyle tarımsal alanlarda geniş bir 

kullanım potansiyeline sahiptir (Biju ve ark., 2008; Shende ve ark., 

2021). Tarımsal amaçlar için modifiye edilmiş NP’ler, nano-

gübrelerden besin maddelerinin yavaş ve kontrollü salınımı (Raliya ve 

ark., 2017) ile bitki gelişiminin düzenlenmesi (Sharma ve ark., 2012), 

Nano-elisitörlerle bitkilerde sekonder metabolit üretimi, nano-

kapsüllenmiş pestisitlerden aktif bileşenlerin yavaş ve sürekli dağıtımı, 

nano-filmler kullanılarak tarımsal gıda ürünlerinin muhafaza süresinin 

uzatılması (Berekaa, 2015), hızlı ve seçici bitki patojeni ve pestisit 
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tespiti için nano-biyosensörler (Duncan ve ark., 2011), toprak ve su 

kirleticilerinin nano-biyoremediasyonu (Rajput ve ark., 2021a; Shende 

ve ark., 2021) ve su kullanım etkinliğinin artırılması gibi sürdürülebilir 

yollarla modern tarıma katkı sağlamaktadır (Salamanca-Buentello ve 

ark., 2005; Subramanian ve Tarafdar, 2011; Rizwan ve ark., 2014; 

Cecchin ve ark., 2017; Chauhan ve ark., 2020; Usman ve ark., 2020; 

Yadav ve ark., 2020). 

Günümüzde tarım alanında, 26 ülkede, 73 firma tarafından yaklaşık 229 

adet NP ticari olarak üretilmektedir. Bu NP’lerin, %17.47’si bitki 

korumada, %43.23’ü gübrelemede, %3.49’u toprak iyileştirmede, 

%10.48’i bitki büyüme düzenleyicisi olarak ve %25.33’ü ise 

hayvancılıkta kullanılmaktadır. Dünyada nano özellikli tarım ürünleri 

üreten ülkeler arasında ilk sırada Hindistan (61 ürün) yer alırken, hemen 

sonrasında Almanya (29 ürün) ve İngiltere (22 ürün) gelmekte olup, 

tarım endüstrisi alanında en çok üretilen NP’ler %37.93 ile Ag; %12.07 

ile silikon dioksit (SiO2) ve %1.72 ile titanyum dioksit (TiO2) 

oluşturmaktadır (Anonim, 2022). 

4.1.  NP’lerin absorbsiyon, translokasyon ve akümülasyonu 

NP’ler doğrudan toprağa veya püskürtme yoluyla yapraklara 

uygulanabilmektedir. Yapraktan uygulamada NP’ler ilk olarak kütiküla 

tabakasına penetre olmakta, ardından hidrofobik veya lipofilik yollar 

aracılığıyla stoma ve hidatodlara ulaşmaktadır (Schönherr, 2002; Mittal 

ve ark., 2020). Topraktan uygulamada ise NP’ler, öncelikle kök 

epidermisinin hücre duvarı ve membranı ile etkileşime girmektedir. 

Ardından, korteks, endodermis ve perisikl yoluyla kortikal hücrelere ve 
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daha sonra apoplastik ve simplastik yollar aracılığıyla ksilem 

kanallarına ulaşmakta ve ksilem boyunca sürgünlere ve yapraklara 

taşınmaktadır (Pérez-de-Luque, 2017; Lv ve ark., 2019; Fiol ve ark., 

2021). NP’lerin translokasyon yollarının net olarak anlaşılması hem 

toksisitenin değerlendirilmesine hem de bitki hücrelerindeki 

birikiminin azaltılmasına yönelik yeni tasarımların gerçekleştirilmesine 

imkan tanıyabilir. 

4.2.  Nano-pestisitler 

 

Pestisitler, ürün kalitesini etkileyen ve verimi azaltan hastalık, zararlı 

veya yabancı otlarla mücadele etmek ve aynı zamanda bitkisel direnci 

artırmak amacıyla kullanılan kimyasal substratlardır (Prasad ve ark., 

2017; Usman ve ark., 2020; Ranjan ve ark., 2021). Bununla birlikte 

geleneksel pestisitlerle ilgili olarak suda düşük çözünürlük, zayıf 

stabilite ve sürekli salınımı bozabilen uçucu yapı gibi bazı sorunlar 

bulunmaktadır (Huang ve ark., 2018; Lushchak ve ark., 2018; Worrall 

ve ark., 2018; Chaud ve ark., 2021;  Zobir ve ark., 2021). Yapılan 

çalışmalar, nano-pestisitlerin, patojenleri, zararlıları ve yabancı otları 

kontrol altına alarak bitkilerin sağlıklı büyüme ve gelişimine katkıda 

bulunabildiğini ve bu sayede üretim kalitesini iyileştirerek, verimliliği 

artırabildiğini ortaya koymuştur (Balah ve Pudake, 2019). Bununla 

birlikte araştırmacılar, yüksek stabilite ve kontrollü salınım özellikleri 

nedeniyle, hedef organizmaların pestisitlere maruziyet süresini 

uzatarak, zirai kimyasallara duyulan ihtiyacı azaltma potansiyelleri 

bakımından nano-pestisitlerin, tarımsal sorunlara çevreci ve ekonomik 

çözümler getireceğini ifade etmektedir (Roy ve ark., 2014; Prasad ve 
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ark., 2017; Guan ve ark., 2018a, b; Worrall ve ark., 2018; Hernandez-

Diaz ve ark., 2020; Xu ve ark., 2022). Nano-pestisitler, nano boyutlu 

aktif bileşenler (NP’ler) ve moleküler aktif bileşen nanotaşıyıcı 

kompleksleri (nano-kapsüller) olmak üzere iki şekilde 

uygulanabilmektedir (Xiang ve ark., 2017; Guan ve ark., 2018a; Zhang 

ve ark., 2019; Bilal ve ark., 2020; Shan ve ark., 2020; Xu ve ark., 2020). 

Bu amaçla yaygın olarak kullanılan nano-kapsüllü pestisitler, 

kullanıldıkları alana spesifik olup, hedef olmayan organizmaların 

korunması ve diğer yardımcı onarımlar için fayda sağlamaktadır 

(Petosa ve ark., 2017). Ayrıca, bitkiler patojenlerle etkileşime 

girdiğinde uygun alanlara jasmonik asit, salisilik asit ve benzotiadiazol 

gibi sistemik bileşikler göndererek etkili bir savunma mekanizması 

oluşturmaktadır (Kashyap ve ark., 2015;  Faizan ve ark., 2021). 

Dünya çapında bağcılığı etkileyen en önemli bakteriyel hastalıkların 

bağ kanseri (Agrobacterium vitis), Pierce’s hastalığı (Xylella fastidiosa) 

ve bakteriyel yanıklık (Xylophilus ampelinus) olduğu bilinmektedir 

(Szegedi ve Civerolo, 2011). Yapılan araştırmalar nano-bakterisit 

uygulamalarının çeşitli bakteriyel hastalıkların kontrolünü sağlamak 

amacıyla etkin bir şekilde kullanıldığını ortaya koymaktadır. 

Baldassarre ve ark. (2018), zeytinde Xylella fastidiosa’nın kontrolü için 

kalsiyum karbonat (CaCO3) nanokristallerini kullandıkları 

çalışmalarında, potansiyel etkinliği sera koşullarında test etmişlerdir. 

Diğer bir araştırmada Bindhu ve ark. (2016), MgO NP’lerin 

Staphylococcus aureus’a karşı son derece güçlü bir antibakteriyel 

etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Yapılan çalışmalar, MgO 
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NP’lerin Pseudomonas aeruginosa ve Escherichia coli gibi bakterilerin 

hücre zarlarını tahrip ederek hücre içi bozulmaya ve böylece 

bakterilerin ölümüne neden olabildiğini bildirmekteedir (Jin ve He, 

2011). Bakteriler, hasat öncesinde olduğu gibi hasat sonrasında da 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Depolama sırasında 

patojenik bakterilerin gelişimi tarımsal ürünlerin bozulmasına ve 

önemli ürün kayıplarına yol açabilmektedir. Bununla birlikte, yapılan 

araştırmalar NP’lerin, gıdaların taşınması ve depolanması sırasında 

patojen bakterilerin kontrol altına alınması bakımından etkili bir 

yöntem olduğunu ortaya koymaktadır (Bumbudsanpharoke ve Ko, 

2015; Prasad ve ark., 2017). Castelo Branco Melo ve ark. (2018), 

kitosan NP’lerin sofralık üzümlerde, patojenik gıda kaynaklı bakterilere 

karşı inhibitör bir etki gösterdiğinin altını çizmişlerdir. Mehmood ve 

ark. (2020), %20 manyetik demir oksit (MIO) NP’leri içeren jelatin 

nanokompozit filmlerinin, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus’a 

karşı oldukça yüksek antimikrobiyal aktivite sergilediğini ve bu 

nedenle üzümlerin raf ömrünü uzatma potansiyelinin bulunduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Bağcılıkta en sık rastlanan ve önemli ekonomik kayıplara neden olan 

başlıca fungal hastalıklar Külleme (Erysiphe necator), mildiyö 

(Plasmopara viticola) ve kurşuni küf (Botrytis cinerea)’tür (Rienth ve 

ark., 2021). Yapılan çalışmalarda, çeşitli fungus türlerine karşı 

kullanılan nano-fungisitlerin önemli etkilere sahip oldukları rapor 

edilmiştir (Vishwakarma ve ark., 2018). Kim ve ark. (2008) tarafından, 

çift kapsüllü koloidal Ag NP solüsyonunun gül küllemesine karşı 
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antifungal aktivite sergilediği rapor edilmiştir. Diğer taraftan Worrall 

ve ark. (2018), yaprak ve toprak kökenli bazı bitki hastalıklarına karşı 

Cu NP’ler, CuO NP’ler, Ag NP’ler ve ZnO NP’lerin etkinliklerini 

karşılaştırmışlar, sonuç olarak; ZnO NP’ler ile Ag NP’lerin Botrytis 

cinerea üzerinde önemli bir inhibitör etkisi gösterdiğini, Cu NP’lerin 

ise misel gelişimini engellemede son derece etkili olduğunu 

belirlemişlerdir. Jo ve ark. (2009), Ag NP’lerin, Bipolaris 

sorokiniana ve Magnaporthe grisea’ya karşı antifungal aktivite 

gösterdiğini tespit etmiştir. Pariona ve ark. (2019), gerçekleştirilen in 

vitro deneylerde yeşil sentezlenmiş Cu NP’lerin, Fusarium 

solani, Neofusicoccum spp. ve Fusarium oxysporum’a karşı etkili 

mantar önleyici ajanlar olduklarını saptamışlardır. Benzer bir çalışmada 

Sharma ve ark. (2017), kobalt ve nikel ferrit (CoFe2O4 ve NiFe2O4) 

NP’lerin Fusarium oxysporum, Colletotrichum gloeosporioides ve 

Dematophora necatrix’e karşı antimikotik aktivite gösterdiğini 

belirlemiştir. Chen ve ark. (2020) ise NP’lerin, hif yerine sporlara 

uygulandıklarında toksisitesinin önemli ölçüde arttığını ve bu nedenle 

NP’lerin koruyucu fungusit uygulamaları olarak yüksek bir potansiyele 

sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Viral hastalıklar, bağların verimliliğini ve ekonomik ömrünü doğrudan 

etkilemektedir. Asmalar için dünya çapında 80’den fazla virüs ve virüs 

benzeri hastalık tanımlanmıştır (Martelli ve ark., 2017; Umer ve ark., 

2019). Bunların içerisinde en yaygın görülen ve ekonomik olarak en 

büyük kayıplara neden olan başlıca virüsler, Asma Yaprak Kıvırcıklığı 

Virüsü (Grapevine Leafroll Virus), Asma Yelpaze Yaprak Virüsü 
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(Grapevine Fanleaf Virus) ve Asma Gövde Çukurlaşma Virüsü 

(Rugose Wood Complex)’dür. Virüsle bulaşmış asmaların bilinen bir 

tedavisi bulunmamakla birlikte, yapılan çalışmalar küçük boyutları ve 

yüksek etkinlikleri nedeniyle NP’lerin viral enfeksiyonlara karşı 

kontrol potansiyellerine sahip anti-viral ajanlar olduklarına işaret 

etmektedir. Cai ve ark. (2019), ZnO NP ve SiO2 NP’lerin tütün mozaik 

virüsü (TMV) üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında, NP 

uygulanan tütün bitkilerinde, kontrol grubuna göre belirgin şekilde 

daha düşük virüs kolonizasyonu tespit edildiğini bildirmişlerdir. Benzer 

şekilde, Jain ve Kothari (2014), fasulye yapraklarına püskürtülen 

gümüş NP’lerin, Sunn-kenevir rozet virüsünü tamamen baskıladığını 

bildirmiştir. 

Bağlarda görülen zararlılar başta salkım güvesi olmak üzere; filoksera, 

maymuncuk, yaprak uyuzu, unlu bit, bağ üvezi ve tripslerdir (Turanlı, 

2017). Yüksek kaliteli ve verimli üretim için zararlıları kontrol altına 

almak amacıyla kullanılan insektisitlerin, çevreye ve çevrede yaşayan 

diğer organizmalara zarar verdiği bilinmektedir. Bununla birlikte, bazı 

insektisitler suda tam olarak çözünemediklerinden, organik çözücüler 

içerisinde çözünmeleri gerekmekte olup, bu da onları daha toksik hale 

getirmekte ve aynı zamanda pestisit maliyetini artırmaktadır (Lushchak 

ve ark., 2018; Herrmann ve ark., 2000; Karimi ve ark., 2021). 

Geliştirilen nano-insektisitlerin, aktif moleküllerin salınımını 

yavaşlatarak toksisiteyi hafifletebildiği ve aynı zamanda, insektisitlerin 

çözünürlüğünü artırabildiği tespit edilmiştir (de Oliveira ve ark., 2021; 

Okey-Onyesolu ve ark., 2021). Çeşitli araştırmacılar tarafından, 
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modifiye edilmiş kitosan ve gözenekli silika bazlı NP’ler etkili bir 

şekilde insektisitlere yüklenerek daha az su içerisinde çözünebilir 

pestisitler hazırlanmıştır (Etesami, 2018; Huang ve ark., 2018; Chaud 

ve ark., 2021). NP’lerin katı-sıvı karışım halinde kullanılması 

insektisitlerle ilgili buharlaşma veya uçma sorununu da çözmüştür 

(Servin ve ark., 2015; Worrall ve ark., 2018). Chakravarthy ve ark. 

(2012), CdS NP, Ag NP ve TiO2 NP’lerini laboratuvar koşulları altında, 

Spodoptera litura Fab’a (Lepidoptera: Noctuidae) karşı test etmiştir. 

Başka bir çalışmada Vinutha ve ark. (2013), Helicoverpa armigera 

Hbn.’nın (Lepidoptera: Noctuidae) kontrolü için NP’leri kullanmıştır. 

Rouhani ve ark. (2012) ise Aphis nerii Boyer De Fonscolombe’ye 

(Hemiptera: Aphididae) karşı Ag NP ve Zn NP’lerin etkinliğini 

değerlendirmiştir. 

Bağ alanlarında tespit edilen çok sayıda yabancı ot türü bulunmakla 

birlikte; bu türler arasında özellikle Cuscuta monogyna Vahl. (Bağ 

küskütü, bağ bozan) gibi asmalar üzerinde tam parazit yaşayan yabancı 

otlar ile Cynodon dactylon L. Pers. (Köpekdişi ayrığı), Convolvulus 

arvensis L. (Tarla sarmaşığı), Cyperus rotundus L. (Topalak), Cirsium 

arvense (L.) Scop. (Köygöçüren) ve Sorghum halepense L. Pers. 

(Kanyaş, geliç) gibi kuvvetli gelişen, derin kök sistemine sahip, 

vejetatif olarak da çoğalabilen çok yıllık yabancı otlar büyük önem arz 

etmektedir (Kitiş, 2011). Bağ alanlarında yabancı otlar, asmaların su ve 

besin maddelerine ortak olarak, hastalık ve zararlılara konukçuluk 

ederek, allelopatik kimyasallar salgılayarak ya da doğrudan genç gövde 

ve sürgünleri penetre ederek büyüme ve gelişimi olumsuz yönde 
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etkilemektedir. Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi korumak amacıyla 

yabancı ot mücadelesinde herbisit uygulamalarından yoğun bir şekilde 

faydalanılmaktadır (Güncan, 2009). Bununla birlikte, kullanılan 

herbisitler yüksek düzeyde toksisiteye ve uzun bir yarılanma ömrüne 

sahip olduklarından, bitkilerin büyüme ve gelişimini olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir (Sangakkara ve ark., 2006). Yapılan araştırmalar, 

nano özellikli herbisitlerin, yabancı otların yok edilmesi ve ürün 

veriminin artırılması bakımından güçlü bir potansiyele sahip 

olduklarına dikkat çekmektedir (Lalau ve ark., 2015; Song ve ark., 

2016; Rajput ve ark., 2021a). Nano-herbisitler, toprak partiküllerinde 

kolayca çözünerek yabancı otları yok edebilmekte ve aynı zamanda, 

kültür bitkileri üzerinde daha az etkili olacak şekilde 

tasarlanabilmektedir. dos Santos Silva ve ark. (2011), Aljinat/Kitosan 

NP’leri üzerine parakuat yüklü nanokompozitin, yavaş ve sürekli 

salınımına izin verdiğini tespit etmiştir. Bir diğer araştırmada Grillo ve 

ark. (2012), atrazin, ametrin, triazin etken maddeli üç triazin 

herbisitinden hazırlanan poli(y-kaprolakton) (PCL) nanokapsüllerin, 

herbisit etkinliğini %84 oranında artırdığını bildirilmiştir. Ayrıca 

Pereira ve ark. (2014), Allium cepa (soğan) üzerinde gerçekleştirilen 

kromozom sapma testine göre, nano-herbisitlerin genotoksite 

seviyesinin azaltılması bakımından etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

4.3.  Nano-gübreler 

Besin kullanım verimliliği, uygulanan gübrelerin yetersiz etkinliği 

nedeniyle dünya çapında önemli bir sorundur (Congreves ve ark., 

2021). Tarım ekosistemlerinde gübreleme işlemi, herhangi bir ürünün 
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verimliliğine %35-40 oranında katkıda bulunabilmektedir 

(Ghasabkolaei ve ark., 2017). Bununla birlikte, bitkinin ihtiyacından 

fazla gübre kullanımının toprak ve su kalitesini bozduğu bilinmektedir 

(Chen ve Yada, 2011). Yapılan araştırmalara göre, son birkaç yılda, N, 

P ve K gübrelerinin kullanım verimlilikleri sırasıyla %30-35, %18-20 

ve %35-40 civarında sınırlı düzeyde kalmış ve uygulanan gübrelerin 

daha yüksek bir kısmı toprağa ya da yeraltı ve yüzey sularına karışarak 

ötrofikasyona neden olmuştur (Iqbal ve ark., 2019; Shang ve ark., 

2019). Son yıllarda NT, zirai kimyasalların daha güvenli ve verimli 

şekilde uygulanması amacıyla yenilikçi bir araç olarak gündeme 

gelmiştir (DeRosa ve ark., 2010; Kottegoda ve ark., 2017). Hedeflenen 

besin maddelerinin nano-gübrelerle uygulanması, besinlerin kimyasal 

özelliklerinden kaynaklanan hızlı değişimleri engelleyerek, besin 

salınımını bitkilerin ihtiyacına göre düzenlemeye yardımcı olmakta ve 

besin kullanım kayıplarını en aza indirerek kalite ve verimliliği 

artırabilmektedir (Masarovicova ve Kralova, 2013; Masarovicova ve 

ark., 2014). Daha sürdürülebilir ve verimli tarım için akıllı çözümler 

sunan NT (Carmona ve ark., 2020; Pérez-Álvarez ve ark., 2020; 

Ramírez-Rodríguez ve ark., 2020), aynı zamanda, tuzların toprakta 

yada yeraltı ve yüzey sularındaki birikimini engelleyerek, çevresel 

tehditleri de azaltabilmektedir (Mejias ve ark., 2021). Biyolojik olarak 

parçalanabilen NP’ler, hümik maddeler veya üre gibi tarımsal 

kimyasalların kontrollü uygulaması için taşıyıcı olarak 

kullanılabilmektedir (Kottegoda ve ark., 2017; Yoon ve ark., 2020). 
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Asma gelişimi ve şarap kalitesi için temel bir besin maddesi olan 

nitrojen, yaygın olarak üre şeklinde sağlanmaktadır. Yüksek oranda 

çözünür kristalin formundaki ürenin, yapraktan uygulandığında asimile 

edilebilir nitrojen (YAN) seviyesini ve üzümlerdeki bazı faydalı amino 

asitlerin konsantrasyonunu artırdığı ve ayrıca şarabın aromatik 

kalitesini iyileştirdiği bilinmektedir (Lasa ve ark., 2012; Ancín-

Azpilicueta ve ark., 2013; Garde-Cerdán ve ark., 2014). Gaiotti ve ark. 

(2021), Pinot Gris asmalarının gübrelemesinde, azot kaynağı olarak üre 

katkılı toksik olmayan kalsiyum fosfat (U-ACP) NP’lerin 

(Ca3(PO4)2∙nH2O) etkinliğini değerlendirdikleri çalışmalarında; tüm 

kalitatif ve kantitatif parametreler bakımından NP uygulamalarının, 

sınırlı nitrojen dozajına rağmen, geleneksel yöntemlerle 

karşılaştırılabilir sonuçlar elde edildiğini belirlemişler ve nitrojen 

kaynağı olarak U-ACP NP’lerin, alternatif azot gübreleme 

stratejilerinin geliştirilmesi, doz/fayda oranının optimize edilmesi, daha 

sürdürülebilir ve modern bağcılığın gerçekleştirilmesi amacıyla 

faydalanılabilir bir yöntem olduğunu ortaya koymuşlardır. Pérez-

Álvarez ve ark. (2020), Tempranillo üzüm bağlarında toksik olmayan 

amorf kalsiyum fosfat (ACP) NP’lerin üre nano taşıyıcıları olarak 

yapraktan uygulamadaki etkinliğini değerlendirdikleri 

araştırmalarında, U-ACP NP’lerin, ticari uygulamalara göre 15 kat daha 

düşük konsantrasyonda üre içermesine rağmen; YAN seviyesi ile 

tanedeki amino asit konsantrasyonu bakımından benzer sonuçlar elde 

edildiğini ve şıradaki arginin miktarının ise daha yüksek 

konsantrasyona sahip olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar, 

yapraktan uygulanan U-ACP’nin, asmaların büyümesi ve azotlu 
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bileşiklerin üretimi için kolayca metabolize edilebilen, yüksek verimli, 

çevre dostu bir uygulama olduğunu ortaya koymuşlardır. Benzer 

sonuçlar nano-gübre uygulaması yapılan farklı bitki türlerinden de elde 

edilmiştir. Durum buğdayı üzerinde yapılan ön çalışmalar, U-ACP NP 

kullanımının, ürünlerin verim ve kalitesini etkilemeden, geleneksel 

yönteme kıyasla uygulanan N miktarında %40’lık bir azalmaya izin 

verdiğini göstermiştir (Ramírez-Rodríguez ve ark., 2020). Bir diğer 

çalışmada, kurak ortamda yapraktan uygulanan fosfor NP’lerin salkım 

fasulyesi ve darı verimlerinde önemli artışlar sağladığı bildirilmiştir 

(Tarafdar, 2012). Askary ve ark. (2017) tarafından yürütülen çalışmada, 

Catharanthus roseus’a uygulanan farklı konsantrasyonlardaki (0, 5, 10, 

20, 30 ve 40 mM) demir oksit NP’lerin, 70 günün sonunda bitki büyüme 

parametreleri, fotosentetik pigmentler ve toplam protein içeriklerinde 

önemli artışlar sağladığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde Bastani ve ark. 

(2018), Nano demir (Fe) kompleksinin, tütün üzerinde pozitif bitki 

büyüme etkisi gösterdiğini bildirmiştir. Bir diğer araştırmada ise Rui ve 

ark. (2016), Arachis hypogaea’da (yer fıstığı) Fe2O3 NP’lerin 

geleneksel Fe gübrelerine kıyasla, bitki kök uzunluğu, bitki boyu, bitki 

biyokütlesi ve SPAD değerlerini artırdığını tespit etmiştir. Abbasifar ve 

ark. (2020), Spinacia oleracea’da sentezlenen Mo NP’lerin, elemental 

Mo ile karşılaştırıldığında nitrat redüktaz (NR) aktivitesini artırmada 

daha etkili bulunduğu ve bunun bir sonucu olarak NO3
¯ birikimini 

azalttığı bildirilmiştir. Osman ve ark. (2020), 40 ppm molibden oksit 

(MoO3) NP’lerin yaprağa uygulamasının, Phaseolus vulgaris’in tohum 

verimini ~%82-84 oranında artırdığı tespit edilmiştir. Bir diğer 

araştırmada, Pereira ve ark. (2017), Phaseolus vulgaris’te giberellik asit 
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(GA3) için geliştirilen aljinat/kitosan ve kitosan/tripolifosfat 

nanotaşıyıcılarının, 60 güne kadar stabil olduğunu belirlemiştir. 

Biyoaktivite analizlerinde ise aljinat/kitosan-GA3 NP’lerin Phaseolus 

vulgaris’in yaprak alanını, klorofil ve karotenoid içeriğini artırdığını 

saptamışlardır. Bununla birlikte, son çalışmalar toprak sisteminde yer 

alan NP’lerin, toprak yönetiminde belirleyici bir rol oynadıklarını 

ortaya koymaktadır (Rajput ve ark., 2021b). Zhao ve ark. (2021), 

karbon NP’lerin, toprağın üreaz, fosfataz ve dehidrojenaz enzim 

aktivitelerini önemli ölçüde iyileştirdiğini ve aynı zamanda amonyum, 

nitrat ve fosfor gibi mevcut besinler için toprağın depolama kapasitesini 

artırdığını bildirirken; benzer sonuçlar Xin ve ark. (2020) tarafından, 

MWCNT gübrelerinden elde edilmiştir. 

4.4.  Nano-biyosensörler 

Mikroişlemci aracılığıyla biyolojik yanıtı elektriksel bir sinyale 

dönüştürerek, ölçülebilir bir nicelik olarak ifade edebilen cihazlar 

biyosensör olarak tanımlanmaktadır. Biyosensörlerin temel 

fonksiyonel bileşenleri, iletişim cihazı (biyo-tanıma birimi), uygun 

dönüştürücü ve sinyal okunabilirliği olarak işlev gören canlı organizma 

veya biyolojik moleküllerdir. Nano-biyosensörler, artan hassasiyet ve 

özgüllükleriyle geleneksel yöntemlere kıyasla kolay algılamaya izin 

vermekte, hızlı ve kesin algılama süresini kısaltmakta ve en önemlisi 

taşınabilir cihazlarla gerçek zamanlı sinyal izlemeye izin 

vermektedir. Ek olarak, nano-biyosensörler, bitkiler, hayvanlar ve 

insanlar için potansiyel tehdit oluşturabilecek tekli veya çoklu analitleri 

tespit etmek için kullanılabilmektedir (Khanna, 2008; Li ve ark., 2010; 
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Otles ve Yalçın, 2012). Nano-biyosensörlerin tarım sektöründeki 

başlıca uygulamaları, pestisitlerin, gıda kaynaklı patojenik 

mikroorganizmaların, toksin kirleticilerin ve ağır metal iyonlarının 

doğrudan veya dolaylı tespitini içermektedir. Nano-biyosensörlerden 

aynı zamanda; toprak durumu, bitki büyümesi, antibiyotik direnci, 

bitkisel stres, besin içeriği ve gıda kalitesinin izlenmesinde de 

faydalanılabilmektedir (Teodoro ve ark., 2010; Tarafdar ve ark., 2013).  

Yapılan bir çalışmada Garcia-Hernandez ve ark. (2018), kırmızı 

üzümlerde olgunlaşma sırasında meydana gelen kimyasal 

değişiklikleri, metal oksit (MO) NP’leri tabanlı çoklu sensör sistemini 

kullanarak incelemiş ve bu amaçla toplam polifenol içeriği, suda 

çözünebilir kuru madde (SÇKM) miktarı ve titrasyon asitliği (TA) 

olmak üzere üç önemli olgunluk göstergesinin eş zamanlı analizini 

gerçekleştirmiştir. Araştırmacılar, üzümlerde olgunluğu izlemek için 

kullanılan ana faktörlerin tek bir analizle aynı anda değerlendirilmesine 

imkan sağlayan elektronik bir dilin kullanıldığı bu yöntemin, 

üzümlerde en uygun hasat tarihinin kesin bir şekilde belirlenmesine 

yardımcı olabileceğini ve klasik analitik tekniklere tamamlayıcı bir araç 

olarak kullanılabileceğini ifade etmektedir. Bir diğer araştırmada Wang 

ve ark. (2019), üzümde, geniş spektrumlu triazol grubu bir pestisit olan 

difenokonazol kalıntılarının hızlı tespiti için, Ag kaplı Au NP 

(Au@AgNA’lar) bazlı, yüzeyle güçlendirilmiş Raman saçılması 

(SERS) geliştirme davranışlarını değerlendirmişler ve yöntemin, 

üzümlerde eser miktarda difenokonazolün hızlı tespiti için 

kullanılabileceğini belirlemişlerdir. Yapılan çalışmalar, nano-
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biyosensörlerin asma dışında farklı bitki türlerinde de kullanım 

potansiyelleri olduğunu göstermektedir. Huang ve ark. (2016), Çin 

lahanasında (Brassica rapa subsp. pekinensis) difenokonazol kalıntısını 

ölçmek için ticari SERS-aktif Au NP substratlarının (OTR202 ve 

OTR103), 414 μg.L-1 kadar düşük difenokonazolün saptanabilmesi 

amacıyla kullanılabileceğini bildirmiştir. 

4.5.  Bitkilerin NP uygulamalarına tepkileri 

Biyostimülasyon, uyaranlar ile hücrelerin moleküler yapıları arasındaki 

etkileşimlere dayanan biyolojik bir olgudur (Vygovsky ve Malov, 

2003). Biyostimülasyona neden olan çevresel ajanlar fiziksel, kimyasal 

veya biyolojik olabilmektedir (Bell ve ark., 2014; Cabrera-De la Fuente 

ve ark., 2018). Bir organizmanın biyostimülasyonu, artan büyüme ve 

verimlilik, çevresel kaynakların daha verimli kullanılması veya 

olumsuz çevre koşullarına karşı daha yüksek toleransa izin veren 

metabolik süreçlerde meyda gelen değişimlerle sonuçlanmaktadır. 

Biyostimüle edici ajanın uygulanmasından sonra, bir dizi algılama, 

transdüksiyon, sinyalleme, transkripsiyon, gen ekspresyonu ve 

modifikasyon olayları meydana gelmektedir. 

Bir tür biyostimülant olan NP’lerin bitkiler üzerindeki etkileri, NP’lerin 

konsantrasyonu, boyutu ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra bitki türü ve 

gelişim aşaması gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir (Ma ve 

ark. 2010; Rico ve ark. 2011; Masarovicova ve ark., 2014; Kralova ve 

ark., 2019). Araştırmacılar, farklı NP türlerine maruz kalmanın bitki 

büyümesinin hem stümilasyonuna hem de inhibisyonuna neden 

olabileceğini ve genel olarak NP’lerin “düşük dozlu bir stimülasyon ve 
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faydalı etki” ya da “yüksek dozlu bir inhibitör ve toksik etki” ile 

karakterize edilen iki fazlı doz tepkisi gösterdiklerini tespit etmişlerdir 

(El-Temsah ve Joner, 2012; Kim ve ark., 2014; Vargas-Hernandez ve 

ark., 2017; Alkhatib ve ark., 2021). Genellikle küçük miktarlarda, 

yaprak spreyi veya besin çözeltileriyle uygulanan NP’ler, bitkilerin 

metabolizmasını, kompozisyonunu, nutrasötik kalitesini ve aynı 

zamanda stres toleranslarını iyileştirmeyi hedeflemektedir (Byczy´ 

nska, 2017; Campos ve ark., 2018; Juárez-Maldonado ve ark., 2018). 

Hem bitkilerde toksisite riskinin azaltılması (Seabra ve ark., 2014; 

Chen ve ark., 2017) hem de Fe, Mn ve Cu gibi metallerin, toprağa ve 

besin zincirine aktarımının azaltılması bakımından, araştırmacılar 

tafından NP’lerin düşük konsantrasyonlarda uygulanması 

önerilmektedir (Morales-Díaz ve ark., 2017). 

4.5.1. Tohum çimlenmesi ve erken fide gelişimi 

Bitkilerin doğal çimlenme sürecinde birtakım zorluklarla 

karşılaşılmakla birlikte; çimlenme oranı/hızı ile çıkış oranı/hızı ve buna 

bağlı erken fide gelişimi çeşitli faktöre bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Yapılan çalışmalar, NP’lerin tohum kabuğuna nüfuz 

etme, suyun emilim ve kullanım kabiliyetini artırma, enzimatik 

aktiviteyi uyarma ve nihayetinde çimlenme ve fide büyümesini 

iyileştirme potansiyeline sahip olduklarını göstermiştir (Lu ve ark., 

2002; Banerjee ve Kole, 2016).  Li ve ark. (2018), kitosan NP’lerin 

Triticum aestivum L.’un (buğday) çimlenme ve fide gelişimi üzerindeki 

etkilerini inceledikleri çalışmalarında, 10 kat daha düşük 

konsantrasyona rağmen, klasik uygulamalara kıyasla, NP 
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uygulamalarının tohum çimlenmesi ve fide gelişimini uyarıcı etkiye 

sahip olduğunu belirlemişlerdir. Acharya ve ark. (2020), karpuz 

tohumlarına uygulanan Ag NP’nin, sürdürülebilir nanoteknolojik bir 

yaklaşımla tohum çimlenmesini, bitki büyüme ve verimliliğini 

artırırken, meyve kalitesinin korunması bakımından da etkili olduğunu 

saptamışlardır. Alkhatib ve ark. (2021), farklı boyut (5, 10 ve 20 nm) 

ve dozlardaki (3, 10 ve 30 mg.L-1) demir oksit (Fe3O4) NP’lerin, tütünde 

(Nicotiana tabacum var. Turkish) tohum çimlenmesi ve radisil 

uzunluklarını önemli ölçüde etkilediğini, NP uygulanan tohumların 

önemli ölçüde daha yüksek çimlenme gösterirken; yüksek 

konsantrasyonlardaki uygulamaların kök ve yaprakçıklarda yapısal ve 

ultrastrüktürel deformasyona neden olduğunu tespit etmişlerdir. Disfani 

ark. (2017), Fe/SiO2 NP’lerinin arpa ve mısırda tohum çimlenmesini 

iyileştirmede önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirlemiştir. 

Ayrıca Hussain ve ark. (2019), Si NP’lerin tohumlara uygulanmasının 

oksidatif stresi azalttığını ve buğday tanelerinde antioksidan enzim 

aktivitesini olumlu yönde etkilediğini bildirmiştir. Benzer şekilde, TiO2 

NP’lerin, tohum çimlenmesini hızlandırdığı ve kanola fidelerinin kök 

büyümesini desteklediği kaydedilmiştir (Mahmoodzadeh ark., 2015). 

Sharma ve ark. (2021), Cassia occidentalis yaprağı ekstresi kullanılarak 

fitosentize edilmiş ZnO NP’leri ile nano-priming uygulamalarının 

Oryza sativa (çeltik) tohumlarının taze ve kuru ağırlığı, plumula 

uzunluğu ve nispi su alımında önemli oranda artış gösterdiğini tespit 

etmişlerdir. Raja ve ark. (2019), biyojenik ZnO ve Cu NP’lerin Vigna 

mungo’da (siyah mercimek) tohum çimlenme kalitesini ve fide 

canlılığını önemli ölçüde iyileştirdiğini bildirmişlerdir. ZnO NP 
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uygulamalarının tohum çimlenme hızı ve fide canlılığı üzerindeki 

olumlu etkileri farklı araştırmacılar tarafından da rapor edilmiştir 

(Garcia-Lopez ve ark., 2018; Younes ve ark., 2020). Buna karşılık, Au 

NP’lerin, Arabidopsis thaliana’da tohum çimlenmesini önemli ölçüde 

inhibe ettiği ve bitkilerde çeşitli metabolik süreçleri ve morfo-fizyolojik 

özellikleri değiştirdiği saptanmıştır (Kumar ve ark. 2013). Ek olarak, 

Cucurbita pepo’da (Kabak) tohum çimlenmesi, Ag, Cu, ZnO ve Si NP 

uygulamalarından etkilenmemiştir (Stampoulis ve ark., 2009). Çok 

duvarlı karbon nanotüpler (MWCNT’ler) gibi karbon bazlı NP’lerin de 

düşük konsantrasyonlarda uygulandıklarında; tohum kabuklarına nüfuz 

ederek su emilimini, su taşınımını, tohum çimlenmesini, nitrogenaz, 

fotosistem ve antioksidan aktivitelerini iyileştirebildiği, su kanalı 

proteinlerini aktive edebildiği ve besin emilimini uyardığı tespit 

edilmiştir (Lahiani ve ark., 2013; Verma ve ark., 2017). Karbon bazlı 

NP’lerin köklere apoplastik bir şekilde girmesinin hücre zarı 

gözeneklerinin uzamasına (Tripathi ve ark., 2016) ve bitkilerin karbon 

nanotüplere maruz kaldıklarında suyu ve temel besin maddelerini 

emme yeteneklerinin artmasının bitki büyümesinin uyarılmasına neden 

olduğu rapor edilmiştir (Lahiani ve ark., 2013; Mathew ve ark., 2020; 

Patel ve ark., 2020a). Ayrıca bitki fenotipini ve toprak mikrobiyotasının 

bileşimini de etkileyebildikleri tespit edilmiştir (Khodakovskaya ve 

ark., 2013). Öte yandan, CNT’lerin daha yüksek konsantrasyonlarda, 

reaktif oksijen türleri (ROS) oluşumu nedeniyle bitkiler üzerinde 

olumsuz etki gösterebileceği ve hücre ölümüne yol açabileceği 

bildirilmiştir (Vithanage ve ark., 2017). Daha önce NP’lerin asma 

tohumlarının çimlenmesi ve fide gelişimleri üzerine etkilerinin 
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incelendiği mevcut bir çalışmaya rastlanılmamış olmakla birlikte, farklı 

türler üzerinde yapılan araştırmalar NP uygulamalarının, özellikle asma 

ıslahçıları tarafından, melezleme çalışmalarından elde edilen 

tohumların bitkiye dönüşüm süreçlerindeki kayıpların azaltılmasına 

yönelik olarak değerlendirilebileceğini düşündürmektedir. 

4.5.2. Bitki büyüme ve gelişimi 

NT, zirai kimyasalların daha güvenli ve verimli uygulaması için 

yenilikçi bir araç olarak kullanılmaktadır (DeRosa ve ark., 2010; 

Kottegoda ve ark., 2017). Yapılan çalışmalar, besin yetersizliğinden 

kaynaklanan fizyolojik bozuklukları gidermek, besin kayıplarını 

azaltmak ve verimliliği sağlamak amacıyla, NP’lerin kullanımına vurgu 

yapmaktadır (Dimkpa ve ark., 2017; White ve ark., 2018). Koç (2020), 

fenolik içeriği yüksek üzüm (Vitis vinifera L. cv. Öküzgözü) çekirdeği 

ekstratı ve Ag nitrat (AgNO3)’tan yeşil sentez yöntemiyle üretilerek 

enkapsüle edilmiş Ag NP’lerin, zor köklenen 41B (Vitis vinifera L. cv. 

Chasselas x Vitis berlandieri) asma anacı çelikleri üzerindeki etkisini 

saf ve Indole 3 Butiric Acid (IBA) ile kombine olarak test etmişlerdir. 

Araştırmacılar, saf ya da IBA ile kombine Ag NP uygulamalarının; kök 

ve sürgün gelişimi ile sürgün yaş ve kuru ağırlığı, sürgün uzunluğu, 

sürgünlerdeki boğum sayısı ve çapının artırdığını; yaprak alanı, yaprak 

yaş ve kuru ağırlıkları ile oransal su içeriğinin yükseldiğini ve aynı 

zamanda, doku hasarının önlenmesi ya da azaltılması bakımından da 

Ag NP uygulamalarının etkili olduğunu belirlemişlerdir. Asma anacı 

odun çeliklerinin iletim demetleri, köklenen ve doku kaybı oluşan 

kısımları tomografi çalışmasıyla incelenmiş ve sonuç olarak, kök 
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oluşmayan alanlarda belirgin doku hasarı tespit edilmiş ve bu durum, 

köklenme ortamındaki çeliklerde emboliye bağlı susuzluk ve 

devamında gelişen kısmi kurumayla ilişkilendirilmiştir. Ag NP 

uygulamalarının, emboli veya ksilem kavitasyonuna bağlı olarak ortaya 

çıkan doku hasarının oluşumunu engelleyerek çeliklerin köklenme 

ortamında canlı kalma, köklenme ve bitki gelişimini pozitif yönde 

etkilediği bildirilmiştir. Yaprakların klorofil içeriği bakımından elde 

edilen ortalamaların genellikle kontrol gruplardan daha düşük değerlere 

sahip olması, Ag NP uygulamalarının fitotoksik etkisini 

göstermektedir. Bir diğer araştırmada, Abou El-Nasr ve ark. (2021), 

250 ppm mineral formdaki ZnO ile beş farklı konsantrasyondaki (0, 25, 

50, 100 ve 250 ppm) ZnO NP’leri, 110 Richter anacı üzerine aşılı üç 

yaşındaki Crimson Seedless (Vitis vinifera L.)  üzüm çeşidinin kalite 

özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla 

değerlendirmişlerdir. Yaprak spreyi olarak uygulanan ZnO NP’lerin; 

antosiyanin birikimi, renklenme, toplam ve indirgen şekerler, SÇKM 

miktarı, olgunluk indisi (SÇKM/TA), meyve eti sertliği ve antioksidan 

enzim aktivitesini artırarak sofralık üzüm kalitesini iyileştirdiğini tespit 

etmişlerdir. 

NP’lerin bitki büyüme ve gelişimi üzerine göstermiş olduğu olumlu 

etkiler farklı bitki türlerinde de tespit edilmiştir. Çemen otunda, Ag NP 

uygulamalarının, fidelerin kök ve sürgün uzunluğunu kontrole kıyasla 

yaklaşık iki kat; yaş ağırlığını ise 3 kat artırdığı tespit edilmiştir (Jasim 

ve ark., 2017). Ag NP’lerin 10 mg.L-1’ye kadar artan 

konsantrasyonları, in vitro koşullardaki Lavandula angustifolia’nın 
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(lavanta) sürgün oluşumu, bitki ağırlığı ve kök uzunluğunu artırmıştır 

(Jadczak ve ark., 2019). Capsicum annuum (biber) üzerinde yapılan 

benzer bir çalışmada Punica granatum (nar) kabuk 

ekstraktı kullanılarak fitosentezlenen CuO NP’lerin yapraktan 

uygulaması ile bitki boyu ve yaprakların klorofil içeriğini 

arttığı; bununla birlikte, meyvelerin NP’lere ait kalıntıları içermediği 

tespit edilmiştir (Ghidan ve ark., 2018). Mikro çoğaltılan Mentha 

longifolia (nane) bitkisinin MS ortamına eklenen Cu NP ve Co NP 

kolloidal çözeltilerinin; bitki boyu, büyüme indeksi, boğum arası 

uzunluğu, sürgün sayısı ve çoğaltım katsayısını önemli derecede 

artırdığı belirlenmiştir (Talankova-Sereda ve ark., 2016). Kitosan kaplı 

Fe3O4 NP’ler, C. annuum L. tohumlarının çimlenmesi ve fidelerinin 

büyümesi üzerinde gösterdikleri olumlu etkiler bakımından kitosan 

içermeyen Fe3O4 NP’lerinden daha verimli bulunmuştur (Bahrami ve 

ark., 2018). Fe2O3 NP’lerin, Arachis hypogaea’da (yer fıstığı) kök 

uzunluğu, bitki boyu ve biyokütlesini (Rui ve ark., 2016); Zingiber 

officinale Rosc.’de (Zencefil) ise protein, klorofil ve karotenoid 

içeriğini artırdığı (Siva ve Benita, 2016) saptanmıştır. Fenolojik 

gelişimin ana aşamalarında Capsicum chinense Jacq. (biber) bitkilerine 

uygulanan ZnO NP’lerin, ZnSO4 ve kontrole kıyasla klorofil içeriğini, 

bitki boyunu, gövde çapını, meyve verimini ve biyokütleyi önemli 

derecede artırdığı saptanmıştır (Garcia-Lopez ve ark., 2019). Stevia 

rebaudiana Bertoni’nin (şeker otu) yaprak eksplantlarından elde edilen 

kalluslara uygulanan ZnO NP’lerin kallusların taze ve kuru ağırlığını 

önemli ölçüde artırdığını bildirmişlerdir (Javed ve ark., 2018). 

Davarpanah ve ark. (2016), P. granatum yapraklarına püskürtülen ZnO 
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NP’lerin, SÇKM’deki artışlar ve TA’daki düşüşler de dahil olmak üzere 

meyve kalitesinde önemli değişimlere neden olduğunu bildirmiştir. 

Benzer şekilde, Raigond ve ark. (2017), patateste 500 ppm Zn NP 

uygulamalarının kontrol bitkilerine kıyasla toplam çözünebilir şeker 

içeriğini önemli ölçüde artırdığını; Oloumi ve ark. (2015) ise 

Glycyrrhiza glabra L.’da (meyan kökü) indirgen şekerlerin Zn NP 

uygulamalarıyla önemli bir artış gösterdiğini bildirilmişlerdir. Bir diğer 

çalışmada Hashemi ve ark. (2018), Glycine max L.’ta (soya fasulyesi) 

antosiyanin üretimini artırmada ZnO NP’lerin önemli bir rol oynadığını 

ifade etmiştir. Tighe-Neira ve ark. (2018), TiO2 NP’lerin, PSI ve PSII 

arasındaki elektron taşınımını artırarak ve Calvin ve Benson 

döngüsünde Rubisco aktivitesini olumlu yönde etkilediğini ve 

fotosentetik verimlilik üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduklarını 

ifade etmiştir. Carthamus tinctorius L. (aspir) yapraklarına uygulanan 

TiO2 NP’lerin, toplam klorofil, karotenoidler ve çözünür proteinlerin 

içeriği ile tane verimini önemli oranda artırdığı bildirilmiştir (Morteza 

ve ark., 2015). Yeşil sentezlenen organometalik CeO2 

NP’lerin, Berberis lycium Royle’da düşük konsantrasyonlarda kallus 

indüksiyonunu, yüksek konsantrasyonlarda ise doğrudan sürgün 

rejenerasyonunu teşvik ettiği bildirilmiştir (Maqbool ve ark., 

2019). SiO2 NP’lerin, Nigella arvensis L.’te (çörek otu) bitki organ 

uzunlukları, taze/kuru ağırlıkları, toplam protein, toplam amino asit, 

prolin fotosentetik pigment seviyelerini artırdığı saptanmıştır (Sharifi-

Rad ve ark., 2016). Se NP’lerin düşük dozlarının, in vitro’da yetiştirilen 

C. annuum’un büyümesini uyarıcı etki gösterdiği belirlenmiştir 

(Sotoodehnia-Korani ve ark., 2020). Li ve ark. (2020) UV-A ışığını 
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verimli bir şekilde 625-800 nm emisyonuna (fotosentez yapan 

organizmalar tarafından doğrudan absorbe edilmeye uygun dalga 

boyları) dönüştürebilen uzak kırmızı (FR) CD uygulamalarının Lactuca 

sativa L. var. Longifolia’da (marul) PSI ve PSII arasındaki elektron 

taşıma verimliliğini arttırdığını tespit etmiştir. Hatami ve ark. (2019), 

Salvia mirzayanii’de GO/polianilin (PANI) NC uygulamalarının, düşük 

dozlarda büyüme uyarımı göstererek köklerde iyileştirilmiş su alımı ile 

sonuçlanan düzenli bir gözeneklilik modeli sergilediğini ve kuraklığa 

eğilimli ekosistemlerde kullanılabileceğini tespit etmiştir. Chakravarty 

ve ark. (2015), Coriandrum sativum L. (kişniş) ve Allium sativum 

(sarımsak) tohumlarında GR QD’lerin, meyveler de dahil olmak üzere 

bitki organlarının büyüme hızının artmasına neden olduğunu ve bu 

özelliklerinden dolayı bitki büyüme düzenleyicileri olarak 

kullanılabileceklerini ifade etmiştir. C. annuum L. ve Solanum 

melongena L.’da (patlıcan) GNS uygulamalarının, bitki başına dal ve 

meyve sayısı ile meyve veriminin artmasına neden olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca GNS’nin, fruktoz, sakaroz ve nişastanın 

desteklenmesiyle sonuçlanan asimilasyon pigmentlerini aktive ettiği 

tespit edilmiştir (Younes ve ark., 2019). MWCNT’lerin Salvia sclarea 

ve Salvia macrosiphon’un büyüme hızı ve morfolojik özellikleri 

üzerindeki faydalı etkisi Mehrjardi ve ark. (2015) tarafından da rapor 

edilmiştir. 

4.5.3. Abiyotik stres toleransı 

NP’ler bitkiler üzerindeki abiyotik streslerin olumsuz etkilerinin 

azaltılması ile ürün verim ve kalite kayıplarının engellenmesinde etkili 
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bir stratejidir (Morales-Espinoza ve ark., 2019; Xiao ve ark., 2019; 

Adrees ve ark., 2020; Linh ve ark., 2020). Mozafari ve ark. (2017), 

Khoshnaw üzüm çeşidinin yumuşak odun çeliklerinde, in vitro tuzluluk 

stresi (0, 50 ve 100 mM NaCl) koşullarında demir NP’lerin (0, 0.08 ve 

0.8 ppm) ve potasyum silikatın (0, 1 ve 2 mM) etkilerini 

incelemişlerdir. Araştırmacılar, tuzluluk stresi koşullarında demir 

NP’leri ve potasyum silikatın, membran stabilite indeksi, toplam 

protein ve K içeriğini önemli ölçüde artırırken; malondialdehit (MDA) 

içeriği, enzimatik antioksidan aktivite, prolin, hidrojen peroksit (H2O2) 

ve sodyum (Na) içeriğini azalttığını tespit etmişlerdir. En yüksek Na/K 

oranının, demir NP’leri ya da potasyum silikat uygulanmayan yüksek 

tuzluluk stresi koşullarından elde edilirken; en düşük oranın, 1 ve 2 mM 

potasyum silikat ile 0,8 ppm demir NP uygulamaları ile stressiz 

koşullardaki bitkilerden alındığını ortaya koymuşlardır. Bu sonuçlar, 

mikro besinlerin tuzluluk stresinin neden olduğu olumsuz etkileri 

hafifletilebilme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Abou El-

Nasr ve ark. (2021), ZnO NP’lerin Crimson Seedless üzüm çeşidinin 

olgun yapraklarında antioksidan enzimlerin düzeyini artırdığını ve en 

yüksek aktivitenin 25 ppm ZnO NP konsantrasyonlarından elde 

edildiğini bildirmiştir. Kouhi ve ark. (2015) ise ZnO NP’lerin üzüm 

çekirdeğindeki antioksidan kapasiteyi artırdığını tespit etmiştir.  

NP uygulamaları sonucunda artan abiyotik stres toleransı asma dışında 

farklı bitki türlerinde de tespit edilmiştir. Çimlenme işlemi sırasında 

uygulanan Ag NP’nin Ocimum basilicum L.’da (fesleğen) tuzluluk 

stresine (Darvishzadeh ve ark., 2015); Thymus daenensis Celak 
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ve Thymus vulgaris L.’te ise kuraklık stresine (Ghavam, 2019) karşı 

direnci artırdığı belirlenmiştir. Tuzluluk stresi altındaki 

Dracocephalum Moldavica L.’da Fe2O3 NP uygulamalarının, yaprak 

alanı, sekonder metabolit içeriği (toplam flavonoid, toplam fenolik ve 

antosiyaninler) ve antioksidan enzimlerle (GPX, APX, CAT, GR) 

birlikte antioksidan savunmayı artırdığı saptanmıştır (Moradbeygi ve 

ark., 2020). Fe3O4 NP’lerin, C. sativum’da Cd ve Pb’nin neden olduğu 

toksisiteyi büyük ölçüde azalttığı kaydedilmiştir (Fahad ve ark., 2020). 

Kuraklık koşullarına maruz bırakılan Verbascum sinuatum bitkilerinin 

20 ppm TiO2 ile muamele edilmesinin, antioksidan savunma 

sistemlerini uyararak, su eksikliğinin büyüme ve asimilasyon pigment 

içeriği üzerindeki olumsuz etkisini azalttığı ve bunun sonucunda 

kuraklık toleransını iyileştirdiği bulunmuştur (Karamian ve ark., 2020).  

2 ve 5 ppm TiO2 NP’lerin Glycyrrhiza glabra L.’yı soğuk 

stresine (Ghabel ve Karamian, 2020); 25 ve 50 mg/L dozlarındaki 

TiO2 NP’lerin ise Crocus sativus L’u (safran) UV ışınımına (Rikabad 

ve ark, 2019) karşı koruduğu belirlenmiştir. Si NP’lerin, O. 

basilicum’da tuzluluğa (Kalteh ve ark., 2014) ve Calendula 

officinalis L.’te (kadife çiçeği) kuraklığa (Rahimi ve ark., 2020) karşı 

koruma sağladığı tespit edilmiştir. SiO2 uygulamaların ise A. cepa’da 

UV-A stresine (Koce ve ark., 2014) ve Crataegus aronia L.’da (alıç) 

kuraklık stresine (Ashkavand ve ark., 2015) karşı olumlu etkilerinin 

bulunduğu rapor edilmiştir. SWCNT uygulamalarının, Hyoscyamus 

niger (banotu) tohumlarında kuraklık stresine karşı oksidatif stres ve 

elektrolit sızıntısını azaltılarak; SOD, CAT, POD ve APX gibi 

antioksidan enzimlerin aktivitelerini artmasının yanı sıra fenolik ve 

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1813/htm#B225-applsci-11-01813
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prolinlerin artan biyosenteziyle bitki savunma sistemi aktive ettiği ve 

kuraklık stresinin azaltılmasına katkıda bulunduğu belirlenmiştir 

(Hatami ve ark., 2017). Tuz stresi koşullarında hidroponik kültürde 

yetiştirilen O. basilicum L.’da MWCNT uygulamalarının tuzluluğun 

olumsuz etkilerini hafifletebildiği belirlenirken; yüksek 

konsantrasyonların fitotoksik etki gösterdiği kaydedilmiştir (Gohari ve 

ark., 2020). 

4.5.4. Sekonder metabolit üretimi 

Elisitörler, bitkilerde strese neden olarak sekonder metabolitlerin 

sentezine ve birikmesine ya da yeni sekonder metabolit üretiminin 

indüklenmesine yol açabilen bileşiklerdir (Naik ve Al-Khayri, 

2016, Juarez-Maldonado, 2019). Bununla birlikte, NP kaynaklı 

oksidatif stresin, bir elisitör olarak, in vivo veya in vitro ortamlarda 

değerli sekonder metabolitlerin üretimini artırabileceği çeşitli 

araştırmacılar tarafından ortaya koyulmuştur (Moharrami ve ark., 2017; 

Singh ve ark., 2019; Ma ve ark., 2020; Patel ve ark., 2020b).  

Asmalardaki azot bileşimi, belirli uçucu bileşiklerin geliştirilmesine 

katkıda bulunarak, alkol fermantasyonunun doğru kinetiğine ve şarabın 

kalitesine doğrudan bir etki göstermektedir. Üzümlerin azot içeriğini 

artırmak için elisitörler gibi çeşitli stratejilerden faydalanılabilmektedir. 

Bununla birlikte, elisitörlerin uygulanmasında NP’lerin kullanılması, 

olası kayıpları en aza indirerek, bitkisel absorbsiyonu artırabilmesi 

bakımından avantajlı bir yöntem olarak görülmektedir (Ruiz-García ve 

ark., 2012, 2013; Portu ve ark., 2015; Gil-Muñoz ve ark., 2017). Parra-

Torrejón ve ark. (2021) tarafından, biyouyumlu ACP NP’lerin 
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işlevselleştirilmesi yoluyla, bitkilerde bitki savunma tepkilerini 

tetikleyebilen bir nano-elisitör “metil jasmonat” (nano-MeJA) 

hazırlanmıştır. Elde edilen nanokompozitler, Monastrell (Vitis vinifera 

L.) üzüm bağlarında test edilmiş ve sonuç olarak, nano-MeJA (1 mM) 

uygulanan üzümlerin kırmızı şaraplarında, 10 kat daha yüksek MeJA 

dozu (10 mM) kullanılan geleneksel uygulamalara göre, cis-resveratrol 

izomeri ve trans-resveratrol fitoaleksinlerinin içeriğinde önemli bir 

artışlar sağladığı; ayrıca, şaraptaki diğer önemli stilben 

konsantrasyonlarının da karşılaştırılabilir seviyelerde olduğu ortaya 

koyulmuştur. Ayrıca, araştırmacılar tarafından NP’lerin MeJA’nın 

buharlaşmasını veya termal bozunmasını engelleyerek uzun süre 

boyunca yaprakların yüzeyinde muhafaza edilmesini ve yavaş salınım 

sayesinde, MeJA etkinliğinin daha uzun süre boyunca devam etmesini 

sağlayabildiği ve bu sayede MeJA dozajında önemli bir azalma 

yaratarak hem ürün kalitesinin korunmasına hem de çevresel etkinin 

azaltılmasına katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Gil-Muñoz ve ark. 

(2021), asmalara yapraktan uygulanan MeJA ve MeJA N-katkılı 

kalsiyum fosfat (MeJA-ACP) NP’lerin Monastrell üzümlerinden elde 

edilen şıra ve şarabın amino asit ve amonyum bileşimi üzerindeki 

etkilerini inceledikleri araştırmalarında; her iki uygulamanın da üzüm 

şırasında ve şaraptaki amino asit kompozisyonunu artırdığını; bununla 

birlikte MeJA-ACP’nin, MeJA’ya göre daha iyi sonuç verdiğini tespit 

etmişlerdir. Araştırmacılar yapılan uygulamalarla, Pro/Arg oranının 

azaldığını, bunun sonucunda da YAN miktarının arttığını 

belirlemişlerdir. Ayrıca, MeJA-ACP uygulamalarının, kontrol gruplara 

göre şıra ve şarapların nitrojen bileşimini artırdığını, ancak bu artışın 



43 | BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

 

MeJA da olduğu kadar fazla olmadığını tespit etmişlerdir. Sonuç olarak 

NP uygulamalarının daha düşük bir çevresel etkiye dönüşen ve aynı 

zamanda yetiştiricinin ekonomisi için özel bir ilgi uyandıran yöntem 

olduğu, dolayısıyla MeJA-ACP’nin, verimli ve sürdürülebilir bağcılık 

için alternatif olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. Benzer olumlu 

etkiler, Pérez-Álvarez ve ark. (2021) tarafından, Tempranillo 

bağlarında yapraktan uygulanan U-ACP NP’lerin, 15 kat daha yüksek 

konsantrasyondaki kristal üre uygulamalarına göre, amino asit 

konsantrasyonu ve YAN içeriğinde sağladığı artışlar sonucunda 

kaydedilmiştir. Bir diğer araştırmada ise Chronopoulou ve ark. (2019), 

polilaktikkoglikolikasit PLGA (NP’ler) içinde kapsüllenmiş MeJA 

uygulamasının, stilben üretimine etkilerini, Monastrell (V. vinifera) 

üzüm bağlarında yapılan in vivo saha deneyleri ile in vitro hücre 

kültürleri deneyleri ile test etmişler ve sonuç olarak, MeJA yüklü PLGA 

NP’lerin kontrole kıyasla toplam stilbenlerde yaklaşık 11 kat artış 

gösterdiğini belirlemişlerdir. 

NP uygulamalarının bir elisitör gibi çalışarak, sekonder metabolitlerin 

konsantrasyonunu artırdığına dair bulgular farklı bitki türlerinde de 

rapor edilmiştir. Jasim ve ark. (2017), Ag NP uygulamalarının, 

Trigonella foenum-graecum’da (çemen otu) diosgenin içeriğini; Golkar 

ve ark. (2019), S. rebaudiana’nın kallus kültüründe steviosid miktarını; 

Ramezannezhad ve ark. (2019), Echinacea purpurea’nın (ekinezya) 

hücre süspansiyon kültürlerinde cichoric asit üretimini ve Karakas 

(2020), Isatis constricta’nın (çivit otu) in vitro sürgünlerinde indigo ve 

triptantrin konsantrasyonlarının artırılmasına önemli katkılar 
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sağladığını ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan, 0.5 g.L-1 Cu NP’lerin 

yaprağa uygulanması Mentha piperita L.’da (nane) kamfen, a-

phellandrene ve limonen seviyelerini etkili bir şekilde artırırken, 1.0 

g.L-1’lik bir doz mentol, menton ve mentofuran konsantrasyonlarını 

artırdığı (Lafmejani ve ark., 2018); Allium fistulosum’da (soğan) CuO 

NP uygulamalarının daha yüksek seviyelerde allisin (Wang ve ark., 

2020) içeriğine katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Bacopa monnieri 

L.’de, düşük Cu/CuO NP konsantrasyonlarının saponin, alkaloid, 

fenolik ve flavonoidlerin toplam içeriğini artırdığı belirlenirken; yüksek 

konsantrasyonlarda sekonder metabolitlerin içeriğinde güçlü azalma 

meydana getirdiği tespit edilmiştir (Lala, 2020). Fe2O3 NP 

uygulamalarının, Hypericum perforatum L.’da hiperisin ve hiperforin 

miktarlarını, sırasıyla, 5.4 ve 12 kat artırdığı (Sharafi ve ark., 2013); 

Dracocephalum polychaetum Bornm’da ise statik manyetik alan ile 

birlikte uygulamasının, naringin, apigenin, timol, karvakrol, kuersetin 

ve rutin ile birlikte toplam flavonoid ve toplam fenolik miktarını önemli 

derecede artırdığı (Taghizadeh ve ark., 2019) tespit edilmiştir. ZnO NP 

uygulamalarının Linum usitatissimum (keten) fidelerinde 

secoisolariciresinol diglikozit, lariciresinol diglikozit, dehidro 

dikoniferil alkol glikozit ve guaiaçilgliserol-β-koniferil alkol ester 

glikozit miktarını artırdığı (Zaeem ve ark., 2020); Glycyrrhiza 

glabra L. fidelerinde, glisirizin içeriğini (Oloumi ve ark., 2015); C. 

chinense Jacq. (biber)’de dihidrokapsaisin oranını (Garcia-Lopez ve 

ark., 2019) ve in vitro kültürlenen S. rebaudiana 

Bertoni’nin sürgünlerindeki toplam flavonoid, toplam fenolik ve steviol 

glikozit konsantrasyonlarını (Javed ve ark., 2017) önemli derecede 
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yükselttiği belirlenmiştir. TiO2 NP uygulamalarının hidroponik 

sistemde yetiştirilen N. arvensis L.’te aporfin alkaloidi glausinin 

miktarını 2.4 kat artırıldığı (Rezaizad ve ark., 2019); Vetiveria 

zizanioides’de Khusimol içeriğini %24.5 oranında yükselttiği (Shabbir 

ve ark., 2019). Nigella arvensis’te ise glosin ve kuersetin 

konsantrasyonlarını önemli derecede artırdığı bildirilmiştir (Modarresi 

ve ark., 2020). MgO/perlit NC’lerin M. officinalis’te rosmanik asidin in 

vitro biyosentezini artırdığı (Rezaei ve ark., 2019); Atropa 

belladonna’nın MS kültür ortamına eklenen Mn2O3 NP’lerin toplam 

flavonoid, toplam fenolik ve alkaloidler dahil olmak üzere sekonder 

metabolitlerin biyosentezini artırdığı (Tian ve ark., 2018); Co NP 

uygulanan Artemisia annua’nın hücre süspansiyon kültürlerinde, 

kontrolden 2.25 kat daha yüksek artemisin içeriğine ulaşıldığı 

kaydedilmiştir (Ghasemi ve ark., 2015). NiO NP’lerin Nigella arvensis 

L.’te kuersetin içeriğini sürgünlerde ve köklerde sırasıyla, 2.2 ve 1.8 kat 

(Modarresi ve ark., 2020); glausin miktarını ise 3.2 kat artırıldığı 

(Chung ve ark., 2019) tespit edilmiştir. Au NP’lerin, in vitro koşullarda 

kültürlenen L. angustifolia’da cadalene, a-bisabolol ve (E, E)-farnesol 

konsantrasyonunu artırdığı bildirilmiştir (Wesolowska ve ark., 

2019). C. officinalis L. tohumlarının Si NP’lerle ön işleme tabi 

tutulması, kuersetin içeriğinde maksimum artışla sonuçlanmıştır 

(Rahimi ve ark., 2020). Dracocephalum kotschyi’de SiO2 NP’ler 

rosmarinik asit üretimini 8.26 kat yükseltirken (Nourozi ve ark., 2019); 

SiO2 ve TiO2 NP’leri Nigella sativa L.’da timokinon biyosentezini 

artırmıştır (Kahila ve ark., 2018). MS ortamında in vitro olarak 

yetiştirilen C. annuum’da Se NP uygulamaları, fenilalanin amonyak-
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liyaz aktivitesini ve çözünür fenollerin konsantrasyonlarını artırmıştır 

(Sotoodehnia-Korani ve ark., 2020). MWCNT uygulamalarının, 

Satureja khuzistanica Jamzad (Fatemi ve ark., 2020) ve Salvia 

verticillata L.’da (Rahmani ve ark., 2020) rosmanik içeriğini; 

karanlıkta yetiştirilen Catharanthus roseus’ta ise vinblastin ve 

vinkristin alkaloidlerinin üretimini teşvik ettiği bildirilmiştir (McGehee 

ve ark., 2019). 

4.5.5. Muhafaza süresi ve hasat sonrası kalite 

Gıda muhafazası, bozulabilir gıda maddelerindeki fizikokimyasal 

değişiklikleri ve oksidasyon azaltma reaksiyonlarını kontrol ederek ya 

da mikrobiyal bozulmayı önleyerek raf ömrünün uzatılması esasına 

dayanmaktadır (Hanani ve ark., 2014; Samsi ve ark., 2019). Gıda 

endüstrisinin odak noktası, gıdaların mikrobiyal kontaminasyonunu 

engelleyen ve raf ömrünü uzatan yeni stratejiler geliştirmektir (Theron 

ve Lues, 2007; Elsabee ve Abdou, 2013). Biyobozunur doğası 

nedeniyle, jelatin bazlı gıda ambalaj filmleri, gıdaları ışıktan, 

oksijenden ve nem kaybından korumak amacıyla geniş çapta 

çalışılmıştır (Shankar ve ark., 2019). Bununla birlikte, jelatin bazlı 

filmlerin zayıf bariyerleri ve mekanik özellikleri, gıda endüstrisinde 

ambalaj malzemesi olarak kullanımlarını kısıtlamaktadır. Yapılan 

çalışmalar Jelatin kompozit filmlerin mekanik, bariyer ve 

termodinamik özelliklerinin, Ag (Kumar ve ark., 2017), TiO2 (Nassiri, 

2018), ZnO (Marvizadeh ve ark., 2017), kitosan (Hosseini ve ark., 

2015) ve montmorillonit (MMT) (Flaker ve ark., 2015) gibi NP’lerin 
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eklenmesiyle iyileştirilebileceğini göstermiştir (Shankar ve ark., 2016; 

Sahraee ve ark., 2017). 

Sofralık üzümlerin depolanması sırasında hızlı yaşlanma ve renk 

değişimi, hasat sonrası kayıplara yol açan önemli faktörler arasında yer 

almaktadır (Fakhouri ve ark., 2015). Ayrıca, tane yüzeyindeki 

mikroorganizmaların varlığı da nihai ürünün mikrobiyolojik 

güvenliğine ve kalitesine zarar verebilmektedir (Meng ve ark., 2008; 

Sousa ve ark., 2013). Gıdaları kurumaya, ışığa ve oksijene maruz 

kalmaktan korumak için film oluşturma yeteneğine sahip jelatinler; 

üzüm (Fakhouri ve ark., 2015), Mangifera indica L. (mango) (Gol ve 

Rao, 2013), Musa cavendishii (muz) ve S. melongena (Andrade ve ark., 

2014) gibi farklı türlerde kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan bir 

çalışmada, kitosan/jelatin film oluşturma solüsyonlarına dahil edilen 

Au NP’lerin üzümlerin raf ömrünü 14 gün uzattığı tespit edilmiştir 

(Kumar ve ark., 2018). Ruffo ve ark. (2019), sofralık üzümlerde silika, 

kitosan veya kombinasyonlarına ait NP’lerin kurşuni küf hastalığının 

kontrol altına alınması bakımından olumlu sonuçlar verdiklerini 

bildirmiştir. Lemes ve ark. (2017), meyve yaşlanması ve renklenme 

üzerindeki etkileri nedeniyle, jelatin bazlı yenilebilir kaplamaya 

eklenen, kalsiyum propiyonat ve kurkumin yüklü zein NP’lerin, 

sofralık üzüm çeşidi Benitaka’nın hasat sonrası özellikleri üzerindeki 

etkilerini değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar, 7 günlük depolama 

süresinin ardından üzümlerin mikrobiyolojik kalitesinin korunduğunu 

ve TA içeriğinin kaplama uygulamasıyla değişmediğini tespit 

etmişlerdir. Bununla birlikte, kalsiyum propiyonat eklenmiş hidrojel ile 
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meyve olgunlaşmasının daha iyi kontrol edildiğini kaydetmişlerdir.  

Araştırmacılar, tekstür profil analizinin sonuçlarına göre taze 

meyvelerde yenilebilir kaplamanın, depolama sırasında üzümün doku 

özelliklerini etkilemediğini; ancak, kaplamaya kurkumin yüklü NP’ler 

eklendiğinde üzümlerin renk yoğunluğunun arttığını bildirmişlerdir. 

Mehmood ve ark. (2020), üzümlerin raf ömrünü uzatma potansiyelleri 

bakımından, çeşitli konsantrasyonlarda (%5, 10, 15 ve 20) manyetik 

demir oksit (MIO) NP’leri içeren jelatin nanokompozit filmlerinin 

mekanik, bariyer, optik, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerini 

inceledikleri çalışmalarında, %20 MIO NP içeren jelatin 

nanokompozitlerin, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus’a karşı 

en yüksek antimikrobiyal aktiviteyi sergileyerek, depolama süresinin 

sonuna kadar herhangi bir küf veya esmerleşme belirtisi 

göstermediğini, bunula birlikte ağırlık kaybı ve esmerleşme indeksi 

değerlerinin önemli derecede daha düşük olduğunu ve bu nedenle 

üzümlerin raf ömrünü uzatmak amacıyla ambalaj malzemesi olarak 

kullanım potansiyelinin bulunduğunu tespit etmişlerdir. Castelo Branco 

Melo ve ark. (2018), farklı konsantrasyonlarda yenilebilir kitosan 

NP’leri ile kaplanan sofralık üzümlerde, depolanma sırasında meydana 

gelen; fizikokimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik özellikleri 

incelemişler ve kitosan NP’lerin, üzümlerin olgunlaşma sürecini 

geciktirerek ağırlık kaybı, SÇKM ve şeker içeriğini azaltmasının yanı 

sıra; nem içeriği ve TA değerlerinin korunmasından sorumlu olduğu 

sonucuna varmışlardır. Ayrıca araştırmacılar, kitosan NP’lerin 

patojenik gıda kaynaklı bakterilere karşı inhibitör bir etki gösterdiğinin 

altını çizmişlerdir. Bunun dışında, yenilebilir kaplama üretiminde 
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asetik asit kullanılması nedeniyle, lezzet dışındaki diğer tüm duyusal 

özellikler bakımından, NP uygulamalarının daha yüksek puan aldığını 

tespit etmişlerdir. Araştırmacılar, kitosan NP’lerini içeren yenilebilir 

kaplamaların, üzümlerin hasat sonrası kalitesini iyileştirmesi 

bakımından umut verici bir strateji olabileceğini ortaya koymaktadır. 

4.5.6. Toksisite 

Genel olarak, düşük konsantrasyonlarda uygulandıklarında bitki 

büyüme ve gelişimi üzerine olumlu etkileri bulunan NP’ler, yüksek 

konsantrasyonlarda uygulandıklarında fitotoksik etki göstererek, 

oksidatif strese neden olmakta, çimlenmeyi, fotosentetik süreçleri 

olumsuz etkilemekte, fotosentetik pigmentleri, enzim aktivitelerini ve 

enzimatik olmayan antioksidanların biyosentezi inhibe etmekte ve bitki 

organlarında yüksek oranda birikerek bitki büyüme ve gelişiminin 

engellenmesine neden olmaktadır (Faraz ve ark., 2019; Mittal ve ark., 

2020; Szollosi ve ark., 2020; Usman ve ark., 2020). Ayrıca, sitotoksik 

ve genotoksik etki göstererek, hücre döngüsünün durmasına, apoptotik 

indüksiyona ve aynı zamanda DNA hasarına yol açmaktadır (Koca ve 

Duman, 2019; Heikal ve ark., 2020; Youssef ve Elamawi, 2020; Liman 

ve ark., 2021). Koç (2020), üzüm çekirdeği ekstratı + Ag NP 

uygulamalarınnın, 41B asma anacı çeliklerinde yaprakların klorofil 

içeriğini azaltarak fitotoksik etki gösterdiğini tespit etmiştir. Yüksek 

konsantrasyonlardaki Ag NP uygulamalarının, in vitro koşullardaki 

Campomanesia rufa’nın sürgün sayısının azalmasına yansıyan toksik 

etkiler gösterdiği bildirilmiştir (Timoteo ve ark., 2019). ZnO NP’lerin 

Fagopyrum esculentum’da biyokütlenin azalmasına ve oksidatif stresin 
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artmasına neden olduğu tespit edilmiştir (Lee ve ark., 2013). 

Hidroponik kültürde yetiştirilen C. sativum’da Cu NP’lerin fitotoksik 

etkisi, kontrole kıyasla biyokütle ve kök uzunluğunun azalması, daha 

düşük klorofil a ve b içeriği ile H2O2 seviyelerinin artmasına yansımıştır 

(AlQuraidi ve ark., 2019). CuO NP’lerin, C. sativum L.’da hem mitotik 

hem de mayotik hücrelerde büyüme inhibisyonu indüklediği ve 

sitolojik anormalliklere neden olduğu kaydedilmiştir (Pramanik ve ark., 

2018). Ni NP’lerin C. sativum L.’da kök ve sürgün büyümesinin 

engellenmesine, fotosentetik pigment seviyelerinin ve antioksidan 

kapasitenin azalmasına neden olduğu bildirilirken (Miri ve ark., 2017); 

Abelmoschus esculentus (bamya) fidelerinde NiO NP’lerin gelişim 

bozuklukları, klorofil içeriğinin azalması, ROS ve MDA seviyelerinin 

artmasına yol açtığı belirlenmiştir (Baskar ve ark., 2020). Parçacık 

boyutu >100 nm olan Ag NP’lerin, A. cepa’nın kök ucu hücrelerine 

nüfuz ettiği ve hücre bölünmesini olumsuz yönde etkilediği ve bunun 

sonucunda çoklu kromozomal kırılmalara ve hücre parçalanmasına yol 

açtığı bildirilmiştir (Kumari ve ark., 2009). CeO2 NP’lerin, A. cepa’nın 

kök meristem hücreleri üzerinde sitotoksik ve genotoksik etkiler 

sergilediği; önemli ölçüde artan kromozomal anormalliklerine ve DNA 

hasarına neden olduğu bildirilmiştir (Liman ve ark., 2019). 

5. Bağcılık Ürünlerinin NT’de Kullanımı 

Üzüm çekirdeği, tane kabuğu ve tane sapı gibi bağcılık ürünlerinin, 

kuersetin, kateşin, gallokatekin, prosiyanidin, prodelfidin gibi sekonder 

metabolitler bakımından zengin bir kaynak olduğu bilinmektedir 

(Anekonda, 2006; Prasain ve ark., 2009).  Yapılan çalışmalar, 



51 | BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

 

asmalardan elde edilen farklı ürünlere ait ekstraktların, bimetalik Fe/Pd 

(Luo ve ark., 2016), Fe3O4-Ag (Venkateswarlu ve ark., 2015) ve Ag 

(Dziwoń ve ark., 2015) NP üretiminde indirgeyici ajan olarak 

kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Castangia ve ark. (2017), şarap 

endüstrisinin artık ürünlerinden elde edilen üzüm cibre ekstraktını Ag 

NP’ler ve lipozomlarla birleştirerek, kolay, ölçeklenebilir ve 

tekrarlanabilir bir yöntemle, insan sağlığına ve çevreye zararlı 

maddelerin eklenmesinden kaçınarak, tamamen yeşil bir yaklaşımla Ag 

NP’leri elde etmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulan tasarımda, 

cibre ekstraktının antioksidan görevi görürken; antimikrobiyal ajan 

olarak kolloidal Ag’nin, tehlikeli serbest radikalleri ve birçok patojenik 

mikroorganizmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceği ön 

görülmüştür. In vitro değerlendirme sonuçları, üzüm-Ag NP’lerin, 

lipozomlar tarafından stabilize edildiğinde, serbest radikallerin ve 

birçok patojenik mikroorganizmanın tehlikeli etkilerine karşı koymada 

son derece etkili olduğunu ortaya koymuştur. Sekonder metabolitler 

açısından son derece zengin olan üzüm çekirdeği ekstresi (GSE), gram-

pozitif ve gram-negatif bakteriler gibi farklı patojenlere karşı güçlü bir 

antimikrobiyal aktiviteye sahiptir (Memar ve ark., 2019). Al-Otibi ve 

ark. (2021), GSE ve GSE-Ag NP’lerin farklı patojenlere karşı 

antimikrobiyal aktivitelerini test ettikleri çalışmalarında, daha zayıf ve 

sınırlı etkileri olan GSE’nin aksine, test edilen tüm türlere karşı GSE-

Ag NP’lerin daha etkili antibakteriyel ve antifungal aktivite 

gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Tane sapları, üzüm salkımının 

lignoselülozik iskeletinin bir parçası olan, üzümün hasadı veya şarap 

üretiminden artakalan yan üründür (Bastos-Arrieta ve ark., 2018). Pujol 
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ve ark. (2013) tarafından gerçekleştirilen kimyasal karakterizasyon 

çalışmalarında, tane sapı ekstraktının NP oluşumunda indirgeyici ve 

stabilize edici bir ajan olarak işlev görebilecek polifenolik bileşikleri 

içerdiği bildirilmiştir. Bastos-Arrieta ve ark. (2018), Ag NP’lerin 

sentezinde, üzüm sap atıklarından elde ettikleri ekstraktlarda bulunan 

toplam polifenoller ve indirgen şekerleri, indirgeyici ajan ve stabilizatör 

olarak kullanmışlar ve elde ettikleri sensörlerin, algılama amaçlarına 

uygunluklarını analitik karakterizasyon çalışmalarıyla kanıtlamışlardır. 

Krishnaswamy ve ark. (2014), Au NP’lerin üretiminde, üzüm 

işlemeden sonra artakalan üzüm çekirdeği, tane kabuğu ve tane sapı gibi 

tarımsal atıkların potansiyel kullanımını değerlendirdikleri 

araştırmalarında, ayrı ayrı izole ettikleri polifenolik bileşenlerin, oda 

sıcaklığındaki suda fazla topaklaşma olmadan Au NP oluşturma 

potansiyeline sahip olduklarını belirlemişlerdir. Ayrıca, üzümde 

bulunan güçlü bir polifenolik bileşik olan, proantosiyanidinlerin basit 

bir monomerik birimi kateşini, referans bileşik olarak kullanmışlardır. 

Araştırmacılar, biyouyumlu Au NP’lerin; tıbbi uygulamalarda, 

moleküler görüntülemede ve kanser tedavisinde uygulama potansiyeli 

bulabileceğini ve gelecekte çok işlevli yeşil NP’lerin üretimine kaynak 

oluşturabileceğini ifade etmektedir. Wang ve ark. (2021), konsantre bir 

polifenol kaynağı olarak kabul edilen üzüm çekirdeklerini kullanılarak, 

yaban turpu peroksidazı (HRP) ve hidrojen peroksit varlığında 

enzimatik bir polimerizasyon yoluyla ürettikleri üzüm çekirdeği 

polifenol (GSP) NP’lerin, yüksek biyouyumluluk ve mükemmel serbest 

radikal süpürme kabiliyetleri sayesinde; üç farklı tür oksidatif stresle 

ilişkili hastalığın antioksidan tedavileri için umut verici adaylar olarak 
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kullanılabileceklerini bildirmişlerdir. Bir diğer araştırmada, Loureiro ve 

ark. (2017), Alzheimer hastalığıyla bağlantılı Amiloid-β peptidin (Aβ) 

agregasyonunu azaltıcı etkilerini belirlemek üzere; katı lipid NP’ler 

(SLN) ile enkapsüle edilmiş tane kabuğu ve üzüm çekirdeği 

ekstraktlarını, saf resveratrolle yüklenmiş SLN ile karşılaştırmışlar; 

sonuç olarak, tane kabuğu ve üzüm çekirdeği ekstraktlarının Aβ 

agregasyonunu engelleyen resveratrol içermesinin ötesinde, bu 

inhibitör etkiyi arttıran diğer polifenollere de sahip olmaları nedeniyle 

daha iyi sonuç verdiğini tespit etmişlerdir. 

6. Sonuçlar  

 

(1) NP’lerin bağcılık alanında kullanımı nispeten yenidir ve etki 

mekanizmalarının anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

(2) Uygulanan düşük konsantrasyonlu NP’ler, çevresel 

kontaminasyona katkıda bulunmamakta ve hedef dışı organizmalar için 

risk oluşturmamaktadır.  

(3) Abiyotik streslerin asmalar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak 

için NP’lerin yeteneğinden yararlanmak, yakın gelecekte daha uzun 

kuraklık dönemlerinin ve yüksek sıcaklıkların beklendiği değişen iklim 

koşullarında özellikle yararlı olabileceği düşünülmektedir.  

(4) NP’lerin uygulanması nedeniyle tuzlara karşı artan bitki toleransı, 

asmaların daha yüksek tuzluluğa sahip topraklarda performanslarını 

olumsuz yönde etkilemeden yetiştirilmesini kolaylaştıracaktır.  

(5) Özellikle, nano boyutlu metal gübrelerle yaprağa püskürtme, bitki 

besin maddelerinin maksimum düzeyde kullanılmasına izin vererek, 
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asmaların temel mikro besin maddeleriyle güçlendirilmesine katkıda 

bulunabilir.  

(6) Öte yandan, mikro besinlerin (özellikle Zn ve Fe) eksikliği ile 

karakterize edilen kireçli topraklarda, asmaların bu temel besin 

maddelerinin nano ölçekli partikülleri veya bunların oksitleri 

kullanılarak mineral gübrelenmesi uygun olabilir. 

(7) NP’ler, sofralık üzümlerde renklenmenin ve çeşitli kalite 

özelliklerinin iyileştirilmesinde bir araç olarak kullanılabilir.  

(8) Nano-priming uygulamaları, tohum çimlenmesini ve fidelerin 

büyümesini önemli ölçüde iyileştirebilir ve ıslah çalışmaları için 

destekleyici bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. 

(9) Üzüm ve üzüm çekirdeği, sekonder metabolitler bakımından 

oldukça zengin fitokimyasal kaynaktır. NP’lerin kullanımı, aktif 

bileşenin kontrollü bir şekilde salınmasına ve daha az miktarda 

kullanımına izin vererek, aynı veya daha yüksek biyolojik etkiyi elde 

etmek için büyük bir perspektife sahiptir. 

 (10) NP’lerin neden olduğu oksidatif stres, değerli bileşiklerin 

üretimini sadece in vivo koşullarda değil, aynı zamanda in vitro 

koşullarda hatta daha yüksek verimle uyarır. Özellikle, zararlı 

çözücülerin kullanılmadığı “yeşil” in vitro yöntemler, bu faydalı 

biyoaktif metabolitlerin verimli üretimi için umut verici olabilir.  

(11) Artan gıda ihtiyacına paralel olarak bağcılık ürünlerine olan talep 

de her geçen gün artmaktadır. Uygun NP’lerin kullanımı, değerli 

sekoner metabolitlerin üretimine, besin değerinin yükseltilmesine ve 

daha yüksek verim elde edilmesine önemli ölçüde katkıda 

bulunabileceği düşünülmektedir. 
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7. Endişeler 

 

(1) Yüksek konsantrasyonlardaki NP’ler değişen şiddetlerde toksik 

etkiler gösterebilmektedir.  

(2) NP’lerin toksisite mekanizması ve uzun vadeli etkileri hala tam 

olarak anlaşılmamıştır.  

(3) Bununla birlikte, NP’lerin toksisitesi şekle, boyuta, 

konsantrasyonlara, baz materyallere ve kaplamalara göre 

değişebilmektedir. 

 (4) Ticari NP’lerin birçoğunda, NP’lerin konsantrasyonu, partikül 

boyutu, adı ve sentez yöntemlerinin açıklanmaması nedeniyle bir 

belirsizlik söz konusudur.  

(5) Metaller, metal oksitler, karbon ve metaloidler gibi farklı bileşik 

sınıflarına ayrılabilen geniş bir NP yelpazesi kullanımdadır ve bu 

ürünler yeni tipte tehlikeli kirleticiler üretebilir.  

(6) NP’lerin tarım alanlarına yoğun olarak uygulanması, topraktaki ve 

bitkilerdeki birikiminin artmasına neden olabilir. 
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1. Giriş 

Bağcılık, dünyanın en eski tarımsal faaliyetlerinden biridir (Oraman, 

1965; Winkler ve ark., 1974). Bağcılığın nihai ürünü olan üzüm ise 

bilinen ve tüketilen en eski meyvelerden biri olarak insanlık tarihinde 

yer edinmiş bir meyvedir (Gautier, 2005). Günümüz dünyasından üzüm 

ve üzümden elde edilen ürünler çıkarıldığında hem kültürel hem de 

gastronomik açıdan çok büyük bir boşluk açığa çıkacağı aşikardır. 

Halen yoğun olarak kültürü yapılan asma bitkisi, dünya üzerinde 99 

farklı ülkede yetiştirilmektedir ve toplam 6 950 930 ha alanda, yıllık 78 

034 332 ton üretimi ile pek çok bitki türünden daha büyük bir ekonomik 

değere sahiptir (FAO, 2022; ITC, 2022). Buna karşın kültürü yapılan 

diğer bitki türlerinde de olduğu gibi bağcılığı sınırlandıran bazı çevresel 

etkenler söz konusudur (Odabaşıoğlu ve ark., 2018). Bu çevresel 

etkenlerden bir kısmı abiyotik etkenler olup hem verimliliği hem de 

üzümlerin kalitesini olumsuz etkilemekte ayrıca omcaları zayıf 

düşürerek biyotik etkenlere karşı tolerans düzeylerini azaltmaktadırlar 

(Çelik ve ark., 1998; Çakır, 2011). Buna karşın biyotik etkenler hem 

verim ve kaliteyi hem de üretimin sürdürülebilirliği için zaruri olan 

bitki sağlığını ciddi ölçüde tehdit etmekte ve çoğu zaman omcaların 

canlılığını yitirmesi ile sonuçlanan süreçlerin yaşanmasına neden 

olmaktadırlar (Winkler ve ark., 1974; Poyraz ve Onoğur, 2012; 

Gülbasar Kandilli ve ark., 2018). Biyotik etkenlerin asmalarda neden 

olduğu bu duruma bağ hastalıkları adı verilmektedir. Bağcılıkla uğraşan 

üreticiler için hem geçmişte hem de günümüzde en büyük sorunların 

başında asmalarda görülen bu hastalıklarla mücadele gelmektedir 
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(Yanar ve ark., 2017; Akbaş, 2018; Özdemir ve Çakır, 2018). Nitekim 

mücadelenin ilk basamağı olan teşhis aşaması, teknik bilgi gerektiren 

ve uzman kişilerin yapabileceği bir iştir. Doğru teşhise dayalı mücadele 

yürütülmezse bağlardaki kayıplar daha da artmakta, omcaların sökümü 

ile sonuçlanmaktadır. Bu bakımdan bağlarda görülen hastalıkları iyi 

tanımak ve semptomları doğru yorumlamak gerekmektedir.  

Gerek kültürü yapılan gerekse doğada kendiliğinden yetişen tüm 

bitkiler, tıpkı insan ve hayvanlar gibi çeşitli hastalık etmenlerine maruz 

kalmaları sonrası hastalanabilirler. Bu hastalıklara, olumsuz çevre 

şartları ve insanların yaptıkları hatalı tarımsal faaliyetlerin de içerisinde 

olduğu abiyotik faktörlerin neden olabileceği gibi, farklı 

mikroorganizma gruplarını içeren biyotik etkenler de sebep olur. 

Birçok faktör nedeniyle hastalanan bitkilerde, sağlıklı olanlara kıyasla 

birtakım aksaklıklar görülmekte ve bunun yanı sıra verim kayıplarına 

da sebep olarak ekonomik açıdan üreticilere maddi kayıplar 

yaşatmaktadırlar. Bitkilerde hastalığa sebep olan hastalık 

faktörlerinden bazılarını oluşturan virüs, viroid, bakteri, molliküt ve 

funguslar hayvan ve insanlarda olduğu gibi bitkileri de büyük oranda 

tehdit eden canlı yani abiyotik hastalık etmenlerindendir. Biyotik 

hastalık etmenlerinden biri olan bakteriler, bitkilerde hastalık 

oluşumuna neden olan önemli etmenlerden biridir. Tek hücreli olan bu 

canlılar, bitkilerin gelişimini sınırlayan (leke ve yanıklıklar, ur 

oluşumu, solgunluk, yumuşak çürüklük, uyuz, nekroz, kloroz vb.) veya 

ileri enfeksiyonlarda bitkiyi tamamen öldürebilen hastalık belirtilerine 

sebep olmakta, bunun sonucu olarak ise bitkisel üretimde önemli verim 
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kayıplarına neden olmaktadırlar (Agrios, 2005; Dolar ve ark. 2011; 

Saygılı ve ark. 2014). 

Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında, bakterilerin bitkilerde hastalık 

yaptığı ilk defa 1880 yılında Burril isimli araştırıcının Erwinia 

amylovora isimli bakterinin bitkilerde hastalığa sebep olduğunu 

keşfiyle belirlenmiştir. Bu araştırıcı, yaptığı çalışmalar sonrası Erwinia 

amylovora’nın armutlarda ateş yanıklığı hastalığına sebep olduğunu 

saptamıştır (Burrill, 1880). Fitopatojen olan ya da bir başka ifade ile 

bitkilerde hastalık oluşumuna sebep olan bakteriyel etmenlerin, farklı 

bitki türlerinde birçok hastalığa sebep oldukları bilinmektedir. Bu 

bakterilerin bazı türleri ise günümüz bağcılığını tehdit edecek düzeyde, 

önemli derecede verim ve kalite kayıplarına sebep olurlar. Bağcılığın 

sürdürülmesine büyük bir tehdit olan bu etmenlerden, Agrobacterium 

cinsine ait türler olan A. vitis ve A. tumefaciens ve bunların yanı sıra 

Xylella fastidiosa ve Xylophilus ampelinus’un birçok ülkede ekonomik 

kayıplara neden oldukları farklı çalışmalarla bildirilmiştir (Anderson ve 

Moore, 1979; Burr ve Katz, 1984; Ma ve ark., 1987; Canfield ve Moore, 

1991; Sawada ve ark., 1995; Berisha ve ark. 1998; Hopkins ve Purcell, 

2002; Grall ve ark., 2005). Bu bölümde gerek Türkiye’de gerekse 

dünyada bağcılığın sürdürüldüğü diğer ülkelerde saptanmış olan ve 

bağlara önemli zararları olan bakteriyel hastalıkların bazıları derlenerek 

araştırmacılara, öğrencilere ve konuya ilgi duyanlara bunlar hakkındaki 

temel bilgileri sunmak ve söz konusu etkenlerin asmalardaki 

belirtilerini tanıtmak amaçlanmıştır.  

 



BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR | 102 

 

2. Agrobacterium tumefaciens 

Agrobacterium; süs bitkileri, asma ve çeşitli meyve ağaçları gibi 

tarımsal açıdan ekonomik öneme sahip birçok bitki türünü 

hastalandırarak konukçularında tipik bir şekilde görülen tümörlere (ur) 

neden olur. Konukçu dizilimi geniş ve Gram negatif özellikte olan bu 

bakteri cinsine ait türler üzerinde özellikle son zamanlarda gen transferi 

amacıyla sıkça çalışılmaktadır. Bu cinse ait birden fazla tür bulunmakla 

beraber A. tumefaciens, üzerinde en çok çalışılan bakteri türüdür. Bu 

hastalık etmeni günümüzde hemen hemen birçok ülkede saptanmış 

durumdadır (Şekil 1). Bu türe ait virülent izolatlar, bakterilerdeki 

DNA’ya ek olarak bulunan ve plasmid olarak adlandırılan halka 

şeklindeki ekstra kromozom parçalarından birkaçını taşımaktadır. Bu 

plasmidler, bakteriler içerisinde farklı sayılarda bulunmakla beraber 

bunlardan birinde konukçu bitkilerde tümör oluşumuna neden olan ve 

Ti-plasmid olarak isimlendirilen genler bulunmaktadır. Sadece Ti-

plasmid’ine sahip olan bakteriler konukçularda tümör oluşumuna neden 

olmakta, bu plasmide sahip olmayan veya yapılan farklı ısı 

uygulamalarıyla (termoterapi vb.) Ti-plasmidini kaybeden bakteriler 

ise virülent değildir. Bir başka deyişle bu plasmadlere sahip olmayan 

bakteriler, bitkilerde hastalık oluşturamamaktadırlar. Bu etmenin 

sıcaklık isteklerine bakıldığında minimum gelişme sıcaklığı 0°C ve 

maksimum gelişme sıcaklığı 37°C, optimum gelişme sıcaklığı ise 25-

30°C’dir. Bunun yanı sıra bakteriyel etmen belirli bir sıcaklık 

değerinden (50-52°C) sonra canlılığını yitirmektedir. (Gelvin, 2003; 

Anonim 2008, Anonim 2021). 
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Agrobacterium tumefaciens’in yapmış olduğu hastalık için 

Flemennkçe; kroongal, İngilizce; bacterial gall, crown gall ve hairy 

root of apple, Fransızca; broussin, galle du collet ve tumeur du collet, 

Almanca; mauke: weinrebe, wurzelkrebs: obstgehölze, wurzelkrebs: 

rosen ve wurzelkropf, Portekizce galha-da-coroa, Rusça; корневой 

рак, İspanyolca; agalla de la corona de los frutales ve agalla del cuello, 

İsveççe; krongalla ve İtalyanca; galla del colletto ile radice capelluta 

gibi isimler kullanılmakta, ülkemizde ise bu hastalık ‘‘kök uru’’ veya 

‘‘kök uru hastalığı’’ ismi ile bilinmektedir (Anonim 2008; Soylu ve 

Bozkurt, 2019; Anonim 2021). 

Bu bakteri türü için taksonomik açıdan farklı araştırıcılar tarafından 

Achromobacter radiobacter, Agrobacterium radiobacter subsp. 

tumefaciens, Bacillus radiobacter, Rhizobium radiobacter gibi farklı 

sinonim isimleri kullanılmakla beraber Agrobacterium tumefaciens 

ismi, tür adı olarak en yaygın bilinen isimdir (EPPO, 2022). .A. 

tumefaciens, aşağıdaki şekliyle taksonomik olarak 

sınıflandırılmaktadır; 

Alem= Bacteria 

Şube= Proteobacteria 

Sınıf= Alphaproteobacteria 

Takım= Rhizobiales 

Familya= Rhizobiaceae 

Cins= Agrobacterium 

Tür= Agrobacterium tumefaciens 
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Hastalık etmeni özellikle sert çekirdekli meyve türlerinde önemli 

derecede zararlı olmakla beraber dünyada ve ülkemizde yapılan bazı 

çalışmalarla bu etmenin bağ üretim alanlarında da saptandığı 

bildirilmiştir. Dünyada yapılan bazı çalışmalara bakıldığında; 

Yunanistan (Panagopoulos ve Psallidas, 1973), İtalya (Bazzi ve ark. 

1987), İspanya (Lopez ve ark. 1987), Fransa (Lopez, 1979), Macaristan 

(Sule, 1978) ve Amerika Birleşik Devletleri (Burr, 1978; Burr ve 

Hurwitz, 1981) gibi ülkelerde bu etmenin bağlarda önemli zararlar 

yaptığı bildirilmiştir. Hastalığın dünya genelindeki dağılımı ise Şekil 

1’de görülmektedir. Bağ alanlarında, A. tumefaciens’in varlığının 

belirlenmesine yönelik ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında ise; 

Öktem (1978), bu etmenin meydana getirdiği hastalığın Orta Anadolu 

bölgesi bağlarında var olduğunu ve önemli kayıplara yol açtığını 

belirlemişlerdir. Ülkemizde yürütülen başka bir çalışmada ise 

Benlioğlu ve Özakman (1998), ülkemizde üretim materyali olarak 

kullanılan bağ çeliklerinde bu etmenin varlığını saptamışlardır. 

 

Şekil 1. Agrobacterium tumefaciens’in ülkelere göre dağılımı (EPPO, 

2022) 
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Bu türün yapmış olduğu hastalık sonrası, konukçu bitkilerde tipik 

olarak gal, tümör veya ur adı verilen şişkinlikler meydana gelmektedir. 

Hastalık belirtileri genellikle bitkilerde kök ve kök boğazı kısımlarında 

görülmekle beraber ince ve nispeten daha derin köklerde hastalığın 

belirtileri neredeyse görülmemektedir. Özellikle kökler kalınlaştıkça ve 

bitkide kök boğazına doğru yaklaşıldıkça hastalığın görülme oranı 

artmaktadır. Bakteriyel etmen toprakta saprofit bir şekilde uzun yıllar 

canlılığını sürdürebilmekte ve bitkilere yaralardan giriş yapmaktadır. 

Bu bakteri ile bulaşık olan topraklara etmenin hastalandırabildiği 

konukçu bir bitki dikildiğinde; yapılan hatalı tarımsal uygulamalar, 

aşılama, böcek ve nematod beslenmesi ve özellikle don gibi nedenlerle 

bitkilerin kök veya gövdenin toprağa yakın kısımlarında yaralanmalar 

meydana gelmişse, bakteri açılmış bu yaralardan bitkiye giriş yapar. 

Daha sonra bitkide hücrelerarası boşluklarda çoğalır ve Ti-plasmidi 

sayesinde bitki hücrelerinde aşırı ve kontrolsüz hücre bölünmesini 

teşvik ederek gözle görülebilen urların oluşumlarına neden olur (Şekil 

2). Hastalık belirtileri ve hastalığın gelişim süreci tüm konukçularında 

hemen hemen benzerlik göstermekte ve hastalık kök ve kök üstü 

bölgelerde urların oluşmasına sebep olmaktadır (Smith ve ark. 1911; 

Rodriguez-Palenzuela ve ark., 1991; Burr ve ark. 1998; Anonim, 2008). 
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Şekil 2. A. tumefaciens’in gövdede ve dallarda oluşturduğu urlar 

(Kawaguchi ve Inoue, 2009) 

Bu hastalık kontrolünde farklı mücadele yöntemleri mevcuttur. Bu 

yöntemlerden biri olan kültürel mücadele yöntemlerine bakıldığında; 

ağır ve su tutma kapasitesi yüksek yerlere bağ kurmamak, hastalıkla 

bulaşık olmayan fidanlarla bağ tesis etmek, varsa dayanıklı çeşitler 

yetiştirmek, hastalığın görüldüğü yerlerdeki hastalıklı bitkileri söküp 

atmak ve bakım işlemleri sırasında özellikle bitki köklerini 

yaralamadan kaçınmak gibi önlemler almak etkili olmaktadır. Bir diğer 

mücadele yöntemi olan kimyasal mücadele kapsamında ise hastalık 

meydana geldikten sonra hastalıklı bölgeye yapılan bazı uygulamalar 

etkili olabilmektedir. Örneğin; hastalık bölgesinde oluşan urların henüz 

sayıca az ve küçük olduğu bitkilerde, bitkilerin kök boğazı bölgeleri 

açılarak urlu dokulardan urlar temizlenir ve yara yerlerine bakır sülfat 

eriyiği sürülebilir (Anonim, 2008). Bu etmen ile mücadele 

yöntemlerinden biri de biyolojik mücadele yöntemi olup A. tumefaciens 

antagonistleri olarak etki gösteren avirülent Agrobacterium 
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izolatlarının kullanıldığı biyokontrol tedavilerinin, bu patojeni kontrol 

etmek adına etkili bir yöntem olduğu bildirilmiştir. Agrobacterium 

radiobacter K84 ve plazmit transferi yapamayan K1026 izolatları, bu 

hastalıkla mücadelede en yaygın kullanılan ve üzerinde sıkça çalışılan 

biyokontrol ajanlarıdır (Burr ve ark. 1998). 

3. Agrobacterium vitis  

Agrobacterium cinsi içerisinde yer alan ve bağlarda hastalığa sebep 

olan bir diğer tür ise Agrobacterium vitis’tir. Sadece asmalarda 

hastalığa sebep olan A. vitis türü dünyada bağ alanlarında hastalık 

oluşumuna neden olan önemli bakteriyel hastalıklardan biridir. A. 

tumefaciens türü hastalık belirtisi gösteren bitkilerden bazen izole 

edilmesi rağmen, A. vitis hastalığa neden olması bakımından nispeten 

daha baskındır. A. tumefaciens’de olduğu gibi bu türün de hastalık 

oluşturmasında bitkilerde oluşan yaralanmalar önemlidir. Yaralar, 

bakteri tarafından algılanan ve Ti plazmidi üzerinde virülenslik 

genlerinin etkili olmasını başlatan çeşitli kimyasal sinyaller yayarlar. 

Enfeksiyonlar, ur veya gal oluşumunu ve gelişmesini teşvik eden bitki 

hormonlarına neden olan çeşitli T-DNA genlerinin algılanmasıyla 

meydana gelir (Zupan ve ark. 2000). 

A. vitis’in meydana getirdiği hastalığa İngilizce; crown gall of 

grapevine , Fransızca; broussin de la vigne ve Almanca; Mauke: 

Weinrebe gibi isimler kullanılmakla beraber ülkemizde bu hastalık için 

‘‘bağda kök uru’’ veya ‘‘bakteriyel taç uru’’ isimleri 

kullanılmaktadır. Bu bakteri türü için taksonomik açıdan farklı 
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araştırıcılar tarafından Agrobacterium tumefaciens biotype 3, 

Agrobacterium vitis ve Rhizobium vitis gibi farklı sinonim isimleri 

kullanılmakla beraber Agrobacterium vitis ve Rhizobium vitis, tür adı 

olarak en yaygın bilinen isimlerdir. (Anonim 2008; Altıparmak, 2011; 

Anonim 2021). A. vitis, taksonomik olarak aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılmaktadır. 

Alem= Bacteria 

Şube= Proteobacteria 

Sınıf= Alphaproteobacteria 

Takım= Rhizobiales 

Familya= Rhizobiaceae 

Cins= Agrobacterium 

Tür= Agrobacterium vitis 

Hastalık etmeninin tek konukçusu asma olup dünyada ve ülkemizde 

yapılan bazı çalışmalarla bu etmenin bağ üretim alanlarında varlığı 

bildirilmiştir. Bu etmen; Asya, Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey 

Amerika kıtalarında yer alan farklı ülkelerde (Güney Afrika, Şili, 

Tunus, Mısır, İspanya, Almanya, İsrail, Fransa, Sırbistan, Rusya, 

Japonya, Çin, ABD, Kanada vs.) bildirilmiştir (Şekil 3). Bağ 

alanlarında A. vitis’in varlığının belirlenmesine yönelik ülkemizde 

yapılan çalışmalara bakıldığında ise; Argun ve ark. (2002), Küsek 

(2007) ve Canik ve ark. (2016) ülkemizin farklı yörelerinde 

gerçekleştirdikleri çalışmalarda bu etmenin varlığını tespit etmişlerdir. 
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Şekil 3. Agrobacterium vitis’in ülkelere göre dağılımı (Kuzmanović 

ve ark., 2018) 

Hastalık etmeni asmalarda ur oluşumuna neden olan bir etmen olmakla 

beraber bazen asmalarda belirti oluşturmadan da bulunabilmektedir. 

Belirti oluşturmadan konukçusunda bulunabildiğinden dolayı üretim 

materyali ile kolay bir şekilde taşınabilmekte ve ancak ur oluşmaya 

başlarsa fark edilebilmektedir (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Agrobacterium vitis’in bağlarda bulaşma ve yaşam döngüsü 

(Burr ve ark., 1998) 
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Hastalık etmeni toprak kökenli bir patojendir. Bununla beraber 

konukçularında ur oluşturan ve oluşturmayan izolatlar asmanın iletim 

demetlerinde uzun yıllar yaşayabilmektedir. Ur oluşumu, omcanın 

toprağa yakın olan kısımlarında ve kollarında görülmektedir. Köklerde 

genellikle ur oluşturmamakta, ancak köklerde bazen bölgesel 

yanıklıklara ve çürümelere sebep olabilmektedir (Şekil 5). 

 

Şekil 5. A. vitis’in omcada ve toprakta yaşam alanları (Kuzmanović ve 

ark., 2018) 

Hastalık etmeni yaralardan bitkiye giriş yaptığından özellikle don 

olaylarının yaşandığı yerlerde, asmada don çatlakları boyunca birçok ur 

oluşumu meydana gelmektedir (Şekil 6). Hastalık, özellikle sert kış 

koşullarının yaşandığı yerlerde daha yaygındır ve hastalığın sık 

görüldüğü yerlerde zaman zaman önemli ekonomik kayıplara sebep 

olmaktadır (Lehoczky, 1968; Burr ve Katz, 1983; Anonim, 2008). 
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Şekil 6. Agrobacterium vitis’in omcanın gövdesinde oluşturduğu urlar 

(Orijinal foto) 

Bu etmen, ülkemizde iç ve dış karantinaya dahil önemli bir bakteri olup, 

2016 yılında Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Organizasyonu 

(European and Mediterranean Plant Protection Organisation-

EPPO)’nun A2 karantina listesine dahil edilmiştir. Ülkemizde 

uygulanan karantina önlemleri kapsamında bu hastalık etmeni ile 

bulaşık veya enfekteli olan üretim materyalinin satış ve dağıtımının 

yapılması yasak olup, bu hastalıkla bulaşık bitkiler tespit edildiği 

takdirde imha edilmelidir. 

Bu hastalıkla mücadelede farklı metotlar bulunmaktadır. Bazı kültürel 

uygulamalara dikkat edildiğinde (temiz üretim materyali kullanımı, 

hastalığa dayanıklı çeşitlerin kullanımı,  budama aletlerinin 

dezenfeksiyonu, hastalıklı alanlarda 5 yıllık etmenin konukçusu 

olmayan bitkilerle ekim nöbeti uygulaması ve bakım işlemleri sırasında 
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bitkileri yaralamaktan kaçınmak vs.) hastalık oluşumu önlenebildiği 

gibi hastalık yeni oluşmuşsa, hasat sonrası gövde ve kollardaki urların 

steril bir bıçakla temizlendikten sonra uygun oranda (optimum %5) 

göztaşı eriyiği sürülmesi, bu hastalığın gelişimini ve yayılımını 

engelleyebilmektedir. Mücadele yollarından bir diğeri ise üzerinde son 

zamanlarda çalışılan biyolojik mücadele yöntemidir. Biyolojik 

mücadele kapsamında; özellikle bu türün virülent olmayan izolatlarının 

kullanımı, üzerinde en çok çalışılan konulardandır (Burr ve Reid, 1994; 

Anonim, 2008). 

4. Xylophilus ampelinus 

Xylophilus ampelinus, asmalarda bakteriyel yanıklığa neden olan, 

Comamonadaceae familyasına ait Gram negatif bir bakteri türüdür. Bu 

hastalık, bağlarda genç veya yaşlı bitkilerde büyük zarara neden 

olabilmekte ve hastalık şiddeti yıldan yıla değişebilmektedir. Hastalık 

bağlarda bazen latent (gizli) olarak da varlığını sürdürebilir. Latent 

enfeksiyonlar bağlarda yaygın olabilir ve sağlıklı görünen bağlar 

%50'ye kadar bulaşık olabilirler (Panagopoulos, 1987). Bu hastalık, ilk 

olarak 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da, daha sonra tüm Güney 

Avrupa'da ve Güney Afrika'da gözlenmiştir. Hastalığın etiyolojisine 

ilişkin yaklaşık yüzyıllık şüpheden sonra, hastalık etmeni ilk kez 

Yunanistan'da Panagopoulos (1969) tarafından Xanthomonas ampelina 

bakterisi olarak izole ve karakterize edilip tanımlanmış, daha sonra 

Xylophilus ampelinus olarak yeniden adlandırılmıştır (Willems ve ark, 

1987). 
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Hastalık etmeni, modern karakterizasyon yöntemleri ile ülkemizde 

saptanmamış olmakla beraber Dünya’da özellikle bazı Avrupa 

ülkelerinde ve Güney Afrika’da varlığı bilinmektedir (Şekil 7). Bu 

hastalık için, Afrikanca; vlamziekte, İngilizce; bacterial blight of 

grapevine ve canker of grapevine, Fransızca; brûlure bactérienne de la 

vigne, maladie d'Oléron de la vigne, nécrose bactérienne de la vigne, 

İspanyolca; chancro bacteriano de la vid, enfermedad de Olerón, 

marchitez bacteriana de la vid ve İtalyanca; mal nero de la vite isimleri 

kullanılmakta, Türkçe ise ‘‘Asma bakteriyel yanıklığı’’ ismiyle olarak 

telaffuz edilmektedir. 

 

Şekil 7. Xylophilus ampelinus’ın ülkelere göre varlığı (EPPO, 2022) 

Bu bakteri türü için taksonomik açıdan farklı araştırıcılar tarafından 

Bacillus vitivorus, Erwinia vitivora, Xylophilus ampelinus ve 

Xanthomonas ampelina gibi farklı sinonim isimleri kullanılmakla 

beraber Xylophilus ampelinus, tür adı olarak en yaygın bilinen isimdir 
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(EPPO, 2022). X. ampelinus, taksonomik olarak aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılmaktadır. 

Alem= Bacteria 

Şube= Proteobacteria 

Sınıf= Betaproteobacteria 

Takım= Burkholderiales 

Familya= Comamonadaceae 

Cins= Xylophilus 

Tür= Xylophilus ampelinus 

Hastalık etmeni asmada iletim demetlerinde gelişerek tipik belirtilerini 

oluşturur. Hastalığın bağlarda oluşturduğu belirtiler arasında; sürgünler 

boyunca kırmızımsı-kahverengi siyah çizgiler, çatlaklar ve kanserler, 

ksilem dokularında kahverengi renk değişikliği, yapraklarda nekrotik 

lezyonlar ve etmenle enfekteli bitkilerin kol ve sürgünlerin ölümü gibi 

belirtiler yer almaktadır (Şekil 8). Hastalık belirtileri karakteristik 

olmasına rağmen, bu semptomlar bazı bağ hastalıklarıyla (örneğin 

Phomopsis viticola fungusunun neden olduğu sürgün ve yaprak lekesi; 

Hewitt ve Pearson, 1998) kolaylıkla karıştırılabileceğinden sağlıklı 

sonuç elde etmek için laboratuvar analizleri ile hastalığın varlığı teyit 

edilmelidir (Bradbury, 1991; Dreo ve ark., 2007). 
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Şekil 8. X. ampelinus’un sürgünlerde ve yapraklarda oluşturduğu 

semptomlar (EPPO, 2022) 

Vitis vinifera L. türüne ait asmalar, bu hastalığın şimdiye kadar bilinen 

tek konukçusu olup diğer Vitis türlerinin duyarlılığı henüz 

bilinmemektedir (Panagopoulos, 1988). X. ampelinus, günümüzde 

bilinenden daha fazla ülkede mevcut olabilir. Ancak yalnızca 

semptomlara dayanarak teşhis edilmesi zor olup, asmada bir başka 
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sistemik patojen bakteri türü olan Xylella fastidiosa (Moralejo, 2020) 

gibi yıllardır tespit edilmemiş durumda olabilir. 

Hastalık etmeni, bitkinin iletim demetlerinde kolonize olduğundan 

dolayı mücadelesi zor olmaktadır. Bu hastalıkla ilgili geçmiş 

araştırmalarda, X. ampelinus'un yayılmasını veya enfeksiyonunu 

ortadan kaldırmada veya kontrol etmede etkili olacak hiçbir kimyasal 

mücadele yönteminin bulunmadığı bildirilmiştir. Ancak günümüzde 

yapılan bazı araştırmalarda, sınırlı da olsa kimyasal kontrolün 

etkilerinin mevcut olduğu yönündedir.  Özellikle bakır içerikli bazı 

bileşiklerin, hastalığa karşı koruyu etkiler sergilediği ve böylece bu 

hastalığın yayılmasını sınırlandırdığı bazı çalışmalarda bildirilmiştir 

(Komatsu ve Kondo, 2015; Komatsu, 2016). 

Birçok bitki hastalığında olduğu gibi bu hastalıkla mücadelede de 

alınacak kültürel önlemler, hastalığın oluşumunu ve yayılmasını 

engelleyebilir. Bu amaçla; bulaşık olmayan üretim materyalleri 

kullanmak, budama yapılırken bir omcadan diğerine geçildiğinde 

kullanılan budama aletlerini steril etmek, bulaşık alanlardaki bitkileri 

söküp imha etmek gibi alınacak bazı tedbirler, bu hastalığın sağlıklı 

bitkilerden hastalıklı bitkilere bulaşmasını engelleyebilir. 

5. Xylella fastidiosa 

Xylella fastidiosa, çok eski tarihlerden beri insanların gözlemlediği bazı 

önemli bitki hastalıklarına sebep olan bir fitopatojen bakteri türüdür. 

Bağlarda çok eski zamanlardan beri bilinen Pierce Hastalığı, ekonomik 

açıdan önemli bir hastalık olarak bilinmekteydi. Bu hastalık ilk olarak 



117 | BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

 

1892'de Kaliforniya'da rapor edilmiş ve o zamanlar ‘‘Kaliforniya Bağ 

Hastalığı’’ olarak isimlendirilmiştir. İlerleyen süreçler içerisinde bu 

hastalığa neden olan etmenin bir virüs olduğu, yapılan farklı çalışmalar 

sonrası ise 1973 yılında etmen, riketsiya benzeri bir mikroorganizma 

olarak keşfedilmiştir. 1978 yılında etmenin besi ortamında 

geliştirilmesi sonrası bu hastalığa sebep olan faktörün bitkinin ksilemde 

gelişen bir bakteri olduğu da bildirilmiştir (Goheen, 1973; Hopkins ve 

Mollenhauer, 1973). 

Bağlarda görülen önemli bitki patojenlerinden biri olan ve bitkinin 

ksilem iletim demetlerinde kolonize olan bu etmen (Wells ve ark., 

1987), çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Dar ve geniş yapraklı 

birçok bitki türünde hastalık oluşturan bu etmenin oluşturduğu hastalık, 

özellikle üzüm, şeftali, badem, turunçgiller ve meşe gibi odunsu çok 

yıllık bitkilerde daha çok bilinmektedir (Hopkins, 1989; Purcell ve 

Hopkins 1996). Bu hastalığın farklı konukçularında yaptığı hastalık 

farklı isimlerle anılmakla beraber üzümde yaptığı hastalığa Pierce 

Hastalığı (Pierce's disease of grapevines) adı verilir. Bu hastalık 

İngilizce; Anaheim disease, California vine disease. citrus variegated 

chlorosis, leaf scorch of almond, leaf scorch of American sycamore,, 

leaf scorch of coffee, leaf scorch of elm, leaf scorch of maple, leaf 

scorch of mulberry, leaf scorch of oleander, olive quick decline 

syndrome, peach phony disease, Pierce's disease of grapevine, plum 

leaf scald, dwarf disease of lucerne, dwarf disease of alfalfa, Fransızca; 

maladie de Pierce, Rusça; бактериоз винограда, болезнь Пирса ve 

İspanyolca; enanismo de la alfalfa, enfermedad de Pierce, isimleri 
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kullanılmakta, taksonomik olarak ise Xylella fastidiosa, tür adı olarak 

kullanılmaktadır (EPPO, 2022). Hastalık etmeni, taksonomik açıdan 

aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. 

Alem= Bacteria 

Şube= Proteobacteria 

Sınıf= Gammaproteobacteria 

Takım= Lysobacterales 

Familya= Lysobacteraceae 

Cins= Xylella 

Tür= Xylella fastidiosa 

Pierce asma hastalığı, Kuzey Amerika’da, subtropikal bölgelerinde ve 

orta kısımlarda en şiddetli hissedildiği bölgeler olmuştur (Purcell, 

1997). Ülkemizde henüz tespit edilmemiş olan Xylella fastidiosa, 

günümüzde farklı kıtalardan 20’nin üzerinde ülkede (EPPO, 2022) 

rapor edilmiş durumdadır (Şekil 9). Etmen, yakın bir zamanda 

ülkemizde ilk olarak Güldür ve ark. (2005) tarafından badem 

alanlarında bildirilmiş, ancak bu kaydın doğruluğu ispatlanmamıştır. 

Bu nedenle etmen, ülkemizde şu ana dek keşfedilmemiş olarak kabul 

edilmektedir. Bununla beraber hastalık etmeni yakın zamanda 

Türkiye’nin komşularından olan İran’da badem ve bağ alanlarında 

tespit edilmiş, böylece Ortadoğu’daki ilk kayıt oluşmuştur (Amanifar 

ve ark., 2014). Tarihsel süreç içerisinde X. fastidiosa’nın bağlarda 

oluşturmuş olduğu hastalık her ne kadar önemli bir hastalık olmuşsa da 

etmen, son dönemlerde zeytin alanlarında da çok büyük bir tehdit haline 

gelmiştir. Özellikle zeytin yetiştiriciliğinin çok fazla yapıldığı 
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Akdeniz’e kıyısı olan bazı Avrupa ülkelerinde (başlıca; İtalya, İspanya 

ve Fransa) son 10 yılda çok ciddi sorun haline gelmiştir (Saponari ve 

ark., 2013). Bu bölgelerdeki zeytin üretim alanlarında şiddetli şekilde 

hissedilmiş olan bu hastalık, patlak verdiği ülkeler başta olmak üzere 

diğer birçok ülke basınında sıkça gündeme gelmiştir. 

 

Şekil 9. Xylella fastidiosa’ın ülkelere göre dağılımı (EPPO, 2022) 

Hastalık bitki türlerine göre farklı belirtiler oluşturabilirse de 

konukçularında genellikle özellikle yapraklarda yanıklıklara sebep 

olur. Asmadaki başlıca belirtileri; yaprak henüz yeşilken yaprak 

kenarlarının haşlanmış şekilde ani şekilde kuruması, kurumuş 

yaprakların düşerken yaprak saplarının dalda asıl şekilde kalması, 

salkımlarda gelişmenin durması, solması ve zamanla kuruması ve 

enfekteli bitkilerin gövdelerde iletim demetlerinde sarı-kahverengi 

çizgiler oluşması şeklindedir (Şekil 10). Bununla beraber bu hastalığa 

çok hassas olan çeşitler en fazla 2-3 yıl canlı kalabilirler. (Davis ve ark., 

1980; EPPO, 2022). 
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Şekil 10. Xylella fastidiosa’nın asmalarda görülen bazı semptomları 

(EPPO, 2022) 

Hastalık etmenin taşınmasında aşılama ve vektör böcekler önemli bir 

rol oynamaktadır. Bitkilerin iletim demetleri ile beslenen cüce ağustos 

böcekleri hastalıklı bitkiden sağlıklı bir bitkiye bu etmeni taşıyabilen 

başlıca faktörlerdir (Andersen ve ark., 2003; Redak ve ark. 2004). 

Bu hastalık etmeni ile mücadelede kullanılan kimyasallar etkili bir 

başarı sağlayamamıştır. Bakterinin kimyasal mücadelesi mümkün 

olmadığından dolayı daha çok hastalığın oluşumunu engellemeye 

yönelik kontrollere öncelik verilmiştir. Bu amaçla öncelikle karantina 

tedbirlerinin alınması, vektör böceklerle mücadele edilmesi, enfekteli 

ağaçların imhası, bu etmene konukçuluk yapabilecek diğer konukçu 

bitkilerin ortadan kaldırılması gibi yöntemlerle hastalık etmeni bir 

ölçüde kontrol altına alınabilir. Hastalık etmeni, ülkemizin de içerisinde 

yer aldığı EPPO ve diğer bazı bölgesel bitki koruma 

organizasyonlarının karantina listelerinde yer almaktadır (Etmen, 

EPPO’nun A1 listesinde yer almaktadır). Hastalık etmeni karantinaya 

tabii tutularak, enfekteli bitkisel materyal ile yeni alanlara giriş yapma 

riski önlenmeye çalışılmaktadır. Dayanıklı çeşit seçimi, hastalık 
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etmenine veya vektör böceklere ara konukçuluk yapan yabancı otların 

temizliği, vektör böceklere karşı rutin olarak insektisit kullanımı, 

budama aletlerinin temizliğine dikkat edilmesi gibi uygulamalar ise bu 

hastalığa karşı alınabilecek kültürel önlemlerden bazılarıdır (Purcell, 

1980; Janse ve Obradovic, 2010; EPPO, 2022). Bu hastalıkla 

mücadelede son zamanlarda üzerinde çalışılan konulardan biri de 

biyolojik mücadeledir. Hopkins (2005), X. fastidiosa’nın avirülent 

izolatlarının, hastalık belirtilerinde azalma sağladığını bildirmiştir. 

6. Candidatus Phytoplasma spp.  

Bağlarda hastalık oluşumuna sebep olan hastalık etmenlerinden biri de 

fitoplazmalardır. Fitoplazmalar, dünya çapında yüzlerce bitki türünde 

hastalık oluşturabilen, sürekli olarak sağlıklı alanlara yayılabilme 

potansiyeli taşıyan, bitkilerin floem iletim demetlerinde çoğalan hücre 

duvarından yoksun bakterilerdir. (Lee ve ark. 2000; Bertaccini ve 

Duduk 2009; Strauss 2009). 1967 yılında Japon araştırmacılar, 

bitkilerde oluşan Sarılık Hastalıkları’nın olası sebeplerini bulmak için 

yaptıkları araştırmalarda, önceleri Mikoplazma benzeri organizmalar 

(MLO) olarak isimlendirilen, sonraları ise Fitoplazma adı verilmiş olan 

bitki patojeni mikroorganizmaları keşfetmişlerdir (Doi ve ark., 1967). 

Bu keşiften önce, her ne kadar bitkilerde hastalıklı bölgede tipik olarak 

gözle görünmeseler ya da bitkilerden izole edilememiş olsalar da 

bitkilerde oluşan tüm sarılık hastalıklarının virüslerden kaynaklandığı 

sanılmaktaydı (McCoy ve ark., 1989). 
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Farklı fitoplazma türleri, dünyanın farklı bölgelerindeki bağ üretim 

alanlarında, ciddi derecede sorun oluşturabilen hastalıklara neden 

olmaktadırlar. Bu türlerden en çok bilineni ve en önemlisi ‘Candidatus 

Phytoplasma solani’dir. Bu tür, bağlarda görülen en ciddi fitoplazma 

türü olup etmenin oluşturduğu hastalık dünyada ‘Bois noir’ olarak 

bilinmektedir (Quaglino ark. 2013). Ayrıca bu fitoplazma türü asmanın 

yanı sıra çok sayıda bitki türünde de hastalık oluşturabilmektedir. 

Bağlarda ciddi bir sorun olan bir diğer hastalık etmeni olan fitoplazma 

türü ise ‘Candidatus Phytoplasma vitis’tir. Bu fitoplazma türü ise, 

bağlarda ‘Flavescence dorée’ olarak isimlendirilen hastalığa sebep 

olmaktadır (Marzorati ve ark., 2006). Bu iki fitoplazma türü daha çok 

Avrupa’da görülmekle ve Avrupa bağcılığı açısından önemli derecede 

sorun oluşturmaktadırlar (Angelini ve ark. 2003). Bu iki türün yanı sıra 

‘Candidatus Phytoplasma australiense'nin neden olduğu asma sarılık 

hastalığı ise Avustralya'daki bağ üretim alanlarında önemlidir (Davis 

ve ark. 1997). 

‘Ca. Phytoplasma solani’, ilk olarak ‘flavescence dorée’ hastalığı 

olarak tanımlanmış (Caudwell, 1961) ancak daha sonra yapılan 

çalışmalarda bu hastalık "Bois noir" olarak adlandırılmıştır. İlerleyen 

zamanlarda bu hastalığın Hyalesthes obsoletus isimli vektör bir böcek 

tarafından taşınabildiği ve hastalığa ‘Ca. Phytoplasma solani’ isimli 

etmenin sebep olduğu bildirilmiştir (Weintraub ve Jones 2009; 

Quaglino ve ark., 2013). Etmen, günümüzde birçok ülkede tespit 

edilmiş durumdadır (Şekil 11). Bunun yanı sıra ‘Flavescence dorée’ 
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olarak adlandırılan hastalığa ise ‘Ca. Phytoplasma vitis’ türü sebep 

olmaktadır. 

 

Şekil 11. Asmada ve birçok bitki türünde hastalık oluşumuna neden 

olan ‘Candidatus Phytoplasma solani’nin ülkelere göre yayılımı 

(EPPO, 2022) 

Bu türler dışında asmada hastalık oluşturabilen farklı fitoplazma türleri 

de mevcuttur. ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, ‘Candidatus 

Phytoplasma pruni’ (Prince ve ark., 1993) ve ‘Candidatus Phytoplasma 

fraxini’ (Gajardo ve ark., 2009) türleri de dünyanın farklı yerlerinde 

asmalarda tespit edilmiş fitoplazma türleridir. 

‘Ca. Phytoplasma solani’ çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Tek 

yıllık bitkilerden çok yılık bitkilere, yabancı otlardan kültür bitkilerine 

kadar 200’e yakın bitki türünün bu etmenin konukçusu olduğu 

bildirilmiştir (EPPO, 2022). Bu etmenin çeşitli konukçularında 

oluşturduğu hastalıklar için; İngilizce, Black wood of grapevine, Maize 

redness, Metabolbur, Parastolbur, Stol, Stolbur of potato, Stolbur of 



BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR | 124 

 

tobacco, Stolbur of tomato, Fransızca; Bois noir de la vigne, 

Dépérissement de la lavande, Almanca; Vergilbungskrankheit der 

Rebe ve İtalyanca; Legno nero gibi isimler kullanılmaktadır. 

Ülkemizde bağlarda ekonomik olarak en önemli fitoplazmalar 

hastalıkları olarak sayılan Flavescence doree ve Bois noir hastalılkları, 

‘‘Bağda Sarılık Tipi Fitoplazmalar’’ ismi ile bilinmektedir. 

Fitoplazma türleri ayrıca farklı taksonomik şekillerde incelenmiş, bu 

doğrultuda araştırıcılar tarafından Grapevine bois noir phytoplasma, 

Maize redness phytoplasma, Phytoplasma solani, Potato stolbur 

phytoplasma ve Stolbur phytoplasma gibi adlar kullanılmıştır. 

Günümüzde taksonomik olarak bakteriler aleminde yer alan 

fitoplazmalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır (Anonim 2008; 

IRPCM, 2004; EPPO 2022). 

Alem= Bacteria 

Şube= Tenericutes 

Sınıf= Mollicutes 

Takım= Acholeplasmatales 

Familya= Acholeplasmataceae 

Cins= Phytoplasma 

Tür= Candidatus Phytoplasma spp. 

Bağlarda sarılık tipi fitoplazmalar dünyada ve ülkemizde yapılan farklı 

çalışmalarla bildirilmiştir (Constable ve Bertaccini, 2017). Asma ve 

birçok bitki türünde görülen ‘Ca. Phytoplasma solani’, başlıca Avrupa 

ve Akdeniz ülkeleri ve Orta Doğu'da yaygın olarak bulunmaktadır. Bu 

etmen yakın zamanda Azerbaycan (Balakishiyeva ve ark., 2018), 
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Gürcistan, (Quaglino ve ark. 2016) ve İran (Mirchenari ve ark., 

2015)’da, bağlarda hastalık etmeni olarak bildirilmiştir. Bu etmen 

ülkemizde ise Canik ve ark. (2011), Şimşek ve Güldür (2021) 

tarafından bağlarda tespit edilmiştir.  

Birçok bitkide ekonomik açıdan en önemli fitoplazma türlerinden olan 

‘Ca. Phytoplasma vitis’ ve ‘Ca. Phytoplasma solani’ konukçu bitkilerin 

floem iletim demetlerinde çoğalmaları sonrası konukçularında bazı 

aksaklıklara sebep olurlar. Bu etmenler hastalandırdıkları asmaların 

yaprak, sürgün, çiçek ve meyvelerinde belirti oluşturmaktadırlar (Şekil 

12). Oluşan belirtiler, çevre koşulları, iklim, bitki yaşı gibi faktörlere 

bağlı olmakla beraber; sürgün ve dalların odunlaşmayarak siyahlaşıp ve 

ölmesi, hastalıklı sürgünlerdeki yapraklarda renk bozulması ve 

kenarlarının aşağıya doğru kıvrılması, yaprak damarlarının kızarması 

veya sararması, çiçeklerin kuruyup düşmesi ile meyvelerin hafif bir 

temas sonrası salkımdan dökülmesi ve tutumun azalması gibi belirtiler 

asmalarda genel anlamada oluşan belirtilerdir (Anonim, 2008; 

Constable, 2010; Maixner, 2011). Hastalık etmenlerinin yayılmasında 

vektör böcekler önemli olmakta, özellikle bitkilerin floem özsuyu ile 

beslenen böcekler patojenleri bir bitkiden başka bir bitkiye 

taşıyabilmektedir (Langer ve Maixner, 2004). Bununla beraber hastalıklı 

bitki materyallerinin aşılama amacıyla kullanılması sonrası da patojen 

yayılmaktadır. 
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Şekil 12. Ca. Phytoplasma solani’nin asmalarda görülen bazı 

semptomları (Conigliaro ve ark., 2020; Sargolzaei ve ark., 2021; EPPO, 

2022) 

Fitoplazmalar ile mücadelede etkili bir kimyasal mücadele yöntemi 

bulunmadığından ve fitoplazmaların karantina etmenleri olmalarından 

ötürü tespit edildikleri vakit önleyici tedbirlerin alınması önemli 

olmaktadır. Bu amaçla; temiz üretim materyali kullanmak, nispeten 

dayanıklı çeşitler kullanmak, hastalıklı bitkiler ve vektör böcekler 

konukçuluk yapan yabancı otları imha etmek ve en önemlisi de etkili 

bir vektör mücadelesi yapmak, bu hastalığın yayılımını kısıtlamak 

adına önemlidir (Chuche ve Thiéry, 2014; Anonim, 2008). 

Fitoplazmaların mücadelesinde araştırılan konulardan biri olan 

biyolojik mücadelede de bazı çalışmalar mevcuttur. Bunlardan biri; 

etmenlerin avirülent veya hafif izolatlarının konukçu bitkilere 

inokulasyonu ve böylece bitkide bir ön bağışıklık oluşturulması 

temeline dayanan çapraz dayanıklılık konuları olup, bu yöntem bazı 

kültür bitkilerindeki fitoplazma etmenlerine karşı araştırılmış 

durumdadır (Seemüller ve Harries, 2010). Araştırılan bir diğer yöntem 

ise Bacillus veya Pseudomonas cinsinden faydalı olacağı düşünülen 
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bazı türlerin, bitkileri patojen fitoplazma saldırılarına karşı daha 

dirençli hale getirilmesi amacıyla kullanılması yöntemidir. (Kloepper 

ve ark., 2004; van Loon, 2007). 

7. Sonuç ve Öneriler 

Fitopatojen bakteriler, kontrol altına alınmadıkları takdirde uygun çevre 

koşullarının da oluşmasıyla bitkilerde önemli olabilen hastalıklara 

sebep olabilmektedirler. Günümüzde tarımsal üretimde gerek pratik 

olması gerekse mücadele edilen zararlı grubuna karşı nispeten daha 

fazla sonuç alınması bakımından birçok hastalık ve zararlı etmene karşı 

ilk olarak uygulanan yöntem genellikle kimyasalların kullanımı 

olmaktadır. Aynı şekilde, bakteriyel hastalıklarla mücadelede kimyasal 

kullanımı pratik gibi görünse bile özellikle tarımsal açıdan ciddi 

sorunlar yaratan bazı bakteriyel hastalıkların mücadelesinde kimyasal 

kullanımı çok da etkili olmamaktadır. Bu hastalıklarla mücadelede 

kültürel önlemelere ağırlık vermek ya da eğer hastalık henüz bir alanda 

görülmemişse hastalığın sağlıklı alanlara girişini önlemeye yönelik 

alınacak tedbirleri uygulamak nispeten etkili sonuçlar verecektir. 

Ayrıca gerek insan sağlığına gerekse çevreye zararının olmaması 

nedeniyle biyolojik mücadele çalışmaları da son zamanlarda bakteri 

hastalıkları ile mücadelede üzerinde sıkça çalışılan konulardandır. 

Ülkemizde, bağlarda saptanmış olan bakteriyel hastalıklarla (A. 

tumafaciens ve A. vitis) mücadelede uygulanan çeşitli yöntemler 

mevcuttur. Bunlar, üretim alanlarında yıllardır gözlenebilen hastalıklar 

olduklarından bunların mücadelesi için farklı stratejiler vardır ve 

yenileri de geliştirilmektedir (Örneğin dayanıklı çeşitlerin ıslahı, 
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biyolojik mücadele çalışmaları vd.). Ülkemizde henüz saptanmamış 

olmakla beraber, son zamanlarda başlıca Avrupa’nın Akdeniz’e kıyısı 

olan bazı ülkeleri ve diğer bazı farklı ülkelerde saptanmış olan 

bakteriyel etmen X. fastidiosa, gerek çok fazla bitkide zarar, hastalık 

oluşturabilmesi ve etkili bir kimyasal mücadelesinin henüz bulunmamış 

olması gerekse çok hızlı yayılabilme potansiyeli olan bir hastalık 

etmeni olmasından dolayı, özellikle bu hastalığa karşı uygulanan 

karantina tedbirlerini aksatmamak önemli olacaktır. Nitekim çok yakın 

bir zamanda hastalık etmeninin komşumuz olan İran’da ve 

doğrulanmamış da olsa ülkemizde saptandığı bildirilmiştir. 
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1. Giriş 

Yeryüzünde insanoğlunun kendisini tanıması sırasında, bu yolculuğa 

eşlik eden değerli bir bitki türü olan asma, oldukça uzun olan bu 

yolculuk esnasında insan ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilme 

şekli geliştirilerek bugünkü yerine ulaşmıştır. 

Ülkemiz, iklim ve toprak özellikleri açısından bağcılık için son derece 

uygun ekolojik özelliklere sahip olup, bağcılığın Anadolu’da köklerinin 

binlerce yıl öncesine gittiği tarihsel bulgularla kanıtlanmıştır. Bu 

durumun en önemli kanıtı; ülkemizin Yakın Doğu ve Akdeniz gen 

merkezlerinin kesişiminde yer alması ve Anadolu yarımadasının 

kuzeydoğu bölümünü de içine alan Karadeniz ve Hazar Denizi 

arasındaki bölgenin asmanın en önemli türü olan Vitis vinifera L.’nin 

gen merkezi ve kültüre alındığı alan olmasıdır. Bu nedenle Türkiye, 

yaklaşık 6000 yıllık bir bağcılık kültürüne ve hem yabani asma (Vitis 

vinifera ssp sylvestris) hem de kültür asmasına (Vitis vinifera ssp. 

sativa) ait olmak üzere çok zengin bir asma gen potansiyeline sahiptir 

(Ağaoğlu ve ark., 1997; Çelik ve ark., 1998). Son yıllarda yapılan 

arkeolojik bulgular ve moleküler düzeyde yapılan çalışmalar, 

Anadolu’nun kültür asması ile yabani asmanın anavatanı olduğunu çok 

kesin verilerle kanıtlamıştır (Arroyo-Garcia ve ark., 2006; 

Söylemezoğlu ve ark., 2007). Uygun ekoloji ve bağcılık geçmişi, uzun 

ve verimli bir tarihsel sürece sahip olan Anadolu topraklarının çok geniş 

bir çeşit ve tip zenginliğine, dolayısıyla büyük bir asma gen 

potansiyeline sahip olmasını sağlamıştır. Bu gen potansiyelini koruma 

ve bu zenginlikten yararlanmanın öncelikli şartı ise; bağcılık yapılan 
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yörelerimizdeki çeşit ve tip zenginliğini belirlemek, tanımlamak ve 

koruma altına almaktır. Ülkemizde asma meyveleri sofralık, 

kurutmalık, şaraplık ve şıralık üzüm üretiminde kullanımının yanı sıra 

sirke, pestil, köme, tarhana, cevizli sucuk gibi bazı yöresel lezzetlerde 

yer almaktadır. Çekirdekleri sağlık, gıda, tekstil, kozmetik sektöründe 

değerlendirilmektedir. Yaprakları ise taze ya da salamuralık olarak 

çeşitli yemeklerde kullanılmaktadır. 

Üzüm besleyici değerinin yüksek olmasıyla birlikte farklı aromaları ve 

kullanım şekillerinin fazlalığı sebebiyle ilgi görmektedir. Ancak 

yüzyıllardan beri asma yaprakları da özellikle “dolma-yaprak sarma” 

olarak adlandırılan ve birçok farklı tarifle sofralarımızda yer bulan 

yemekler için, ben düşme dönemi öncesinde taze ve genç dönemde 

toplanılarak taze olarak ya da salamura yapılarak tüketilmektedir. Bu 

tüketim ihtiyacı hazır gıda sektörünün gelişimi ile birlikte oldukça 

artmıştır. Bağcılık konusunda salamuralık yaprağın öneminin, yerinin, 

gelişim ve ihtiyaçlarının bilinmesinin bu sektörde başarıyı artıracağı 

kuşkusuzdur. 

Bu çalışma ile çok farklı değerlendirme şekillerine sahip olan asmanın 

yapraklarının salamuralık olarak da sıklıkla tüketilebildiği üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca kaliteli salamuralık yaprakların alım zamanları 

işlenme şekli ve ek gelir elde etme olanakları irdelenmiştir. 

2. Türkiye’de Bağcılık 

Türkiye’de 2021 yılı itibariyle 3 902 211 da bağ alanı mevcuttur. Bu 

alanda 1 856 929 ton sofralık üzüm, 1 430 160 ton kurutmalık üzüm ve 
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382 911 ton şaraplık üzüm olmak üzere toplamda 3 670 000 ton üzüm 

üretimi gerçekleşmiştir (TÜİK, 2022). Türkiye, dünya ülkeleri 

içerisinde bağ alanları bakımından 405439 ha ile 5. sırada, yaş üzüm 

üretimi bakımından ise 4 100 000 ton ile 6. sırada yer almaktadır 

(FAOSTAT, 2019).  

Yerel üretici ve salamura yaprak fabrikalarının sayıca fazla olmasına ve 

ürünlerin ihraç edilmesine rağmen henüz salamura yaprak üretim, 

ihracat bilgileri resmi paylaşımlarda yer almamaktadır.  

Ülkemiz tarımsal üretiminde bağcılık eski, köklü ve önemli bir geçmişe 

sahiptir. Bu üzümün iklim ve toprak istekleri konusunda seçici 

olmaması ile desteklenmiş, alternatif ürünlerinin fazlalığı nedeniyle 

ekonomik açıdan tercih edilmiştir.  

Ülkemiz için bağcılık çok yönlü değerlendirme şekilleri ve zengin besin 

içeriği sebebiyle oldukça sağlıklı bir meyve olması nedeniyle tercih 

edilmektedir. Ayrıca ülkemizin zengin asma gen potansiyeli öncelikle 

en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz ve çekirdekli kurutmalık 

üzüm, sofralık ve şaraplık-şıralık olarak değerlendirilmeye devam 

etmektedir. Bunların yanı sıra koruk suyu, pestil, tarhana, köme, turşu, 

şarap, rakı, pekmez, köfter, sirke gibi birçok farklı şekilde 

değerlendirilmektedir (Cangi ve Yağcı 2017). 

Son yıllarda dünyada benimsenen “sağlıklı yaşam sağlıklı beslenme ile 

başlar” olgusunun güçlenmesi ile bağışıklık sistemini destekleyen, 

yaşlanmayı önleyici, diyabet ve kalp hastalıklarını önleyici içeriklerde 
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doğal yiyeceklere olan ihtiyaç artmıştır. Bu doğrultuda asma meyvesi 

ya da yaprağı zengin besin içeriği ile doğal bir tercih haline gelmiştir. 

3. Salamura Asma Yaprağı 

Asmanın meyvesinin sofralık, kurutmalık, şıralık-şaraplık kullanımının 

yanı sıra geniş coğrafyamızda yörelere göre oldukça fazla tüketilen 

farklı şekilleri de mevcuttur. Dijital çağın getirileri olarak ve 

gastronomi turizminin de gelişimi ile insanlar bu farklı lezzetlerden 

eskisine göre çok daha fazla haberdar olmakta ve bu lezzetleri 

deneyimleme şansları daha fazla olmaktadır. Taze yaprak genellikle 

Orta Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’ne doğru gidildikçe bat isimli 

yöresel yemeklerin yanında tüketilebilirken, Ege Bölgesinde 

salatalarda genç asma yapraklarının ekşilik katması nedeniyle 

kullanımı, kahve yanına ikram edilen koruk suyu turistlerinde ilgisini 

çekmektedir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinde koruğun tuz ve 

kırmızı pul biber ile terleme adıyla tüketimi mevcuttur. Anadolu 

insanının lezzet konusundaki açık fikirliliği taze ve genç yaprakların 

pirinç, çeşitli baharatlar ve çam fıstığı ile sarmasının yapılmasını 

sağlamış, ayrıca bu yaprakların salamurasının yapılarak yıl boyu aynı 

kalitede kullanımına olanak sağlamıştır. Asma yaprağının sıklıkla 

kullanıldığı Osmanlı coğrafyası mutfağının en önemli yemeklerinden 

olan sarma ve dolma en az 4. yüzyıldan beri tüketilmektedir (Sat ve 

ark., 2002; Yerasimos, 2002; Doğan ve ark., 2015).  Asma yaprakları 

benzer şekilde Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Balkan ülkeleri, 

Fransa ve İspanya’da da kullanılmaktadır (Gürkan, 2014). 
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Asma yapraklarının ayrıca çok eski zamanlardan beri halk arasında 

diüretik etkisi sebebiyle ve ağrı kesmede kullanıldığı, Hintlilerin 

ayurvedik sistemde ishal ve kusma tedavisinde asmayı kullandığı 

bildirilmiştir (Koşar ve ark., 2007; Pari ve Suresh, 2008). Bunlara ek 

olarak asma yaprağının antioksidan, antiviral, kolajen kaybı önleyici, 

anti-enflamatuar, karaciğer koruyucu özelliklerinin farmakolojide 

kullanımı da asma yapraklarına daha fazla ilgi duyulmasını sağlamıştır. 

(Amarowicz ve ark., 2008; Gürkan, 2014; Lima ve ark., 2016; Devi ve 

Singh, 2017). Asma yaprak ekstraklarının gıda ve ilaç sanayinde 

kullanılması olanakları asma yapraklarına yönelen ilgiyi arttırmıştır. 

4. Asma Yapraklarının Salamura Yapımı 

Yapraklar üzüm çeşitlerine göre şekil, kalınlık, tüylülük, dilimlilik gibi 

özellikler bakımından farklılık göstermekte ve bu nedenle her çeşidin 

yaprağı yemeklik olarak kullanılamamaktadır. Salamuralık yaprakların 

ince, tüysüz, ince damarlı, mümkün olduğunca dilimsiz ve ekşimsi bir 

tada sahip olması, fenolik ve antioksidan içeriğinin yüksek olması 

tercih edilmektedir (Göktürk ve ark. 1997; Lima ve ark. 2017). 

Ayrıca asma yapraklarının yıl boyu yemeklik olarak tüketilebilmesi için 

farklı yöntemler uygulanmaktadır. Yaprakların taze olarak yıkanıp 

derin dondurucuda muhafaza edilmesi, kuru saklama yöntemi olarak 

hava almayacak bir kavanoza yaprakların toplandığı hali ile kuru olarak 

muhafazası ya da salamura suyunun sıcak/soğuk olmasının farklı 

salamura tiplerini doğurduğu saklama şekilleri mevcuttur. Ayrıca 

özellikle ihracatta ve daha uzun muhafaza süresine ihtiyaç 

duyulduğunda salamura yaprakların vakumlanarak paketlenmesi 
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yapılmaktadır. Vakumlanacak salamura yapraklarda ise parçalanmanın 

önlenmesi için diğerlerine göre daha kalın ve büyük yapraklar 

seçilmektedir. Bu yöntem, hazır tüketim sektöründe konserve yaprak 

sarması için de geçerlidir. Yani bağdan 3-4 hafta arayla bir yaz 

döneminde yaklaşık 5-6 kez yaprak toplanırken, ürünleri pazarın 

ihtiyacı doğrultusunda ayırmak doğal bir şekilde ekonomik açıdan 

kazanç sağlayacaktır. İlk toplanan yapraklar yerel pazarlarda taze 

olarak tüketimine uygunken, son toplanan yaprakların vakumlanmış 

salamura yaprak olarak piyasada kendine yer bulacaktır.  

Asmanın canlanması ve yeşil aksamının boy göstermeye başlaması ile 

birlikte bağda en üst salkımdan itibaren 4. yapraktan itibaren toplanan 

genç yapraklar, zaman kaybetmeden tuz ve su kullanılarak salamura 

yapılır ve yıl boyu bozulmadan kullanılabilir şekilde muhafaza 

edilebilir. Salamura yaprak geleneksel yöntemlerle evde yapılabileceği 

gibi, salamura yaprak konusunda üretimi fazla olan ve tercih gören 

bölgelerde kurulmuş olan üretim tesisleri ve fabrikalarda da kontrollü 

olarak gerçekleştirilebilir. Yaprakların bozulmasını önlemek ve ilk 

günkü şekli ile kalmalarını sağlamak ve erimelerini önlemek amacıyla 

tuz, sitrik asit kullanılarak salamura yapılmaktadır. Yöresel yöntemlerle 

salamura yapımında çoğunlukla yalnızca kaya tuzu kullanılmakta ve 

bozulmayı geciktirme amacıyla yüksek miktarlarda kullanıldığı 

bilinmektedir. Ticari salamura yaprak üretim tesislerinde ise 

belirlenmiş olan tuz miktarı kullanılarak kayıt altına alınmakta ve 

etiketlerde kullanılmış olan tuz miktarına yer verilmektedir. Genel 

olarak; yıkanıp topraktan arındırılmış yaprakların büyük variller 
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içerisinde aralarına tuz serpilerek dizilmesi sonrası, üstlerinin koruyucu 

bir örtü materyali ile kapatılması ve bir ağırlıkla bastırılmasının 

ardından yaklaşık 80oC sıcaklığındaki içme suyu kullanılarak 

haşlanmaları ile salamura başlamaktadır. Bu su içerisinde yapraklar 

genellikle 3 ila 5 gün bekletildikten sonra satışa sunulacak paketler 

içerisine istenilen tuz oranında hazırlanan salamura suyu eklenerek 

yapraklar muhafaza edilmektedir. 

Günümüzde sağlıklı ve vegan beslenme tercihleri sebebiyle salamura 

yaprak oldukça fazla ilgi görmektedir. Ancak tuz miktarı konusunda 

piyasadaki salamura yapraklarda büyük bir farklılık bulunmaktadır. 

Tuz oranı %10 - 25 arasında değişiklik göstermekte ve yüksek tansiyon 

gibi hastalıkların riski sebebiyle düşük tuz oranına sahip olanlar tercih 

edilmektedir.  

5. Salamura Yaprağın Önemi 

Asmanın meyvesinin farklı şekillerde tüketilebilmesinin yanında bir 

yaşlı dalları çoğaltma ve aşılı asma fidanı üretiminde, yaprakları ise 

özellikle ülkemizde yetiştiriciliği yapılan çeşitlerde taze ya da salamura 

yapıldıktan sonra yemeklik olarak kullanılabilmekte ve böylece 

üreticilere esas ürünü yanında farklı kısımları ile ek gelir sağlamaktadır 

(Ağaoğlu ve ark., 1988). Hatta bazı yörelerimizde asma yaprağı, bağda 

yapılan harcamalar göz önünde bulundurulduğunda elde edilen kar 

oranının fazla olması sebebiyle ana ürün olarak kullanılmaktadır. 

Anadolu’da üzüm yetiştiren üreticiler genellikle kendi evlerinin 

yemeklik yaprak ihtiyacını karşılamak aynı zamanda gelir elde etmek 
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amacıyla asma yapraklarını toplamaktadır. Aile işletmeciliği açısından 

yüksek uygulanabilirliğinin oluşu, üzüm yetiştiriciliği yanında ek bir 

harcama gerektirmeden kazanca dönüşmesi, geleneksel yaprak 

salamura yöntemlerinin kolaylığı, istenilen özelliklerdeki yaprağın 

gerek tüketicilerce, gerekse salamura işletmelerince alımı ve zahmetli 

yaprak toplama emeğinin karşılığının hemen alınabilmesi gibi 

avantajları nedeniyle oldukça fazla tercih edilmektedir. Ayrıca bazı 

yıllar yaşanan don olayları sonucu üzümden beklenilen verimin 

alınamadığı koşullarda, yaprak satılarak elde edilen gelirin üretici için 

kurtarıcı olduğu görülmüştür (Cangi ve ark., 2017).  

Ülkemizde salamura yaprak olarak Sultani Çekirdeksiz, Narince, Emir, 

Yapıncak, Tekirdağ Çekirdeksizi, Amasya Beyazı çeşitleri 

yapraklarının inceliği, yaprak ana damarlarının ince olması, tüylerinin 

azlığı, ekşimsi tada sahip olmaları ve pişme sonrası aldığı sarımsı renk 

nedeniyle tercih edilmektedir. 

Türkiye’de salamura asma yaprağı üretiminde, temininde ve ihracatta 

önder bölgelerimiz Tokat, Tekirdağ illeri ve çevresi ve Ege Bölgesidir. 

Özellikle Tokat ili Erbaa İlçesi, salamura yaprak üretiminde yerel 

üreticiler ile salamura tesislerinin iş birliğine güzel bir örnek teşkil 

etmektedir. Dijital çağın etkisiyse bu yöresel lezzet ülke içinde pek çok 

kişiye ulaşabilmektedir. Erbaa ilçesi ile özdeşleşmiş olan “Narince” 

çeşidinin üzüm yaprakları 2017 yılında coğrafi işaret alarak ulusal ve 

uluslararası düzeyde önemini arttırmıştır. Ayrıca Ege Bölgesi özellikle 

Manisa ili ihracat lideri olan çekirdeksiz kurutmalık üzüm Sultani 

Çekirdeksiz’in yapraklarının da salamuraya uygun olması sebebiyle, bu 
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çeşidin yapraklarını da kullanmaktadır. Tekirdağ ve çevresinde 

Yapıncak ve Tekirdağ Çekirdeksizi üzüm çeşitlerinin yapraklarının 

genellikle taze ve salamuralık olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Batı kültüründe ve hazır gıda sektöründe salamura yaprak ve konserve 

yaprak sarmasına duyulan ihtiyacın artması, ülkemizde sadece üzüm 

yetiştiriciliği için yapılan bağcılığa ek olarak, sadece salamura yaprak 

üretimi için bağcılığın yapılmasını sağlayacak boyuta getirecektir. 

(Özata, 2012; Cangi ve ark., 2014).  

Asma yapraklarının düşük kalorili, fenolik asitler, organik asitler, 

vitaminler, minerallerce zengin ve önemli bir lif kaynağı oluşu 

beslenme açısından önem taşımaktadır (Ribereau ve ark.,1971; Hebash 

ve ark., 1991; Şendoğdu ve ark., 2006; Fernandes ve ark. ,2013; Güler 

ve Candemir, 2014; Mürtezaoglu, 2015).  100 g zeytinyağlı yaprak 

sarmasında; 2.68 g protein, 11.19 g yağ, 3.80 g CHO, 21.68 mg 

kalsiyum, 341 mg sodyum, 1.90 g C vitamini bulunduğu tespit 

edilmiştir (El Nehir ve ark., 1997). Bir başka araştırmada ise asma 

yaprağının besinsel değerlerinin oldukça yüksek olduğu, protein 

içeriklerinin  %11.62-24.79, lif içeriği %48.70-58.36 ve kül içeriği 

%6.32–11.89 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Özellikle lif içeriğinin 

yüksek olması sebebiyle beslenme programlarında lif kaynağı olarak 

kullanılabileceği bildirilmiştir. Ayrıca hipoglisemik etkileri ile 

diyetlerde yer alabileceği belirtilmiştir (Mürtezaoğlu, 2015). 
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6. Sonuç 

Ülkemiz bağcılığında üzümün çeşit, ekoloji ve piyasadaki talebe göre 

farklı kategorilerde değerlendirilmesinin yanında genç yapraklarının da 

ekonomik bir getiri ile piyasaya sunulabilmesi bağcılık açısından 

önemli bir lütuftur. Bu bazı durumlarda yalnızca bir ek getiri olmayan 

ana ürünün yaprak olmasına sebep olacak boyutlara gelebilir. Örneğin 

üzümün olgunlaşamadığı ekolojilerde yaprak üretimi başlı başına bir 

bağcılık üretimi olabilir (Cangi ve Yağcı, 2017). Asma yaprağı birçok 

farklı kültür tarafından “yaprak sarması-dolma” olarak tanınmakta ve 

oldukça fazla beğeni almaktadır. Gerek lezzet açısından beğenilmesi, 

gerekse besin içeriği nedeniyle tercih edilmesi sebebiyle salamura 

yaprak bağcılığın önemli bir kolu haline gelmiştir. Salamuralık yaprak 

potansiyeli yüksek çeşitler ile sadece salamuralık yaprak üretimi, 

güncel bağcılık stratejilerinin arasında yer alacak boyutta önem 

taşımaktadır. 
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1. Giriş 

Kaliteli şarabın yolu, hasat edilmiş iyi üzümün doğru maserasyona tabi 

tutulmasından geçmektedir (Setford ve ark., 2017). Maserasyon, 

saplarından ayrılarak hafifçe çatlatılmış tanelerin isminin “mayşe” 

olarak değişerek tanka alınmasıyla başlamaktadır (Morata, 2018). 

Tanktaki mayşede alkol fermantasyonunun ne zaman başlayacağı 

yönetilebilir,  ancak maserasyon mayşenin tanka alındığı ilk günden 

itibaren kendiliğinden başlar (Moschetti ve ark., 2017). Şarap, rengini 

üzümün kabuklarında birkaç sıra halinde bulunan antosiyaninlerden 

almaktadır (Ortega-Regules ve ark., 2006). Antosiyaninler şırayı 

kırmızıdan mora kadar renklendirebilen pigmentlerdir ve alkolde daha 

iyi çözünürler (Fulcrand ve ark., 1996). Maserasyonda bir yandan 

maya, şekeri tüketerek alkol ve karbondioksit oluşturur yani alkol 

fermantasyonu başlar, bir yandan da şarap, kabuklardaki renk 

pigmentlerinin şıraya geçmesi sayesinde rengini alır (Romero-Cascales 

ve ark., 2005). Çekirdekler olmadan yapılan maserasyonda gövdesiz, 

sadece kabuklarla yapılan maserasyonda ise fazla akışkan bir şarap elde 

edilir. Kabuk ve çekirdekleri içeren maserasyon sonucu daha dengeli 

şaraplar üretilmektedir. Kırmızı üzüm çeşitlerinin çoğunluğunun -

Alicante Bouschet ve Saperavi gibi ender çeşitler hariç- tane etleri 

renksizdir (Gawande 2020). Bu sebeple kırmızı şarapların eldesi, 

üzümlerin kabuklarındaki renk pigmentlerinin şıraya geçebilmelerine 

imkan sağlayan, kabukla bekletme prosesine ihtiyaç duyar (Escribano-

Bailón ve ark., 2019). Kırmızı şarap yapım sürecinde en önemli 

adımlardan birisi, bu renk bileşiklerinin, tanenler ve aromatik 

moleküllerle birlikte, kabuklardan ekstrakte edildiği “maserasyon” 



BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR | 160 

 

aşamasıdır. Maserasyon, cibredeki fenolik bileşikleri ekstrakte ederek 

serbest hale geçirmek ve kabuklardaki antosiyaninler tarafından 

sağlanan şarabın son rengi ile tanenler tarafından sağlanan antioksidan 

kapasite ve gövdeyi elde etmek amacıyla fermantasyonun ilk 

aşamalarında, kabukları ve çekirdekleri tankta şıra ile temas halinde 

tutmak gerektiği anlamına gelmektedir. Kabuklardan ekstrakte edilen 

tanenlerin (proantosiyanidinlerin) konsantrasyonu, şarabın yıllandırma 

potansiyeli üzerinde belirleyici etkiye sahiptir (Sidari ve ark., 2007; Ma 

ve ark., 2018). Maserasyon süreci hedef şarabın dengeli olabilmesi için 

uygun koşulların sağlanmasını gerekli kılar (Reynolds 2021). 

Maserasyon sırasında renk bileşikleri ve fenolik bileşiklerin 

ekstraksiyonunu arttırmak amacıyla farklı maserasyon teknikleri 

kullanılmasının yanı sıra, tank tasarımının da optimize edilmesi 

gerekmektedir (Luna ve ark., 2021).  

Kırmızı şaraplarda maserasyon sürecini optimize etmek, fermentasyon 

tanklarının tasarımı da dahil olmak üzere çeşitli teknolojik faktörlere 

bağlıdır. Sıcaklık ve kapak (cap) yönetimi aynı zamanda fenolik 

bileşiklerin (antosiyaninler ve tanenler) ekstraksiyonu üzerinde büyük 

bir etkiye sahiptir; bu sadece yapı, burukluk, yumuşaklık ve renk 

açısından nihai şarap kalitesini değil, aynı zamanda şarabın antioksidan 

kapasitesini de etkilemektedir (Setford ve ark., 2017). Maserasyon 

sürecinde yüksek hidrostatik basınç, elektrik alanları, ultrasonlar, 

ışınlama, ozon ve elektrolize su gibi bir dizi yeni teknoloji de hızla 

gelişmektedir (Garde-Cerdán ve ark., 2016; Perez-Porras ve ark., 2021; 

Valdés ve ark., 2021).  
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Bu bölümde farklı maserasyon teknikleri hakkında bilgiler verilerek, 

şarap üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir. 

2. Maserasyon Tankları 

Beyaz üzümlerin şaraba işlenmesi sırasında genellikle maserasyona 

ihtiyaç duyulmadığından kullanılan maserasyon tankları tipik olarak 

yüksek, dar ve düz tabanlı tanklardır (Morata ve ark., 2019). Tankların 

bu şekilde düz tabanlara sahip olmalarının sebebi fermantasyonun 

cibresiz olan meyve suyunda gerçekleşmesi, tank içinde cibrenin 

olmayışıdır. Beyaz şarapların fermantasyonunda en kritik nokta 

sıcaklık kontrolüdür. Kırmızı şaraplar için ise durum tamamen farklıdır, 

çünkü fermantasyon kabuk ve çekirdeklerin de bulunduğu şıra ile 

başlar. Fermantasyon sırasında oluşan karbondioksit gazı ile kabuk ve 

çekirdekler tankın üzerine çıkarak kapak (cap) adı altında sert bir tabaka 

oluştururlar. Mayaların çoğu kapak adı verilen bu kısımda bulunur, 

çünkü kabuk ve çekirdeklere yapışmış haldedirler. Ayrıca bu katı 

kısımda mayaların ihtiyacı olan azot da vardır. Fermantasyonun sağlıklı 

olarak ilerlemesi, şırada bulunan mayaların oksijen ihtiyaçlarının 

karşılanmasına bağlıdır. Bu sebeple kapak adı verilen bu tabakanın 

sıklıkla kırılması (punch down) ve ıslatılması (pump over) yoluyla 

şıradaki sıcaklığın da azaltılması gerekir. Bu amaçla ya bu işlemleri 

yapabilen otomatik tanklar ya da mekanik çalışmayı kolaylaştırmak için 

çapları daha geniş olan tanklar kullanmak gerekir. Kimi şarap 

yapımcıları kapak varlığının, şarabın sıcaklığını yükselterek daha çok 

ekstraksiyon oluşumunu tetikleme gücünden yararlanırlar. Ancak yine 

de bu sıcaklık kontrol altında tutulmalı ve maksimum 30-35°C’nin 
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altında tutulmalıdır. Bu sıcaklıkların üzerinde mayaların strese 

girmesiyle fermantasyon durabilir. Çap ve yükseklik arasında benzer 

veya biraz daha düşük oranların kullanılması fenolik bileşiklerin şıraya 

ekstraksiyonun artmasına yardımcı olur (Morata, 2018). 

Kırmızı şarap yapımında kullanılan çelik tanklara maserasyonun 

sonunda cibrenin kolaylıkla süzülebilmesi için yükseltici ayaklar 

eklenir. Ayrıca bu tanklarda en az iki büyük kapak (biri cibre kapağı 

yönetimi için tankın üzerinde, diğerleri cibreyi boşaltmak için tankın 

önünde ve altında) bulunması gerekir.  

3. Karbonik Maserasyon 

Yöntemin temeli sap ayırma ve tane patlatma işlemleri yapılmadan 

salkımların bütün halinde tanka alınması ve maya ilave edilmeden 

kapalı ortamda 1-3 hafta maserasyona tabi tutulmasıdır (Santamaría ve 

ark., 2022). Bu sürede oluşan karbondioksit gazı sayesinde (dışardan 

karbondioksit de ilave edilebilir) anaerobik ortamda ve yüksek 

sıcaklıktaki fermantasyon, üzüm tanelerinin içinde başlar (Tesniere ve 

Flanzy, 2011). Artan karbondioksit ile üzüm taneleri patlayarak ortama 

yoğun meyve aromaları yayarlar. Karbonik maserasyon sonrası tankın 

kapağı açılır ve koyu pembe renkli bir şarap elde edilmiş olur. Şarap 

stiline göre tekrar fermantasyon için maya ilave edilebilir.  Karbonik ya 

da yarı karbonik maserasyon ile daha renkli ancak daha az tanenli 

şaraplar elde edilir. 

Karbonik maserasyonun en bilinen örneği taze şarapların en ünlüsü olan 

Bojele Nuvo’dur (Beaujolais Nouveau). Şaraba işlerken salkımlar sap 

ayırmadan geçirilmeyerek bütün halinde özel fermantasyon tanklarına 
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alınır ve fermantasyon herbir tanenin içerisinde ayrı ayrı devam eder 

(Jacquet, 2021). Oluşan karbondioksit etkisiyle taneler patlar ve 

böylelikle basıncın da etkisi ile ünlü bojole aromaları ortaya çıkar. 

Bojoleler muz, yoğun meyve, çiçek ve pamuk şeker aromalarıyla her 

yıl Kasım ayının 3. perşembesi piyasaya çıkarlar. Bu dönemde 

Fransa’da “Bojoleler geldi!” (Le beaujolais nouveau est arrive) afişleri 

yaygındır (Tavilla ve ark., 2019). Hasattan itibaren yaklaşık 2 ay sonra 

içime hazır olan bu şaraplar  iki-üç ay içerisinde hızlıca tüketilirler. 

İsmini ise Fransa’nın ünlü Beaujolais bölgesinde üretilmeleri sebebi ile 

almışlardır (Anonim, 2022). 

4. Farklı Sıcaklıklardaki Maserasyon Teknikleri  

Kırmızı şaraplardaki önemli fenolik bileşikler antosiyaninler ve 

tanenlerdir. Antosiyaninler, kırmızı şaraplardaki renk pigmentleridir ve 

şaraplık üzümlerde flavonoid yapısı C6 C3 C6 olan, görünür absorbans 

maksimumları 518 ile 538 nm arasında değişen renkli moleküllerdir 

(Kalt, 2019). C3 yapısı veya pirilyum halkası ortalama olarak 525 

nm'lik ışığı emebilir ve kırmızı şarapların renginden sorumludur 

(Morata ve ark., 2019). Tanenler ise şarap kalitesinin yanı sıra, 

stabilitesi ile de ilgilidirler (Picariello ve ark., 2018). Tanen, kırmızı 

şarapların yapısından, burukluğundan ve antioksidan kapasitesinden 

sorumlu olan flavonoid yapılara sahip proantosiyanidin bileşiklerini 

tanımlamak için kullanılan bir isimdir. Ayrıca, kırmızı şarapların pH ve 

alkol seviyelerinin stabilitesine katkıda bulunan bir miktar 

antimikrobiyal etkiye de sahiptirler (Blank ve ark., 2019). 

Antosiyaninler ve tanenler esas olarak üzüm kabuklarında 
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bulunduğundan, şarabın uygun bir renk ve yapıya sahip olması için 

şıraya maserasyon sırasında oluşan alkolle birlikte ekstrakte olmaları 

gerekir (Alappat ve Alappat, 2020; Rousserie ve ark., 2020). Bununla 

birlikte, her iki molekülün kimyasal yapıları nedeniyle antosiyaninlerin 

ve tanenlerin ekstraksiyon kinetikleri birbirlerinden tamamen farklıdır 

(Miller ve ark., 2019; Miller ve Block, 2020). Antosiyaninler, oksijende 

pozitif yüklü bir pirilyum halkası içerir, bu nedenle belirli bir derecede 

katyonik yapıya sahiptirler, bu da onları polar çözücülerde daha 

çözünür hale getirir (Zhang ve ark., 2018). Tanenler ise daha apolar 

özelliklere sahip bir pirano halkasına sahiptir. Fermantasyonun 

başladığı ortam oldukça polar bir ortamdır (Lordan ve ark., 2019), 

antosiyaninlerin çözünürlüğü çok yüksektir ve ekstraksiyon hızlıdır. 

Ekstraksiyonun maksimum yüksekliğine fermantasyonun 3-4. gününde 

ulaşılır (Morata ve ark., 2019). Fermantasyon ilerlerken, etanol seviyesi 

artarak polariteyi büyük ölçüde etkiler. Bu süreden sonra, etanol 

konsantrasyonu antosiyanin çözünürlüğünü azaltacak kadar yüksektir, 

dolayısıyla renk yoğunluğunda bir azalmaya neden olur (Quina ve 

Bastos, 2018). Tüm şekerler fermente edildiğinde ve maksimum etanol 

seviyelerine ulaşıldığında, antosiyaninlerin konsantrasyonu sabit kalır 

(Medina-Plaza ve ark., 2020). Tanenler oldukça apolar moleküller 

oldukları için etanol seviyelerine göre konsantrasyon artar ve 

fermantasyon sonunda maksimum değerlere ulaşır. Ekstraksiyon 

kinetiği soğuk maserasyon, termovinifikasyon ya da enzim kullanımı 

gibi önolojik tekniklerle değiştirilebilir (Nicolle ve ark., 2019). 
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4.1.Soğuk maserasyon (Cold soak) 

Soğuk maserasyon, mayalama öncesi cibrenin 5-15 gün süreyle 

fermantasyonun başlaması için gereken sıcaklıktan daha düşük 

derecelerde (4- 15°C) tutulması işlemidir (Parenti ve ark., 2004; Casassa 

ve ark., 2019). Sıcaklığın düşürülerek fermantasyonun geciktirilmesi, 

maserasyonun etanol yokluğunda gerçekleştiği anlamına gelir ve bu 

sayede antosiyaninlerin tanenlere göre seçici ekstraksiyonları teşvik 

edilmiş olur (Panprivech ve ark., 2015). Ayrıca çeşitli aromatik 

bileşiklerin de geçişleri hız kazanır. Soğutma işlemi, soğutucu ceketli 

tanklar içerisinde ya da sıvı karbondioksit veya kuru buz yardımıyla 

yapılır (Casassa ve Sari, 2015). Kuru buz kullanılarak soğutma 

yapıldığında kabukların içinde buz kristalleri oluşarak, parçalanmalara 

sebep olur ve böylece fenolik bileşiklerin şıraya geçişleri de kolaylaşır 

(Aleixandre-Tudo ve du Toit, 2018). Kuru buz ilavesinde oluşan polar 

ortam sebebi ile fermantasyonun ilk 6 günü maksimum ekstraksiyon 

oranlarına ulaşılır (Busse-Valverde ve ark., 2011). Bu yöntemle zayıf 

renkli (antosiyanin birikimi düşük) Kalecik Karası, Grenache, Pinot 

Noir gibi üzüm çeşitlerinde renk pigmentlerinin şaraba daha çok 

geçmesi sağlanır (Parley ve ark., 2001; Casassa ve ark., 2019). Bu 

yöntemin avantajlarından birisi de aroma bileşiklerinin ekstrakte 

edilmesidir (Mazza ve ark., 1999). Bir kaç gün süren maserasyon 

sonucu homojen ve daha sıvılaşmış bir mayşede fermantasyonun 

başlatılmasıyla fermantasyon duraklamalarının (stuck fermantation) 

önüne geçilir. Soğuk maserasyon bitirildiğinde, cibre sıcaklığı 

yükseltilerek  mayalanır ve alkol fermantasyonu başlatılır (Maturano ve 

ark., 2015). 
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4.2. Termovinifikasyon (Termovinification) 

Termovinifikasyon ile fenolik bileşiklerin şıraya maksimum 

ekstraksiyonu amaçlanmıştır (de Andrade Neves ve ark., 2014). 

Yöntem 18. yüzyıla dayanmaktadır (Harutyunyan  ve Malfeito-Ferreira 

2022). Sap ayırmadan gelen üzümler kısa süreli olarak hızla 65-

75°C’ye ısıtılır ve yine aynı hızla 20°C’ye soğutulur.  Bu işleme 

termovinifikasyon adı verilir ve resveratrol dahil çekirdek ve kabukta 

bulunan fenolik bileşikler özellikle de tanenler hızlıca şıraya alınmış 

olur (Atanacković ve ark., 2012; Tahmaz ve Söylemezoğlu, 2017). 

Termovinifikasyon sonrası soğutulmuş cibre mayalanarak alkol 

fermantasyonu başlatılır. Bu yöntemle yabani maya ve bakteriler de 

ortadan kaldırılmış olur (Pérez ve ark., 2001). Termovinifikasyon 

uygulanmış şaraplarda pektolitik enzimler zarar göreceğinden 

bulanıklık artabilir (Nioi ve ark., 2020). Şişeleme öncesi durultma 

ajanlarını kullanmanın faydası olabilmektedir.  Termovinifikasyon 

işlemi 15 dakika ile 1 saat aralığında sürdüğü takdirde aromatik 

bileşiklerde kayıp ya da termal bozulma nedeniyle istenmeyen kokular 

oluşabilmekte, ayrıca koloidal kararsızlık oluşabileceğinden, yüksek 

fenolik bileşik varlığı renk pigmentleri ve tanenlerin çökmesine de 

neden olabilmektedir (Zhang ve ark., 2019). 

5. Uzatılmış Maserasyon (Extended Maceration) 

Alkol fermantasyonu tamamlandıktan sonra, standart şarap yapım 

tekniğinde, cibre pereslenerek şaraptan ayrılır. Uzatılmış maserasyonda 

ise maserasyonla başlayan alkol fermantasyonu 3 günden 3 aya kadar 

uzatılarak, kabuklar ve çekirdekler şıradan ayrılmazlar. Bu yöntem 
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şaraptaki çözünmüş tanen miktarını artırır ve bu tanenler de polimerize 

olmuş daha az acı tada sahip olduklarından şaraplar da zarif olur (Frost 

ve ark., 2018).  Uzatılmış maserasyon Nebbiolo ve Cabernet Sauvignon 

gibi üst düzey şarapların üretiminde sıklıkla uygulanmaktadır.  

En uzun maserasyon süresi ile üretilmiş şaraplarda en yüksek tanen 

içeriği ve burukluk bildirilirken, kısa maserasyonlu veya 

maserasyonsuz üretilmiş şarapların düşük burukluk ve gövdeye sahip  

oldukları bilinmektedir. Ayrıca artan maserasyon süresi, kırmızı meyve 

karakterinin de daha yüksek algılanmasını sağlamaktadır (Frost ve ark., 

2018).  

6. Délestage 

Délestage Fransızca bir kelimedir ve “aydınlatma” anlamına gelir 

(Anonim, 2022). Délestage tekniğinin esası maserasyon başlangıcından 

itibaren 3-6 gün süre ile şıra ve cibrenin günde birkaç saat birbirinden 

ayrılarak ayrı ayrı fermente edilmesine dayanır (Soto ve ark., 2010). 

Délestage “rack and return” olarak adlandırılan ve dilimize “ ayır ve 

birleştir” olarak çevirebileceğimiz iki aşamadan oluşmaktadır (Puertas 

ve ark., 2008). Ayır ve birleştir şu anlama gelir: Günde birkaç saat şırayı 

cibreden ayır ve sonra tekrar birleştirerek tankın içinde cibre ıslanacak 

şekilde karıştır. Yoğun karbondioksit çıkışı sırasında tankın üstünde 

sert bir kapak oluşturan cibre, altındaki şırayı oksijensiz bırakır. Bu 

yöntemdeki asıl amaç şıranın üzerindeki tabakadan arındırılarak 

fermantasyona tabi tutulması ve oksidasyon yoluyla sertleşen 

tanenlerin yumuşatılmasıdır. Yöntem fenolik bileşik miktarının artışına 

da sebep olmaktadır (Baiano ve ark., 2009). Délestage fermantasyonu 
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şarapları daha az tanenli ancak daha yoğun meyve aromalıdırlar ve en 

çok Pinot Noir üzümleri bu yöntemle fermente edilirler (Puertas ve ark., 

2008). 

7. Kapak Islatma (Pumping Over, Remontage) 

Kapak yönetimi, kırmızı şarabın alkolik fermantasyonu sırasında renk 

ve lezzet elde etmek ve mikrobiyal bütünlüğü korumak için kullanılan 

bir dizi tekniği ifade eder (Miller ve ark., 2020). Maserasyon sırasında 

oluşan karbondioksit mayşenin çekirdek ve kabuklardan oluşan kısmını 

tankın üstüne doğru iter. Oluşan bu katı kısma şapka, kapak ya da kek 

adı verilir. Karbondioksitle yukarı doğru itilen kapak doğal olarak 

kurur. Bu nedenle maserasyonun sağlıklı şekilde ilerlemesi için düzenli 

aralıklarla bu katı kısmın ıslatılması gerekir (Schmid ve ark., 2009; 

Smith ve ark., 2015). Bu işleme kapak ıslatma adı verilir ve tanktaki 

şıranın alttan alınarak kapağın üstüne verilmesidir (Ichikawa ve ark., 

2012). Ayrıca şıra 8-9 mg/L oranında oksijene doyurularak, mayaların 

oksijenle buluşması da sağlanmış ve fermantasyonun durması önlenmiş 

olur. Kapak ıslatma işleminin günde kaç kez yapılması gerektiği 

tartışmalıdır. Ancak en iyi sonuç toplam hacmin her pompalama 

işleminde %40-60’ının hareket ettirilmesi ile alınmaktadır. Teknolojik 

ve fenolik olgunluk, kabuk sertliği ve kalınlığı, pH seviyesi gibi 

faktörler de kapak ıslatma sıklığı üzerinde etkilidir. Kapak yönetimi 

ayrıca cibreden  şaraba geçecek olan fenolik bileşik miktarı üzerinde de 

rol oynamaktadır (Ichikawa ve ark., 2012).   
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8. Kapak Kırma (Punch Down, Pigéage) 

Pigéage Fransızca bir kelime olup İngilizce’deki karşılığı “punching 

down” yani “parçalayarak it”tir. Tipik bir Fransız şarap yapım tekniği 

olan işlem maserasyon sırasında kabuk fenollerinin ekstraksiyonunu 

arttırmak, bunları şıra içerisine dağıtmak, kabuk ile şırayı homojenize 

etmek ve tanktaki sıcaklığı dengelemek için kullanılır (Naviglio ve ark., 

2018). Temas yüzeyini artırmak için düz plaka uçlu metal veya tahta bir 

çubuk kullanılarak mekanik yolla kapak kırma işlemi yapılır. İşlem 

şaraba renk ve gövde kazandırır. Aynı zamanda, oksidasyon sürecini 

azaltmaya imkan tanıyan, şarabı havalandırmaya yardımcı olur. Kapak 

kırma işlemi şarabı istenmeyen bakteri aktivitesinden de korur. İşlemin 

fermantasyon süresince karbondioksit birikmesiyle tankın yukarısına 

çıkan şapkayı sert bir şekilde tırmık benzeri bir aletle 

kırmak/parçalamak yoluyla günde birkaç kez yapılması gerekir (Fourie 

ve ark., 2020).  

9. Ultrason Destekli Maserasyon 

Ultrason destekli maserasyon, hasat sonrası sap ayırma tane patlatma 

işlemi yapılmış üzümlerin maserasyondan hemen önce ultrasonik 

dalgalara tabi tutulmasıdır (Bautista-Ortín ve ark., 2017. Ultrason 

destekli maserasyon, uygulandığımatriste fiziksel ve kimyasal 

değişiklikler üretmek için 16 ila 100 khz' lik mekanik dalgaların 

kullanımına dayanmaktadır  (Ferraretto ve ark., 2013). Bu mekanik 

dalgalar hücre duvarı bütünlüğünü etkileyerek, kabuktaki fenolik ve 

aroma bileşiklerinin şıraya ekstrakte olmalarını uyarır. Son zamanlarda, 

üzümlerin sonikasyonu ile, şarap rengini veya stabilitesini 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814621006750#b0030
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814621006750#b0080
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kaybetmeden maserasyon süresinin % 50'den fazla azaltılabileceği 

anlaşılmıştır (Pérez-Porras ve ark., 2021). Dahası, duyusal öneme sahip 

bazı uçucu bileşiklerin içeriğinde artışa neden olabileceği ve daha uzun 

maserasyon süreleri ile elde edilen şaraplara benzer veya daha yüksek 

bir aroma kalitesine sahip kırmızı şaraplar elde edilebileceği de 

söylenmiştir. (Oliver Simancas ve ark., 2021). 

10. Mikrodalga Destekli Maserasyon 

Gıda endüstrisinde mikrodalga teknolojisi, gıda işleme süresini ve gıda 

koruyucu maddelerin miktarını azaltmak için uygulanmaktadır 

(Clodoveo ve ark., 2016). Mikrodalgalar, 300 MHz ile 300 GHz 

arasındaki frekanslara sahip iyonize olmayan elektromanyetik 

dalgalardır. Mikrodalga destekli maserasyonda sıcaklık çok yüksek 

olmadığı sürece, moleküler yapı değiştirilmeden, ısıtmadan 

kaynaklanan sürtünme kuvvetleri üreterek ekstraksiyon işlemine 

yardımcı olmaktadır (Letellier ve Budzinski, 1999). Mikrodalga 

destekli maserasyon ile uçucu aroma bileşikleri ve fenolik bileşiklerin 

ekstraksiyonunda, geleneksel işlemlerden daha yüksek verim 

sağlanmıştır (Kaufmann ve Christen, 2002; Liazid ve ark., 2011; Bittar 

ve ark., 2013). 

11. Kriyo-maserasyon 

Kriyo-maserasyon, sap ayırma ve tane patlatma işlemi sonrası cibre 

sıcaklığının belirli bir süre boyunca en az 0°C’ nin altındaki sıcaklıklara 

düşürülerek gerçekleştirilen maserasyon prosesidir (Naviglio ve ark., 

2018). Sıcaklık dondurucu veya kriyojenik gazlar (CO2, N2) 

kullanılarak düşürülmektedir. Bu işlem sırasında, üzüm tanesinin sahip 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814621006750#b0175
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olduğu hücre içi su yavaş yavaş donarak buz kristalleri oluşur ve  

böylece hücre dokusunun parçalanması ile, aroma bileşikleri, 

antosiyaninler, tanenler ve fenolik bileşiklerin ekstrakste olması 

sağlanır. Bu yolla elde edilen şarapların aromatik yönden daha 

kompleks bir yapıya sahip olduğu söylenmektedir.  Üzümlerin 

geleneksel yolla fermantasyonunda kimyasal içerik %20-40 ekstrakte 

olurken, kriyo-maserasyon ile %30-60’a yükselmiştir (Mihnea ve ark., 

2015; Tartian ve ark., 2017). 

12. Sonuç 

Şarap yapımı çok sayıda faktörün etkili olduğu bir dizi süreç 

içermektedir. Maserasyon, sonuç şarabın karakteri üzerindeki en etkili 

aşamadır ve birbirinden çok farklı tekniklerle yürütülmektedir. Şarap 

yapan kişi tarafından hangi tekniğin seçileceği ve bu tekniklerden 

hangilerinin kombine edilerek uygulanacağı son derece uzmanlık 

gerektiren bir konudur. Üretilmesi hedeflenen şarabın renk yoğunluğu, 

gövdesi, burunda hissedilebilirliği, damakta kalıcılığı gibi karakteristik 

özellikleri maserasyon süresince uygulanan işlemlerden 

etkilenmektedir. Bu sebeple uygun stilin seçilerek sürecin yürütülmesi 

oldukça önemlidir. Uygun maserayon stilinin seçilmesi ise teknikleri ve 

bu tekniklerin doğuracağı sonuçları iyi bilmekten geçmektedir. 
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1. Orkide Hakkında Genel Bilgi 

Orkide, 800 cins ile 30.000-35.000 türün tanımlandığı Orchidaceae 

familyasında yer alan cins ve türlere genel olarak verilen isimdir 

(Cullen, 1992; Parlak ve Tutar, 2014). Orchidaceae familyası, tür sayısı 

bakımından çiçekli bitkiler arasında yer alan en büyük familyalardan 

biri olup, 80 milyon yıllık geçmişi ile tohumlu bitkiler bölümünün en 

eski üyelerindendir (Bozkurt, 2012; Sert ve ark., 2019).  

Dünyada kutuplar ve gerçek çöller hariç deniz seviyesinden 5.000 m 

rakıma kadar tropikal yağmur ormanlarından alpin çayırlara, 

bataklıklardan yarı çöl alanlara kadar bu familya içerisinde yer alan 

orkide bitkilerine rastlanabilmektedir (Bozyel ve ark., 2014). 

Orkidelerin, Orta ve Güneybatı Amerika ile Avrupa’nın sıcak 

bölgelerinde, Sumatra, Borneo, Çin ve Güney Batı Avustralya’nın da 

ılıman bölgelerinde geniş bir dağılım gösterdiği (Beaman, 2001); 

Yunanistan, İtalya Almanya, Arnavutluk, Hollanda, Letonya, Sibirya, 

Avrupa, Çin, Japonya ve Türkiye’de ise yumru ve rizoma sahip orkide 

türlerinin yayılış gösterdiği bilinmektedir (Sert ve ark., 2019). Aynı 

zamanda kuzey Peru’nun kuru alanlarında çöl ikliminde ve batı 

Ekvador’da kaktüslerde epifitik olarak yaşayan birkaç orkide türünün 

bulunduğu rapor edilmiştir (Dodson, 2022). 

Dünyada orkide türlerinin yaklaşık %6’sı, Dünya Doğa ve Doğal 

Kaynakları Koruma Birliği (IUCN-International Union for 

Conservation of Nature) tarafından yayınlanan farklı tehdit 

kategorilerinde sınıflandırılmaktadır. Tehdit kategorilerinde 

sınıflandırılan orkide türlerinden %93’ü karasal orkidelerden ve %23’ü 
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ise yumrulu ve rizomlu orkidelerden oluşmaktadır. %0.3’ü nesli 

tükenmiş, %11.2’si kritik tehlike, %22.9’u tehlike, %12.8’i zarar 

görebilir, %5.5’i tehdit altında, %33.9’u en az tehdit altında ve %13.5’i 

ise bilinmeyen veri sınıfında yer almaktadır (Anonymous, 2022a). 

Orkide türlerinin tükenmesi ve neslinin tehdit altında olmasının en 

önemli nedenleri arasında habitat kaybı ve aşırı toplama sayılmaktadır 

(Aytar ve Kömpe, 2021). Özellikle yumrulu orkide türlerinin birçoğu, 

salep yapımında kullanılıyor olması ve henüz kültüre alınamamış 

olması nedeniyle büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Nitekim Brezilya’da doğadan kontrolsüz bir şekilde toplama yapılması 

nedeniyle o bölgedeki türlerin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 

olduğu, Avustralya’da 1100 adet orkide türünün yaklaşık %20 sinin ise 

tehlike altında olduğu rapor edilmiştir. Hindistan’da 1141 türün aşırı 

otlatma, yol köprü ve baraj yapımı ile orman yangınları nedeniyle 

tehlike altında olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Borneo’da 2500-3000 

orkide türünün orman yangınları ile fazla miktarda yasa dışı toplama 

yapılması nedeniyle tehlike altında olduğu da belirlenmiştir (Ekinoğlu, 

2017). 

Orkideler monokotil bitkiler sınıfında yer almakla birlikte, yumru 

rizom vb. toprakaltı gövde organlarına sahip olan çok yıllık otsu türler 

barındırmaktadır (Bozyel ve ark., 2014). Yumru ve rizom taşımayan 

orkidelerde gövdenin şişkinleşmesi ile oluşmuş hava kökleri 

bulunmaktadır. Hem yumru ve rizoma sahip hem de hava köklere sahip 

orkidelerde saçak kökler de bulunabilmektedir. Yaprak bulunmayan 

türler mevcut olmakla birlikte; tabanda veya gövdede bulunan 

yaprakları basit, sapsız, kalın ve bazen etli yapıda olup, almaşık 
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dizilişlidir ve nadir olarak karşılıklı dizilmiştir (Anonim 2021a). 

Genellikle paralel damarlıdır. Yaprakların alt kısmı mat ve üst kısmı ise 

parlak yeşil renktedir. Gövde ince ancak dik ve güçlü bir yapıya sahiptir 

ve genellikle gövde de dallanma görülmemektedir. Çiçek durumu, tek 

salkım, başak ya da bileşik salkım şeklindedir. Çiçekler çoğunlukla 

erseliktir ancak nadiren diklin çiçek yapısı da görülmektedir. Nadiren 

aktinmorf, çoğunlukla zigomorf simetriye sahip çiçeklerde perigon, 

3’er parça tepalden oluşan 2 sıra halkadan meydana gelmektedir. Dış 

halkadaki tepallerden 2’si lateral, 1 tanesi ise dorsal durumludur. İç 

halkada da 2 lateral tepal bulunmakta olup, 3. tepal renk, şekil ve yapı 

bakımından farklılaşarak dudak şekline benzeyen ve ‘Labellum’ olarak 

adlandırılan bir yapı oluşturmaktadır. Labellum tek parça ya da çok 

parçalı, loblu veya uzamış, düz, konkav veya konveks şeklinde öne 

doğru çıkık ya da aşağı sarkık durumlu, tüylü ya da tüysüz, ince, 

kalınlaşmış ya da etli yapıda olabilir. Labellumun durumu çiçek 

tomurcuklarında meydana gelen resupinasyon (çiçek tomurcuğunun 

açmaya başlarken kendi etrafında dönmesi) olayına göre değişmektedir. 

Labellum ayrıca dip kısmında geriye doğru mahmuz adı verilen bir 

uzantı içerisinde nektar ihtiva etmektedir (Orhan, 2006). Bazı türlerde 

labellum bazı böceklerin şeklini taklit edebilecek kadar özelleşmiştir. 

Dorsal tepal ile iç halkadaki lateral tepaller çoğu zaman çiçeğin üst 

kısmında kolumnayı ve labellumun tabanını örtecek şekilde üst üste 

gelmektedir ve miğferi oluşturmaktadır. Ovaryum epigin durumludur 

ve 3 karpelden meydana gelmiştir. Andrekeum 6 stamenden 

oluşmaktadır. Bu stamenlerden 1 ya da 2’si verimlidir. Tohumlar toz 

şeklinde olup, tohum kabuğu serttir, embriyo çok küçüktür ve 
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endospermi bulunmamaktadır. Bir kapsül 1300 ila 4.000.000 arasında 

tohum içermektedir. Tohumların çimlenebilmesi için mikorizal 

mantarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Doğal ortamda canlı kalan 

tohumların en fazla % 5’i çimlenebilmektedir. Kapsül şeklinde 

meyveye sahiptir (Orhan, 2006; Aytar ve Kömpe, 2021; Anonim 

2021a).  

Orkide bitkileri besin alma durumlarına göre sınıflandırılmaktadır. 

Besinlerini alma durumuna göre; epifit (bitki üzerinde yaşayan), litofit 

(kayalar üzerinde yaşayan), terrestrial (toprakta kök salan kara 

orkideleri) ve çürükçüller ya da saprofitler olmak üzere dört grupta 

toplanmaktadır (Ekinoğlu, 2017). En yaygın olan orkideler epifitik 

(%70) ve terrestrial (%25) orkidelerdir. Epifitik olan orkideler, tropikal 

iklimlerde doğal olarak bulunmakla birlikte ‘tropikal orkideler’ olarak 

adlandırılmaktadır. Fotosentez yapma yeteneğine sahip olup tam 

parazit özelliği göstermemektedir. Gösterişli çiçekleri nedeniyle süs 

bitkisi olarak değerlendirilmektedirler. Temel özellikleriyle benzer 

çiçek yapısını gösteren fakat çok daha küçük çiçeklere sahip olan ve 

toprakta yaşayan terrestial orkideler ise ‘ılıman kuşak orkideleri’ veya 

‘karasal orkideler’ olarak adlandırılmaktadırlar. Bu orkidelere ‘orta 

kuşak orkideleri’ adı da verilmektedir (Gümüş, 2009). Orta kuşak 

orkidelerinde morfolojik olarak yumru veya rizom olmak üzere iki faklı 

toprak altı organı ile kök görülebilmektedir (Çalışkan ve Kurt, 2019).  

Dünyada orkideler gıda maddesi, parfüm endüstrisi, ilaç hammaddesi 

ve süs bitkisi olarak farklı kullanım alanlarına sahiptir. Zarif çiçekleri 

ve uzun çiçek ömürleri, çiçeklerinin kokusu ve rengi, içermiş oldukları 
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alkaloitler ve stabilizatör madde olma özellikleri nedeniyle ticari 

değerleri giderek artmaktadır. Kullanım alanlarına göre önemli bazı 

türler Çizelge 1.1’de verilmiştir. Bununla birlikte, özellikle Avrupa, 

Amerika, Avusturalya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde orkidelerin 

alternatif tıpta kullanıldığı bildirilmiştir. Orkide bitkisinin kök, yaprak, 

yumru, meyve, çiçek, yalancı soğan ve tohum aksamları; deri 

hastalıklarına, mide rahatsızlıklarına, romatizma, sıtma, verem, 

dizanteri, kolera, astım ve katarakt hastalıklarına karşı kullanılmakla 

birlikte; afrodizyak, ateş düşürücü, ağrı kesici, bağışıklık güçlendirici, 

saç güçlendirici ve idrar söktürücü olarak birçok farklı şekilde 

değerlendirilmektedir. Geleneksel tıpta kullanımına ilişkin yaklaşık 69 

farklı türde çalışmalar yürütülmüştür (Aytar ve Kömpe, 2021).  

Çizelge 1.1. Dünyada bazı orkide cins ve türlerinin kullanım alanları 

(Bulpitt ve ark., 2007; Sandal, 2009; Ramya ve ark., 2020; Anonymous, 

2022b, Dodson 2022) 

 

Kullanım Alanı 
Önemli Bazı Cins ve 

Türler 
Açıklama 

Gıda 

Aceras, Anacamptis, 

Anoectochilus, 

Cephalanthera, Barlia, 

Dactylorhiza, Comperia, 

Coeloglossum, Epipactis, 

Goodyear, Gymnadenia, 

Himantaglossum, 

Limodorum, Listera, 

Neotinea, Neottia, Ophrys, 

Orchis, Platanthera, 

Serapias, Spiranthes, 

Traunsteinera, Gastrodia 

Dendrobium 

Vanilya, Salep, Dondurma 

ve Yoğurt yapımında 

stabilizatör, Pasta Yapımı, 

Çay, Sebze, Baharat  

Parfümeri 

Orchis punctulata, Vanilla 

planifolia, Dendrobium 

aloifolium, Diacattleya-Pink 

Yasemin, Nane, Limon, 

Elma, Portakal Çiçeği, 

Narenciye, Vanilya, Misk, 

Gül, Karanfil Kokuları 
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Vanda Mimi Palmer, 

Dendrobium nobile, 

Oncidium Twinkle 

İlaç hammaddesi 

Vanda parviflora Bletilla 

striata 

Gastrodia elata 

Antikanserojen ve Antiviral 

Hemostatik ajan 

Deliryum önleyici 

Süs bitkisi 

Dendrobium, Phalaenopsis, 

Vanda, Cymbidium, 

Paphiopedilum, Oncidium, 

Cattleya 

Kesme çiçek ve Saksı 

bitkisi 

 

Orkidelerin dünyada büyük bir popülariteye sahip olmasının en önemli 

nedenleri arasında kullanım amaçları yanında, tozlayıcı sistemleri ile 

ilginç evrimleri, bazı cinslerde dikkate değer seksüel taklit yetenekleri 

(örneğin; Ophrys), çok spesifik ekolojileri ve mikorizal mantarlar ile 

ilişkileridir. Bunlara ilaveten orkideler, çeşitli koruma stratejilerinin 

etkinliğinin ve ekosistem sağlığının tespit edilmesi için önemli 

biyoindikatörlerdir. Popülaritesine rağmen orkide türleri ile ilgili büyük 

bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bazı türler, geniş bir yayılış alanına sahip 

olmakla birlikte, bazıları bulunduğu ekoloji ile özel ilişkiler geliştirerek 

yayılışlarını belirli bir alan ile sınırlamışlardır. Artan habitat kaybı ve 

değişen iklimin devam eden etkileri ile sınırlı alanlarda yayılış gösteren 

karasal orkidelerin önümüzdeki yıllarda daha büyük bir yok olma riski 

ile karşılaşması muhtemeldir (Faruk ve ark., 2021). 

2. Salep Orkideleri ve Salep 

Orta kuşak orkideleri içerisinde yumruya sahip olduğu bilinen bazı 

türler, gıda ve ilaç sanayi başta olmak üzere farklı amaçlara yönelik 

olarak salep adı verilen bir hammaddenin üretiminde kullanıldıkları için 

‘salep orkideleri’ olarak adlandırılmaktadır. En az 35 adet tür, salep 
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yapımında kullanılmakla birlikte bu türler genellikle Anacamptis, 

Dactylorhiza, Himantoglossum, Ophrys, Orchis, Serapias ve 

Steveniella cinsleri içerisinde yer almaktadır (Çalışkan ve ark., 2020). 

Yaklaşık 1300 yıldır ticareti yapılan bu türlerin dünyada salep 

formunda pazarlandığı ve tüketildiği başlıca ülkeler; Türkiye, 

Almanya, Yunanistan, İran, Çin, Hindistan ve Japonya gibi Orta Doğu, 

Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleridir (Anonim, 2021b). Bunun yanında 

salep orkidelerinin dünyanın hemen hemen her yerinde çeşitli şekillerde 

tüketildiği ve salebin farklı isimler ile pazarlandığı bilinmektedir. 

Anadolu’da salep tüketiminin 8. yüzyılda başladığı, kahve kültürünün 

yaygınlaşmasından önce Avrupa ülkelerinde özellikle de İngiltere’de 

salebin yaygın olarak tüketildiği ve dükkânlarda salebin tereyağı ve 

ekmek ile servis edildiği rapor edilmiştir (Anonim, 2021b). 

Salep orkidelerinde ticari anlamda en değerli organ yumrudur. Tek 

gözlü yumrular, 0.7 cm ile 3.6 cm çapında 0.3 cm ile 1.2 cm eninde 

olabilmekle birlikte ağırlıkları 0.2 g ile 1.6 g arasında 

değişebilmektedir. Türlere göre büyüklük ve şekli farklılık gösteren 

yumrular; yarı şeffaf veya kirli sarı sarı renkte, pürüzlü ve sert, kokusuz 

ve lezzetsizdir (Şen, 2016; Sert ve ark., 2019). Anacamptis, Orchis, 

Ophrys, Serapias, Himantoglossum, Barlia cinsleri ovoit şeklinde; 

Dactylorhiza ise parçalı yumrulara sahip türleri içermektedir (Sandal ve 

Söğüt, 2010). 

Salep orkidelerinde çimlenmeden sonra ilk yumru ile yaprak, çiçek vb. 

organların oluşarak tam bir bitkiye dönüşümü uzun yıllar sürmektedir. 

Türlere göre bu süre 2-16 yıl arasında değişmektedir. Orchis, Ophrys, 
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Listera ve Dactylorhiza cinslerinde yer alan türlerde ilk yaprak 

oluşumu için en az 4 yıl gerekirken; Epipactis ve Cephalanthera 

cinslerinde ilk yaprak oluşumu için 2-3 yıl gerekmektedir. Spiranthes 

aestivalis türünde ilk yumru oluşumu 9 yıl sonra gerçekleşmektedir. 

Neottia cinsine ait türlerde ise ilk çiçek 9-12 yıl sonra görülmekle 

birlikte, Cypripedium cinsine ait türlerde ilk çiçeklenme için geçmesi 

gerek süre en az 16 yılı bulmaktadır (Sezik, 1984). 

Salep elde edilen türlerde, aynı vejetasyon döneminde oluşan ve bir 

önceki vejetasyon döneminden kalan olmak üzere 2 adet yumru 

bulunmaktadır. Bunun yanında; 4-5 adet yumru oluşturabilen 

genotiplere de rastlanmaktadır. Bir önceki yıla ait olan yumru hem bitki 

gelişimini hem de yeni yumrunun gelişimini sağlamaktadır. Bitki 

geliştikçe ve yeni yumru şişkinleştikçe eski yumru buruşarak yeni 

yumruya yapışık halde yaşam döngüsünü tamamlamaktadır. Salep elde 

edilmek üzere kullanılan yumrular yeni oluşmuş olan yumrulardır 

(Sandal Erzurumlu ve Doran, 2011). 

Salep, salep orkidesi türlerine ait yumruların kurutulması ve sonrasında 

öğütülüp toz haline getirilmesiyle elde edilen beyaz toza verilen isimdir 

(Sezik, 1984). Çok eski zamanlardan beri kullanıldığı bilinmekle 

birlikte, salep ve salep içeren ürünlerin neredeyse bütün hastalıklara iyi 

geldiği bildirilmektedir. Dünyada balgam söktürücü, göğüs yumuşatıcı, 

afrodizyak, iştah açıcı, felç giderici olarak ve aynı zamanda sıtma, 

kireçlenme, dizanteri, öksürük, baş ağrısı ile yaralara karşı kullanıldığı 

bilinmektedir. Dondurmada stabilizeyi ve viskoziteyi arttırmak 

amacıyla da kullanılmaktadır (Şen, 2016). 
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Salebin kalitesi; elde edildiği türün yetiştiği bölgeye, kimyasal 

bileşimine ve özellikle de stabilizasyon, kıvam arttırıcı ve koyulaştırıcı 

özelliğe sahip olduğu bilinen glikomannan içeriğine bağlı olarak 

farklılık göstermektedir. Ancak salebin genel olarak %7-61 oranında 

glikomannan, %8-19 oranında nişasta, %0.5 ile %1.5 oranında azotlu 

bileşik, %0.2-6 oranında kül, %1-4 oranında şeker ve %6-12 oranında 

nem içermesi beklenmektedir (Şen, 2016). Kaliteli bir salepte 

glikomannan oranının %40’ın üzerinde olması gerekmektedir. 

Yumruların uzun süre saklanabilmesi için nem içeriğinin %10’nun ve 

yumrudan beyaz salep tozu elde edilebilmesi için de kül miktarının 

%5’in altında olması gerekmektedir (Tekinşen ve Güner, 2009; Şen, 

2017).  

3. Türkiye’de Salep Orkideleri 

Türkiye’de orta kuşak orkidelerinin doğal olarak yayılış gösterdiği 

bilinmektedir. Bitki gen kaynakları bakımından dünyadaki en zengin 

ülkelerden biri olan Türkiye’de; bu zenginliğin içinde oldukça özel bir 

yere sahip olan orta kuşak orkideleri; 24 cinse ait 187 kadar tür ile eşsiz 

bir çeşitlilik sunmakta olup; %27.81’i endemiktir (Anonim, 2022c). 

Kuzey Anadolu, Güney Anadolu, Doğu ve Batı Anadolu’da geniş bir 

yayılış alanı göstermekle birlikte, deniz seviyesinden 2900 metre 

rakıma kadar orkide türlerine rastlanmaktadır (Bozyel ve ark., 2014, 

Anonim, 2022c).  

Türkiye’de yayılış gösteren 24 farklı cinsten 17 tanesi yumrulu orkide 

türlerinden oluşmaktadır. Ophrys, Orchis, Dactylorhiza, Anacamptis, 

Himantoglossum, Barlia, Serapias, Comperia, Aceras, Neotinea, 
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Platanthera, Coeologlossum, Gymnadenia, Listera, Spiranthes, 

Steveniella ve Traunsteinera cinsleri Türkiye yumrulu orkide türlerini 

barındırırken; Cephalanthera, Goodyera, Epipactis, Corollarhiza, 

Limodorum, Epipogium ve Neottia cinslerinde rizom ya da kök 

aksamına sahip orkide türlerini içermektedir (Sezik, 2012; Sert ve ark. 

2019).  

Türkiye’de doğal olarak bulunan orkide türlerinden 52 tanesinin 

endemik olduğu bildirilmektedir. Endemik türler; E. pontica, E. 

bithynica, E. turcica, Ophrys transhyrcana subsp. amanensis, O.lycia, 

O. reinholdii subsp. leucotaenia, O. cilicica, O. holoserica subsp. 

heterochila, O. bornmuelleri subsp.carduchorum, O. phrygia, O. 

isaura, O. phaseliana, O. antiochiana, O. climacis, O. hygrophila, O. 

karadenizensis, O. antalyensis, O. hittitica, O x adelphica, O x liceana, 

O x natabilis, O x macrostachys, O x perspicua, O x inceburunensis, O. 

x carica subsp. carica, O x holoserica subsp. halicarnassia, O. x Lydia 

subsp. lydia, O. x kulpensis, O. x vernixia subsp. butleri, Orchis x 

mackaensis, O. x fitzii, O. x calliantha, Cephalanthera kotschyana, C. 

x taubenheimii, C. x schaberi, D. nieschalkiorum, D. osmanica var. 

osmanica, D. osmanica var. anatolica, D. bithynica, D. ilgazica, D. x 

boluiana, D. x bayburtiana, D. x rizeana, D. x vogtiana, D. x abantiana, 

D. x sultandagi, D. x kopdagiana, D. x balabiana, D. x renzii, D. x 

breviceras, D. x nevskii ve D. x sivasiana olarak rapor edilmiştir 

(Anonim, 2022c).  

Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerinden %30.48’i IUCN 

tarafından tehdit kategorilerinde sınıflandırılmaktadır. IUCN tarafından 
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tehdit kategorilerinde sınıflandırılan orkide türlerinden %1.8’i tehdit 

altında, %3.5’i zarar görebilir, %87.7’si en az tehdit altında ve %7.0’si 

ise bilinmeyen veri sınıfında yer almaktadır. Tehdit kategorilerinde en 

fazla yer alan cinsler 11 tür ile Ophrys, 9 tür ile Anacamptis ve 5 tür ile 

Dactylorhiza olmuştur (Anonymous, 2022a). 

Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerine ait genel takson bilgileri 

Çizelge 1.2’de (Anonim, 2022c) ve dahil oldukları tehdit kategorileri 

ise Çizelge 1.3’te (Anonymous, 2022a) yer almaktadır. Çizelge 1.2 ile 

Çizelge 1.3 incelendiğinde, Türkiye Bitkileri Veri Servisi 

(TUBİVES)’nde yer alan birden fazla türün; IUCN tarafından 

yayınlanan listede tek bir türe karşılık geldiği görülmektedir. Diğer bir 

deyişle, TUBİVES’te bazı türlerin ‘Seçilmiş Bitki Familyalarının 

Dünya Kontrol Listesi’ (WCSP-World Checklist of Selected Plant 

Families) ve ‘Uluslararası Bitki İsimleri İndeksi’ (IPNI-ınternational 

Plant Names Index)’ne göre sinonim oldukları rapor edilmektedir. 

Bununla birlikte, IUCN’de yer alan bazı türlerin sinonim olarak da 

TUBİVES ile eşleşmediği ve TUBİVES’te yer almayan bazı tür 

isimlerinin de bulunduğu belirlenmiştir (H. hircinum, S. perviflora, S. 

vomeracea, Gennaria diphylla). Söz konusu durum göz önünde 

bulundurulduğunda Türkiye’de yayılış gösteren tür sayısı ile endemik 

yumrulu orkide sayısının değişebileceği düşünülmektedir. Türkiye’de 

endemik olarak bilinen türlerin tehdit kategorileri değerlendirildiğinde 

veri tabanlarındaki benzer bir uyuşmazlık nedeniyle kesin bir sayı 

verilememekle birlikte; Türkiye’de endemik olduğu bilinen en az 5 

türün (E. bithynica, E. turcica, Ophrys phaseliana, O. hygrophila / O. 

karadenizensis ve O. antalyensis / O. hittitica) IUCN’nin tehdit 
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kategorisinde yer aldığı görülmektedir (Anonim, 2022c; Anonymous, 

2022a). 

Çizelge 1.2 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerine ait genel takson 

bilgileri 

 

Cins Tür Habitat Rakım 
Endemi 

Durumu 

Türkiye 

Dağılımı 

Aceras A. anthropophorum 
Çimenli yamaçlar, makiler, 

bazik topraklar 
0-800 

Endemik 

değil 

Güneybatı 

Anadolu 

Coeloglossum C. viride 
Çimenli tepe kenarları, alpin 

çayırlık 
600-2000 

Kuzey 

Anadolu 

Epipactis 

E. veratrifolia 
Kalkerli ıslak yamaçlar, dere 

kenarları 
200-1500 

Doğu ve 

Güney 

Anadolu 

E. palustris ıslak bataklık çayırlığı 0-2000 

Kuzey 

Türkiye, 

Doğu 

Anadolu 

E. helleborine Koruluklar, çalılıklar 0-1800 
G.doğu 

Anadolu 

E. pontica Nemli Fagus ormanları 200-2000 Endemik 
Kuzey 

Anadolu 

E. persica 
Fagus, Abies ve Piceae 

ormanları 
250-1700 

Endemik 

değil 

Kuzey, 

Güneybatı, 

Güney ve 

G.doğu 

Anadolu 

E. condensata 
Bazik topraklar, Pinus 

korulukları 
600-1600 

Kuzey, 

Güneybatı, 

Güney ve 

Orta 

Anadolu 

E. microphylla Koruluklar, çalılıklar 200-1700 

Kuzey, Batı 

ve Orta 

Anadolu 

E. bithynica 
Açık, nemli konifer ormanları, 

kaynak ve çay kenarları 

1300-

1800 

Endemik 

Bursa 

E. turcica 

Kuru otlaklar, açık çam ormanı, 

firigana, meşe çalılığı, boş arazi, 

malozlu yamaçlar, fındık dikim 

arazisi; kalkerli, nadiren bazik 

topraklarda 

300-1500 

Kuzey ve 

Güney 

Anadolu 

E. x soguksuensis - 1300 - Ankara 

Himantoglossum 

H. affine 

Kuru Quercus ormanları, maki, 

iğne yapraklı ormanlar, kalkerli 

yerler 

200-1250 

Endemik 

değil 

Sahil ve 

Karasal 

Anadolu 

H. caprinum 

Quercus orman ve çalılıkları, 

çimenlik ve ormanlıklar 

arasında, kalkerli yerler 

200-1400 

Kuzey, 

Kuzeybatı, 

Anadolu 

H. montis-tauri 

Meşe çalılığı, otlu çayırlık ve 

açık meşe ve çam ormanları; 

kuru kalkerli topraklar 

800-1200 
Güney 

Anadolu 

Neottia N. nidus-avis 
Gölgeli Fagus ormanları ve 

bazik topraklar 
250-1950 

Kuzeybatı 

Türkiye, 

Kuzey ve 

Güney 

Anadolu 
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Çizelge 1.2 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerine ait genel takson 

bilgileri (devam) 

 

Cins Tür Habitat Rakım 
Endemi 

Durumu 

Türkiye 

Dağılımı 

Serapias 

S. cordigera 

Maki, frigana, çorak arazi, 

çimenli yerler, yaş çayırlık, 

kalkerli ve şiştli topraklar 

0 

Endemik değil 

Kuzeybatı 

Türkiye, 

Güneybatı 

Anadolu 

S. vomeracea 

subsp. orientalis 

Frigana, maki, çayırlık, yaş 

yerler, yol kenarları, harabeler 

300-

1000 

Sahil 

kesimi 

S. vomeracea 

subsp. laxiflora 

Kurak veya ıslak otlu yerler, 

firigana, maki, yol kenarları, 

yıkıntılar, kalkerli topraklar 

50-1000 
Sahil 

kesimi 

S. orientalis 

subsp. caria 

Maki, frigana, fakir tebeşir 

otlak ve kayalık çayırlar, 

nadiren nemli çayırlar ve açık 

çam ormanı; bazik veya kalkerli 

topraklar 

0-400 
Batı 

Anadolu 

S. politisii 

Açık çam ormanı, maki, 

frigana, çayırlıklar ve 

fundalıklar, baz´ca zengin 

topraklar 

0-700 

Batı ve 

Güneybatı 

Anadolu 

S. feldwegiana 

Islak çayırlar, fındıklıklar, 

çalılık dağlardaki otlak çayırlar, 

nadiren frigana, maki ve açık 

çam ormanı; nötralden bazik 

topraklara kadar 

1000 
Kuzey 

Anadolu 

S. levantina 

Açık çam ormanları, maki, 

frigana ve nemli çayırlıklar; 

bazik veya kalkerli topraklar 

0-600 
Güney 

Anadolu 

S. x halacsyana - 0 - Muğla 

Anacamptis A. pyramidalis 

Makilerde kayalı yamaçlar ve 

frigana, çayırlık, çimenli orman 

açıklıkları, zeytinlikler 

0-1750 

Endemik değil 

Türkiye 

Comperia C. comperiana 
Iğne yapraklı ve yaprak döken 

ormanlar 

500-

1750 

Sahil ve 

Güney 

Anadolu 

Epipogium  E. aphyllum Islak Fagus ve Abies ormanları 
900-

1700 

Kuzey 

Anadolu 

Limodorum 

L. abortivum var. 

abortivum 

Yaprak döken ve karışık 

ormanlar, orman arası, 

Carpinus ve Quercus çalılıkları, 

maki 

350-

2300 

Karasal 

Anadolu 

L. abortivum var. 

rubrum 

Açık çam, meşe ve karışık 

orman, maki, firigana, 

çalılıklqarın yanı; bazca zengin 

veya kalkerli topraklar 

100-

1200 

Sahil 

kesimi 

Ophrys 

L. abortivum var. 

abortivum 

Kalkerli yamaçlar, frigana ve 

maki, Pinus brutia ormanları, 

zeytin ağaçlıkları 

20-450 

Batı ve 

Güney 

Anadolu 

O. vernixia subsp. 

regis-ferdinandii 

Frigana, makiler, orman 

açıklıkları 
0-200 

Batı 

Anadolu 

O. fusca 

Kalkerli yamaçlar frigana ve 

maki, zeytin ağaçlıkları, Pinus 

ormanları 

0-250 
Batı 

Anadolu 
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Çizelge 1.2 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerine ait genel takson 

bilgileri (devam) 

 

Cins Tür Habitat Rakım 
Endemi 

Durumu 

Türkiye 

Dağılımı 

Ophrys 

O. iricolor 
Frigana, maki, Pinus 

ormanları, kalkerli topraklar 
0-450 

Endemik 

değil 

Batı ve Güney 

Anadolu 

O. omegaifera 

Frigana, makiler arasında, 

kalkerli ve şiştli topraklarda 

iğne yapraklı ormanlar 

0-500 
Güneybatı 

Anadolu 

O.fleischmannii 

Frigana, maki, Pinus brutia 

ormanları, kalkerli ve kireçli 

topraklar 

0-450 
Güney 

Anadolu 

O. lutea subsp. 

minor 

Kalker kayalı yamaçlar, 

frigana, maki, zeytinlikler, 

orman kenarları, Pinus brutia 

ormanı 

0-600 

Kuzeybatı 

Türkiye, Batı 

ve Güney 

Anadolu 

O. sphegodes 

Çimenli kalkerli yamaçlar, 

frigana, maki, zeytinlikler, 

çayırlıklar, iğne yapraklı 

orman 

0-1100 

Kuzey 

Türkiye, Batı 

Anadolu 

O. mammosa 

Çimenli tepeler, frigana, 

maki, Quercus çalılıkları ve 

ormanları, Pinus ormanları 

0-1250 Sahil kesimi 

O. transhyrcana 

subsp. 

transhyrcana 

Maki, frigana, Quercus 

çalılıklarında çimenli yerler, 

iğne yapraklı ve yaprak 

döken orman 

0-950 

Doğu ve 

Güney 

Anadolu 

O. transhyrcana 

subsp. amanensis 

Çimenli yerler, frigana, 

maki, Pinus ormanları 
0-850 

Endemik 

Güney 

Anadolu 

O. lycia Çayırlık, maki 0-500 
Güney 

Anadolu 

O. ferrum-

equinum 

Çimenlik kalkerli yamaçlar, 

frigana, maki, Pinus 

ormanları 

0-700 

Endemik 

değil 

Batı ve Güney 

Anadolu 

O. argolica subsp. 

argolica 

Çimenlik kalkerli yamaçlar, 

frigana, maki, iğne yapraklı 

ormanlar 

0-970 

Güneybatı ve 

Güney 

Anadolu 

O. reinholdii 

subsp. reinholdii 

Kalkerli yamaçlar, frigana, 

maki Quercus çalılıkları, 

Pinus ormanları 

0-1000 

Batı ve 

Güneybatı 

Anadolu 

O. reinholdii 

subsp. straussii 

Quercus çalılıkları ve Pinus 

ormanlarında kalkerli 

yamaçlar Quercus ormanlar 

200-

1500 

Doğu ve 

Güney 

Anadolu 

O. reinholdii 

subsp. leucotaenia 

Quercus ve Pinus ormanları, 

kalkerli topraklar 
550-920 

Endemik 

Güney 

Anadolu 

O. cilicica 

Yaş çayırlıklar ve kırlar 

arasında, Quercus coccifera 

makileri, çimenlik ve 

kalkerli yer 

500-

1250 

Güney ve 

G.doğu 

Anadolu 

O. holoserica 

subsp. holoserica 

Kalker kayalı yamaçlar, 

frigana, maki, Quercus 

ormanları, Pinus ormanları 

0-1550 
Endemik 

değil 

Batı ve Güney 

Anadolu 

O. holoserica 

subsp. candica 

Maki, frigana, Pinus 

ormanları, yol kenarları 
0-900 

Güneybatı 

Anadolu 

O. holoserica 

subsp. heterochila 

Pinus brutia ve Quercus 

ormanları, maki, kalkerli 

yerlerde 

0-700 Endemik 

Güneybatı ve 

Güney 

Anadolu 
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Çizelge 1.2 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerine ait genel takson 

bilgileri (devam) 

 

Cins Tür Habitat Rakım 
Endemi 

Durumu 

Türkiye 

Dağılımı 

Ophrys 

O. bornmuelleri 

subsp. 

bornmuelleri 

Kalkerli yamaçlar, frıgana, maki, 

Quercus çalılıkları, iğne yapraklı 

ve Quercus ormanları 

0-1400 

Endemik 

değil 

Güney ve 

G.doğu Anadolu 

O. bornmuelleri 

subsp. grandiflora 

Pinus ormanları, maki, Quercus ve 

Anagyris çalıları, yaş çayırlık, 

kalker ve şiştli toprak 

0-850 
Güney ve 

G.doğu Anadolu 

O. bornmuelleri 

subsp. 

carduchorum 

Kalkerli çayırlıklar, Quercus 

orman ve çalılıkları 

650-

1000 
Endemik G.doğu Anadolu 

O. tenthredinifera 

Çimenli kalkerli yamaçlar, 

frigana, maki, zeytin ağaçlıkları, 

Pinus ormanı 

0-500 

Endemik 

değil 

Batı Türkiye ve 

Güneybatı 

Anadolu 

O. oestrifera 

subsp. oestrifera 

Çayırlık, Quercus çalılıkları, 

Pinus ormanları, yol kenarı, yaş 

yerler 

150-

1700 

Sahil, Güney ve 

Doğu Anadolu 

O. oestrifera 

subsp. heldreichii 
Maki, frigana 0-750 

Kuzeybatı 

Anadolu 

O. phrygia 

Maki, frigana, Quercus çalılıkları, 

Pinus ormanları, kalkerli ve şiştli 

topraklar 

0-1700 Endemik 

Karasal, Güney 

ve G.doğu 

Anadolu 

O. umbilicata 

subsp. umbilicata 

Kalkerli yamaçlar, frigana, maki, 

asphodelus otlakları, Quercus 

çalılıkları, Pinus ormanı 

0-450 

Endemik 

değil 

Batı Türkiye ve 

Güneybatı 

Anadolu 

O. umbilicata 

subsp. 

khuzestanica 

Quercus orman ve çalılıkları, 

maki, kalkerli topraklar 
400-550 G.doğu Anadolu 

O. attica Kalkerli yamaçlar, frigana, maki 0-250 Güney Anadolu 

O. isaura 
Maki, Quercus ormanları, kalkerli 

topraklar 
0-850 Endemik Güney Anadolu 

O. schulzei 
Kalkerli yamaçlar, Quercus 

ormanı ve çalılıkları, dağ otlakları 

500-

1500 

Endemik 

değil 

Güney ve 

G.doğu Anadolu 

O. apifera 

Çimenli kalker tepeler, maki, 

frigana, çayırlık, yol kenarı, iğne 

yapraklı ve yaprak döken 

ormanlar 

0-750 Sahil kesimi 

O. bombyliflora 

Maki, frigana, zeytinlikler, yaş 

çayırlık, asphodelus otlaklar, 

kumlu ve killi topraklar 

0-450 Batı Anadolu 

O. attaviria 
Frigana, açık çam ormanları ve 

çalılıklar, kuru kalkerli topraklar 
0-600 Batı Anadolu 

O. blitopertha 

Açık çam ormanı, maki, frigana, 

zeytinlikler ve zayıf otlaklar; 

kalkerli topraklar 

0-400 

Batı ve 

Güneybatı 

Anadolu 

O. cinereophila 

Maki, frigana, açık çam ormanı, 

asphodel çayırlığı ve boş arazi; 

kalkerli topraklar 

0-400 
Batı ve Güney 

Anadolu 
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Çizelge 1.2 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerine ait genel takson 

bilgileri (devam) 

 

Cins Tür Habitat Rakım 
Endemi 

Durumu 

Türkiye 

Dağılımı 

Ophrys 

O. israelitica 

Boş arazi, açık çam ormanı, 

maki, frigana ve çalılıklar; 

kalkerli topraklar 

0-500 

Endemik 

değil 

Güney 

Anadolu 

O. leucadica 

Çam ormanları, maki, 

zeytinlikler, zayıf otlaklar and 

asphodel çayırlıkları; kalkerli 

toprak 

0-500 
Güneybatı 

Anadolu 

O. phaseliana 

Açık çam ormanları, frigana, 

çalılıklar ve yol kenarları; 

kalkerli topraklar 

0-400 Endemik 
Güneybatı 

Anadolu 

O. sitiaca 

Açık çam ormanları, maki ve 

frigana; bazik veya kalkerli 

topraklar 

0-900 

Endemik 

değil 

Batı ve 

Güneybatı 

Anadolu 

O. phrygana 

Verimsiz otlaklar, zeytinlikler, 

açık çam ormanları, boş 

araziler, frigana ve maki; 

kalkerli topraklar 

0-500 
Güneybatı 

Anadolu 

O. 

pseudomammosa 

Açık karışık ve kozalaklılar 

ormanı, maki, frigana, fakir 

çayırlıklar, zeytinlikler, yol 

kenarları, nisbeten nemli, bazik 

den hafifçe asidik topraklar 

0-800 
Kuzey 

Türkiye 

O. caucasica 

Nemli yerler, fakir tebeşir 

otlakları, çalılıklar 

(fundalıklar), fındık tarlalarında 

kısa otlar arasında açıktan 

kapalıya kadar değişen yerler 

300-900 

Kuzey ve 

Güney 

Anadolu 

O. labiosa 

Nemli çayırlıklar, açık çam, 

meşe ve karışık ormanlar, 

zeytinlikler, frigana, maki, 

çalılıklar ve boş araziler; 

kalkerli topraklar 

0-1100 
Güneybatı 

Anadolu 

O. lesbis 

Frigana, maki, açık Quercus 

pubescens ağaçlarının 

bulunduğu zeytinlikler, kalkerli 

topraklar 

0-200 
Güneybatı 

Anadolu 

O. lucis 

Açık çam, meşe ve servi 

ormanları, nadiren makiler 

veya frigana; kalkerli topraklar 

0-1000 
Güney 

Anadolu 

O. antiochiana 

Açık yerler, fakir çayırlıklar, 

bazen çalılık veya fundalıkların 

kenarındaki yarı gölgelik 

yerler; kalkerli topraklar 

500-900 Endemik 
Güney 

Anadolu 

O. calypsus 

Açık çam ormanları, frigana, 

maki, otlu yamaçlar, 

zeytinlikler ve yol kenarları; 

bazca zengin veya kalkerli 

topraklar 

0-200 
Endemik 

değil 

Güneybatı 

Anadolu 
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Çizelge 1.2 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerine ait genel takson 

bilgileri (devam) 

 

Cins Tür Habitat Rakım 
Endemi 

Durumu 
Türkiye Dağılımı 

Ophrys 

O. episcopalis 

Maki, frigana, fakir çayırlıklar, 

boş araziler, çalılık kenarları, 

açık çam ve meşe ormanları, 

kalkerli topraklar 

0-600 

Endemik 

değil 

Güney Anadolu 

O. homeri 

Açık çam ormanları, frigana, 

maki, zeytinlikler, yol kenarları 

ve çayırlıklar; bazik veya kireç 

bakımından zengin topraklar 

50-700 
Güneybatı 

Anadolu 

O. minoa 

Açık çam ormanları, 

zeytinlikler, maki, frigana ve 

çalılıklar; bazik veya kireç 

bakımından zengin topraklar 

0-800 
Güneybatı 

Anadolu 

O. minutula 

Açık çam ormanları, maki, 

frigana ve fundalıklar; kireç 

bakımından zengin topraklar 

0-300 Batı Anadolu 

O. climacis 

Açık çam ve servi ormanları, 

kalkerli topraklar, çam 

ormanlarındaki dik yamaçlar, 

otlu yerler ve yol kenarları 

0-1200 Endemik 
Güneybatı 

Anadolu 

O. ziyaretiana 

Maki, frigana, kayalık meralar, 

fundalıkların kenarları (meşe 

çalılıkları); kalkerli topraklar 

300-

1100 

Endemik 

değil 

Güney Anadolu 

O. bremifera 

Maki, frigana, açık çam 

ormanları, meşe çalılıkları, yol 

kenarları ve çayırlıklar; bazik 

veya kalkerli topraklar 

0-1700 

K.doğu ve 

Güneybatı 

Anadolu 

O. hygrophila 

Nemli çayırlıklar, meşe 

çalılıklarındaki ıslak yerler; 

kalkerli topraklar 

1100-

1400 
Endemik 

Güneybatı 

Anadolu 

O. karadenizensis 
Fındıklıklar, yarı kurak 

otlaklar; kalkerli topraklar 
0-500 Kuzey Anadolu 

O. lapethica 

Otlu frigana, maki, açık çam 

ormanları, çayırlıklar; başlıca 

kalkerli topraklar 

0-800 

Endemik 

değil 

Güney Anadolu 

O. bucephala 

Maki, frigana, otlu tepe 

tarafları, zeytinlikler, yol 

kenarları ve çayırlıklar; 

nispeten kuraktan nemliye 

kadar değişen topraklar 

0-400 
Trakya, Batı 

Anadolu 

O. antalyensis 

Çalılık (fundalık) sınırları, fakir 

çayırlı araziler ve açık meşe ve 

çam ormanları; kalkerli 

topraklar 

0-800 

Endemik 

Güney Anadolu 

O. hittitica 

Frigana, otlu maki, açık çam 

ormanları, çalılıklar; kuru 

kalkerli topraklar 

0-650 Güney Anadolu 

O. x adelphica - 350 İzmir 

O. x liceana - 1000 Diyarbakır 

O. x notabilis Bağlık 800 Siirt 

O. x macrostachys Bağlık 650-700 Siirt 
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Çizelge 1.2 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerine ait genel takson 

bilgileri (devam) 

 

Cins Tür Habitat Rakım 
Endemi 

Durumu 

Türkiye 

Dağılımı 

Ophrys 

O. x perspicua Kalkerli topraklar 600-1400 Endemik Siirt 

O. x skopelii - - 

Endemik 

değil 

Trabzon  

O. x sivana subsp. sivana - - 

Batı ve 

Güneybatı 

Anadolu 

O. x inceburunensis - 970 

Endemik 

Diyarbakır 

O. x carica subsp. carica - 150 Muğla 

O. x kalteiseniana - 600 
Endemik 

değil 
Muğla 

O. x holoserica subsp. 

halicarnassia 
- 280 

Endemik 

Muğla 

O. x lydia subsp. lydia - 250 İzmir 

Ophrys x kulpensis - 950 Diyarbakır 

O. x vernixia subsp. 

butleri 
- 250 İzmir 

Spiranthes  S. spiralis Pinus ormanları, çimenlik yerler 0-500 

Endemik 

değil 

Sahil 

kesimi 

Barlia B. robertiana 

Kalkerli tepeler, çimenlik kayalı 

yamaçlar, Pinus ve Quercus 

ormanları, maki, frigana 

0-630 

Batı ve 

Güney 

Anadolu 

Corallorhiza C. trifida 
Yosunlu nemli Piceae ve Abies 

ormanları 

1380-

2000 

Kuzey 

Anadolu 

Goodyera G. repens Nemli Piceae ve Pinus ormanları 
1300-

1850 

Kuzey 

Anadolu 

Listera 

L. ovata 

Su birikintileri, yaş ormanlar, 

subalpin çayırlıklar, alkali 

topraklar 

50-1700 

Kuzey, 

Güneybatı 

ve Güney 

Anadolu 

L. cordata 
Piceae ve Abies ormanlarında 

asitli topraklar 

1600-

2200 

Kuzey 

Anadolu 

Orchis 

O. coriophora 
Yaş çayırlık, dereler, kuru kumlu 

yerler, ormanlar 
20-1930 Türkiye 

O. sancta Çimenli yerler, kalkerli topraklar 0-450 

Batı ve 

Güney 

Anadolu 

O. tridentata Çimenli yerler, maki, çalılık 0-1600 
Sahil 

kesimi 

O. lactea Çimenli yerler, kalkerli topraklar 0-500 
Kuzeybatı 

Türkiye 

O. punctulata Çalılıklar, orman kenarları 20-1350 

Sahil ve 

Doğu 

Anadolu 

O. purpurea 
Yaprak döken ormanların arası, 

çalılıklar ve kalkerli topraklar 

1100-

1750 

Sahil ve 

Karasal 

Anadolu 

O. stevenii Dağ çayırlıkları ve çaylar 600-1900 
Doğu 

Anadolu 

O. simia 
Çimenli tepeler, çalılık, kalkerli 

topraklar 
0-1200 

Sahil 

kesimi 
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Çizelge 1.2 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerine ait genel takson 

bilgileri (devam) 

 

Cins Tür Habitat Rakım 
Endemi 

Durumu 

Türkiye 

Dağılımı 

Orchis 

O. italica Çimenli yerler, maki 50-700 

Endemik 

değil 

Kuzeybatı, 

Batı ve 

Güney 

Anadolu 

O. morio subsp. 

morio 
Çimenli tepeler, çalılık 60-1120 

Kuzey ve 

Batı Anadolu 

O. morio subsp. 

picta 
Çimenli yerler, maki 50-1850 

Kuzey 

Türkiye, Batı 

ve Güney 

Anadolu 

O. morio subsp. 

syriaca 

Pinus ormanları, maki ve 

frigana 
20-1300 

Güney 

Anadolu 

O. papilionacea 

subsp. heroica 

Açık çam ormanları, kuru 

otlaklar, maki, frigana, çalılık 

sınırları; bazca zengin veya 

kalkerli topraklar 

0-900 Batı Anadolu 

O. papilionacea 

subsp. schirwanica 

Açık çam ormanları, maki, 

frigana, çalılık sınırı; kalkerli 

topraklar 

0-700 

Güney ve 

Doğu 

Anadolu 

O. collina Çimenli ve taşlı yerler 0-1220 

Batı Türkiye, 

G.doğu 

Anadolu 

O. spitzelii 

Dağlardaki Pinus ormanları, 

Alpin çayırlıklar, kalkerli 

topraklar 

500-

2100 
Sahil kesimi 

O. quadripunctata Taşlı makiler 0-550 Batı Anadolu 

O. anatolica 
Maki, çalılık ve Pinus 

ormanları 
0-1650 

Batı ve 

Güney 

Anadolu 

O. mascula subsp. 

pinetorum 

Konifer orman arası, Fagus 

ormanları, Quercus çalılıkları 

150-

2400 
Türkiye 

O. pallens 
Dağ subalpin çayırlıklar ve 

ormanlarda ağaçsız yerler 

1000-

2400 
Sahil kesimi 

O. provincialis 
Pinus ormanlarında çimenli 

yerler, çalılıklar 
0-1300 

Kuzeybatı 

Anadolu 

O. palustris Yaş çayırlık ve sazlıklar 0-1950 Türkiye 

O. laxiflora 

Açık yerler, kısa otlaklar, açık 

ormanlar, frigana ve maki; taşlı 

ve kayalık yerler, çoğunlukla 

kalkerli topraklar 

0-1400 Sahil kesimi 

O. sezikiana 

Nemli ve bataklık çayırlıklar ve 

bahar bataklıkları, küçük su 

birikintilerinin kıyıları, 

çoğunlukla sazların arasında 

0-600 

Batı ve 

Güneybatı 

Anadolu 

O. dinsmorei - 0-1000 
Güney 

Anadolu 

O. x kallithea Fındıklıklar - Aydın 
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Çizelge 1.2 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerine ait genel takson 

bilgileri (devam) 

 

Cins Tür Habitat Rakım 
Endemi 

Durumu 

Türkiye 

Dağılımı 

Orchis 

O. x mackaensis Ormanlar - 
Endemik 

Trabzon 

O. x fitzii - 850-860 Zonguldak 

O. x timbalii - 
1450-

1800 Endemik 

değil 

Doğu Anadolu 

O. x debeauxii - 620 İçel 

O. x wulffiana - 600 Çoruh 

O. x calliantha - 850 Endemik Diyarbakır 

Steveniella  S. satyrioides 

İğne yapraklı ve yaprak döken 

ormanlar, çimenlik ve ormanlar 

arası, Quercus çalılıkları 

0-1300 

Endemik 

değil 

Kuzey Anadolu 

Cephalanthera 

C. epipactoides 

Makiler, Konifer ve Quercus 

ormanları ve çalılıkları, kalkerli 

topraklar 

0-1200 Sahil kesimi 

C. kurdica 

Maki, Quercus ve Konifer 

ormanları, kalkerli ve şiştli 

topraklar 

0-1500 

K.doğu, Doğu 

ve Güney 

Anadolu 

C. rubra 

Maki, Quercus çalılıkları, 

karışık ve Konifer ormanları, 

kalkerli ve şiştli topraklar 

0-2000 Türkiye 

C. longifolia 

Orman yanlarında çayırlıklar, 

yaprak döken ve Konifer 

ormanları 

200-2000 Sahil kesimi 

C. damasonium 

Yaprak döken ve konifer 

ormanlarında gölgeli yerler, 

dağlık bölgeler 

0-1800 

Türkiye 

(Doğuda 

seyrek) 

C. kotschyana 
Dağlık yaprak döken ormanlar, 

Quercus çalılığı 
850-1740 

Endemik 

Kuzey, Güney 

ve Doğu 

Anadolu 

C. x 

taubenheimii 
Meşe çalılığı 1600 Tunceli 

C. x schulzei - 800 - Trabzon 

C. x schaberi - 250 Endemik Çanakkale 

Dactylorhiza 

D. iberica 
Yaş çayırlık ve otlaklar, göller 

ve dereler 
900-2500 

Endemik 

değil 

Türkiye 

D. romana 

subsp. romana 

Kalkerli yamaçlar, maki ve 

Quercus çalılıkları, karışık ve 

Konifer ormanları 

0-2000 Sahil kesimi 

D. romana 

subsp. georgica 

İğne yapraklı ormanlar ve 

orman kenarları, Quercus 

çalılıkları, Alpin çayırlıklar 

20-2000 
Kuzey ve Doğu 

Anadolu 

D. saccifera 
Ormanlar, orman kenarları, 

dere kenarları 
800-1680 

Sahil ve Karasal 

Anadolu 

D. urvilleana 

Nemli yer, yaprak döken ve 

iğne yapraklı ormanlar, Picea-

Rhodendron çalılığı, dere 

kenarı 

0-2500 

Kuzey ve 

K.doğu 

Anadolu 

D. 

nieschalkiorum 

Yaş ve nemli yerler, dere 

kenarları, bataklık nehir 

kenarları, nemli ormanlar 

1000-

1700 
Endemik Kuzey Anadolu 
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Çizelge 1.2 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerine ait genel takson 

bilgileri (devam) 

 

Cins Tür Habitat Rakım 
Endemi 

Durumu 

Türkiye 

Dağılımı 

Dactylorhiza 

D. euxina var. 

euxina 

Yaş çayırlık, çaylar, orman 

kenarları 

1150-

2900 

Endemik 

değil 

K.doğu 

Anadolu 

D. euxina var. 

markowitschii 

Yaş çayırlık, çaylar, orman 

kenarları 

1150-

2900 

K.doğu 

Anadolu 

D. incarnata 

Otlaklar, yaş yerler, nehir 

kenarları, kalkerli topraklar 700-1400 

Kuzeybatı, Batı 

ve Güney 

Anadolu 

D. osmanica var. 

osmanica 

Nemli yerler, yaş çayırlıklar, 

orman kenarları, dereler 
550-2400 

Endemik 

Kuzey, Orta ve 

Güney Anadolu 

D.osmanica var. 

anatolica 

Nemli çayırlıklar, dereler 1000-

1900 

Güney ve Orta 

Anadolu 

D.umbrosa 

Nemli ve Alpin çayırlıklar, 

Salix veya Tamarix 

çalılıkları, dere kenarları 

1500-

3300 

Endemik 

değil 

Doğu ve 

G.doğu 

Anadolu 

D.bithynica 

Açık kozalaklı ormanları, yol 

kenarı çukurluklar, su basmış 

ormanlar, nemli molozlu 

yamaçlar, nispeten ıslak 

topraklar 

800-1200 

Endemik 

Kuzeybatı 

Anadolu 

D.ilgazica 

Çöplük vejetasyonu ile bahar 

sularının bastığı ve ıslak 

yerler, çoğu kez açık karışık 

ormanların sınırları; bazikten 

asitçe zengin topraklar 

0-1800 
Kuzey ve Doğu 

Anadolu 

D. x boluiana - 1100 Bolu 

D.x bayburtiana - 2400 Bayburt 

D. x rizeana Alpin yerler 1900 Rize 

D. x vogtiana - 1200 Bolu 

D. x abantiana Göl kenarları 1200 Bolu 

D.x sultandagi - 1100 Konya 

D. x kopdagiana 
- 1650-

2400 
Gümüşhane 

D. x balabiana 
- 1550-

1600 
Giresun 

D. x renzii - - Bolu 

D. x breviceras - - Amasya 

D. x nevskii - - Sivas/ Erzincan 

D. x sivasiana - 1350 Çoruh 

Gymnadenia G. conopsea 
Alpin ve subalpin çayırlıklar, 

kırlar 

1000-

2800 

Endemik 

değil 

K.doğu 

Anadolu 

Neotinea N. maculata 

Iğne yapraklı ormanlar, 

çalılıklar 0-1300 

Kuzeybatı 

Türkiye, Batı ve 

Güney Anadolu 

Platanthera 

P. bifolia 

Orman açıklıkları, orman 

kenarları, çayırlıklar, kalkerli 

ve asitli topraklar 

0-2000 Sahil kesimi 

P.chlorantha 

Iğne yapraklı ve yaprak 

döken ormanlar, ıslak orman 

kenarları 

0-2200 Türkiye 

P. holmboei 

Açık çam ormanı ve karışık 

orman, maki ve frigana: 

bazca zengin topraklar 

300-1900 Güney Anadolu 

P. x hybrida - 450 - Kuzey Anadolu 

Traunsteinera T. sphaerica 
Alpin çayırlık ve otlaklar, 

orman kenarları 

1600-

2400 
- 

K.doğu ve 

Doğu Anadolu 
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Çizelge 1.3 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerinin dahil oldukları 

tehdit kategorileri 

 

Tür  Sinonim (Çizelge 1.2’deki türlere göre) 
Tehdit 

Kategorisi 

Orchis quadripunctata - 

LC 

Anacamptis laxiflora Orchis laxiflora 

Orchis anthropophora Aceras anthropophorum 

Anacamptis pyramidalis - 

Anacamptis papilionacea Orchis papilionacea subsp. schirwanica 

Anacamptis coriophora Orchis coriophora 

Orchis simia Orchis simia 

Anacamptis sancta Orchis sancta 

Himantoglossum hircinum  ? 

Orchis militaris Orchis italica 

Dactylorhiza viridis Coeloglossum viridis 

Ophrys fusca Ophrys attaviria, O. leucadica, O. phaseliana,  

Ophrys bombyliflora - 
Ophrys tenthredinifera - 

Platanthera chlorantha subsp. 

holmboei 

Platanthera holmboei 

Anacamptis palustris Orchis palustris 

Serapias parviflora ? 

Neotinea lactea Orchis lactea 

Anacamptis morio Orchis morio subsp. morio 

Ophrys sphegodes Ophrys sphegodes  

Anacamptis collina Orchis collina 

Ophrys lutea 
Ophrys fusca, Ophrys attaviria, O. leucadica, O. 

phaseliana, O. punctulata 

Platanthera bifolia - 

Neottia nidus-avis - 

Platanthera chlorantha - 

Orchis punctulata - 

Ophrys fuciflora O. minoa 
Himantoglossum robertianum Berlia robertiana 

Ophrys scolopax 
Ophrys bremifera, O. hygrophila, O. 

karadenizensis 

Ophrys sphegodes subsp. mammosa 
Ophrys antalyensis, Ophrys caucasica, Ophrys 

hittitica, Ophrys mammosa, Ophrys transhyrcana 

Ophrys omegaifera subsp. israelitica Ophrys israelitica 

Anacamptis morio subsp. syriaca Orchis morio subsp. syriaca 

Epipactis helleborine subsp. 

bithynica 

Epipactis bithynica 

Serapias cordigera - 

Serapias vomeracea ? 

Dactylorhiza urvilleana - 

Cephalanthera epipactoides 

- DD (Asya-

Avrupa) /VU 

(Avrupa) 

Dactylorhiza euxina Dactylorhiza euxina subsp. euxina NT 

Dactylorhiza iberica - VU 

Epipactis palustris - 
LC 

Ophrys umbilicata Ophrys umbilicata subsp. umbicilita 
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Çizelge 1.3 Türkiye’de yayılış gösteren orkide türlerinin dahil oldukları 

tehdit kategorileri (devam) 

 

Tür  Sinonim (Çizelge 1.2’deki türlere göre) 
Tehdit 

Kategorisi 

Ophrys apifera - 

LC 

Spiranthes spiralis - 

Epipactis atrorubens Epipactis microphylla 

Dactylorhiza saccifera - 

Dactylorhiza romana Dactylorhiza romana subsp. romana 

Epipactis helleborine subsp. 

turcica 

Epipactis turcica 

DD 
Epipactis helleborine subsp. 

densifolia 

? 

Epipactis helleborine - 

LC Cephalanthera damasonium - 

Cephalanthera rubra - 

Serapias bergonii Serapias vomeracea subsp. laxiflora DD 

Neotinea tridentata Orchis tridentata 

LC 
Neottia cordata Listera cordata 

Gennaria diphylla ? 

Cephalanthera longifolia - 

DD: Veri Yetersiz, LC: En Az Tehdit Altında, VU: Zarar Görebilir, NT: Tehdit Altında 
 

Türkiye’de yayılış gösteren 17 farklı yumrulu orkide cinsinden 11 

tanesi Türkiye’de salep yapımında kullanılmaktadır. Türk Gıda 

Kodeksi’ne göre salep, Orchidaceae familyasına ait yumrulu cins ve 

türlere ait orta kuşak orkidelerinde çiçeklenmesini tamamlamış 

bitkilerde yumruların tekniğe uygun yöntemler ile kurutulması ve 

öğütülmesi sonucunda elde edilen hammadde olarak tanımlanmaktadır 

(Türkmen, 2019).  

Türkiye’de doğal olarak bulunan ve salep yapımında kullanılan salep 

orkideleri; Orchis (32 tür), Ophrys (77 tür), Serapias (8 tür), 

Platanthera (4 tür), Dactylorhiza (26 tür), Anacamptis (1 tür), 

Himantoglossum (3 tür), Barlia (1 tür), Comperia (1 tür), Aceras (1 tür), 
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Neotinea (1 tür) cinslerine ait türlerdir (Turgay ve Dayısoylu, 2011; Çığ 

ve ark., 2012). 77 tür ile Ophrys, 32 tür ile de Orchis salep yapımında 

en fazla tercih edilen cinslerdir. 11 cinse ait toplam 156 adet yumrulu 

orkide türü bulunmakla birlikte, bu orkide türlerinden %95.67’si salep 

yapımında kullanılmaktadır. Salep yapımında en fazla tercih edilen 

Ophrys cinsi aynı zamanda 26 adet tür ile en fazla endemik türe sahip 

cinstir. Bu cinsi 17 adet ile Dactylorhiza takip etmektedir (Anonim, 

2022c). Bununla birlikte; Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO iş birliği 

tarafından ‘Türkiye’nin Biyoçeşitliliği: Genetik Kaynakların 

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemlerine Katkısı’ isimli kaynakta 

Türkiye’de 26 cins ve 271 taksonun bulunduğu ve salebin Orchis (60 

takson, 1’i endemik), Ophrys (105 takson, 36’sı endemik), Serapias (10 

takson), Platanthera (4 takson) ve Dactylorhiza (40 takson, 14 

endemik) cinslerine ait yumrulardan elde edildiği ifade edilmektedir 

(Muminjanov ve Karagöz 2019). 

Orkide türlerinin Türkiye coğrafyasının neredeyse tamamında yayılış 

gösterdiği bilinmektedir (Çizelge 1.2). Bununla birlikte, Türkiye’de 

salep yapımında kullanılan türler esas olarak; Kuzey Anadolu bölgesi 

(Tokat, Yozgat, Ordu, Giresun, Kastamonu, Samsun, Bartın, Karabük, 

Düzce, Bolu), Güneydoğu Anadolu bölgesi (Kahramanmaraş, 

Adıyaman ve Malatya), Doğu Anadolu bölgesi (Van, Muş, Bitlis, 

Sivas), Batı Anadolu bölgesi (Balıkesir, Bilecik-Kütahya, Eskişehir) ile 

Ege ve Güney Anadolu bölgesi (Muğla, Mersin, Antalya ve İzmir) 

olmak üzere 5 farklı bölgeden sağlanmaktadır (Özhatay ve ark., 1997; 

Sezik, 2007). Kuzey Anadolu Bölgesi’nde Kastamonu, Tokat ve 

Yozgat illerinde salep elde edilmekte olup; piyasada Kastamonu salebi 
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olarak adlandırılmaktadır. Ege ve Güney Anadolu Bölgesi’nde İzmir, 

Muğla, Antalya ve Mersin illerinde salep elde edilmekte olup; piyasada 

Muğla salebi, Antalya salebi ve Silifke salebi olarak adlandırılmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kahramanmaraş, Adıyaman ve 

Malatya illerinde salep elde edilmekte olup; piyasada Kahramanmaraş 

salebi olarak adlandırılmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van, Muş 

ve Bitlis illerinde salep elde edilmekte olup; piyasada Van salebi olarak 

adlandırılmaktadır. Batı Anadolu Bölgesi’nde ise Bilecik ve Kütahya 

illerinde ticari olarak salep elde edildiği bilinmektedir. Ticari salepler 

içinde Muğla, Kahramanmaraş ve Kastamonu saleplerinin kalite 

bakımından oldukça iyi oldukları bildirilmiştir (Sandal, 2009). 

Bölgelerde ortak olarak toplanan türler Orchis anatolica, O. tridentata, 

O. pinetorum, Anacamptis pyramidalis ve Dactyorhiza romana’dır. 

Piyasada düşük kaliteli ‘çayır salebi’ adı verilen bir salepte bulunmakla 

birlikte; D. iberica, D. osmanica, Orchis palustris ve O. coriophora 

türlerinden elde edilmektedir (Sezik, 2007).  

Salepte kalitenin belirlenmesinde önemli bir kriter olan glikomannan 

içeriği bakımından Türkiye salep orkidelerinin cins bazında bir 

değerlendirmesi yapıldığında; Orchis cinsinde glikomannan içeriğinin 

%7.84-%45.53 arasında, Ophrys cinsinde %16.90, Serapias cinsinde 

%35.66-%47.76 arasında, Dactylorhiza cinsinde %32.90-%48.54 

arasında, Anacamptis cinsinde %14.60-%25.08 arasında, Comperia 

cinsinde %35.66, Himantoglossum cinsinde %36.64 ve Platanthera 

cinsinde ise %35.82 olduğu belirlenmiştir (Şen ve ark., 2018). 

Türkiye’de toplanan ve farklı isimlerle piyasaya sunulan saleplerin elde 

edildiği türlere ilişkin kalite özellikleri ise Çizelge 1.4’te verilmiştir 
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(Tekinşen ve Güner, 2009; Şen, 2016; Ekinoğlu, 2017; Ertaş ve ark., 

2019; Türkmen, 2019).  

Çizelge 1.4 Türkiye’de salep yapımında kullanılan bazı orkide 

türlerinin kalite özellikleri 

 

Tür 
Glukomannan 

İçeriği (g/100g) 
Nişasta İçeriği (g/100g) 

Serapias levantina subsp. feldwegiana 42.76 13.30 

Orchis punctulata 21.55 36.42 

Comperia comperiana 35.66 25.65 

Dactylorhiza romana subsp. georgica 48.54 12.73 

Orchis tridentata* 42.27 / 24.50 / 42.36 17.08 / 36.04 / 15.19 

Orchis sancta* 17.41 / 15.70 / 29.47 41.61 / 10.64 

Orchis pallens 45.53 15.24 

Anacamptis pyramidalis* 14.60 / 44.72 /17.59 43.98 / 5.94 

Ophrys apifera* 16.10 / 9.24 40.07 / 7.65 

Orchis mascula subsp. pinetorum 43.67 21.92 

Serapias womeracea ssp. laxiflora 35.66 24.61 

Orchis morio subsp. picta 19.14 40.21 

Himantoglossum affine 36.64 35.00 

Serapias vomeracea subsp. 

vomeracea* 
47.36 / 40.56 15.07 / 1.35 

Orchis laxiflora* 14.96 / 33.61 12.22 / 1.07 

Anacamptis coriophora subsp. 

fragrans 
25.08 13.50 

Dactylorhiza saccifera 32.97 8.94 

Orchis spitzelii 39.18 4.58 

Platanthera chlorantha* 35.82 / 17.11 5.96 / 8.30 

Orchis palustris* 7.84 / 20.53 12.24 / 27.57 

Orchis anatolica* 57.04 / 43.50 2.75 /10.71 

Orchis pinetorum 50.11 0.69 

Orchis italica* 49.36 / 54.62 1.25 / 11.02 

Orchis morio* 32.11 / 51.21 25.04 / 7.99 

Orchis simia* 29.89 / 38.28 1.71 / 10.36 

Himantoglossum longibracteatatum 20.95 10.99 

Orchis fuciflora 9.60 18.78 

Orchis fusca 6.82 12.77 

Serapias lingua  26.39 7.67 

Himantoglossum hircinum 7.55 7.14 

Ophrys sphegodes 25.65 10.19 

Orchis coriophora 28.96 16.95 

Ophrys mammosa* 17.65 / 28.60 33.81 

Dactylorhiza osmanica 22.46 38.72 

Serapias vomeracea subsp. orientalis 44.83 13.43 

Ophrys lutea 30.13 - 

Ophrys umbilicata 30.17 - 

*Farklı araştırmacılar tarafından farklı yöntem ile belirlenmiş ve farklı bölgelerden 

toplanmış veriler 

 



209 | BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

 

Türkiye'de salep orkideleri genel olarak gıda amaçlı ve çoğunlukla 

sıcak içecek ile dondurma hammaddesi olarak değerlendirilmektedir. 

Buna ilaveten, süs bitkisi ve hayvan yemi olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. A. pyramidalis, Orchis anatolica, O. sancta, O. 

purpurea, O. tridentata, Serapias politisii ve S. orientalis türleri süs 

bitkisi amaçlı, O. stevenii ve D. umbrosa türleri ise hayvan yemi amaçlı 

değerlendirilmektedir (Sargın ve ark., 2013; Korkmaz ve Alpaslan, 

2015). Yerel halk tarafından antidiyabetik (Orchis simia), iltihap 

önleyici (Orchis coriophora), mide ülseri tedavisi (D. osmanica), 

kuvvet verici ve çocuk diyare kesici olarak tıbbi amaçlar ile de 

kullanılmaktadır (Baytop, 1999; Korkmaz ve Alpaslan, 2015; Aytar ve 

Kömpe, 2021). 

Türkiye coğrafyasında yayılış gösteren ve farklı kullanım amaçlarına 

hizmet eden orkide türleri başta aşırı toplama olmak üzere; habitat 

kaybı, sanayileşme, hızlı nüfus artışı, aşırı otlatma, turizm faaliyetleri, 

tarımsal faaliyetler, orman yangınları gibi nedenlerden ötürü tehdit 

altındadır (Sezik, 2002; Kreutz 2009). Salep orkidelerinin korunması 

amacıyla ilk olarak 1974 yılında salep ihracatı yasaklanmıştır. Nitekim 

Türkiye, birçok Avrupa ülkesine salep ihracatı gerçekleştiren en önemli 

ve en kaliteli salep üreticisi ülke konumundadır (Aytar ve Kömpe, 

2021). İhracatın yasaklanmasının ardından 01.07.1975 tarihinde 

Washington’da yürürlüğe giren ve 20.06.1996 tarihli 22672 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanması ile Türkiye’nin de dahil olduğu 

‘Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora: CITES’ sözleşmesi ile orkide türleri koruma altına 

alınmıştır. Bununla birlikte 2004 yılında orkide türlerinin doğadan 
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toplanmalarını sınırlayan ‘Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi 

ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğadan toplanarak ihracatı 

serbest ve yasak olan çiçek soğanları ile ihracatı serbest olan türlerin 

ihracat miktarları belirlenmiştir. 18 Aralık 2020 tarihli ve 31338 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/41 nolu ‘Doğal Çiçek Soğanlarının 

2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ’e göre; tüm salep orkidesi 

türlerinin doğadan toplanmak suretiyle ihraç edilmesi yasaklanmıştır. 

Aynı tebliğ 7. madde’de; izinsiz ve kaçak toplayan kişi veya kuruluşlara 

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılacağı 

belirtilmiştir. Salep orkidelerinin neredeyse tamamı belirli yasalar ile 

koruma altına alınmış ve cezai yaptırımlar söz konusu olmuş olsa da 

sökümler halen devam etmektedir (Sandal Erzurumlu ve Doran, 2011). 

Türkiye’de salep orkidelerinin yumruları genel olarak çiçeklenme 

döneminde ve/veya yapraklar belirgin hale geldiği zaman 

toplanmaktadır (Baytop, 1999). Topraktan sökülen yumrularda ilk 

olarak toprak kalıntılarından arındırılması için su ile yıkama işlemi 

yapılmaktadır. Yıkama işlemi ile birlikte salep yapımında kullanılacak 

parlak görünümlü yeni yumru ayıklanmaktadır. Ayıklanan yumrular, 

enzim aktivitelerinin durdurularak filizlenmelerini önlemek ve kendine 

has aroma oluşturabilmeleri için ayran, süt, peyniraltı suyu, çökelek 

suyu, ayran veyahut su ile yaklaşık 10-15 dakika kaynatıldıktan sonra 

hemen soğuk su ile soğutma işlemine tabii tutulmaktadır. Son olarak 

beton üzerine ya da kilimlerin üzerine serilerek veyahut ipe dizilerek 

diş ile kırılamayacak kadar sertliğe ulaşana dek tercihen güneşsiz 

havadar bir yerde 7-10 gün kadar kurutma işlemi yapılmaktadır. 
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Kurutulduktan sonra en fazla 3 cm uzunluğunda ve 2 g ağırlığında kalan 

yumrular dövülerek ya da öğütülerek salep elde edilmektedir (Şen, 

2016). Salebin elde edilmesi sırasında kaynatma ve/veya kurutma 

işlemleri bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmektedir (Sezik 1984).  

Türkiye’de salep üretimine ilişkin değerler çoğunlukla doğadan 

toplama yapılması nedeniyle net olarak bilinmemektedir. Ancak 300 

ton salep orkidesinin doğadan toplandığı ve toplam 60 ton kuru salep 

üretimi yapıldığı düşünülmektedir. 1 kg yumru için 250-300 adet 

orkideye ve 1 kg salep elde etmek için 1000-4000 adet yumruya ihtiyaç 

duyulmaktadır (Sezik, 1984). Dolayısıyla iç tüketime yönelik olarak 

ortalama 110 milyon adet salep orkidesinin toplandığı tahmin 

edilmektedir. Söz konusu salep üretiminin; sırasıyla Ege (%50), 

Akdeniz (%15), Karadeniz (%15), İç Anadolu (%10), Doğu Anadolu 

(%5) ve Güneydoğu Anadolu (%5) bölgelerinden gerçekleştiği rapor 

edilmektedir. Ayrıca sınır ticareti yoluyla İran, Irak ve Gürcistan gibi 

ülkelerden yaklaşık 20 ton kuru salebin Türkiye pazarına sunulduğu 

bildirilmektedir. İç pazarda kuru salep tüketiminin 70 ton civarında 

gerçekleştiği düşünülmektedir. Salep ticaretinin daha çok yerel 

tüccarlar aracılığıyla yapıldığı ve internet aracılığı ile satışların son 

yıllarda hızla artış gösterdiği bilinmektedir. 1 kg yaş yumru 10-15 

TL’den satılmakta olup salep tozu için pazar fiyatı 400 TL/kg’dır 

(Girgin, 2018). Salep üretimi yapan birçok üretici bulunmasının 

yanında TOBB 2021 yılı verilerine göre; Türkiye’de ‘Diğer kök ve 

yumruların unu ve tozları’ başlığı altında üretici firma sayısı; bir tanesi 

Antalya’da bir diğeri de Nevşehir’de olmak üzere 2 adet olarak 

görülmektedir (Anonim, 2021). Bununla birlikte, 2021 yılında 
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Türkiye’de en kaliteli salepler arasında anılan Akdağmadeni salepleri; 

markalaştırılarak belediye tarafından oluşturulan satış noktalarında 

ticari anlamda satışa sunulmaktadır (Aenonim 2021d). 

4. Akdağmadeni Salep Orkideleri ve Akdağmadeni Salebi 

Adını yayılış gösterdiği bölgeden alan Akdağmadeni salep orkideleri; 

Akdağmadeni çevresi, Yukarı Çulhalı-Davulbaz-Başçatak Köyleri, 

Ortaköy-Ortaköy Yaylası, Aşağı Çulhalı-Hayran-Dokuzköy-

Üçkaraağaç Köyleri, Tekkegüneyi-Akçakışla-Oluközü Köyleri ve 

çevresinde ormanlık ve çayırlık alanlarda 1300 ile 2000 m rakım 

arasında genellikle meşe, kavak, çam, sarıçam, karamuk altında 

gölgelik ve yarı gölgelik alanlarda doğal olarak bulunmaktadır (Orhan, 

2006).  

Bölgede genel olarak yayılış gösterdiği bilinen türler; Dactylorhiza, 

Orchis, Limodorum, Anacamptis, Comperia, Ophrys ile Platanthera 

cinslerine ait türlerdir. D. romana, O. pinetorum ve P. chlorantha daha 

yaygın olarak görülen türler olmakla birlikte D. iberica, D. incarnata, 

O. coriophora, O. pallens, O. palustris, O. tridentata, O. anatolica, O. 

purpurea, O. morio, O. bremifera, A. pyramidalis, C. comperiana, L. 

abortivum türlerine rastlanmaktadır (Orhan, 2006; Kılıç ve ark., 2017). 

Orhan (2006) tarafından Cephalanthera damasonium, C. kotschyana, 

C. rubra, Epipactis helleborine, Himantoglossum affine, Neottia 

nidusavis, Ophrys bremifera orkide türlerinin ve Şen (2016) tarafından 

da D. romana subsp. georgica’nın bulunduğu ifade edilmektedir. 

Ayrıca Orhan (2006) tarafından aktarılan ve günümüze kadar 

herbaryum ve literatür kaynaklarında rastlanan Akdağmadeni A5, A6, 
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B5 ve B6 karelerinden ve çevresinden toplanmış gerek salep yapımında 

kullanılan gerek kullanılmayan 40 adet orkide türü Tablo 1.6’da 

verilmiştir.  

Tablo 1.6 Akdağmandeni orkide türleri 

 

1 A.pyramidalis 21 Gymnadenia conopsea 

2 Cephalanthera 

damasonium 

22 H. affine 

3 C. epipactoides 23 H. caprinum 

4 C. kotschyana 24 L. sativum 

5 C. rubra 25 Neottia nidus-avis 

6 Comperia comperiana 26 Orchis coriophora 

7 D. iberica 27 O. morio subsp. morio 

8 D. incarnata 28 O. morio subsp. picta 

9 D. nieschalkiorum 29 O. pallens 

10 D. osmanica 30 O. palustris 

11 D. romana 31 O. pinetorum 

12 D. saccifera 32 O. purpurea 

13 Epipactis bithynica 33 O. tridentata 

14 E. helleborine 34 Ophrys bremifera 

15 E. microphylla 35 O. apifera 

16 E. persica 36 O. mammosa 

17 E. pelustris 37 O. oestrifera 

18 E. veratrifolia 38 P. bifolia 

19 E. aphyllum 39 P. chlorantha 

20 Goodyera repens 40 Steveniella satryioides 

 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde; Yozgat Akdağmadeni Bölgesi’nde 

günümüze kadar 13 cinse ait 40 türün yer aldığı; bu bölgedeki bazı 

orkide türlerinin dünyada yayılışlarının endemik olduğu; salep elde 

edilmesinde kullanılan türler arasında diğer bölgelerde doğal olarak 

yetişen ancak salep üretiminde kullanılmayan türlerin yer aldığı ve en 

az 16 farklı türün salep elde edilmesinde kullanıldığı görülmektedir. 
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Bölgede salep yapımında kullanılan tür sayısı yıldan yıla değişmekte 

olup (Orhan, 2006, Sezik, 2007, Kılıç ve ark., 2017), orkide yapımında 

kullanılan türlerin bölgedeki yoğunluklarına göre farklılık gösterdiği 

düşünülmektedir. Ayrıca çalışmalarda orkide türlerinin 

tanımlanmasında ve isimlendirilmesinde benzerlikler kadar farklılıklar 

da yer almaktadır. İsimlendirme ve tanımlamada karşılaşılan sorunların 

mevcut tür ve kullanılan tür sayısındaki farklılıklara yol açması 

muhtemeldir (Bkz. Çizelge 1.3).  

Bölgede yayılış gösteren türler bölge halkı tarafından farklı şekillerde 

adlandırılmakta olup; yaprak şekline, yetiştiği yere ve yumru şekline 

bağlı olarak çayır salebi, yemlik salebi, kurt kulağı salebi, meşe salebi, 

orman salebi, çatal salep ve top salep gibi farklı isimlerle anılmaktadır 

(Kılıç ve ark., 2017). Bölge halkı tarafından çayırda ve/veya nemli 

alanlarda yetişen tüm türlere çayır salebi denilmekle birlikte parçalı ya 

da yassı şekle sahip yumrular da bu isimle anılmaktadır. Çayır salebi 

olarak adlandırılan türler; Orchis palustris, O. coriophora, D. iberica, 

D. incamata ve Ophrys bremifera’dır. P. chlorantha türü, yapraklarının 

benzerliği nedeniyle kurt kulağı salebi ya da topbaş olarak 

isimlendirilmektedir. D. romana ssp. romana, yaprakları yemlik adı 

verilen bir bitkiye benzediği için yemlik salebi olarak 

adlandırılmaktadır. Orchis pinetorum ise çiriş salebi olarak 

adlandırılmaktadır (Orhan, 2006).  

Salep orkidelerinin yayılış göstermiş olduğu Akdağmadeni İlçesi’nde 

karasal iklim ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiş iklimi 

görülmektedir. Yaz ayları ılık ve kurak, kış ayları ise karlı, rüzgârlı ve 
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parçalı bulutlu geçmektedir. Ortalama sıcaklık 8-12°C olup yaz 

aylarında ortalama sıcaklık 20-25°C arasında değişmektedir. En sıcak 

ay ağustos ayıdır ve en soğuk ay ise ocak ayıdır. Yıllık ortalama yağış 

miktarı 480-500 mm civarındadır. Sahip olduğu toprakların büyük bir 

bölümü ormanlarla kaplıdır ve İl’in en çok yağış alan ilçesidir. En 

yağışlı ay mayıs ve en kurak ay ise ağustos ayıdır. Vejetasyon dönemi 

5.3 ay (163 gün) sürmekte ve yaklaşık 3 Mayıs tarihinde başlamakta ve 

14 Ekim tarihinde son bulmaktadır. Nadiren 13 Nisan tarihinden önce 

veya 22 Mayıs tarihinden sonra başlayıp nadiren 22 Eylül tarihinden 

önce veya 6 Kasım tarihinden sonra sona erdiği bilinmektedir (Anonim 

2022e). Toprak tekstürü kumlu tınlı olup, toprak pH’sı 5.97-7.42 

arasında değişmektedir. Organik madde düzeyleri ise %3.2 ile 15.93 

arasındadır. Kireç düzeyi %0.32-%14.94, EC değerleri ise 0.04-0.78 

mmhos/cm arasındadır (Gülşen ve Atilabey, 2017). 

Türlere göre değişmekle birlikte nisan-ağustos aylarında çiçeklenen 

Akdağmadeni salep orkidelerinin yumruları; salep toplayıcısı köylüler 

tarafından nisan ve haziran aylarında el çapası ile doğadan sökülerek 

toplanmaktadır. Yumrular henüz çiçekte iken toplanmakta olup; bazı 

toplayıcılar tarafından verimin artması için salebin gün dönümü olarak 

adlandırılan haziran sonundan başlayarak ağustos sonuna kadar tohum 

kapsüllerinin görüldüğü dönemde toplanması gerektiği; ancak gelir 

kaygısı nedeniyle erken toplama yapıldığı belirtilmektedir. Nisan-

haziran aylarında toplanan 8 kilo yaş yumrudan 1 kilo kuru yumru elde 

edilirken; gün dönümünden itibaren toplanan 4 kilo yaş yumrudan 1 

kilo kuru yumru elde edilmektedir. Yumruları alınmış çiçekler ya tekrar 

toprağa dikilmekte ya da atılmaktadır. Çiçeklerin tekrar dikilmesi ile 
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sürekliliğin sağlanabileceği eski toplayıcılar tarafından bilinmekte 

ancak daha genç olan ve salep orkidesini tanımayan toplayıcılar 

tarafından çok dikkat edilmemektedir. Yumrular, bele bağlanan kese, 

çuval, naylon poşet içerisine toplanmakta ya da toprağı ile alınmaktadır. 

Satışa kadar da serin bir yerde muhafaza edilmektedir. Toprak ile 

muhafaza edilen yumrular 1 aya kadar verim kaybı olmadan 

bekletilebilmekte ise de çıplak olarak muhafaza edilen yumrularda 15-

20 gün sonra kararma görülmekte ve salep verimi düşmektedir. Kilosu 

20-40 TL arasında ilçe merkezindeki ya da il dışındaki toptancılara 

satılan salep; kabaca yıkanmakta ve süzülmektedir. Toptancılarda da 

kaynatma ve kurutma işlemleri yapılmaktadır. Kaynatma işlemi 10-60 

kiloluk bakır kazanlarda ya da tenekelerde su içinde yapılmaktadır. 

Tam olarak kaynatılmayan yumrularda kararma görülmekte; çok 

kaynatılanlarda ise verim düşmektedir. Daha önce kaynatma sırasında 

yumruların parlak görünmesi için süt veya peyniraltı suyu 

kullanılmakta ise de değirmende toz haline getirilirken ve tüketilirken 

kötü kokuya neden olması sebebiyle artık uygulanmamaktadır. 

Kaynatılan yumrular eleklerle süzüldükten sonra kasalarda suyun 

uzaklaştırılması için dinlenmeye bırakılmaktadır. Ardından beton ve 

toprak üzerine örtülmüş ince pamuk örtüler üzerine serilerek iyice 

sertleşinceye kadar güneşte kurutulmaktadır. Hava sıcaklığına bağlı 

olarak yumruların kurutulması 4 gün ile 1 ay kadar sürmektedir. 

Kurutma süresi uzadıkça küf oluşumu nedeniyle kalite düşmektedir. 

Kuruyan yumrular çuvallar içerisinde serin ve gölge alanlarda 

saklanmaktadır. Kuru yumruların kilosu 250-400 TL arasında 

satılmaktadır. Öğütme işlemi ilçede yapılmamaktadır. Genellikle 
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kurutulmuş haldeki salepler Kahramanmaraş ve Bucak’ta 

toplanmaktadır (Kılıç ve ark., 2017). Aynı zamanda Akdağmadeni 

salebi en çok dondurmacılar tarafından alınmaktadır ve Çanakkale ve 

Siirt illerinden yoğun bir talep görmektedir (Gülşen ve Atilabey, 2017). 

Bölge halkı tarafından çok tüketilmemekle birlikte bazı toplayıcılar 

astım, bronşit gibi rahatsızlıklara karşı tüketmektedirler (Kılıç ve ark., 

2017). 

Piyasada yer alan en kaliteli saleplerden biri olan Akdağmadeni 

salepleri çoğunlukla gıda hammaddesi olarak satılmaktadır. Diğer 

bölgelerden elde edilen saleplerden 1 litreye 10-15 gram salep 

katılırken; Akdağmadeni salebinden 1 litreye 5 gram katılması kıvam 

ve aroma bakımından yeterli olmaktadır. Dolayısıyla glikomannan 

içeriğinin yüksek olduğu düşünülmektedir (Kılıç ve ark., 2017). 

Nitekim Gülşen ve Atilabey (2017) tarafından Akdağmadeni salebinin 

kültüre alınması projesinde yapılan analizler sonucunda glikomannan 

içeriğinin ülkemizde yayılış gösteren ve toplanan salep türleri ile 

karşılaştırıldığında ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Proje 

kapsamında ve bazı diğer çalışmalarda Akdağmadeni bölgesinden 

toplanan salep orkidesi türleri ile bu türlere ait bazı kalite özellikleri 

Çizelge 1.5’te verilmiştir.   
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Çizelge 1.5 Akdağmadeni ilçesinde tespit edilen salep orkidesi 

türlerinin bazı kalite özellikleri (Şen, 2016; Gülşen ve Atilabey, 2017). 

 
Tür Glikoman

nan (%) 

Mann

oz (%) 

Glik

oz 

(%) 

Azo

t 

(%) 

Protei

n (%) 

Kül 

(%) 

Kuru 

madd

e (%) 

Nem 

(%) 

D. romana 50.54 33.13 17.40 0.60 3.77 6.40 90.06 9.40 

Orchis 

mascula 

subsp. 

pinetorum 

35.72 25.64 10.07 0.69 4.31 11.05 91.40 8.60 

O. tridentata 33.63 24.89 8.73 0.53 3.31 7.36 91.70 8.30 

O. purpurea 

subsp. 

causcasica 

38.33 28.78 9.54 0.57 3.56 16.73 92.30 7.70 

O. pallens 45.53 - - - 4.05 1.65 89.95 - 

D. romana 

subsp. 

georgia 

48.54* - - - 5.94* 1.74* 90.21* - 

*g/100g olarak hesaplanmıştır. 

Yozgat-Akdağmadeni Bölgesi’nden piyasaya yüksek miktarlarda 

verilen salebin, kalitesi nedeniyle aranılan ticari bir salep olduğu 

belirtilmektedir. Günümüze değin Muğla, Kastamonu, 

Kahramanmaraş, Antalya, Silifke ve Van saleplerinin kimyasal 

özellikleri ve kalitesi, işlenme şekilleri ve hangi türlerden elde 

edildikleri gibi konularda birçok çalışma mevcut iken Yozgat-

Akdağmadeni salep orkideleri hakkında çok az çalışma bulunmaktadır 

(Orhan, 2006).  

Son yıllarda Akdağmadeni salep orkidelerinin kültüre alınması üzerine 

yürütülen proje sonuçları incelendiğinde; hastalık ve/veya doğadan 
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toplanan yumrularda kalite özelliklerinin düşük olması (yumruların 

küçük ve kof olması) nedeniyle istenilen düzeyde bir sonuca 

ulaşılamamış ve canlı bitki sayısı %10-15 olarak belirlenmiştir (Gülşen 

ve Atilabey, 2017). Bununla birlikte son yıllarda yapılan çalışmalarda 

salep ticareti yapan bölge halkının yıllık gelirinin 1000 TL ile 20.000 

TL arasında değiştiği, ormancılık işiyle uğraşan kişilerin %55,4’ünün 

salep ticareti yaptığı, genellikle daha yüksek gelir getirmesi nedeniyle 

doğrudan satışın tercih edildiği, bölge halkının salep bitkisini 

morfolojik olarak tanıdığı, bilinçli toplama yapıldığı (bitkiyi toplarken 

bir adet yumrunun alınarak diğer yumrunun tekrar toprağa dikilmesi), 

genelde gıda maddesi olarak tüketildiği belirlenmiştir (Hakverdi, 2016; 

Hakverdi, 2021). Ayrıca Akdağmadeni Salebi 16.09.2021 tarihinde 

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret 

almıştır (Anonim, 2022f). 

Şekil 1-8’de Akdağmadeni ilçesinde yayılış gösteren bazı salep 

orkideleri hakkında kısa bilgiler yer almaktadır (Orhan, 2006). Şekil 1 

ve Şekil 8 fotoğrafları Kılıç ve ark. (2017)’ye; Şekil 9 ve Şekil 16 

arasındaki fotoğraflar ise Orhan (2006)’ya aittir. 
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Şekil 1. Dactylorhiza romana: 

1560-1630 m rakımda; 

genellikle çam ağacı altında 

bulunmaktadır. Sarımsı beyaz, 

açık pembe, koyu pembe olmak 

üzere farklı renklerde çiçeklere 

sahiptir.  

 

 

 

 

Şekil 2. Limodorum abortivum: 

1400-1465 m rakımda 

bulunmaktadır. Diğer türlerden daha 

geç çiçeklenmektedir. Bölge halkı 

tarafından çok bilinmemekle birlikte 

bazı köylüler tarafından salep 

yapımında kullanılmaktadır. 
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Şekil 3. Orchis anatolica: 1700 m 

rakımda bulunmaktadır.  Pembe 

renkli çiçeklere sahiptir. Gövde ve 

yapraklarda koyu renkli beneklere 

sahip olan tipleri de görülmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 4. Orchis pinetorum: 

1550-1650 m rakımda 

genellikle çam ağacı altında 

bulunmaktadır. Pembe renkli 

çiçeklere sahiptir. 
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Şekil 5. Orchis morio: 1635 m 

rakımda çam ağacı altında 

bulunmaktadır. Mor renkli çiçeklere 

sahiptir. 

 

 

 

Şekil 6. Orchis pallens: 1560 m 

rakımda çam ağacı altında 

bulunmaktadır. Sarı renkli 

çiçeklere sahiptir.  
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Şekil 7. Orchis purpurea: 1400-

1465 m rakımda meşe ağacı 

altında bulunmaktadır. Petal dışı 

mor renkli; içi beyaz renkte ve 

beneklidir. 

 

 

 

 

Şekil 8. Platanthera chlorontha: 

1400-1465 m rakımda meşe ağacı 

altında bulunmaktadır. Beyaz 

renkli çiçeklere sahiptir. 
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Şekil 9. Dactylorhiza iberica: 

1300-1550 m rakımda ıslak 

çayırlar ve dere kenarlarında 

bulunmaktadır. Çiçekler beyaz 

mor-eflatun renkte koyu mor 

beneklidir. 

 

 

 

 

Şekil 10. Dactylorhiza incanata: 

1300-1750 m rakımda çayırlar ve 

nehir kıyıları ve ıslak bölgelerde 

bulunmaktadır. Çiçekler pembe, 

eflatun ve mor renklerde olabilir. 
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Şekil 11. Orchis coriophora: 1400-

1500 m rakımda ıslak çayırlar ve 

orman açıklıklarında 

bulunmaktadır. Çiçekler koyu 

mor,, kahvrengimsi-kırmızı veya 

yeşilimsi kırmızı renktedir.  

 

 

 

Şekil 12. Orchis palustris: 1500-

1600 m rakımda ıslak çayırlar ve 

bataklıklarda bulunmaktadır. 

Çiçekler mor, nadiren pembe 

renktedir.  
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Şekil 13. Orchis tridentata: 1400-

1800 m rakımda çayırlık yerlerde, 

makilerde, çalılıklarda ve sarıçam 

ormanı açıklıklarında 

bulunmaktadır. Çiçekler pembe-

eflatun renktedir.  

 

 

 

Şekil 14. Ophrys bremifera: 

1350 m rakımda dere 

kenarlarında ve sulak çayırlarda 

bulunmaktadır.  
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Şekil 15. Anacamptis pyramidalis: 

1800-1900 m rakımda orman 

açıklıklarında ve kuru çayırlık 

yamaçlarda bulunmaktadır. 

Çiçekler parlak kırmızı veya 

koyudan açığa pembe renkte 

olabilir. 

 

 

 

Şekil 16. Comperia comperiana: 

1300-1400 m rakımda meşe 

ormanlarında bulunmaktadır.  

 

 

Orkide türleri bakımından zengin bir floraya sahip olan 

Akdağmadeni’nde salep, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağıdır. 



BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR | 228 

 

Salep yapımı amacıyla yumruların toplanması; yasak olmasına rağmen 

yoğun bir şekilde devam etmekte olup; toplayıcı sayısı giderek 

artmaktadır. Yumruların çiçekli dönemde toplanması yanında yeni 

yetişen toplayıcılar tarafından çiçeklerin söküldükten sonra atılması da 

türlerin neslinin devamı için risk oluşturmaktadır. Akdağmadeni 

Bölgesi’nde mevsime bağlı olarak 1 ile 4 kg/gün salep yumrusu 

doğadan sökülerek toplanmaktadır (Orhan, 2006). Ortalama bir salep 

yumrusunun 0.5 g olduğu düşünüldüğünde günde 2000 ile 8000 adet 

salep orkidesinin tahrip edildiği görülmektedir. Kültüre alınamamış bu 

bitki türlerinin böyle bilinçsiz ve aşırı toplanması; nesillerini tükenme 

tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır (Gümüş ve Ellialtıoğlu, 2010). 

Akdağmadeni saleplerinin piyasada bulunan en kaliteli salepler 

arasında yer aldığının düşünülmesi ve buna paralel olarak talebin 

giderek artması bu bitki türleri üzerinde toplamadan kaynaklanan 

baskıyı arttırmakta ve sürdürülebilirliği zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 

bu türlerin kontrollü bir şekilde toplanması sağlanmalıdır. Bu türlerin 

korunması amacıyla gen kaynakları oluşturulması, doku kültürü 

yoluyla ya da ıslah çalışmalarıyla kültüre alınmaları ve üretilmeleri ile 

ilgili daha çok araştırmaya ve yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türlerin bulunduğu alanlardan toprak örnekleri alınarak mikorizalar ve 

diğer rizosfer mikroorganizmalarının bu türler üzerindeki rolü 

araştırılmalı; türlerin ışık, sıcaklık, toprak pH’sı gibi ekolojik istekleri 

ortaya konulmalıdır. Ayrıca Akdağmadeni salep orkidelerinin 

agronomik özellikleri ile nişasta ve glikomannan oranları da 

belirlenerek salep kalitesi tam olarak ortaya konulmalıdır.  
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1. Giriş 

Bitkilerde normal büyüme ve gelişme süreçlerinde su, ışık, 

karbondioksit ve besin maddeleri ile birlikte daha birçok iç ve dış 

faktörün etkili olduğu bilinmektedir. İç faktörler, bitki büyüme ve 

gelişimini düzenleyen birçok kimyasal süreci kapsamaktadır. Nitekim 

bitkilerde büyüme ve gelişme olayları için hücreler arası kimyasal 

iletişime ihtiyaç duyulmaktadır (Algül ve ark., 2016). Bu iletişim ağını 

sağlayan en temel yapılar bitki büyüme düzenleyici maddelerdir. Bitki 

büyüme düzenleyiciler, bitkiler tarafından oluşturulabilme veya 

bitkilere dışarıdan uygulanabilme, çok düşük konsantrasyonlarda dahi 

büyüme, gelişme ve diğer fizyolojik olayları tek başına veya birlikte 

etkileyebilme, oluştukları dokularda etkin olabildikleri gibi diğer bitki 

aksamlarına da taşınarak bu aksamlarda faaliyet gösterebilme gibi 

özelliklere sahip organik veya sentetik maddeleri içermektedir. 

Bitkilerde bir veya daha fazla fizyolojik olayı düzenleyen bu maddelere 

hormon ya da fitohormon adı da verilmektedir. Ancak hormonların 

bitki büyüme düzenleyici maddeler sınıfında yer alması yanında her 

bitki büyüme düzenleyici maddenin hormon olarak adlandırılması bir 

tartışma konusudur (Gaspar ve ark., 1996; Anonim 2022a). Bunun 

yanında bazı kaynaklarda, bitki doku ve hücreleri tarafından doğal 

olarak sentezlenen içsel bileşikler hormon olarak adlandırılırken; 

dışardan uygulanan sentetik bileşikler bitki büyüme düzenleyicisi 

olarak kabul edilmektedir (Jime´nez, 2005).  

Genel olarak bitki büyüme düzenleyici maddeler, doğal ve sentetik 

olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Bitki tarafından sentezlenenler 
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doğal bitki büyüme düzenleyiciler olarak adlandırılırken, doğal bitki 

büyüme düzenleyicilerden sağlanan bilgiler esas alınarak laboratuvar 

ortamında sentezlenen sentetik bitki büyüme düzenleyicisi 

denilmektedir (Kaynak ve Ersoy, 1997). Gerek sentetik gerek doğal 

bitki büyüme düzenleyicileri; tohumların çimlenme gücünü artırmak, 

çelikle çoğaltmayı sağlamak, çiçeklenmeyi teşvik etmek veya 

geciktirmek, meyvelerde tohum oluşumunu artırmak, meyve iriliğini 

artırmak, olgunlaşmayı hızlandırmak, bitkilerde hasat sonrası muhafaza 

süresini uzatmak, hasat öncesi meyve dökümlerini engellemek, biyotik 

ve abiyotik stres koşullarına toleransı / dayanımı arttırmak, yabancı ot 

kontrolünü sağlamak, dormansiyi kırmak, makinalı hasadı 

kolaylaştırmak, doku kültürü çalışmalarında kök-sürgün ve yumru 

oluşumunu teşvik etmek gibi farklı birçok amaca yönelik olarak 

kullanılmaktadır (Budak ve ark., 1994; Kaynak ve Ersoy, 1997; 

Kumlay ve Eryiğit, 2011).  

Kullanım amaçlarından da anlaşılacağı üzere bitki büyüme 

düzenleyicileri, uyarıcı ve engelleyici özellikte olabilmektedir. 

Uyarıcılar, bitki büyüme ve gelişmesini başlatıp hızlandırma özelliğine 

sahiptir. Engelleyiciler ise bitkilerde büyüme ve gelişmeyi yavaşlatma 

ve/veya durdurma özelliğine sahiptir (Bayoğlu, 2021). Bitkilerde 

stimülatör ve inhibitör özellikleri ile vejetatif gelişmeyi kontrol eden, 

döllenme biyolojisi ve çoğaltım fizyolojisini etkileyen, strese karşı 

tepki oluşturan bitki büyüme düzenleyicisi maddeler arasında oksin, 

giberellin, sitokinin, etilen, absisik asit, strigolakton, brassinosteroid, 

jasmonik asit, salisilik asit, süksinik asit, melatonin, florigen, vernalin, 
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rizokalin, poliamin, paclobutrazol, ancymidol, uniconazole vb. daha 

birçok madde sayılmaktadır (Toungos, 2018; Sezgin ve Kahya 2018; 

Anonim, 2022b). Bitki büyüme düzenleyicisi olarak bilinen bu 

maddeler kullanılan doza göre hem stimülatör hem de inhibitör etki 

gösterebilmektedir. Örneğin; oksin grubu bir hormon olan IAA, kök 

uzamasını teşvik etmek amacıyla kullanılırken yüksek dozlarda kök 

uzamasını inhibe edebilmektedir (Khundur ve Omer, 2015).  

Yirminci yüzyılın başından günümüze kadar bitki büyüme 

düzenleyiciler, birçok bilimsel araştırmaya konu olmuş ve detaylı 

çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmalarda yeni maddeler tespit 

edilmiş, bitkilere göre uygun doz denemeleri yapılmış ve etki 

mekanizmaları araştırılmıştır. Günümüzde halen çalışmalar devam 

etmekle birlikte farklı tür ve çeşitlerde çalışmalar yapılarak 

etkinliklerinin ortaya konması ve uygun dozların tespit edilerek pratikte 

kullanılabilirliğinin sağlanması yüksek verim ve kalitede üretim 

yapılabilmesi bakımından önem arz etmektedir. Çünkü bitki büyüme 

düzenleyicilerinin kullanılan doza göre farklı etkiler oluşturması 

yanında tür ve çeşide göre de etkinliklerinin değişebileceği 

bilinmektedir (Tosun ve Koyuncu, 2007). Bitki büyüme 

düzenleyicilerinin doğru zaman ve doğru konsantrasyonlarda kullanımı 

çok hızlı bir şekilde ticari ve estetik değeri yüksek, gözle görülür bir 

gelişme ile sonuçlanabilmektedir. 

Dünyada birçok ülke tarafından üretimi ve ticareti yapılan bitkiler 

içerisinde farklı kullanım alanları ile ön plana çıkan ve her yıl yüzlerce 

farklı yeni çeşit ile piyasaya sunulan güllerde yüksek verim ve kalitede 
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üretim yaparak pazardaki mevcut konumun korunması birçok firma 

tarafından büyük önem taşımaktadır (Kılıç, 2020). Bu amaçla güllerde 

bitki büyüme düzenleyici maddelerin kullanıldığı bilinmektedir. 

Günümüze kadar bitki büyüme düzenleyici maddeler güllerde; tohum 

çimlenmesi, vejetatif çoğaltma, büyüme ve çiçeklenmenin kontrolü, 

çiçek yaşlanmasının geciktirilmesi ve kesme çiçeklerin vazo ömrünün 

uzatılması gibi amaçlara yönelik olarak başarıyla kullanılmıştır. Bu 

amaçlara yönelik olarak oksin, giberellin, sitokinin, absisik asit grubu 

hormonlar ve etilen, güllerde sıklıkla kullanılan bitki büyüme 

düzenleyicilerdir. Güllerde genellikle çeliklerin köklenmesi ve doku 

kültürü için indol asetik asit (IAA), indol butirik asit (IBA), naftalin 

asetik asit (NAA), yine doku kültürü için 2,4-diklorofenoksi asetik asit 

(2,4-D) ve benziladenin (BA); tohum çimlenmesi, çiçeklenme, vejetatif 

büyümeyi teşvik etme ve çiçek yaşlanmasının inhibisyonu için 

gibberellik asit grubu hormonlar; yan dallanmanın teşviki için 

dikegulac sodyum; büyümenin geciktirilmesi, engellenmesi, 

bodurlaşma ve çiçek oluşumu için chlormequet, paclobutrazol, 

daminozide, ethephon, malic hydrazide, morphactin ve 2,3,5-triiodo 

benzoik asit, ancimidol; hasat sonrası dayanımın uzatılması için ise 

kinetin, giberellik asit, benzil adenin, süksinik asit gibi bitki büyüme 

düzenleyici maddeler kullanılmaktadır (Bhattacharjee ve Banerji, 

2010) 

Güllerde bitki büyüme düzenleyici maddeler ile ilgi farklı çalışmalar 

yürütülmüş olmakla birlikte, güncel çalışma sonuçları ve gelişmeler 

nedeniyle daha birçok çalışmaya da ihtiyaç duyulmaktadır. Çevre 
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dostu, uygun maliyetli, çok düşük dozlarda dahi etkin olabilen ve 

güllerde daha yüksek verim ve kalite sağlayabilen yeni bitki büyüme 

düzenleyicilerinin tespit edilmesine ve pratiğe aktarılmasına yönelik 

çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar için zemin 

oluşturması bakımından daha önce yapılmış literatürün de ortaya 

konması gerekmektedir. Bu bölüm ile güllerde bitki büyüme 

düzenleyici maddelerin kullanımı ve etkileri üzerine yapılan çalışmalar 

hakkında kısaca bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

2. Güllerde Tohum Çimlenmesi Üzerine Bitki Büyüme 

Düzenleyicilerin Kullanımı 

Dormansi, güllerde tohum ile çoğaltmada başarıyı etkileyen en önemli 

faktörlerden biridir. Perikarpın su emiliminin engellenmesi (fiziksel 

dormansi) ve perikarp ile tohum kabuğunda absisik asit gibi 

inhibitörlerin bulunması (fizyolojik dormansi) tohum çimlenmesini 

önlemektedir (Jackson, 1968; Tillberg, 1983; Bo ve ark., 1995). 

Güllerde tohum çimlenmesini engelleyen ABA, kimyasal yollarla 

uzaklaştırılabilmektedir. Gobbe (1978), tohumların 2000 ppm GA3 

solüsyonunda 24 saat bekletilmesi ile tohum çimlenme oranının %73’e 

çıktığını belirlemiştir. Venkataraman ve ark. (1990), floribunda ve 

hibrit çay güllerinde 100 ppm GA3 uygulaması ile çimlenme oranının 

arttırıldığını rapor etmiştir. Bununla birlikte Prakash (2002), GA3 

uygulamasının gül tohumlarının çimlenme oranı üzerine etkili 

olmadığını ifade etmiştir. Ramesh ve ark. (1993) ise 4 mg GA3/L+2mg 

BA/L ile eklenerek hazırlanan MS ortamına ekilen 'Priyadatshini' 
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çeşidine ait tohumlarda % 81.88 çimlenme oranı ile başarılı sonuçlar 

elde edildiğini bildirmiştir.  

Güllerde GA3 ve BA kullanımı ile embriyo kurtarma sonucunda elde 

edilen embriyolarda çimlenme süresi kısaltılmıştır (Jackson, 1968). 1.0 

µm BA ve 0.05 µm NAA eklenmiş modifiye edilmiş MS ortamına 

alınan Rosa hybrida türüne ait embriyolarda çimlenme oranında artış 

gözlenmiştir (Burger ve ark., 1990). Aynı etki BA ve kinetin eklenen 

ortamlara alınan R. rogusa' dan tohumlarından elde edilen embriyolarda 

da görülmüştür. Güllerde somatik embriyogenesis çalışmalarında da 

yüksek dozda kullanılan 2,4-D ‘nin R. hybrida ve R. chinensis 

miniata'da embriyogenezi arttırdığı belirtilmiştir. Benzer şekilde BA 

uygulamaları da floribunda güllerinden 'Trumpler' ve 'Glad Tiding' 

çeşitlerinin somatik embriyolarında embriyo gelişimi açısından başarılı 

sonuçlar vermiştir (Marchant ve ark., 1996). Kim-Gyeongttee, ve ark. 

(2004), etilenin gülde somatik embriyo çimlenmesinde etkili olduğunu 

ifade etmişlerdir. 

3. Güllerde Çelik Köklendirme Üzerine Bitki Büyüme 

Düzenleyicilerin Kullanımı 

Güllerde çelikle çoğaltma, ucuz ve pratik bir yöntem olmakla birlikte 

çeliklerin köklenmesinde birtakım sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Bu 

nedenle güllerde çelikle çoğaltma da bitki büyüme düzenleyicilerinin 

kullanılması zorunluluk arz etmektedir. R. multiflora, R. bourboniana, 

R. moschata ve R. indica gibi gül türlerinin köklenmesinde IAA ve 

IBA'nın faydalı etkileri bildirilmiştir (Bhujbal ve Kale, 1973; Das ve 

ark., 1978). R. damascena çeliklerine uygulanan, 3000 mg/L dozda 
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NAA ve IBA’nın % 97 oranında kök oluşturduğu belirtilmiştir (Hajian 

ve Khosh-Khui, 2000). 75 ppm IBA veya 75 ppm NAA uygulaması, R. 

multiflora çeliklerinde kök sayısını arttırmıştır (Sutapradja, 1988). Aynı 

şekilde 1000 ppm dozunda IBA uygulamalarının R. centifolia ve R. 

damascena'nın çeliklerinde kök sayısını arttırdığı ifade edilmiştir 

(Akhtar, 2002). 2000 ppm IBA uygulanan 'Queen E1izabeth' gül 

çeliklerinde başarılı sonuçlar elde edilmiş olmakla birlikte, aynı IBA 

dozunda 'Happiness' and 'Super Star' çeşitlerinde aynı etki 

görülememiştir (Mukhopadhyay, 1990). 'Parairie Joy' çeşidinde ise 

3000 ppm ile 7000 ppm IBA uygulaması köklenme için başarılı 

sonuçlar vermiştir (Collicutt, 1972). 'Royalty' gül çelikleri için 1000 

mg/L IBA uygulamasının başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir (Sun 

ve Bassuk, 1993). 'Red Success' çeşidinde en başarılı sonuç 1000 ppm 

IBA uygulamasından elde edilmiştir (Fouda ve Schmidt, 1994). 'Red 

Velvet' çeşidi çeliklerinin köklenmesi için IAA, IBA ve NAA’nın 

1000mg/L dozuna kadar uygulanması ile köklenme oranlarında başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir (Choi ve ark., 2000). Minyatür güllerde yapılan 

bir çalışmada, oksin grubu hormonların kök ve sürgün gelişimini 

önemli ölçüde etkilediği belirtilmiştir (Bredmose ve ark., 2004). 

4. Güllerde Bodurluk ve Kompaktlık Üzerine Bitki Büyüme 

Düzenleyicilerin Kullanımı 

Bodur, kompakt ve bitki başına çiçek sayısının fazla olduğu güller 

piyasada saksı bitkisi olarak daha fazla talep görmektedir. Bunlar ayrıca 

bahçe gülü ve peyzaj gülleri olarak da kullanılmaktadır. Hibrit çay, 

floribunda ve grandiflora gülleri gibi bitkilerde bazı bitki büyüme 
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düzenleyicileri kullanılarak bodur bitkiler elde edilmektedir. 7 farklı 

hibrit gül çeşidinde budamadan hemen sonra 4000 ppm dozunda iki kez 

B-Nine (ilki sürgünler 4-6 cm uzunluğundayken, ikinci kez ise ilk 

uygulamadan 90 gün sonrasında) yapraktan uygulaması ile sürgün 

boyunun önemli derecede kısaltıldığı belirtilmiştir (Bhattacharjee ve 

Bose, 1979). R. multiflora türünde yapraktan uygulanan 5000 ppm 

Atrinal, 1000 ppm Maleic hydrazide ve 500 ppm Ethrel’in sürgün 

boyunu kısaltmada başarılı sonuçlar verdiği ifade edilmiştir (Grzesik ve 

Rudnicki, 1985). 'Sonia' ve 'Mercedes' gül çeşitlerine yapraktan 

uygulanan 2500 ppm Atrinal uygulaması ile sürgün boyunun 

kısaltıldığı ve çiçek çapının azaltıldığı bildirilmiştir (Grzesik ve 

Rudnicki, 1989). 'Eyfiel Tower' güllerine yapraktan uygulanan 2500 

ppm ve 5000 ppm konsantrasyonlarında Etherel'in bitki boyunu 

azaltırken, çiçek ömrünü kısalttığı rapor edilmiştir (Bhattacharjee, 

1993a). 'Raktagandha' çeşidinde 1000 ppm de Chloromequat 

uygulamasının bitki boyunu kısalttığı belirlenmiştir (Bhattacharjee ve 

Singh, 1995). Gül çeşitlerinde 20 mg Paclobutrazol uygulamasının 

sürgünlerin boyunu kısalttığı belirtilmiştir. (Singh ve Bist, 2003). 500 

ppm TIBA ve 1000 ppm de Chlorphosphonium uygulanan güllerin 

sürgün uzunlukları ile boğum aralarının kısaldığı bildirilmiştir (Nanjan 

ve Muthuswamy, 1975). Suradinata ve Hamdani (2015) tarafından 

saksılı minyatür gül genotiplerine farklı dozlarda paclobutrazol ve 1-

methylcyclopropene (1-MCP) uygulanmış ve 500 ppm 

konsantrasyonunda 4 kez uygulanan paclobutrazol + 0.5 ml/L 1-MCP 

uygulamalarının 40-45 cm boya sahip bitkilerin uzunluklarını 15.43- 

26.67 cm’e kadar kısalttığı bildirilmiştir. Farklı dozlarda daminozide 
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(0, 2000, 4000, 6000, 8000 mg/L) ve paclobutrazol (0, 40, 60, 80 

mg/L)’ün 'Yellow Terrazza' ve 'Red White Terrazza' ticari minyatür gül 

çeşitlerinde uygulandığı bir çalışmada daminozide uygulamaların bitki 

boylarını %19.7, paclobutrazol uygulamalarının ise bitki boylarını 

%3.7 oranında kısalttığı rapor edilmiştir (Carvalho-Zanão ve ark., 

2017).  

5. Güllerde Büyüme ve Gelişim Üzerine Bitki Büyüme 

Düzenleyicilerin Kullanımı 

Bazı bitki büyüme düzenleyicileri gülde yan dallanmayı desteklemek, 

sürgün uzunluğunu arttırmak, dip sürgünlerini uyarmak ve çiçek sapı 

uzunluğunu arttırmak için kullanılmaktadır. 'Super Star' gül çeşidine 

yapraktan uygulanan 100 ppm ve 200 ppm BA ve GA3 hormonlarının 

sürgün sayısını ve çiçek çapını arttırdığı saptanmıştır (Bhattacharjee ve 

Renu Ranjan, 1995). 'Raktagandha' gül çeşidine 500 ppm dozunda GA3 

uygulaması ile sürgün boyunun önemli ölçüde arttırıldığı bildirilmiştir 

(Battacharjee, 1993). Nagarajaiah ve Reddy (1986); 200 ppm GA3 

uygulamasının güllerde sürgün uzunluğunu ve boğum arasını 

arttırdığını bildirmişlerdir. Sharma ve Farooqui (1990) tarafından 4 

yaşlı R. damascena bitkilerine %0.06 CEPA (Ethephon) uygulamasıyla 

bitki başına fazla sayıda sürgün elde edildiği rapor edilmiştir. 'Eiffel 

Tower' çeşidine 2500 ppm dozunda Ethrel uygulamasının sürgün 

uzunluğunu arttırdığı, 5000 ppm Ethrel uygulamasının ise bazal sürgün 

çapını arttırdığı belirtilmiştir (Bhattacharjee ve ark., 1994). 
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1000 ppm Daminozid ve 1000 ppm Chlormequat’ın ‘Rakthgandha’ gül 

çeşidine yapraktan iki kez uygulanması (budamadan üç hafta sonra ve 

ilk spreyden iki ay sonra) sonucunda her iki bitki büyüme 

düzenleyicisinin de sekonder sürgün sayısını arttırdığı belirlenmiştir 

(Bhattacharjee ve Singh, 1995). Jayroe ve Newman (1995) tarafından 5 

farklı saksılı gül çeşidinde BA ve dikegulac sodyum tuzu (DS) 

uygulamalarının çeşitlere göre değişmekle birlikte bazal sürgün sayısı 

ve tomurcuk oluşumunu arttırdığı belirlenmiştir. 

Dieleman ve ark. (1988), hibrit çay güllerinden olan "Madelon" çeşidi 

üzerinde yaptıkları çalışmada, uygulanan sitokininin anaç 

performansını arttırdığını saptamışlardır. Sun ve ark. (1988) tarafından 

bitki büyüme düzenleyicilerinden IAA, IBA, NAA ve BA’nin gül 

tomurcuklarının filizlenmesi ve çiçeklenmesi üzerine etkilerinin 

araştırıldığı bir çalışmada BA’nın diğer uygulamalara göre ilk 

tomurcuk oluşumunda oldukça iyi sonuçlar verdiği, oksin grubu 

hormonların ise ikinci tomurcuk oluşumunu teşvik ederek aksiller 

tomurcuğun apikal baskısını etkilediğini saptamışlardır. Arun ve ark., 

(2000) tarafından 'First Red' çeşidinde 300 ppm GA3 uygulamasının 

bitki boyu, sürgün uzunluğu ve çiçek sapı uzunluğunu arttırıcı etki 

gösterdiği bildirilmiştir. Singh, (2002) tarafından yapılan 20 mg 

dozunda paclobutrazol uygulamalarının 'Black Nigret' gül çeşidinde 

sürgün sayısını arttırdığı, 125 ppm dozunda uygulanan NAA’nın ise 

'Super Star' gül çeşidinde sürgün uzunluğu, sürgün sayısı ve yaprak 

sayısını arttırdığı belirlenmiştir. 
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6. Güllerde Çiçeklenme Üzerine Bitki Büyüme Düzenleyicilerin 

Kullanımı  

Güllerde bitki büyüme düzenleyici maddelerin çiçeklenmeyi etkilediği 

bilinmektedir. Güllerde çiçeklenmenin kontrolü hem estetik açıdan hem 

de ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır. Bitki büyüme 

düzenleyicilerinin kullanımı ile çiçek üretiminde arz talep ilişkisi 

dikkate alınarak üretim yapılabilmektedir. Özellikle özel günlerde bu 

kimyasalların yardımı ile yılın uygun döneminde bitkilerin 

çiçeklenmesi sağlanabilmektedir. Aynı zamanda çiçek kalitesinin 

arttırılması amacıyla da bitki büyüme düzenleyicilerin kullanımı 

mümkün olabilmektedir.  

Güllerde tekrarlamalı çiçeklenme mekanizmasında giberellin 

hormonunun oldukça önemli bir rol oynadığı bildirilmektedir (Zlesak 

2007). Giberellinin tekrarlamalı çiçeklenme özelliği gösteren güllerde, 

yılda bir kez çiçek açan güllere göre oldukça düşük seviyelerde olduğu 

hipotezi ortaya atılmıştır (Mitchell II 2009). Giberellin hormonu, ilk 

çiçeklenme tarihinin belirlenmesinde de rol almakta olup, bu hormonun 

sinyalizasyonunda yer alan genler çiçeklenme tarihinde etkili 

olmaktadır (Kawamura ve ark., 2011). 

'Super Star' gül çeşidinde 200 ppm GA3 uygulamasının çiçek çapını ve 

çiçek verimini arttırdığı belirlenmiştir (Bhattacharjee ve Renu Ranjan, 

1995). 'Raktagandha' gül çeşidinde 500 ppm GA3 uygulamasının çiçek 

çapı, taç yaprak sayısı ve çiçek sayısını arttırdığı bildirilmiştir 

(Bhattacharjee, 1993). R. damascena türünde 10 mg/L kinetin 

uygulamasının bitki başına çiçek sayısını arttırdığı belirlenmiştir 
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(Farooqui ve ark., 1994). 'First Red' çeşidinde 200 ppm dozunda GA3 

uygulaması ile çiçek sayısının arttırıldığı, 1000 ppm dozunda BA 

uygulaması ile de çiçek veriminin arttırıldığı saptanmıştır (Arun ve ark., 

2000). 'Edward Rose' çeşidinde 200 ppm GA3 uygulamasının çiçek 

verimini arttırdığı belirlenirken (Nanjan ve Muthuswamy, 1975), aynı 

doz GA3 uygulamasının çiçeklenmeyi arttırıcı etken olduğu 

bildirilmiştir (Maharana ve Pani, 1982). 

7. Güllerde Doku Kültürü Çalışmaları Üzerine Bitki Büyüme 

Düzenleyicilerin Kullanımı  

Güllerde kök oluşumu için oksin hormonu gereksinimi genellikle 

çeşitlere özeldir. Güllerde kök indüksiyonu için oksin grubu farklı 

hormonlar kullanılmaktadır. Kültür ortamında genellikle IAA, NAA ve 

IBA kullanılmaktadır. Sahoo ve Debata (1977), 'The Fairy' minyatür 

gül çeşidinde boğum arası ve koltuk altı tomurcukları eksplantlarında 

çoğalma hızının 0.25 mg/L BA ve GA3 bulunan ortamda en yüksek 

olduğu; ortama 0,25 mg/L BA, IAA ve GA3, 0,25 mg NAA ve 0,1 mg 

2,4-D/L'ye dahil edildiğinde üçüncü nesil sürgünlerde çiçek 

tomurcukları oluşumu gözlendiği belirtmişlerdir. 'Improved Blaze' gül 

çeşidine ait sürgün uçları ve lateral tomurcukların kullanıldığı bir 

çalışmada, içerisine 30mg/L BAP ve 0.3mg/L IAA eklenen MS 

ortamında 3 kat daha fazla çoğaltım elde edildiği ifade edilmiş ve 

çoğaltılan bu eksplantların 0.3mg/L BA içeren bir ortama transfer 

edildikten sonra yaklaşık %50'sinde köklenmenin olduğu ifade 

edilmiştir (Hasegawa, 1979). 'Andhra Red Rose' (R. centfolia Linn)’dan 

elde edilen sürgünlerde kök oluşumunun incelendiği bir in vitro 
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çalışmada 0.5 mg IAA/L ve 0.1 mg NAA/L içeren MS ortamlarında 

erken köklenme ile beraber kök uzunluğunun en yüksek değerlere 

ulaştığı bildirilmiştir (Ganga ve ark., 2002). 'Contempo' ve "'MrinaIini' 

çeşitlerinin sürgün ucu kültürü ile çoğaltılması üzerine yürütülen bir in 

vitro çalışmada içerisinde farklı dozlarda BAP ile 0.2 mg/L IAA 

bulunan MS besin ortamları kullanılmıştır. Elde edilen en fazla sürgün 

oranının ve eksplant başına sürgün sayısının BAP konsantrasyonlarına 

göre değiştiği ve 2 mg/L BA’nın kullanılması ile optimum sonuçların 

elde edildiği rapor edilmiştir. En yüksek kök oluşum oranının 

'Contempo' çeşidinde belirlendiği saptanmıştır (Chakraborty ve Datta, 

2006).  

Güllerde çok sayıda araştırmacı mikro çoğaltım yöntemi kullanarak kök 

oluşumu için IAA kullanmıştır (Collet, 1985; Mederos ve Enriquez, 

1987; Sauer ve ark., 1985). 0.003 ile 2 mg/l konsantrasyonları arasında 

NA eklenen kültür ortamları köklerin uyarılması için iyi sonuçlar 

vermiştir (Khosh-Khui ve Shink, 1982; Avramis ve ark., 1982). 

Sitokinin grubu hormonların kültür ortamlarında kök oluşumunu 

arttırdığı bildirilmiştir (Bressan ve ark., 1982; Podwyszynska ve 

Hempel, 1988). Kim ve ark. (2004), melez güllerin somatik dokusunun 

IBA ve BA içeren MS ortamında çimlendiğini bildirmiştir. BAP ve 

IBA'nın 'Amanda Rose' çeşidinde tek boğumlu çeliklerdeki gözlerin 

sürmesi ve bu çeliklerde kök oluşumunu teşvik etmesi üzerine etkili 

olduğu tespit edilmiştir (DeVries ve Dubois, 1988). 3 µm BA içeren 

katı ortamda bulunan eksplantlarda tomurcuk oluşumu bakımından en 

yüksek değerlere ulaşılmıştır. Wilson ve Nayar (1995), 0.1 mg IAA, + 
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1.0 mg NAA + 500 mg/L aktif kömür bulunan besin ortamında 'Folk 

Lore' gül çeşidinin başarılı bir şekilde kök oluşturduğunu ifade etmiştir.  
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1. Giriş 

Bahçe bitkileri ve diğer tüm bitkilerde yapılan ıslah çalışmalarının 

amacı bitkiye ait olan, bitkinin ekonomik değerini arttıracak 

karakterleri geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda seleksiyon ıslahı, 

melezleme ıslahı gibi birçok ıslah yöntemi geçmişten günümüze meyve 

ağaçlarında uygulanarak üstün özellikli çeşitler elde edilmektedir. 

Meyve ağaçlarında, özellikle ceviz gibi geç meyveye yatan türlerde 

seçilen ıslah programı, zamansal ve ekonomik açıdan önemlidir. Ayrıca 

yapılacak çalışma sonucunda istenilen karakterlere sahip tipleri elde 

etme garantisi bulunmamaktadır. Uzun yıllar vegetatif çoğaltma 

yöntemleri kullanılmadığı için tohumdan yetişen ceviz popülasyonu ile 

Türkiye milyonlarca ceviz genotipine sahiptir (Şen, 2011). Bu durum, 

yakın zamana kadar ceviz anavatanı olan Türkiye’de üstün özellikli 

standart ceviz çeşitleri olmadığından ceviz yetiştiriciliği için olumsuz 

bir tablo oluşturmaktaydı. (Sütyemez, 2016).  Son yıllarda ülkemizde 

ceviz yetiştiriciliği ve ceviz ıslah programlarının artması ile var olan bu 

ceviz genotip zenginliği önem kazanmıştır. Hazır yetişmiş ceviz tipleri 

ile yapılan seleksiyon çalışmaları sayesinde üstün özellikli standart 

ceviz çeşitleri elde edilmektedir ve ayrıca bu genotip zenginliği ile 

yapılan seleksiyon çalışmaları, melezleme ve diğer ıslah programlarına 

zengin bir materyal sağlamaktadır. Bu sayede çeşitli bölgelere uyum 

sağlamış üstün özellikli var olan tiplerin seleksiyonu, Türkiye 

ekonomisi ve ıslah programlarında zamansal açısından değerli bir 

kaynak olmaktadır (Doğan ve ark., 2005). 
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Ceviz ıslah çalışmalarında öncelikli konular meyve kalitesi, iklimsel 

adaptasyon, erken meyve verme, yüksek verimlilik ve hastalık 

toleransıdır. Dünya da yürütülen ceviz ıslah çalışmalarında örneğin 

ABD (McGranahan ve Forde, 1985), Fransa, Macaristan (Szentivanyi, 

1990), İtalya, İspanya'da ki çalışmalarda hedefler doğrultusunda ıslah 

programları tamamlanmış veya devam etmektedir. Bu ıslah 

programlarından seleksiyon ile Fraquette, Hartley, Serr, Sorrento, 

Parisiense, Corne, Sornetto, Sibisel ve Payne gibi birçok standart ceviz 

çeşitleri elde edilmiştir. (Serr, 1964; Şen, 1980; Çelebioğlu, 1985; 

Tulecke ve McGranahan, 1994; Akça, 2001). Türkiye’de ki ilk bilinen 

ceviz ıslah programı 1970’li yıllarda Marmara Bölgesinde yürütülmeye 

başlanmıştır (Ölez, 1970) ve son yıllarda daha çok değer kazanmaya 

başlamıştır. Türkiye'de seleksiyon çalışmaları ile Şen 1, Şen 2, Tokat 1, 

Gültekin 1, Yalova-3, Maraş 18, Sütyemez 1 gibi ceviz çeşitleri elde 

edilmiştir (Ölez, 1971; Çelebioğlu, 1978; Şen, 1980; Sütyemez ve 

Kaşka, 2002). Ceviz çeşitlerinin seçimi için yapılan çalışmalarda 

üzerinde durulan hususlar, ıslah programının amacına ve 

araştırmacılara göre farklılık göstermektedir. Yapılan bu çalışmalarda 

daha çok meyve kalitesi ve meyve iriliği önemli bir kriter olarak öne 

çıkmaktadır. Türkiye farklı bölgelerinde zengin ceviz genotiplerine 

sahiptir. Bingöl halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir 

yeri olan ceviz, bu bölgede yetiştirilmektedir. Bingöl ili ıslah 

programları için materyal sağlayacak tohumdan yetişmiş zengin bir 

ceviz bahçesi gibidir. Bu anlamda bu bölgede yapılacak seleksiyon 

çalışmaları ile yeni çeşitler için ıslah materyali sağlamak ve var olan 

genotipleri belirlemek amaçlanmaktadır.  
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2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal 

Bingöl iline bağlı Aşağıköy ve Alıncık köylerinde yapılan bu çalışmada 

tohumdan yetişen ceviz ağaçları belirlenerek meyve örneği alınmıştır. 

Araştırma yapılan bölge deniz seviyesinden yaklaşık 1280-1480 m 

yükseklikte olup yüksek ve dağlık bir alandır. Alıncık köyüne ait 

koordinatlar 38° 52' 30.57" K ile 40° 26' 8.52" D ve Aşağıköy köyüne 

ait koordinatlar 38° 51' 24.08" K ile 40° 22' 37.87" D dır (Şekil 1).   

 

Şekil 1. Araştırmanın Yürütüldüğü Köylere Ait Uydu Görüntüsü 

2.2. Metot 

Arazi çalışması ile Temmuz-Ağustos aylarında belirlenen bölgelerde 

21 ceviz ağacı tespit edilerek etiketlenmiştir ve hasat zamanında seçilen 

ağaçlardan meyve örnekleri rastgele toplanmıştır. Alınan bu meyve 

örnekleri yeşil kabuklarından ayırılarak 8-12 gün süreyle gölgede 

kurutulmuştur. Ceviz örneklerinin meyve kalitesini belirleyebilmek 

için kabuklu meyve özellikleri ile iç meyve özellikleri UPOV 2017 

kriterlerinden yararlanılarak incelenmiştir. 
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Kabuklu Meyve Özellikleri 

Kabuk rengi 

Ceviz genotiplerinin kabuk rengi Şekil 2 ye göre kendi içerisinde açık, 

orta ve koyu olarak belirlenmiştir. 

  

 
Şekil 2. Tiplere Ait Kabuk Rengi Skalası 

Kabuk yüzey pürüzlülüğü 

Ceviz genotiplerinin kabuk yüzey pürüzlülüğü Şekil 3’e göre kendi 

içerisinde düz, orta ve pürüzlü olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 3. Genotiplere Ait Kabuk Yüzey Pürüzlülüğü Skalası 

Kabuklu meyve ağırlığı (g) 

Ceviz genotiplerine ait kabuklu meyve ağırlığı, meyvelerin 0,01 g’a 

duyarlı hassas terazide ayrı ayrı tartılarak ağırlık ortalamalarının 

hesaplanması ile tespit edilmiştir. 

 



265 | BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

 

Meyve uç çıkıntı durumu 

Ceviz genotiplerine ait meyvelerde meyve uç çıkıntı durumu Şekil 

4’deki UPOV kriterlerine göre düz (1), orta (2) ve sivri (3) olmak üzere 

3 guruba ayrılmıştır. 

 

Şekil 4. Meyve Uç Çıkıntı Durumu 

Meyve uç kısmının şekli 

Ceviz genotiplerine ait meyve uç kısmının şekli Şekil 5’deki UPOV 

kriterlerine göre sivri (1) yuvarlak (2), küt (3) ve çentikli (4) olmak 

üzere 4 guruba ayrılmıştır. 

 

Şekil 5. Meyve Uç Kısmının Şekli 

Meyve alt kısmının şekli 

Ceviz genotiplerine ait meyve alt şekli Şekil 6 de ki UPOV kriterlerine 

göre kama (1), yuvarlak (2), küt (3) ve çentikli (4) olmak üzere 4 guruba 

ayrılmıştır. 
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Şekil 6. Meyve Alt Kısmının Şekli 

Meyve ön kesit şekli 

Ceviz genotiplerine ait meyve ön kesit şekli (sutur) Şekil 7 de ki UPOV 

kriterlerine göre geniş oval (1), üçgen (2), oval (3), yuvarlak (4), ve 

geniş elips (5) olmak üzere 5 guruba ayrılmıştır. 

 

Şekil 7. Meyve Ön Kesit Şekli 

Meyve yan kesit şekli 

Ceviz genotiplerine ait meyve yan kesit şekli Şekil 8 de ki UPOV 

kriterlerine göre geniş oval (1), oval (2), üçgen (3), elips (4), yuvarlak 

(5), geniş elips (6), ve dikdörtgen (7) olmak üzere 7 guruba ayrılmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 8. Meyve Yan Kesit Şekli 
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Kabuk kalınlığı 

Ceviz genotiplerine ait meyvelerin kabuk kalınlıkları meyve 

kabuğunun sutur dışındaki kısmından 0,01 mm’ye duyarlı kumpasla 

ölçülerek ortalamalarının alınması ile tespit edilmiştir. 

0,90 mm ˃ ‘Çok ince’ 0,90-1,20 mm = ‘İnce’ 

1,21-1,50 mm = ‘Orta’ 

1,50 ˂ ‘Kalın’ olarak ifade edilmiştir (Şen, 1980). 

Kabuk kırılma değeri 

Seçilen ceviz genotiplerine ait meyvelerin kabuk kırılma değeri 

laboratuvar ortamında bir tekstür analiz cihazı (TA-XT Plus Texture 

Analyzer/ Stable Micro System Ltd., Surrey, UK) yardımı ile 

belirlenmiştir ve sonuçlar ortalama N olarak hesaplanmıştır. 

Meyve boyutları 

Ceviz genotiplerine ait her meyvenin eni(1), boyu (2) ve yüksekliği (3) 

0,01 mm’ye hassas kumpas ile ölçülerek ortalamalarının alınması ile 

saptanmıştır (Şekil 9). 

 
 

 
1 2 3 

 Şekil 9. Kabuklu Meyve Boyutları 
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Meyve şekli 

Ceviz genotiplerine ait meyve şekil indeksi ve meyve çapı aşağıdaki 

formüllerden yararlanılarak tespit edilmiştir (Özcan, 2017). 

Meyve çapı: (Meyve yüksekliği (mm) + Meyve eni (mm)) / 2 

Meyve şekil indeksi: (meyve boyu (mm)/Meyve çapı (mm) 

Meyve şekil indeksi ≥ 1,25 ise Oval 

Meyve şekil indeksi ˂ 1,25 ise Yuvarlak olarak değerlendirilmiştir 

(Şen, 1980). 

Meyve iriliği 

Ceviz genotiplerine ait meyvelerin iriliği elde edilen verilere göre 

meyve iriliği ve iç oranın (randıman) karşılaştırılması Özcan (2017)’e 

göre yapılmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Meyvelerin Şekil ve Randıman Değerlendirmesi 

Meyve iriliği Randıman (%) 

Çok küçük ˂ 8,5 g Çok düşük ˂ 40 

Küçük 8,5 - 10,5 g Düşük 40 - 44 

Orta 10,5 - 12,5 g Orta 45 - 49 

Büyük 12,5 - 14,5 g Yüksek 50 - 55 

Çok büyük            ˃ 14,5 g Çok yüksek > 55 
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İç meyve özellikleri 

İç meyve rengi 

Ceviz genotiplerine ait meyvelerin iç rengi, Şekil 10’deki gibi kendi 

içerisinde açık, orta ve koyu olarak sınıflandırılmıştır. 

   

Şekil 10. Genoiplere ait iç Meyve Rengi Skalası 

İç damarlanma durumu 

Ceviz genotiplerine ait meyvelerin damarlanma durumu kendi 

içerisinde, iç meyve üzerindeki damar yoğunluğuna bakılarak düz, az 

damarlı ve çok damarlı olarak sınıflandırılmıştır (Özcan, 2017) (Şekil 

11).  

  

 

Şekil 11. Tiplere Ait İç Damarlanma Durumu Skalası 

İç meyve ağırlığı (g) 

Ceviz genotiplerine ait meyvelerin iç ağırlığı kırılıp içleri çıkartıldıktan 

sonra 0,01 g’a duyarlı hassas terazide tartılıp ortalamaları hesaplanarak 

tespit edilmiştir. 
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Randıman (%) 

Kabuklu ve iç ağırlıkları belirlenen ceviz genotiplerine ait meyvelerde 

randıman aşağıdaki formülden yararlanılarak yüzde olarak 

hesaplanmıştır (Şen, 1980). 

Randıman (%) = (İç meyve ağırlığı (g) / Kabuklu meyve ağırlığı (kg)) 

x 100 

Meyve içinin kabuğa bağlanma durumu 

Ceviz genotiplerine ait meyveler kırıldıktan sonra içlerinin meyve 

kabuğundan ayrılma durumuna göre kendi içerisinde kolay, orta ve zor 

olarak değerlendirilmiştir. 

Sağlam iç meyve oranı 

Ceviz genotiplerine ait meyvelerin kırıldıktan sonra sağlam çıkan 

meyve içinin belirlenip yüzde (%) olarak ifade edilmiştir (Şen, 1980). 

İç dolgunluk 

Meyve suturuna dik olarak kesilen ceviz meyvesi fotoğraflarının 

photoshop programı yardımı ile iç meyve çevresi ve dış kabuk çevresi 

belirlenip iç dolgunluğu aşağıdaki formüle göre % olarak 

hesaplanmıştır (Bulduk, 2017). 

İç dolgunluk (%) = (İç meyve çevresi / Dış kabuk çevresi) x 100 
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İç sertlik 

Seçilen ceviz genotiplerine ait meyvelerin iç sertli değeri laboratuvar 

ortamında tekstür analiz cihazı (TA-XT Plus Texture Analyzer/ Stable 

Micro System Ltd., Surrey, UK) yardımı ile tespit edilmiştir ve sonuçlar 

ortalama N olarak hesaplanmıştır. 

Sonuçlar ve Tartışma 

Kabuk rengi 

Seçilen ceviz genotiplerinin kendi içerisindeki kabuk rengi 21 tipin 

2’sinde açık, 18’inde orta ve 1’inde koyu olarak tespit edilmiştir (Tablo 

2). Orta Toroslarda yapılan bir çalışmada seçilen tiplerin kabuk rengi  

%40’ının açık sarı, %33,30’unun esmer ve %26,70’inin koyu renkte 

olduğu görülmüştür (Kumral, 1998). 

Kabuk yüzey pürüzlülüğü 

Seçilen ceviz genotiplerinin kendi içerisindeki kabuk yüzey 

pürüzlülüğü 21 tipin 6’sında düz, 6’sında orta ve 9’unda pürüzlü olarak 

tespit edilmiştir (Tablo 2). Kahramanmaraş ilinde yapılan bir 

seleksiyon çalışmasında seçilen tiplerin kabuk pürüzlülüğünün 

%6,51’inin düz, %85,21’inin orta pürüzlü ve %8,21’inin pürüzlü 

olduğu bildirilmiştir (Sütyemez, 1998). 
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Kabuklu meyve ağırlığı (g) 

Seçilen 21 ceviz genotipinin ortalama meyve kabuk ağırlığı 9,66 g 

olarak hesaplanmıştır. İncelenen genotiplerin kabuklu meyve ağırlıkları 

6,18 g ile 12,14 g arasında değiştiği saptanmıştır. (Tablo 2). Şen (1980), 

tarafından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde 

yapılan bir çalışmada seçilen 26 tipin meyve kabuk ağırlığının 8,90-

15,68 g arasında olduğu, ortalama meyve kabuk ağırlığının 11,29 g 

olduğu bulunmuştur. Yapılan diğer bir çalışmada seçilen Sütyemez- 1 

çeşidinin kabuklu meyve ağırlığı 25,03 g olarak tespit edilmiştir 

(Sütyemez ve Kaşka, 2002). 

Meyve uç çıkıntı durumu 

Seçilen ceviz genotiplere ait yapılan incelemeler neticesinde meyve uç 

çıkıntı durumu 21 genotipin 10’unda düz, orta ve 5’inde sivri olarak 

bulunmuştur (Tablo 2). 

Meyve uç kısmının şekli 

Seçilen ceviz genotiplerine ait meyve uç kısmının şekli 21 genotipin 

8’inde küt, 8’inde yuvarlak, 1’inde çentikli ve 4’ünde sivri olarak 

bulunmuştur (Tablo 2). 

Meyve alt kısmının şekli 

Seçilen ceviz genotiplerine ait meyve alt kısmının şekli 21 genotipin 

7’sinde küt, 11’inde  yuvarlak, 2’sinde çentikli ve 1’inde kama olarak 

bulunmuştur (Tablo 2). 
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Meyve ön kesit şekli 

Ceviz genotiplerine ait meyve ön kesit şekli 21 tipin 8’inde yassı, 5’inde 

yuvarlak, 6’sında oval, 1’inde geniş oval ve 1’inde geniş elips olarak 

bulunmuştur (Tablo 2). 

Meyve yan kesit şekli 

Seçilen ceviz genotiplerine ait meyve yan kesit şekli 21 tipin 1’inde 

dikdörtgen, 6’sında geniş oval, 3’ünde oval, 2’sinde geniş elips, 2’sinde 

üçgen, 6’sında yuvarlak ve 1’i elips olarak bulunmuştur (Tablo 2). 

Kabuk kalınlığı 

Seçilen ceviz genotiplerine ait ortalama kabuk kalınlığı 1,68 mm olarak 

bulunmuştur. İncelenen genotiplerin ortalama kabuk kalınlığı 1,25 mm 

ile 1,98 mm arasında değiştiği tespit edilir iken kabuk kalınlığı 21 

genotipin 5’inde orta, 16’sında kalın olarak bulunmuştur. Bu özellik 

bakımından en ince kabuk kalınlığına sahip ceviz genotipi 1,25 mm ve 

en yüksek kabuk kalınlığına sahip genotip 1,98 mm tespit edilmiştir 

(Tablo 2). Akça (1993), tarafından Güründe yapılan bir seleksiyon 

çalışmasında seçilen 41 genotipin ortalama kabuk kalınlığı 1,20 mm 

olarak hesaplanmış, kabuk kalınlıklarının 0,59 mm ile 1,45 mm 

aralığında değiştiğini tespit edilmiştir. 

Kabuk kırılma değeri 

Tekstür analiz cihazı ile yapılan ölçümler sonucunda seçilen ceviz 

genotiplerine ait ortalama kabuk kırılma değeri 310,83 N olarak tespit 
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edilirken, bu genotiplere ait kabuk kırılma değeri 98,50 N ile 468,46 N 

arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. En düşük kabuk kırılma 

değerine sahip tip 98,50 N ve en yüksek kabuk kırılma değerine sahip 

tip 468,46 N değerinde tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Meyve boyutları 

İncelenen ceviz genotiplerinin ortalama meyve eni 26,37-33,99 mm 

arasında değişim gösterirken, en düşük değere sahip genotip 26,37 mm 

ve en yüksek değere sahip tip 33,99 mm olduğu tespit edilmiştir. 

Genotiplere ait ortalama meyve eni 30,30 mm olarak tespit edilmiştir 

(Tablo 3). 

İncelenen ceviz genotiplerinin ortalama meyve boyu 24,56-42,31 mm 

arasında değişim gösterirken, en düşük değere sahip genotip 24,56 mm 

ve en yüksek değere sahip genotip 42,31 mm olduğu tespit edilmştir. 

Genotiplere ait ortalama meyve boyu 33,47 mm olarak tespit edilmiştir 

(Tablo 3). 

İncelenen tiplerin ortalama meyve yüksekliği 25,23-32,80 mm arasında 

değişim gösterirken, en düşük değere sahip tip 25,23 ve en yüksek 

değere sahip tip 32,80 mm olduğu tespit edilmiştir. Tiplere ait ortalama 

meyve yüksekliği 29,48 mm olarak tespit edilmiştir (Tablo 4.3). 

Yapılan bir seleksiyon çalışmasında ortalama meyve eni 26,31 mm ile 

35,77 mm, meyve boyu 30,04 mm ile 42,57 mm ve meyve yüksekliği 

19,69 mm ile 37,90 mm arasında tespit edilmiştir (Osmanoğlu, 1998). 
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Meyve şekli 

Seçilen genotiplere ait ortalama meyve şekil indeksi 1,12 mm olurken, 

genotiplere ait değerler 0,95 mm ile 1,40 mm arasında değişim 

gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 4). Meyve şekilleri 4 tipte oval ve 17 

tipte yuvarlak olarak tespit edilmiştir (Tablo 3). Yapılan bir seleksiyon 

çalışmasında ortalama şekil indeksi 1,21 mm olurken, genotiplere ait 

değerler 1,00 mm ile 1,41 mm arasında değişim gösterdiği tespit 

edilmiştir (Kumral, 1998). 

Meyve iriliği 

Seçilen genotiplere ait meyve iriliği 21 tipin 4’ünde çok küçük, 10’unda 

küçük ve 7’sinde orta olarak tespit edilmiştir (Tablo 4).  

İç meyve rengi 

Seçilen genotiplere ait iç meyve rengi 21 tipin 11’inde açık, 9’unda orta 

ve 1’inde koyu renkte olduğu tespit edilmiştir (Tablo 5). Genotiplere ait 

iç meyve rengi Şekil 10’te gösterilmiştir. Orta Toroslarda yapılan bir 

çalışmada seçilen genotiplerin iç meyve renginin %13,30’unun açık 

sarı, %40’ının sarı ve %46,70’inin koyu renkte olduğu tespit edilmiştir 

(Kumral, 1998). 

İç damarlanma durumu 

Seçilen genotiplerin kendi içerisindeki iç damarlanma durumu 21 

genotipin 13’ünde  az damarlı ve 8’inde çok damarlı olarak tespit 
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edilmiştir (Tablo 5). Tiplerin kendi içerisindeki iç damarlanma durumu 

Şekil 11’te gösterilmiştir. 

İç meyve ağırlığı (g) 

Seçilen genotiplere ait ortalama iç ağırlık 4,08 g olarak tespit edilmiştir. 

İncelenen genotiplerin iç ağırlığı 2,08 g ile 5,69 g arasında 

değişmektedir. Bu özellik bakımından en hafif ortalama iç ağırlığa 

sahip genotip 2,08 g ve en ağır iç ağırlığa sahip genotip 5,69 g tespit 

edilmiştir (Tablo 5). Akça (1993), tarafından Güründe yapılan bir 

seleksiyon çalışmasında seçilen 41 genotipin ortalama iç ağırlığı 7,38 g 

olarak tespit edilmiştir, seçilen tiplerin iç ağırlıklarının 5,77 g ile 9,41 g 

aralığında değiştiğini tespit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada seçilen 

Sütyemez- 1 çeşidinin iç meyve ağırlığı 12,57 g olarak tespit edilmiştir 

(Sütyemez ve Kaşka, 2002). 

Randıman (%) 

Seçilen genotiplere ait ortalama randıman %41,99 olarak tespit 

edilirken, %28,25 ile %49,57 arasında değişim göstermiştir. Randıman 

21 genotipin 8’inde çok düşük, 4’ünde düşük ve 9’unda orta olarak 

tespit edilmiştir. İncelenen bu değer bakımından en düşük randımana 

sahip genotip %28,25 ve en yüksek randımana sahip genotip %49,57 

tespit edilmiştir (Tablo 5). Orta Toroslarda yapılan bir çalışmada 

seçilen genotiplerin iç oranı %38,00 ile %52,00 arasında saptanırken, 

ortalama iç oranı %47,83 olarak tespit edilmiştir (Kumral, 1998). Bir 

araştırmada Chandler çeşidinin iç ağırlığı 6,5 g ve iç oranı %49 olarak 

tespit edilmiştir (Özçağıran ve ark., 2014). Bizim araştırmada bulunan 
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değerler, bu verilere göre randıman bakımından benzer seviyede 

olduğunu göstermektedir. 

Meyve içinin kabuğa bağlanma durumu 

Seçilen 21 genotipin kendi içerisinde meyve içinin kabuğa bağlanma 

durumu 1 genotipte kolay, 11 genotipte orta ve 9 genotipte zor olarak 

tespit edilmiştir (Tablo 5). 

Sağlam iç meyve oranı 

Seçilen 21 genotipe ait sağlan iç meyve oranı 6 tipte %0-40 arasında, 7 

tipte %41-80 arasında ve 8 tipte ise %81-100 arasında değiştiği tespit 

edilmiştir (Tablo 5). 

İç dolgunluk 

Seçilen genotiplere ait ortalama iç dolgunluk %43,25 olarak tespit 

edilmiştir, bu genotiplere ait iç dolgunluk %32,27 ile %54,95 arasında 

değişim gösterdiği tespit edilmiştir. İncelenen bu değer bakımından en 

düşük iç dolgunluğuna sahip genotip %32,27 ve en yüksek iç 

dolgunluğuna sahip genotip %54,95 tespit edilmiştir (Tablo 5). 

İç sertlik 

Tekstür analiz cihazı ile yapılan ölçümler sonucunda seçilen 

genotiplere ait ortalama iç sertlik değeri 8,55 N olarak tespit edilirken, 

bu genotiplere ait iç sertlik değeri 5,84 N ile 10,60 N arasında değişim 

gösterdiği tespit edilmiştir. En düşük iç sertlik değerine sahip genotip 
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5,84 N ve en yüksek iç sertlik değerine sahip genotip 10,60 N tespit 

edilmiştir (Tablo 5). 

3. Sonuç 

İncelenen ceviz genotiplerinin kabuklu ağırlığı 12,14 g (12-AŞ-9) ile 

6,89 g (12-AL-2) arasında değişim gösterirken iç meyve ağırlığı 2,08 g 

(12-AŞ-7) ile 5,69 g (12-AŞ-8) arasında değişim göstermiştir. 5,69 g 

(12-AŞ-8), 5,41 g (12-AŞ-5), 5,28 g (12-AŞ-9), 4,83 g (12-AŞ-13),4,73 

g (12-AŞ-15) değerleriyle en yüksek iç meyve ağırlığına sahip 5 tip 

olarak tespit edilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda iç ağırlığı 5,00 

g'dan ve iç oranı %50,00'den fazla olan tüm örnekler umut verici 

genotipler olarak tanımlanmıştır (Beyhan, 2005; Şimşek ve 

Osmanoğlu, 2010). 

Bingöl ili Alıncık ve Aşağıköy köylerinde yürütülen bu çalışmada 

tohumdan yetişmiş ceviz genotiplerinin seleksiyon çalışmasıyla 

kabuklu meyve özellikleri ve iç meyve özellikleri tespit edilmiştir. Bu 

çalışmanın ülkemizin tohumdan yetişmiş ceviz genotipleri içerisinde 

iyi meyve özelliklerine sahip genotiplerin tespitine ve gen 

kaynaklarımızın yok olmasının önlenmesine katkı sunacağı 

düşünülmektedir. 
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Seçilen bazı genotiplerin tanıtılması 

  

  

Şekil 4.9. 12-AŞ-5 tipine ait meyvelerin görünümü 

  

  

Şekil 4.12. 12-AŞ-8 tipine ait meyvelerin görünümü 
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Şekil 4.17. 12-AŞ-13 tipine ait meyvelerin görünümü 
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1. Giriş 

Hünnap (Ziziphus jujuba Mill.); Rhamnaceae (Cehrigiller) familyasına 

ait 135’ten fazla türü bulunan sert çekirdekli meyvelere sahip bir 

bitkidir (Pandey ve ark., 2010). Hünnap, ilk olarak 7700 yıl önce Çin'de 

kültüre alınmış ve İpek Yolu aracılığıyla Hindistan, İran, Afganistan ve 

Orta Asya gibi dünyanın diğer bölgelerine (Tablo 1) yayılmıştır (Tatari 

ve ark., 2016). 

Tablo 1. Hünnap’ın Dünyadaki Dağılımı 

 

Bölge Ülkeler 

Asya 

Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bengal, Burma, Çin, 

Kıbrıs, Hindistan, Irak, İran, İsrail, Japonya, Kırgızistan, 

Lübnan, Malezya, Moğolistan, Pakistan, Filistin, Güney 

Kore, Suriye, Tayland, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan 

Avrupa 

Almanya, Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya, 

Çekoslavakya, Makedonya, Portekiz, Romanya, Rusya, 

Slovenya, İspanya, Ukrayna, Yugoslavya 

Afrika Mısır, Tanzanya, Tunus 

Kuzey Amerika ABD, Kanada 

Okyanusya Avustralya, Yeni Zelanda 

Kaynak: Johnstone (2014) 

Z. jujuba; dünyanın çeşitli bölgelerinde Jujuba, Jujubier, Jujube, Juiba, 

Chinese date, Chinese jujube; ülkemizde ise Hünnap, Ünnap, Annep, 

Hinnâbi, İnnâbi, İğde, Çiğde ve Honaz iğdesi gibi yerel isimlerle 

adlandırılmaktadır. Yao (2012), Çin'de taze olarak tüketim, kurutma, 

şekerleme ve süs bitkisi dahil olmak üzere 700 ile 800 hünnap çeşidi 

bulunduğunu, kurutmaya uygun çeşitlerin, Çin'in hünnap üretiminin 

%90'ını oluşturduğunu belirtmiştir. 

Hünnap, morfolojik olarak dik ve tırmanıcı bir bitki olup, bitkiler ağaç 

ve çalı formunda, boyları 7-10 metreyi bulmaktadır. Bu türler içerisinde 
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Ziziphus jujuba ve Ziziphus mauritiana’nın meyveleri tüketim için 

yaygın olarak yetiştirilmektedir. Üretilen meyveler çoğunlukla 

kurutulmuş ve taze olarak tüketilmektedir (Gao ve ark., 2003; Wang ve 

ark., 2016). Alternatif tıp üzerine eski bir Çin kitabı olan “Huangdi 

Neijing” adlı kitapta da belirtildiği gibi Çin’de şeftali, kayısı, erik ve 

armut gibi en değerli 5 meyveden birinin de hünnap meyvesi olduğu 

belirtilmektedir. Dünyadaki hünnap üretiminin yaklaşık %90’ını Çin 

karşılamaktadır (Li ve ark., 2005; Wang ve ark., 2016). 

Hünnap, taze tüketiminin yanı sıra özellikle Uzak Doğu ülkelerinde 

daha çok kurutularak tüketilmektedir. Bunun yanında, yüksek besin 

içeriği ve biyo-fonksiyonel bileşimlerinden dolayı geleneksel tıpta ve 

gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır (Pareek ve ark., 2002; Xue 

ve ark., 2009; Choi ve ark., 2011). Aynı zamanda hünnap meyveleri 

ekmek, kek, şeker, hoşaf ve reçel yapımında da kullanılmaktadır (Krška 

ve Mrshra, 2009). Bu özelliklerinden dolayı giderek popülerliği 

artmakta olan bir meyve türüdür (Liu ve Zhao, 2009). Bununla birlikte, 

hünnap meyveleri sağlığı geliştirici özelliklere sahiptir ve geleneksel 

Çin tıbbında detoksifikasyon, aneminin önlenmesi, analeptik, palyatif 

ve bağışıklık sistemini iyileştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Hünnap meyvesinin kabuğu ve meyve eti halk hekimliğinde öksürük ve 

soğuk algınlığının giderilmesi ve balgam söktürücü olarak 

kullanılmaktadır. Hünnap ağacının dal kabuğu şişkinlik önleyici, ishal 

önleyici ve kusma önleyici özellikler için kullanılırken, yaprakları çay 

olarak tüketilmekte ve antidiyabet de dahil olmak üzere soğuk algınlığı 

ve tıkanıklığı gidermek için kullanılmaktadır. Hünnap tohumlarının 

yatıştırıcı ve hipnotik etkileri bulunmaktadır (Siriamornpun ve ark., 
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2015). 

Hünnap meyveleri, mineral maddeler bakımından oldukça zengindir. 

Yapılan bir çalışmada; hünnap meyvelerinin kalsiyum, potasyum, 

brom, rubidyum ve lantan elementleri bakımından zengin olduğu 

bulunmuştur (Zhumatov, 1996). Limondan yirmi kat daha fazla C 

vitaminine sahip olan hünnap meyvelerinin, vitamin B1 (tiamin) ve 

vitamin B2 (riboflavin) yönünden de oldukça zengin olduğu WHO 

tarafından onaylanmıştır (Kundi ve ark., 1989). 

Dünyada tropik ve subtropik iklim koşulllarında yaygın olarak yayılış 

gösteren hünnap ağaçları, genel olarak kurak koşullara uyum 

sağlamakta ve hatta şiddetli kuraklık koşullarında bile yeterli verim 

sağlamaktadır. Kuraklık stresine dayanıklı bir ağaç türü olması 

nedeniyle, dünyanın birçok kurak yöresinde yetişmektedir. Özellikle 

güçlü kök sistemleri vasıtasıyla toprak erozyonunu önleyebilme 

kabiliyetindedir. Diğer taraftan, sıcak ve kurak koşullar altında tuzlu 

topraklarda başarıyla yetişebilen, kurak bölgelerin dayanıklı bir ağacı 

olan hünnap, ışık isteği yüksek olan, daha çok kireççe zengin killi, 

kumlu, hafif alkali, asidik, drenajı iyi ve derin toprakları tercih eder 

(Meena ve ark., 2003; Anonim, 2017).  

2. Hünnap’in Bitkisel Özellikleri 

Hünnap’ın gövdesi silindir biçiminde, kabuğu esmer ve dikenli ve sık 

dallı bir bitkidir. Yaprakları sade veya bileşik; kenarları tam veya dişli; 

ana damarın oluşturduğu karşılıklı veya sarmal diziliş gösteren 8-11 

adet yaprakçıktan oluşmaktadır. Kısa saplı ve yaprak diplerinde küçük 

diken şeklinde oldukça sert 2 adet diken vardır. Yapraklar parlak, 
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yumurta veya ters yumurtamsı şekillidir. Yapraklar 2.5-5.5 cm 

uzunluğunda ve 2-4 cm genişliğindedir.  

2.1.Tomurcuklar ve Sürgünler 

Hünnap sürgünleri diğer meyve türlerinden farklıdır. Hünnabın dört 

çeşit sürgünü vardır: birincil (uzama) sürgün, ikincil sürgün (yan 

dallar), ana sürgün (meyve veren spur) ve meyve veren dal (Şekil 1). 

Hünnaplar için üç çeşit tomurcuk vardır: ana tomurcuklar, ikincil 

tomurcuklar ve dormant tomurcuklar. 

2.2. Çiçekler ve Meyveler 

Elma veya şeftalinin aksine hünnapların büyük, gösterişli çiçekleri 

yoktur. Çiçekler kokulu, soluk yeşilimsi sarı renkte ve küçüktür. 

Çapları 3-10 mm arasında değişir (Şekil 2). Çiçekleri erdişidir 

(hermafrodit, erselik). Yaprakçıkların koltuklarında açan tek çiçek 

olabildiği gibi, bir çiçek sapına bağlı birden çok çiçek küçük bir salkım 

oluşturabilir. Hünnap'ın çiçek salkımı, çeşidine ve dal üzerindeki 

konumuna bağlı olarak 13'e kadar çiçeğe sahiptir. Çanak yaprakları 5 

parçalı ve yeşil renklidir. Taç yaprakları mevcut olan tiplerde sarı renkli 

ve kıvrık olup 5 parçalıdır. Çiçekte 5 adet erkek organ ve 1 adet dişi 

organ bulunur. 
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Şekil 1: Hünnap Bitkisinin Sürgün Yapıları: A. Birincil Sürgün, B. İkincil Sürgün, C. 

Meyve Veren Ana Sürgün (Genç Meyve Veren Spur), D. Meyve Veren Yaşlı Spur, 

E. Hünnap'ın Zigzag Dal Yapısı ve Dikenleri, F. Hünnap’ın Çok Yıllık Dalı 

 

Hünnap ağaçları bir büyüme sezonu içinde çiçek açar, açan çiçekler 

aynı sezonda meyve tutar ve meyvelerini olgunlaştırır. Hünnap’ın 

çiçeklenmesi birkaç hafta sürer ve çiçekleri nektar bakımından 

zengindir. 

Hünnap meyvesi, ortasında en fazla iki adet çekirdek içeren bir sert 

çekirdekli meyvedir. Meyvesi yumurtalıktan meydana gelir. Meyve 

büyüklüğü, çeşidine bağlı olarak başparmak büyüklüğünden golf topu 

büyüklüğüne kadar değişir. Meyve şekilleri yuvarlak, dikdörtgen, 

yumurta şeklinde, armut şeklinde, yukarıdan basık, elma benzeri veya 

anormal şekilli olabilir (Şekil 3). 
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Şekil 2: Hünnap Bitkisinin Çiçek, Yaprak ve Meyvelerinin Görünümü 

 2.3. Çiçeklenme ve Meyve Gelişimi 

Hünnap ağaçları yaz başında çiçek açar ve meyveler yaz sonunda / 

sonbaharda olgunlaşır (Şekil 3), ancak çiçeklenme süresi yörelere, 

çeşide ve iklime bağlı olarak değişebilir (Liu, 2006). Hünnapların 

çiçeklenmesi genellikle yaz aylarında 8 haftalık bir süre boyunca 
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gerçekleşir. 

Aynı sezonda büyüyen sürgünlerin üzerindeki yaprakların 

koltuklarında çiçekler oluşur. Çiçekler kısa saplı, açık yeşil-sarı ve 

3−10 mm çapındadır (Şekil 2). Çiçek tomurcukları, meyveyi 

oluşturmak için farklılaşmasını ve gelişmesini aynı vejetasyon 

döneminde tamamlar. 

Çoğu çeşit kendi kendine verimli olsa da, arıların katılmasıyla tozlaşma 

arttırılabilir. Polenleri yapışkandır ve bu nedenle rüzgarla tozlaşma 

etkisizdir. Polen canlılığı çoğu çeşitte düşüktür. Hünnap ağaçları tipik 

olarak bol çiçekli fakat düşük meyve tutumuna sahiptir. Meyve 

tutumundan sonra, döllenme eksikliği veya ovülün dejenerasyonundan 

kaynaklanan aşırı meyve dökümü meydana gelir. Meyve olgunlaşması 

sırasında su stresi, düşük bağıl nem, güneş ışığı eksikliği ve kuvvetli 

rüzgarlar da meyve dökülmesine neden olabilir. 

Meyve tutumunu artırmak için şu önlemler alınabilir: 

• Çiçeklenme döneminde ağaç gövdesinde boğma yapmak. 

• Mevcut yıldaki sürgünlerin uçlarını kesmek (yaz budaması). 

• Çiçeklenme döneminde bahçede yeterli miktarda arı kovanı 

bulundurmak. 

• Çiçeklenme döneminde 2-3 defa 10-20 ppm gibberellik asit 

(GA3) veya % 0.2 bor (B) uygulaması yapmak.  

• Hasattan 4 hafta önce 10-20 ppm NAA uygulaması ile hasat 

öncesi meyve dökülmesi önlenebilir. 
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Şekil 3. Hünnap Üretim Döngüsü 

Meyve olgunlaşma süresi çeşitler arasında 60 ile 145 gün arasında 

değişmektedir. Meyve gelişimi daha sıcak iklimlerde biraz daha uzun 

ve daha soğuk iklimlerde ise daha kısa sürmektedir. Meyveler 

çiçeklenmeden bir ay sonra, haziran ayı başlarında oluşmaya başlar. 

Chico ve Suimen çeşitleri çiçeklenmeden bir ay sonra, mayıs ayı 

sonlarında meyve tutmaya başlar. GA866, Li, Thornless, Tarjan, 

Shanxi-li, Redlands, Sherwood ve Si-hong çeşitleri haziran ayı 

başlarında; Lang, Don Polenski, Silverhill ve Admiral Wilkes çeşitleri 

ise haziran ayı sonlarında meyve vermeye başlar. 
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3. Çeşitler 

Dünyanın en önemli hünnap üretici ülkesi olan Çin'de taze olarak 

tüketim, kurutma, çok amaçlı (hem kurutma hem de taze yeme için), 

şekerleme ve süs bitkisi dahil olmak üzere 700 ile 800 hünnap çeşidi 

bulunmaktadır (Tablo 2). Çok amaçlı olarak yetiştirilen çeşitler de dahil 

olmak üzere, özellikle kurutma amacıyla yetiştirilen çeşitler, Çin'deki 

hünnap üretiminin %90'ını oluşturmaktadır. Son yıllarda taze olarak 

tüketilen çeşitlerin tanıtılması ve seleksiyonu, ayrıca soğuk depolama 

tesislerinin yaygınlaşması ile Çin'de taze olarak yenebilen çeşitler 

giderek daha fazla popülerlik kazanmaktadır (Crawford ve ark., 2013; 

Johnstone, 2014). 

Çin'den yapılan araştırmalar, oldukça az sayıda bölgesel olarak yaygın 

çeşitlerin ilave tozlayıcıya gerek duymadan, kendi kendine verimli 

olduğunu göstermiştir. Bazı çeşitler kendi kendine tozlaşabilir ve 

meyve verebilir, ancak karşılıklı tozlanma meyve tutumunu ve meyve 

verimini artıracaktır. Birkaç çeşit polen üretememektedir, yani polen 

sterildir ve bunlar için iyi bir tozlayıcı çeşit ve tozlayıcı böcek aktivitesi 

gereklidir. Hünnaplarda tozlaşmayı sağlayan en yaygın böcekler 

arasında bal arıları, karasinekler ve uğur böcekleri bulunur. Yukarıda 

açıklanan nedenlerle, hünnap bahçesi tesis ederken tek bir çeşit yerine, 

iki veya daha fazla çeşit dikmek en iyisidir (Yao, 2012). 

'Li': Çin orijinli popüler ticari bir çeşittir. Yuvarlak şekilli ve 90 g 

ağırlığında büyük meyveler oluşturur. Sezon ortasında olgunlaşan, iyi 

kaliteli taze yemeklik çeşittir. 

'Lang': Çin orijinli popüler ticari ticari bir çeşittir. Meyveleri iri, armut 
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şeklindedir ve kurutmaya uygundur. Meyvelerin olgun olduğu 

dönemde yağmur yağarsa, bazı meyveler çatlayabilir. 

'So': Zikzak dalları olan güzel bir süs ağacıdır. Dengeli tatlı/ekşi 

aromalı, orta boy, yuvarlak meyvelere sahiptir. Taze yeme ve kurutma 

için uygundur. Peyzaj ve ev bahçeleri için uygundur. 

'Shuimen': Orta boylu, iri çekirdekli ve uzun meyvelidir. Taze yeme ve 

kurutma için uygundur. 

'Sugarcane': Mükemmel kalitede küçük ile orta boylu, yuvarlak ile uzun 

meyvelidir. Dikenli ağaçlara sahip olan bu çeşidin meyveleri son derece 

tatlı ve gevrektir. Taze yeme ve kurutma için uygundur. 'GA866': 

Kalifornia'daki (USA) Chico Bitki Tanıtım İstasyonu’ndaki hünnap 

yetiştirme programından elde edilmiştir. Oldukça büyük meyvelere ve 

çok yüksek şeker içeriğine sahiptir. Meyveleri uzun ve uç kısmı sivridir. 

'Sherwood': Louisiana'da şans çöğürü olarak selekte edilmiştir. 

Mükemmel kalitede sert meyvelere sahiptir. Ağaçlar dik ve dar olarak 

gelişir. Geç olgunlaşan bir çeşit olması nedeni ile vejetasyon periyodu 

uzun olan alanlar için iyi bir çeşittir. 

'Honey Jar’: Çin orijinli bir çeşittir. Mükemmel kalitede yuvarlak, 

küçük, çok tatlı ve gevrek meyvelere sahip bir çeşittir. Taze tüketim için 

harikadır. Ağaçları oldukça erken meyveye yatar.  

'Shanxi Li': Çin'de 1990'ların başında popüler olan en önemli taze 

tüketime uygun çeşitlerinden biridir. İyi yeme kalitesine sahip, orta ile 

büyük boy meyvelidir. Orta mevsim çeşidi olup, ağacı erken meyveye 

yatar ve verimlidir. 
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'Sihong': Çin orijinli bir çeşittir. Taze tüketim için iyi ve kurutmak için 

mükemmel bir çeşittir. Kurutulduğunda meyvenin yüzeyinde ince 

kırışıklıklar meydana gelir. Orta sezonda olgunlaşır. 

'Abberville': Ağaçları oldukça bol ve küçük meyvelerle doludur. Meyve 

kalitesi orta düzeydedir. Dallar ve meyveler, yaprak dökümünden sonra 

1 ile 3 hafta ağaçta kalır. Bu özelliği onu iyi bir süs ağacı yapar. 

Tablo 2. Çin’de Yetiştirilen En Önemli Hünnap Çeşitleri 

 

Çeşitler Tüketim şekli 

Dongzao Taze tüketim 

Linyilizao Taze tüketim 

Pozao Kurutularak 

Changhongzao  Kurutularak 

Yuanlingzao Kurutularak 

Muzao Kurutularak 

Bianhesuan Kurutularak 

Jinsxiaozao Kurutularak ve Taze 

Huizaa Çeşitli şekillerde 

Zanhuangdazao Çeşitli şekillerde 

Kaynak: Johnstone (2014) 

Batı Avustralya'da Li, Chico, Don Polenski, GA866, Suimen, 

Thornless, Lang, Silverhill, Sherwood, Shanxi-Li, Redlands, Admiral 

Wilkes ve Si-Hong dahil olmak üzere 11 tanınmış çeşit 

yetiştirilmektedir. Batı Avustralya'da hünnap fidanı üretimi için en 

yaygın kullanılan anaç Jin-si-lin'dir. Chico ve Li çeşitleri, mevcut yerel 

pazarda en çok tercih edilen hünnap meyveleridir (Crawford ve ark., 

2013; Johnstone, 2014). 
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4. Ekolojik İstekleri 

Ziziphus türleri, çok amaçlı kullanıma sahip olup, kuraklığa adapte 

olmuş bir meyve ağacı olma özellikleri nedeniyle, özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde kurak bölgelerin ve düşük verimli toprakların 

ağaçlandırılması için umut verici bitkilerdir (Arndt ve ark., 2001). 

Hünnap bitkisi birçok meyve türünden daha düşük su ihtiyacına ve daha 

yüksek tuz toleransına sahiptir. 

Meyve yetiştiriciliğinde yaygın olarak tercih edilen meyve ağacı türleri 

ile karşılaştırıldığında, Ziziphus sp., kuraklığa uyum sağlama 

yeteneklerini yaratan özel fizyolojik ve morfolojik özelliklere sahiptir. 

Hünnap ağaçları genellikle derinlerde bulunan su kaynaklarından 

yararlanma yeteneğini sağlayan derin ve geniş kökler geliştirir, böylece 

toprağın üst katmanları kuruduğunda, yeterli miktarda su ve kendisine 

uzun süre yetecek besin sağlar (Arndt ve ark., 2001; Stoli ve Stanica, 

2021). 

Stoli ve Stanica (2021), su kısıtlaması sırasında hünnap ağaçlarının 

stoma kontrolü sayesinde, toprak kurudukça bitki suyu kapsamını 

koruyabildiklerini belirtmişlerdir. Araştırıcılar, yapılan sera 

deneylerinde, kuraklık sırasında hünnap yapraklarındaki stoma 

kapanmasının yüksek hassasiyetinin doğrulandığını belirtmişlerdir. 

Hünnap ağaçlarının, hücre özsuyunu ozmotik basıncını ayarlama 

yeteneklerinin bir sonucu olarak, şiddetli kuraklık stresi altında bile 

birçok metabolik faaliyetinin devam edebildiği saptanmıştır (Arndt ve 

ark., 2001). Suyun önemli düzeyde kısıtlandığı durumda, hünnap 

ağaçları mezofitik yapraklarını dökebilmektedir. Su stresi yaşayan 
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bitkilerde yaprak kaybı, su kaybını azaltan ve kısa vadede hayatta kalma 

süresini uzatan faydalı bir adaptasyon olarak kabul edilebilir (Arndt ve 

ark., 2001; Stoli ve Stanica, 2021). 

Hünnap, dünya üretiminin büyük bir kısmını karşılayan Çin'de yıllık 

yağış miktarı 87-2000 mm arasında olan bölgelerde yetişebilmektedir. 

Hünnap ağaçları, vejetasyon periyodu başlarında yeterli yağmurun 

ardından, uzun, sıcak ve kuru bir yaz ve dinlenme döneminde ise serin 

sıcaklıkların olduğu iklimlerde yetişir. Hünnaplar; yıllık yağış miktarı 

200-1000 mm arasında değişen bölgelerde yetiştirilmektedir 

(Johnstone, 2014). Ağacın dikey kök sisteminin 13 m derinliğe 

ulaşması (Yan ve Ferguson, 1993) ve pH değeri 4.9-7 arasında değişen 

hafif asidik topraklarda büyüyebilmesi nedeniyle kuraklığa dayandığı 

bildirilmektedir (Du, 2009). 

Ticari hünnap yetiştiriciliği için yıllık ortalama 5.5-22.0 °C arasında 

sıcaklık gerekmektedir. Hünnap ağaçları meyve tutumu için 20ºC'nin 

üzerinde ortalama günlük sıcaklıklar ister. Meyve gelişimi için ise 24-

25oC’nin üzerinde günlük ortalama sıcaklığa ihtiyaç duymaktadır 

(Johnstone, 2014). Ortalama sıcaklık 15°C'nin altına düştüğünde, ağaç 

yapraklarını döker ve dinlenmeye girer (Crawford ve ark., 2013). 

Hünnap ağaçları, kış dinlenmesi döneminde -38°C'ye kadar kış 

sıcaklıklarına tolerans gösterebilmektedir. Hünnap’ın soğuklanma 

gereksinimi çeşitlere bağlı olarak, 7.2°C’nin altında 775-1735 saat 

arasında değişmektedir (Crawford ve ark., 2013; Johnstone, 2014). 

Hünnapların adaptasyon yetenekleri oldukça iyidir, ancak gölgeye 

tolerans göstermediği için tam güneşte yetiştirilmelidir (Lim, 2013). 
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Hünnap çeşitli toprak koşullarında yetişebilmektedir. Hünnap ağaçları 

kumlu-tınlı veya daha hafif toprakları tercih eder, ancak killi 

topraklarda da gelişebilmektedir. Hünnap ağacı tuzlu, alkali veya hafif 

asitli toprakları tolere edebilir, ancak en iyi pH 4.5-8.4 olan topraklarda 

yetişir (Tablo 3) (Crawford ve ark., 2013; Johnstone, 2014). 

Hünnaplar, yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan diğer meyve ağaçlarının 

iyi yetişemediği kurak ve yarı kurak alanlar için ideal bir ekonomik 

meyve türü olduğu kanıtlanmıştır (Liu, 2006).  

Tablo 3. Hünnapın Çin'de Doğal Yetişme Koşulları 

 

Koşullar Değer 

Yıllık ortalama sıcaklık (ºC) 5.5–22 

Çiçeklenme mevsimindeki ortalama sıcaklık (ºC) ≥ 22–24 

Minimum sıcaklık (ºC) ≥ - 38.2 

Donsuz süre (gün) ≥ 100 

Yıllık yağış miktarı (mm) 87–2000 

Yıllık güneş ışığı süresi (saat) ≥ 1100 

Toprak derinliği (cm) ≥ 30 

Toprak pH'ı 4.5–8.4 

Toprak NaCl oranı (%) ≤ 0.15 

Toprak Na2CO3 oranı (%) ≤ 0.3 

Toprak Na2SO4 oranı (%) ≤ 0.5 

Kaynak: Crawford ve ark. (2013) 

4.1. Tuz Toleransı 

Hünnap tuza toleransı ile bilinir, ancak tuzluluğa dayanıklılık derecesi 

çeşitler arasında değişiklik gösterir. Azum-Ali ve ark. (2006), hünnap 

ağaçlarının 600 mS/m'den (orta tuz toleransı) daha yüksek bir tuzluluk 

derecesine toleranslı olduğunu belirtmektedir. Batı Avustralya'da 

hünnap ağaçları, elektrik iletkenliği 320 mS/m olan sulama suyu 

kullanılarak başarılı bir şekilde yetiştirilmiştir (Crawford ve ark., 2013).  
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5. Bahçe Tesisi  

Hünnap bahçesi 6-7.5 m sıra arası ve 3.5-4 m sıra üzeri mesafelerinde 

dikilebilir (Yan ve Ferguson, 1993; Azum-Ali ve diğerleri, 2006). Son 

zamanlarda Çin'de yüksek dikim yoğunluğuna sahip veya plastik 

tünellerin kullanıldığı yoğun örtüaltı üretim modelleri başarıyla 

denenmektedir (Liu ve Wang, 2009; Crawford ve ark., 2013).  

Avustralya'da hünnap ağaçları çoğunlukla 3 x 3 m aralıklarla dikilirken, 

dikim mesafesi bazı meyve bahçelerinde 4.3 x 4.3 m'ye kadar 

çıkabilmektedir. Bu rakam, dekar başına dikilen fidan sayısının 

yaklaşık 55 ile 100 arasında değişeceği anlamına gelir. Fidan dikerken, 

dikimden bir ay önce toprağa hayvan gübresi eklenmesi yararlı olur 

(Johnstone, 2014. 

Dikimden önce meyve bahçesi yoğunluğuna göre uygun mesafelerde 

0.6−1 m3 hacminde dikim çukurları açılır. Çukurlara yanmış hayvan 

gübresi, süperfosfat ve üre ile karıştırılmış toprak doldurulur.  

6. Sulama  

Hünnap ağaçları çok az suyla hayatta kalabilir, ancak yeterli düzeyde 

sulama meyve tutumunu iyileştirebilir, meyve dökümünü azaltabilir, 

meyve boyutunu, verimi ve kalitesini iyileştirebilir (Yan ve Ferguson, 

1993; Liu, 2006; Azum-Ali ve ark., 2006; Johnstone, 2014). 

Hünnap ağaçlarının en önemli sulama dönemleri (Liu, 2006): 

• Tomurcuk patlaması öncesi (Mart) 

• Erken çiçeklenme (Nisan/Mayıs) 

• Genç meyvenin hızlı büyüme evresi (Haziran) 
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• Meyve hasadından hemen sonra (Ekim/Kasım) 

Toprak özellikleri, sulama programının türünü ve zamanlamasını 

etkiler. Mikro sprinkler, hünnap ağaçlarının sulanması için iyi bir 

seçenektir. Daha büyük sprinklerlere kıyasla verimlidirler. Sıra arasını 

değil, yalnızca ağaçların altındaki toprağı sulayarak su tasarrufu 

sağlarlar. Daha düşük basınçta çalışırlar ve çalıştırılmaları ucuzdur. 

Damlama sulama, hünnap yetiştirmek için çok uygun verimli ve 

ekonomik sistemlerdir. 

Yaz aylarında hünnap bahçesine toprak yapısına ve bölgelere göre 

yaklaşık 300-800 m3/da sulama suyu verilmesi yeterlidir. 

7. Gübreleme  

Hünnap ağaçları çok az gübre ile ya da hiç gübre olmadan hayatta 

kalabilir. Ancak, ticari hünnap yetiştiriciliği için yeterli miktarda gübre 

uygulamaları gereklidir. Yeni dikilen fidanların gübrelenmesine gerek 

yoktur (Yao, 2012). 

Liu (2006), hünnap ağaçlarında gübreleme için kilit zamanların meyve 

hasadından hemen sonra, tomurcukların patlamasından önce, erken 

çiçeklenme ve genç meyvenin hızlı büyüme evreleri olduğunu 

belirtmektedir. Gübre; sonbaharın sonlarında veya ilkbaharın 

başlarında, yani dinlenme döneminde uygulanmalıdır. 100 kg kaliteli 

taze meyve elde etmek için 1.5 kg N2, 1 kg P2O5 ve 1.3 kg K2O gerektiği 

tahmin edilmektedir (Liu, 2006). Hünnap ağaçlarını gübrelemek için 

kümes hayvanı gübresi kullanılabilir. Kireç, pH'ı düşük topraklarda 

veya kalsiyum eksikliği varsa eklenir. 
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Hünnap ağaçlarının beslenmesi için önemli dönemler (Johnstone, 

2014): 

• Tomurcuk patlamasından önce (Mart) 

• Erken çiçeklenme (Nisan/Mayıs) 

• Genç meyvenin hızlı büyüme evresi (Haziran). 

• Meyve hasadından hemen sonra (Ekim/Kasım) 

Hünnap yetiştiriciliğinde yaprak gübresi kullanılabilir. Yaprak 

gübreleri; mantar ilaçları, böcek ilaçları ve büyüme düzenleyicilerin 

spreyleri ile birlikte yılda 5-6 kez uygulanabilir. Yaprakların 

büyümesinden-meyve gelişiminin erken dönemine kadar hünnap 

ağaçlarına %0.3-0.5 oranında üre püskürtülebilir. Meyve gelişiminin 

orta ve geç aşamalarında ise %0.1-0.3 KH2PO3 veya süperfosfat 

spreyleri uygulanabilir. 

Hayvan gübresi, dinlenme döneminde (sonbahar sonu veya ilkbahar 

başı) toprak sürümü ile birlikte uygulanabilir.  

8. Budama ve Terbiye 

Terbiye, bitki büyümesinin ilk 3-5 yılında gerçekleştirilir. Geleneksel 

meyve bahçeleri için ortak formlar goble, doruk dallı ve değişik doruk 

dallı terbiye sistemleridir. Sık dikim sistemleri için ise Y şekli, bodur 

piramit, palmet ve ince iğ terbiye sitemeleri kullanılabilir (Johnstone, 

2014). 

Budama yöntemleri, meyve verme tiplerine göre belirlenir. Hünnap 

ağacının dal ve sürgün yapıları Şekil 1’de gösterilmiştir. Budama hem 
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dinlenme (kış budaması) hem de büyüme mevsiminde yapılabilir. Kış 

budamasında esas olarak zayıf, hastalıklı, zararlılardan zarar görmüş ve 

sıklaşmış sürgünler ile uygun boyut ve kalitede meyve vermeyen 

sürgünlerin çıkarılması için yapılır. Yaz budamasında işe yaramaz, aşırı 

sıklaşmış, zarar görmüş ve hastalıklı sürgünlerin çıkarılması işlemleri 

gerçekleştirilir (Johnstone, 2014). 

Ağacın ana dalları, merkezi bir lider olsun veya olmasın, belirli bir şekle 

göre terbiye edilebilir. Genel olarak, yaklaşık 6 ile 8 ana dal, 3 ile 5 

metre yükseklikte ağaç gövdesi üzerinde her yöne göre dengeli olarak 

ve birbiri arasında belli bir aralık bırakılarak dağıtılmalıdır (Şekil 4). 

Ağacın tam ürün vermesi için hünnabın her yıl budanması gerekir 

(Johnstone, 2014). 

 

Şekil 4. Hünnap’ın Budanması ve Terbiyesi (Johnstone, 2014’den alınmıştır.) 
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Hünnap fidanının dikiminden sonraki ilk budama mevsiminde 

budamasının yapılması gerekir. 

• Lider dalını yaklaşık 50 cm'den kesin 

• Daha sonra, üstteki üç yan sürgünü 1 ile 2 tomurcuk üzerinden 

kesin 

• Çok dik olan yan sürgünleri eğerek, açısını genişletin 

• Diğer yan sürgünleri, dal üzerinde yaklaşık 5 ile 6 tomurcuk 

bırakacak şekilde kesin – yan dallar üzerinde çıkan yan 

sürgünleri asla kesmeyin. 

Ağaç yaklaşık 3 m yüksekliğe ulaşana kadar bu budama stratejisi her 

yıl tekrarlanmalıdır. Yan sürgünler büyüme mevsimi boyunca izlenmeli 

ve çok dik büyüyorlarsa, yana eğilmeli veya açısı genişletilmelidir. Çok 

uzayan yan sürgünler, mümkün olan en kısa sürede tercih edilen 

uzunlukta budanmalıdır. Yukarı doğru büyümeyi yavaşlatmak için 

büyüme mevsimi boyunca merkez lider dalı henüz ince iken, tercih 

edilen yükseklikten kesilmelidir. Merkezi liderin kesimden önce eğer 

gövdesi çok kalınlaşmışsa, merkezi lider gövdesinin kesilmesi halinde 

muhtemelen lider dal üzerinde yeni sürgünlerin büyümesi teşvik 

edilmiş olacaktır. Yan sürgünler (meyve veren kollar) çok 

kalınlaştığında ve yaşlandığında, merkezi lider dalın yakınında yeni 

güçlü sürgünler gelişmeye başlayacaktır. Bu durum meydana 

geldiğinde, meyve veren dalın değiştirilmesi gerektiği konusunda bize 

bir işaret anlamına gelmelidir. Eski meyve veren dalı, lider dala yakın 

bir şekilde kesin. Kesilen noktada yatay olarak büyüyen yeni sürgünler, 

yedek meyve veren dal haline gelecektir (Johnstone, 2014). 
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9. Çoğaltılması 

Yakın zamana kadar Çin'de hünnap bitkisi, gelişmiş hünnap 

ağaçlarından elde edilen dip sürgünleri ile çoğaltılıyordu. Çin'deki 

üreticiler artık hünnapları çöğürler üzerine göz ve kalem aşısı yaparak 

çoğaltmaktadırlar. Çin'de çöğür eldesinde hünnap ve ekşi hünnap (Z. 

acidojujuba) kullanılmaktadır. Batı Avustralya'da hünnap çöğürü 

üretimi için Jin-si-lin anaç olarak kullanılmaktadır. Yao (2012), 

ABD’de hünnap fidanı üretiminde, tohumların temin kolaylığı ve stres 

koşullarına dayanıklı olması nedeniyle çöğür üretimi için ekşi hünnap 

(Z. spinosa) tohumlarının kullanıldığını bildirmiştir.  

Tamamen olgunlaşmış hünnap çekirdekleri, çöğür anaç üretimi için 

kullanılabilir. Ekimden önce çekirdeklerin 2−5°C'de 3−4 ay nemli 

kumda katlanması gerekir. Daha sonra çekirdeklerin sert kabuğu 

kırılarak, içi çıkarılır ve 24-48 saat suda ıslatılır. Erken ilkbaharda, ön 

işlemden geçirilmiş olan tohumlar sıralar üzeri 10-15 cm ve sıra arası 

40-50 cm olacak şekilde ekilir. Tohum yatakları çimlenmeyi teşvik 

etmek için plastik örtü ile kaplanabilir (Johnstone, 2014). 

“Kapalı Tohumlu (Angiospermae) Ağaç ve Çalıların Eşey Özellikleri 

El Kitabı”nda Gültekin (2010) şu bilgileri vermektedir: Sonbaharda 

ağaçlardan elle ya da bir örtü üzerine sopa ile çırpılarak toplanan 

meyveler birkaç gün ıslatılır. Ardından ayakla çiğnenir, kalburda 

yıkanarak tohum elde edilir. Tohum ekimden önce çatlatılır, 1 gün 

%5’lik limon tuzunda ya da 400 ppm GA3 solüsyonunda bekletildikten 

sonra, geç sonbahar ya da erken kış döneminde soğuk seralara ekilir. 

Çimlenme bahar ortasında ya da sonunda gerçekleşir. Bitki taslağına 
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zarar vermeden kabuk tamamen kırılarak da ekim yapılabilir. İdeal 

çimlenme sıcaklığı 20-25 oC’dir. Tohumlar, standart soğuk hava 

depolarında (1-4°C), ağzı kapalı kaplar içerisinde uzun süre 

saklanabilir. 1000 hünnap tohumu 180-600 g (ortalama 310 g) 

gelmektedir. Hünnap tohumunun çimlenme oranı %60-90 

düzeylerindedir (Gültekin, 2010). 

Hünnap bitkisinin aşılanmasında göz aşısı metotlarının yanında, dilcikli 

– dilciksiz İngiliz kalem aşısı, kabuk altı ve yarma aşı, en çok kullanılan 

kalem aşısı yöntemleridir (Crawford ve ark., 2013; Johnstone, 2014). 

Göz aşıları nisan ve mayıs ayında yapıldığında %50 civarında bir başarı 

oranı elde edilmektedir. Hünnap ağaçlarında aşılama işlemi %60-100 

arasında değişen başarı oranı ile mart ayından - mayıs ayının sonuna 

kadar yapılmaktadır. Yapılan aşılar tutar ve sürerse, ilk yılda dahi yeni 

yapılan aşı sürgünü üzerinden biraz meyve elde edilebilir. 

Hünnap doku kültürü ile de başarılı bir şekilde çoğaltılmaktadır, ancak 

bu teknikle ticari üretim, yüksek beceri ve pahalı tesislerin gereklilikleri 

nedeniyle hala geliştirme aşamasındadır (Liu ve Wang, 2009). Sert 

odun çeliklerini köklendirme girişimleri genellikle daha önce başarısız 

olmuştur (Yan ve Ferguson, 1993), ancak son zamanlarda bazı başarılı 

bulgular elde edilmiştir (Azum-Ali ve ark., 2006; Liu ve Wang, 2009). 

Hünnap ağaçlarından alınan yumuşak odun çelikleri sisleme ünitesinde 

köklendirilebilir. 

10. Hasat 

Hünnap meyvesi ağustos’tan-ekim ayına kadar olgunlaşır. 

Olgunlaşmamış meyveler yeşil bir kabuğa sahiptir ve toplanırsa 
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olgunlaşmaz. Daha sonra toplanan meyveler hasattan sonra 

olgunlaşmaya devam etmektedir. Meyve olgunlaşmaya başladıkça, 

meyve rengi koyu yeşilden-sarı-yeşile doğru değişir, kremsi, beyaz 

renk olgunlaşma aşaması olarak bilinir. Olgunlaşma devam ederken, 

yaprak sapı ucunda (meyvenin dalla birleştiği yerde) veya meyvenin 

ortasında rastgele kahverengi/kırmızı lekeler oluşur. Renk daha sonra 

yarı kırmızı/yarı kremsi olarak değişir ve sonunda tam olgunlaşma 

aşaması olarak bilinen tamamen kırmızı/kahverengi olur. İnsanlar 

genellikle sert hünnap meyvesinin dokusunu gevrek bir elmanınkiyle 

karşılaştırır. Tamamen kırmızı olduktan birkaç gün sonra meyve 

dokusu yumuşamaya başlar ve yüzeyde buruşukluklar oluşur. 

Meyve olgunluğu her çeşitte standart değildir. Taze yeme çeşitleri, 

beyaz olgun aşamadan, tamamen kırmızı olana kadar pazarlanabilir. İlk 

olgunlaştığında hasat edilen taze meyveler, kalite kaybı olmadan iki 

hafta veya daha uzun süre 5°C sıcaklıkta saklanabilir. Kuruyan 

çeşitlerin hasat edilmesi için en iyi zaman, tamamen kırmızı oldukları 

zamandır. Meyveler buruşmaya başladığında hasat edilebilir veya 

buruştuktan sonra bir süre ağaçlarda asılı bırakılabilir. Nemli yörelerde, 

mantar veya küf enfeksiyonunu önlemek için meyveler tamamen 

kırmızı olduğunda hasat edilmeli ve mümkün olan en kısa sürede 

kurutulmalıdır. Taze yenen çeşitler için elle hasat tercih edilir. Çin'deki 

yetiştiriciler, çeşitleri kurutmak için ağaçların altına muşamba koyar ve 

ardından ağaçları sallar veya meyveleri düşürmek için uzun sopalar 

kullanır. Büyük alanlarda kurutmalık çeşitlerinin üretimi için gövde 

sarsıcılar kullanılarak mekanik hasat işlemi uygulanabilir. Tam verim 

çağındaki bir ağaçtan 30-40 kg taze meyve ve dekar başına ise tahmini 
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2-3 ton verim elde edilebilir. 

Hünnapın meyve olgunlaşması üç aşamaya ayrılır: 

• Beyaz olgun: Meyve tam boyuta ve şekle yakındır; meyvenin 

kabuğu incedir ve rengi yeşilden-yeşilimsi beyaza kadar 

değişir. 

• Gevrek olgun: Meyvenin yarısı - tamamı kırmızıdır. Meyve dış 

kabuğu kalınlaşır, sertleşir ve gevrek, sulu ve tatlı hale gelen, 

daha fazla şeker ve asit içeren etten kolayca ayrılır. 

• Tam olgunlaşma: Etin şeker içeriği hızla artar ve su içeriği 

azalmaya başlar. Çekirdek ve meyve sapının yanındaki etler 

sararır ve yumuşar. Kabuk koyu kırmızıya döner ve meyve 

buruşur. 

Uygun hasat zamanı, meyvenin son kullanımına (taze tüketim, 

kurutulmuş veya işlenmiş) bağlıdır. Taze tüketim için, depolama 

ömrünü uzatmak için hünnap gevrek olgun aşamada toplanmalıdır. 

Kurutulacak meyveler tam olgunlaştığında, şekerleme için ise meyveler 

beyaz olgunluk döneminde toplanmalıdır. 

Kurutmalık meyveler için kimyasal hasat önerilir. Hasattan 5-7 gün 

önce püskürtülen 200−300 ppm ethephon, hasat verimini 10 kat 

artırabilir, kuru meyve verimini ve kalitesini artırmada faydalıdır. 

10.1. Hasat Sonrası  

Hasattan sonra meyveler, olgunlaşma derecesine ve meyve 

büyüklüğüne göre sınıflandırılmalı, daha sonra düşük sıcaklıkta 

saklanmalı, kurutulmalı veya işlenmelidir. Kurutulmuş hünnap 
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meyveleri; yaklaşık 3 hafta güneş altında veya nem içeriği %25'in altına 

düşene kadar 60°C'de 36−48 saat boyunca bir kabin kurutucuda 

kurutularak elde edilebilir. Kurutulmuş meyve olduğu gibi tüketilebilir 

veya daha sonra işlenebilir. 

10.2. Meyve Kalite Testi 

Hünnap meyvelerinin olgunluk durumunun testi edilemesinde SÇKM 

miktarı ve asit (sitrik) içeriğine bakılır. Meyvenin şeker/asit oranı da 

kalite testinde aranılan kriterdendir. Avustralya'da yetiştirilen hünnap 

meyve çeşitleri üzerinde yapılan testlerde, test edilen üç çeşitten Li 

çeşidinin en yüksek SÇKM (31°Brix) ve Chico'nun ise en düşük SÇKM 

oranına (25°Brix) sahip olduğu belirlenmiştir. Aynı araştırmada; Chico 

meyvesinin, Li ve Suimen meyvesinin yaklaşık iki katı asit miktarına 

sahip olması dolayısıyla, Chico çeşidinin, diğer çeşitlere göre en düşük 

şeker/asit oranına sahip olduğu saptanmıştır. 

11. Depolama  

Taze hünnap meyvesi çabuk bozulan yapısı nedeniyle ortam 

koşullarında uzun süre saklanamaz. Raf ömrü genellikle herhangi bir 

uygulama olmaksızın sadece 2-3 gündür. Yarı kırmızı taze meyveler, 

0.04-0.07 mm kalınlığında havalandırmalı polietilen torbalarda 

paketlenerek -1 ile 1°C'de, %90−95 oransal nem ve %5 CO2 

konsantrasyonunda muhafaza edilirse, meyveeler 100 günden fazla 

gevrek kalabilir. Kuru meyveler kuru, serin ve korunaklı bir ortamda 12 

aya kadar saklanabilir. 
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11.1. Depo Hastalıkları 

Hünnap meyvesi çok çabuk bozulur ve hasat sonrası bozulmaya karşı 

oldukça hassastır. Penicillium expansum’un neden olduğu mavi küf, 

hünnapın hasat sonrası en önemli depo hastalıklarından biridir. 

12. Hastalıklar, Zararlılar ve Fizyolojik Bozukluklar 

Çin’de yetiştirilen hünnap ağaçları için en yaygın hastalıklar cadı 

süpürgesi, pas ve meyve çatlamasıdır. Cadı süpürgesine bir tür 

fitoplazma (Candidatus Phytoplasma ziziphi) neden olur ve bütün bir 

meyve bahçesini yok edebilir. Avustralya’da son zamanda mantarsal 

bir hastalık olan Nothohoma quercina'nın neden olduğu hünnap 

kahverengi lekesi tespit edilmiştir. Hasat zamanına yakın yoğun 

yağıştan kaynaklanan meyve çatlaması, tüm sezonun mahsulünü 

mahvedebilir. Zararlılardan şeftali meyve güvesi (Carposina 

niponensis) ve Lygus pratensis (çiçek sapsokanı) en yaygın olanlarıdır. 

Hünnap, Akdeniz meyve sineğine karşı da hassastır. Zararlılar arasında 

tavşanlar ve kuşlar da bulunur, ancak bunlar meyve bahçesine çit 

çekerek veya bahçe üzerini file (ağ) ile örterek kontrol edilebilir.  

Avustralya'da yetişen hünnaplar için meyve çatlaması önemli bir 

sorundur. Çatlama, suyla ilişkili fizyolojik bir bozukluktur ve bazı 

yıllarda mahsulün büyük bir kısmını mahvedebilir. Büyüme mevsimi 

boyunca su yönetimine ve toprak nemini korumaya özen göstermek, 

meyvelerdeki çatlamayı azaltmaya yardımcı olacaktır, ancak dayanıklı 

çeşitlerin seçilmesi de bir seçenektir. 
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13. Meyvenin Besin Değeri 

Hünnap meyvesi; Çin, Kore, Japonya ve Güneydoğu Asya'da besleyici 

bir gıda ve önemli bir geleneksel ilaç olarak kabul edilmektedir. 

Hünnaplar; C vitamini, şeker, biyoflavonoidler, yenilebilir selüloz ve 

mineraller açısından diğer meyve türlerinden daha zengindir. Suda 

çözünür kuru madde içeriği, taze olgun meyvelerde %20 - %40 arasında 

değişmektedir. Kurutulmuş hünnaplardaki karbonhidrat içeriği %70 ile 

85'e kadar çıkabilir. Taze hünnap meyvesi 100 g taze ağırlık başına 200 

ila 500 mg C vitamini içerirken; elma, armut ve şeftali 1 ile 8 mg/100 g 

taze ağırlık içerir. Hünnaplar ayrıca insan vücudundaki birçok biyolojik 

süreçte önemli bir “ikinci haberci” olan Cyclic Adenosine Mono-

Phosphate (cAMP) açısından da zengindir. 

Diğer yenilebilir meyvelerle karşılaştırıldığında, günde bir hünnap 

meyvesinin yenilmesi, yetişkin bir erkeğin C ve B vitamini ihtiyacını 

karşılamaktadır (Pareek, 2013). Hünnaplar birçok besin ve 

fitokimyasallar kapsamakta ve bu özelliği ile sağlıklı bir diyete katkıda 

bulunabilir. Hünnapların bileşiminde %81-83 nem, vitaminler (A, B 

kompleksi, karoten, tiamin, riboflavin ve özellikle askorbik asit), 

şekerler (%22; galaktoz, fruktoz ve glikoz), organik asit (sitrik, malonik 

ve malik asitler), mineraller (Ca, K ve Fe), yağ asitleri (%0.76–1.8; yağ 

içeriğinin %71.7’si oleik asit ve %15’i linoleik asit), amino asitler 

(%0.8), karbonhidratlar (%17), lif (%1.3) ve polifenoller (Li ve ark., 

2007; Muchuweti ve ark., 2005; Pareek, 2013; Wang ve ark., 2010) 

bulunmaktadır. 
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14. Sonuç 

Ülkemiz gerek sahip olduğu iklim özellikleri, gerekse topoğrafik yapısı 

nedeniyle çölleşme ve kuraklık tehdidi altındadır. Özellikle küresel 

ısınma ve kuraklık tehdidi altında bulunan ülkemizde hem 

ağaçlandırma çalışmasında hem de meyve yetiştiriciliğinde kuraklığa 

dayanıklı türlere daha fazla ağırlık verilmesi büyük önem taşımaktadır.  

Hünnap; kuraklığa, yüksek tuzluluğa ve ilkbahar donlarına karşı 

dayanıklılığı yüksek, organik tarıma uygun, çölleşme tehlikesi altında 

bulunan alanlarda yararlanılabilen bir bitki olmasına rağmen 

Türkiye’de yeterince tanınmamaktadır. Sağlıklı gıdalara olan talep 

arttıkça, halkın bu yeni meyveyi kabul etmesi zor olmayacak, akıllı ve 

yoğun bir reklam kampanyası ile hünnap tüketicilerin büyük bir 

kısmının ilgisini çekecektir. 

Hünnap; Antarktika hariç, tüm kıtalarda en az 48 ülkede yayılış 

göstermektedir. Hünnap, kurak ve yarı kurak topraklarda, kuraklığa 

karşı üstün dayanıklılığı ve adaptasyonu yanında, çorak ve tuzlu 

topraklara da üstün dayanıklılığı nedeniyle giderek daha önemli hale 

gelmekte ve belirgin avantajları nedeniyle geleceğin bir süper meyvesi 

olarak kabul edilmeyi hak etdiyor. 

Aynı miktardaki taze hünnap meyvesi elma, armut ve şeftaliden 100 kat 

daha fazla C vitamin kapsamına sahiptir. Hünnabın besinsel, tıbbi ve 

ekonomik değeri hakkında daha fazla tanıtımın yapılması, özellikle 

Türk ve Avrupalı tüketicilerin bu meyve türünü tanıması için yoğun 

reklam kampanyasına ihtiyaç vardır. 
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1. Giriş 

Dünya sert kabuklu meyve türleri üretim ve ticaretinde önemli bir 

konumda bulunan cevizin anavatanı bazı araştırıcılara göre İran’ın 

Ghilan bölgesi, bazılarına göre Çin’dir. Vavilov, cevizin orijin 

merkezlerine Orta Asya ve Yakın Doğu’yu, Okmanich ise sekonder 

merkez olarak Moldavya’yı da eklemiştir. Karpat dağlarından, Türkiye, 

Irak, İran, Afganistan, Rusya, Hindistan, Mançurya ve Kore’ye kadar 

uzanan geniş bir coğrafyanın doğal bitkisidir. Fosil kanıtlar, cevizin 

Asya ve Avrupa kıtalarının büyük bir bölümünde ve Kuzey 

Amerika’da, Kuzey Alaska’ya kadar uzanan genişçe bir alanda bir 

zamanlar yetiştiğini göstermektedir. Çok eski ve köklü bir meyvecilik 

kültürüne sahip olan ülkemiz birçok meyve türünün olduğu gibi cevizin 

de anavatanı arasındadır (Şen, 2009); (Akça, 2016). 

Ceviz; bitkiler aleminde Spermatophyta bölümünün Angiospermae alt 

bölümünün Dicotyledoneae sınıfı, Juglandales takımı, Juglandaceae 

familyası, Juglans cinsi içerisinde yer almaktadır. Dünya üzerinde 

geniş bir alanda yayılma gösteren Juglans cinsine bağlı, özellikleri 

belirlenen türlerden en önemlisi ve üstün meyve kalitesi ile ceviz 

denildiğinde ilk akla gelen ise Anadolu cevizi, İran cevizi ve İngiliz 

cevizi olarak da adlandırılan J. regia’ dır (Özçağıran ve ark., 2005). 

2020 yılı verilerine göre dünyada toplam 1.021.391 ha alanda, 32.544 

hg/ha verim değeriyle, 3.323.964 ton ceviz üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Dünya ceviz üretiminin yaklaşık %74’lük kısmı Çin, A.B.D., İran ve 

Türkiye tarafından karşılanmaktadır (Anonim, 2022a, Tablo 1).  
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Tablo 1. Dünya Ceviz Üretim Miktarı, Alanı ve Verim Değerleri  
CEVİZ ÜRETİM MİKTARI 

(ton) 

CEVİZ ÜRETİM ALANI 

(ha) 

CEVİZ VERİM DEĞERİ 

(hg/ha) 

 2020  2020  2020 

ÇİN 1 100 000 ÇİN 284 375 ROMANYA 253 141 

A.B.D. 707 604 A.B.D. 153 781 ÖZBEKİSTAN  95 224 

İRAN 356 666 TÜRKİYE 141 790 UKRAYNA 84 567 

TÜRKİYE 286 706 MEKSİKA 108 771 PAKİSTAN 83 747 

MEKSİKA 164 652 İRAN 59 920 PERU 59 778 

ŞİLİ 158 000 ŞİLİ  43 328 İRAN 59 524 

UKRAYNA 113 320 FRANSA 24 990 MISIR 51 796 

ROMANYA  48 350 YUNANİSTAN 20 270 KIRGIZİSTAN 46 752 

ÖZBEKİSTAN 47 374 UKRAYNA 13 400 A.B.D. 46 014 

FRANSA 35 700 AFGANİSTAN 5 206 FİLİSTİN 45 294 

DÜNYA  3 323 964 DÜNYA  1 021 391 DÜNYA  32 544 
 

Sağlık ve beslenme açısından çok değerli bir meyve türü olan ceviz; 

sofralık tüketiminin yanısıra gıda, yağ, ilaç ve kozmetik sanayilerinde, 

boya, tanen, plastik ve kauçuk endüstrisinde geniş bir kullanım alanına 

sahiptir, ayrıca kerestesi de çok kıymetlidir. Tüm bu nedenler ceviz 

yetiştiriciliğine olan ilginin artarak devamını sağlamaktadır. Düzenli 

kapama bahçelerin kurulmasında türün çoğaltılma özellikleri önem 

kazanmaktadır.  

2. Cevizin Çoğaltılması 

Meyve yetiştiriciliğinde çoğaltma, çoğaltmak istediğimiz ağacın veya 

çeşidin aynı özelliklerini taşıyan yeni bitkilerin elde edilmesi anlamına 

gelmektedir (Şen, 2009). Çoğaltma generatif ve vegetatif yöntemlerle 

gerçekleştirilir.  

2.1.  Cevizde Generatif (Tohumla) Çoğaltma 

Monoik çiçek yapısına sahip, rüzgarla tozlanan, dikogami (erkek ve dişi 

çiçeklerin olgunlaşma zamanlarının farklı olması) eğilimi yaygın olan 

ve yabancı tozlanmaya ihtiyaç duyan cevizler, heterozigot yapıdadırlar. 

Dolayısıyla tohumla çoğaltılarak meydana gelen yavru bitkiler ana bitki 
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ile aynı özellikte olmamakta, farklı özellikler taşıyabilmektedirler. 

Heterozigotik yapı ve genetik açılım nedeniyle ceviz yetiştiriciliğinde 

tohumla çoğaltma; ceviz fidanı üretiminde anaç veya çöğür eldesi ile 

ıslah çalışmaları dışında tercih edilen bir çoğaltma yöntemi değildir 

(Özbek, 1975); (Şen, 2009); (Akça, 2016). Tohumluk seçimi, 

tohumların temini, muhafazası, tohum çimlenmesini uyarıcı ön 

uygulamalar ve tohum ekimi, cevizin tohumla çoğaltma başarısını 

etkileyen aşamalardır.  

Tohumların Alınması ve Muhafazası: Çoğaltmada kullanılacak 

cevizler; dolgun, embriyoları iyi gelişmiş, besin maddelerince zengin, 

taze, ağır ve parlak renkli, küf içermeyen ve böcek zararından 

etkilenmemiş olmalıdır. Bu nedenle çoğaltmada kullanılacak 

tohumların sağlıklı ve iyi gelişmiş, verim yaşındaki ağaçlardan alınması 

önemlidir. Hastalıkların veya böcek zararlarının görüldüğü, beslenme 

şartları iyi olmayan, su eksikliği görülen ortamlarda ve kötü toprak 

şartlarında yetişen, güneş yanığı ya da soğuk zararı görülen, çok yaşlı 

ağaçlar tohumlarında yeterli depo maddesi biriktiremezler, iç tam 

olarak dolmamıştır ve içte büzüşmeler görülebilir. Bu özellikteki 

tohumların çimlenmeleri ve çöğür gelişmeleri sağlıklı olmayacaktır.  

Çoğaltmada kullanılacak ceviz meyvelerinin hasat zamanı da çimlenme 

ve çöğür gelişimi üzerine etkilidir. Zamanından önce hasat edilen 

meyvelerde embriyonun yeterince gelişememesi, için kabuğu yeterince 

dolduramaması; hasat zamanı gecikmiş meyvelerde ise yeşil kabuğun 

(kal) meyve sıcaklık ve nemini artırması nedeniyle iç kararmaları, 

küflenmeler gibi olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. Her iki durum 



BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR | 326 

 

da tohumun çimlenmesini olumsuz yönde etkileyebilecektir. Sıralanan 

özellikler dikkate alınarak tam zamanında hasat edilen ceviz 

meyvelerinden yeşil kabuk hemen uzaklaştırılmalı, yıkanarak, gölge ve 

havadar bir yerde kurutulmalıdır. Güneş altında uzun süre bekletilerek 

yapılacak kurutma, embriyoya zarar vererek çimlenmeyi olumsuz 

etkiler. Uygun biçimde kurutulan tohumlar ekim zamanına kadar uygun 

koşullarda muhafaza edilmelidirler. Bu amaçla iyi havalanan, düşük 

neme sahip (%65-57 gibi), sıcaklığı 0-8 °C arasında değişen adi depolar 

veya sıcaklık, nem ayarlı soğuk hava depoları kullanılabilmektedir 

(Özçağıran ve ark., 2005); (Şen, 2009); (Akça,2016); (Anonim, 2022b).   

Tohum Ekimi Öncesinde Yapılacak İşlemler: Çoğaltmada içini tam 

doldurmuş olan tohumların kullanılması çimlenmeyi olumlu 

etkileyeceği için, kullanılacak tohumların su içinde tutularak dolgun ve 

yeterli iç oluşturamamış meyvelerin birbirinden ayrılması önerilen bir 

uygulamadır. Tohum ekiminden önce gerçekleştirilen bazı uygulamalar 

çimlenmeyi ve çöğür gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.  Diğer 

ılıman iklim meyve türlerinde olduğu gibi ceviz tohumları da 

çimlenmeden önce belli bir süre dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu durum 

tohumun bünyesindeki büyümeyi engelleyiciler ve soğuklama 

ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Ceviz tohumlarının soğuklama 

isteklerini karşılamak, engelleyicilerin yıkanmasını sağlayarak 

etkilerini ortadan kaldırmak, tohum kabuklarını yumuşatmak, 

embriyonun su ve oksijen alımını kolaylaştırarak çimlenme güçlerini 

arttırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, tohumları düşük sıcaklık (0-5 

°C) ve nemli ortamlarda (ince kum, pit yosunu, perlit veya bunların 
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karışımları gibi katlama ortamları) bekleterek katlama uygulanması 

yapılabilir (Özbek, 1975); (Anonim, 2022b). Cevizlerde tohumların 

katlama süresi çeşide göre 60-90 gün arasında değişir ve tohumun sert 

kabuğu çatlayıp kök ucu göründüğü zaman katlamaya son verilerek, 

tohumlar bekletilmeden ekilirler. J. cinerea, J. hindsii, J. nigra gibi 

farklı ceviz türlerine ait tohumlarda bu sürenin 120 güne kadar 

çıkabildiği bildirilmektedir (Şen, 2009). Katlamanın başlangıcı; 

yetiştiricilik yapılacak bölgedeki toprağın tohum ekimi için uygun tava 

gelme durumuna göre belirlenmektedir. Toprağın tahmini tava gelme 

tarihinden 60-90 gün geriye doğru gidilerek katlama işlemine başlanır. 

Katlama uygulaması tohum miktarına bağlı olarak katlama tepsileri 

veya sandıklarında, buzdolabı veya soğuk hava depoları koşullarında 

uygulanabilir. Katlama ortamının nemli tutulmasına özen gösterilir. Kış 

aylarının çok kurak geçmediği, toprakta yeterli nemin bulunduğu, kış 

soğuklarının tohumların soğuklama ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde 

olduğu durumlarda; tohumlar katlama uygulamasına tabi tutulmadan 

sonbaharda doğrudan doğruya toprağa da ekilebilirler. Ancak bu 

durumda sincap gibi kemirgenlerin zararları göz ardı edilmemelidir. 

Ayrıca ceviz kabuğunun çatlatılması, mekanik yollarla (törpü, zımpara 

vb) veya H2SO4, HCl, NaOH ve KOH çözeltileri ile sert kabuğun 

aşındırılması, tohumların büyümeyi düzenleyici maddelerle muamele 

edilmesi (zedelenmeden bütün olarak çıkartılan ceviz içlerinin 25-100 

ppm GA3 çözeltisi içerisinde 6-12 saat tutulduktan sonra ekilmeleri) 

gibi uygulamalarla çimlenmeyi kolaylaştırmak da mümkündür 

(Özçağıran ve ark., 2005); (Şen, 2009); (Akça, 2016). 
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Tohum Ekimi: Tohum ekimi tohum tavalarına yapılabileceği gibi 

doğrudan aşı parsellerine de yapılabilir. Katlama yapılmamış 

tohumların, doğrudan tohum tavalarına veya aşı parsellerine 

ekilmesinin planlandığı durumlarda; toprak şartları da dikkate alınarak 

tohum ekim işleminin sonbahar döneminde yapılması (Kasım-Aralık), 

tohumun toprak altında kaldığı süre boyunca bünyesindeki çimlenmeyi 

engelleyicilerin uzaklaşabilmesi ve soğuklama ihtiyacını 

karşılayabilmesi açılarından yararlı olacaktır. Katlama uygulamasından 

çıkartılan tohumlar ise ilkbaharda, tam çimlenme sırasında veya 

çimlenmeden biraz önceki dönemde ekilmelidirler. Sonbaharda yapılan 

tohum ekimlerinde kış soğuklarından kaynaklanabilecek zararlanmaları 

önlemek için tohumların üzerine uygun materyallerle malçlama 

yapılabilir veya toprak yığılabilir. Ancak gerek malçlama gerekse 

toprak yığınının erken ilkbaharda çimlenme başlamadan önce 

kaldırılması gereklidir. Tohum ekim derinliği; tohumun iriliği, toprağın 

yapısı, sıcaklığı ve nem durumu ile çevredeki tohuma zarar verecek 

canlıların (kemirgenler, karga gibi) varlığına göre değişmektedir. Derin 

dikilen tohumlardan yetişen çöğürlerin, normal derinlikte dikilenlere 

göre daha yavaş ve zayıf geliştikleri bildirilmektedir. En ideal ekim 

derinliğinin 5-10 cm arasında olabileceği söylenebilir. Pratikte her 

tohum kendi iriliğinin iki katı kadar derinliğe ekilir. Kumlu topraklarda, 

yüzey toprağının düşük hava sıcaklığının etkisinde kaldığı, hava 

akımının fazla olması nedeniyle yüzey toprağının aşırı kuruduğu 

yerlerde, kemirici ve kuş zararının önlenmesi amacıyla derin tohum 

ekimi yapılabilir. Killi ve ağır topraklarda ise yüzeysel dikim tercih 

edilmelidir. Tohumların iki kabuğunun birleşme düzlemleri (sütur) yere 
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dik olacak şekilde ekilmeleri durumunda; sürgün ve kök düzgün gelişir, 

kök boğazında eğrilik meydana gelmez. Fidanlıklarda araziye yapılacak 

tohum ekimlerinde, sıra arası ve üzeri mesafelerin tayininde, çöğürlerin 

yerlerinde bırakılma durumları, parsellerde yapılacak bakım işlemleri 

değerlendirilir. Çöğürler ilk gelişme mevsiminin sonunda yerlerinden 

söküleceklerse 10-15 cm sıra üzeri, yaklaşık 15 cm sıra arası yeterli 

olurken; ikinci veya daha sonraki yıllarda söküleceklerse yaklaşık 30 

cm sıra üzeri, 90-120 cm sıra arası uygun olabilir. Ceviz tohumları 

toprağa ekildikleri ilk büyüme mevsiminde çimlenirler. Sağlıklı ve 

güçlü çöğürler elde edilebilmesi için sulama, yabancı ot mücadelesi 

işlemlerine dikkat edilmelidir. Çöğürlerin sökümünden bir süre önce, 

dinlenme döneminde kazık köklerin kesilmesi, saçak kök oluşumunu 

geliştirerek şaşırtmada tutma başarısını arttırır (Özçağıran ve ark., 

2005); (Şen, 2009); (Akça, 2016).    

2.2. Cevizde Vegetatif Çoğaltma 

Cevizin anatomik ve fizyolojik yapısından kaynaklanan özellikler 

nedeniyle çelikle çoğaltma başarısının düşük olması, daldırma ile 

çoğaltmanın pratik olarak güçlüğü, doku kültürü ile çoğaltmada 

karşılaşılan türe özel sorunlar nedeniyle çoğaltma katsayısının düşük 

olması ve büyük yatırım gerektirmesi gibi durumlar, cevizin vegetatif 

çoğaltılmasında kullanılan yöntemleri sınırlandırmaktadır. Aşı ile 

çoğaltma, cevizde başarılı sonuçların alındığı, en yaygın bilinen ve 

kullanılan vegetatif çoğaltma yöntemidir. Diğer vegetatif çoğaltma 

yöntemlerinde karşılaşılan sorunların çözümü yolunda da çalışmalar 

sürdürülmektedir.  
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2.2.1. Aşı ile çoğaltma 

Aşılar; klon şeklinde çoğaltma imkanı sağlayan, aynı zamanda üzerine 

aşılı bulundukları anaçların özelliklerine bağlı olarak çoğaltılan 

çeşitlerin meyve kaliteleri, verimlilikleri, ömürleri ve ağaç şekilleri gibi 

özelliklerini de etkileyen uygulamalardır. Aşı başarısı, anaçla kalemin 

birleşmesini sağlayan kallus dokusunun ortak iletim demetlerini 

oluşturabilmesine bağlıdır. Bu nedenle aşılama sırasında anaç ve 

kalemin kambiyum tabakalarının çakışması çok önemlidir (Özçağıran, 

1974); (Hartman ve Kester, 1974). Türe özgü bazı özellikleri nedeniyle 

cevizdeki aşı uygulamaları diğer meyve türlerine göre daha fazla dikkat 

gerektirmekte, aşının tutması daha güç olmaktadır. Cevizlerde aşı 

başarısını etkileyen türe özgü faktörlerin başında aşı ekolojisi 

gelmektedir. Cevizlerde aşı bölgesinde kallus oluşumunda sıcaklık ve 

nemin etkisi diğer meyve türlerine göre daha fazladır. Diğer etkili 

faktörler ise; aşılama sırasında kesim yüzeylerinde meydana gelen 

ksilem özsuyu akıntısı (kanama) ile anaç olarak kullanılacak çöğür ve 

kalemin kabuk kalınlıklarının farklılığı şeklinde sıralanabilir. Bunun 

dışında genel olarak aşıda başarıyı etkileyen; aşının uygun zamanında 

ve tekniğine uygun olarak yapılması, aşı kalemlerinin doğru zaman ve 

teknikle alınması ve gerektiği durumlarda muhafazası, aşıda kullanılan 

malzemelerin steril ve keskin olması, aşıcının deneyimi, aşı öncesi ve 

sonrasındaki bakım uygulamaları gibi faktörler ceviz aşılamalarındaki 

başarı için de geçerlidir (Reil ve ark., 1998); (Şen, 2009); (Akça, 2016). 
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Gerek iç mekan gerekse arazi koşullarında yapılacak olan ceviz 

aşılamalarında, yeterli kallus oluşumu için 27 °C’lik yüksek sıcaklık 

gereksiniminin sağlanması önemlidir. Bu derecenin altındaki ve 

üzerindeki sıcaklıklarda, diğer koşullar optimum olsa da aşının başarı 

oranı düşmektedir.  Bu nedenle özellikle dışarı koşullarında yapılacak 

aşılamalarda; hava sıcaklığı istenen düzeye ulaşana kadar aşı zamanı 

geciktirilebilir veya aşı bölgesinde yeterli sıcaklığı oluşturmak 

amacıyla; aşı bölgesinin güneş ışığını ve gündüz sıcaklığını absorbe 

etmeyi sağlayan koyu renkli, hava geçirgenliği olan materyallerle 

sarılması, kağıt veya pet şişe gibi plastik materyallerle örtülmesi, aşı 

bölgesine siyah renkli aşı macunu sürülmesi gibi uygulamalar 

gerçekleştirilir. Aşı zamanı yaşanabilecek yüksek sıcaklıklara karşı ise; 

aşı bölgesinin hava geçiren beyaz örtülerle örtülmesi, aliminyum tabaka 

gibi yansıtıcı materyallerle sarılması, aşı bölgesine beyaz boya 

sürülmesi gibi gölgeleme yaratacak önlemler alınmalıdır. Cevizde aşı 

başarı oranını etkileyen diğer önemli ekolojik faktör ise nemdir. Aşı 

elemanlarından gözün veya kalemin canlı kalabilmesi ve su içeriği 

yüksek olan kallus hücrelerinin canlılıklarını koruyabilmeleri için aşı 

bölgesinde yeterli nemin olması gerekir. Bu amaçla, aşılamadan sonra 

aşı bölgesinin nem geçirmez bir materyalle sarılması, kesim 

yüzeylerinin aşı macunu veya nem geçirmez materyallerle kapatılması 

önemlidir (Reil ve ark., 1998); (Şen, 2009); (Akça, 2016). 

Aşı başarısını etkileyen diğer önemli bir faktör ise, diğer meyve 

türlerinden farklı olarak cevize özgü olan kanama (öz suyu akışı) 

olayıdır. Kanama sıvısı içinde juglon adlı bir kimyasal bulunmaktadır. 
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Bu madde, normalde toksik olmayan, renksiz, yapraklarda, 

sürgünlerde, meyvenin yeşil kabuğunda ve köklerde sentezlenen 

hidrojuglon isimli allelokimyasalın, hava veya toprakla temas ettiğinde 

oksitlenerek zehirli bir formu olan juglon’a (5-hydroxy-1,4-

naphthalenedione) dönüşmesiyle ortaya çıkmaktadır (Kaymak, 2018); 

(Cosmulescu ve ark., 2011). Juglon, kallus oluşumu üzerine toksik 

etkide bulunarak aşı başarı oranını düşürmektedir. Ayrıca aşı 

bölgesinde anaçla kalemin kambiyum dokuları arasını doldurarak aşıda 

kaynaşmayı engellemektedir. Kanamanın özellikle kuvvetli gelişen ve 

daha yaşlı olan ceviz çöğürlerinde ve ağaçlarında, toprakların fazla 

nemli olduğu, gece gündüz sıcaklıklarının düzensiz seyrettiği ilkbahar 

dönemlerinde daha şiddetli olarak gözlendiği, aynı yıl aşıya gelecek 

düzeyde gelişen çöğürlerde, kanama olayının daha az olduğu 

bildirilmektedir. Kanamanın aşı başarısı üzerine olan olumsuz etkisini 

önlemek amacıyla, aşılamadan 20-30 gün kadar önce anacın aşının 

yapılacağı kısmın biraz yukarısından kesilmesi (anaçta tepe kesimi 

yapılması) veya anacın toprağa yakın kısımlarında kanamayı 

kolaylaştıracak şekilde kesici aletlerle meyilli yaralar açılması ya da 

küçük matkaplarla birkaç küçük delik açılması önerilir. Açılacak 

kanama yaralarının anacı zararlandırmayacak ölçüde olmasına dikkat 

edilmelidir. Bu uygulamalarla meydana gelecek kanama durduktan 

sonra aşı işlemi yapılmalıdır. Böylece aşı bölgesine ulaşacak aşırı özsu 

akışı durdurularak başarı oranı arttırılmış olur. Aşılama sezonu 

ilerledikçe anaçta kanamanın azaldığı da belirlenmiştir (Şen, 2009). 
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Anaçla kalemin kambiyum tabakalarının birbirleriyle çakışması, 

özellikle ceviz gibi aşılanması güç meyve türlerinde çok önemlidir. 

Aşıların yapılış zamanlarına bağlı olarak aşı kalemleri, ağacın iyi 

gelişmiş, bir önceki yılın sürgünlerinden veya yıllık sürgünlerinden 

hazırlanır. Bir yaşlı sürgünlerden alınan kalemin daha yaşlı olan anaçlar 

üzerine aşılanması durumunda; anacın kabuğunun daha kalın olması 

nedeniyle kambiyum tabakalarının teması yeterli olmamakta ve aşı 

başarısı düşmektedir. Özellikle dışarı aşılarında başarıyı sınırlayan 

önemli bir faktör olarak karşımıza çıkan aşı zamanı; uygulanacak aşı 

yöntemine, çeşide, ekolojik koşullara ve bu koşulları etkileyen pek çok 

faktöre bağlı olarak coğrafik bölgelere göre değişiklikler 

göstermektedir. Sürgün ve durgun aşı dönemlerinde, uygun 

ekolojilerde orta yaz döneminde (Temmuz-Ağustos) yapılabilir. Erken 

sürgün döneminde yapılacak aşılamalarda dinlenme döneminde alınan 

aşı kalemlerinin nemlerini koruyacak şekilde sarılarak ve aralıklarla 

nemlendirilerek, düşük sıcaklıklarda (0-4 °C) muhafaza edilmesi 

gerekir. Aşılama uygulamalarının her aşamasında aşı kalemlerinin 

kurumalarının önlenmesi çok önemlidir (Şen, 2009); (Akça, 2016). 

2.2.1.1. Ceviz yetiştiriciliğinde kullanılan aşı metodları 

Cevizde çevirme aşıları; tohumdan yetişmiş ceviz ağaçlarının kültür 

çeşitlerine dönüştürülmesi, aşısız çöğürle tesis edilmiş bahçelerde 

ağaçlara çeşit aşılanması, ağaçlarda çeşit değişimi yapılması veya ıslah 

çalışmalarında elde edilen tiplerden alınan aşı materyalinin gelişmiş 

çöğür ağaçlarına veya büyük ağaçların dallarına aşılanmasıyla kısa 

sürede meyve alınmasının sağlanması amaçlarıyla kullanılabilmektedir. 
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Aşılama yapılacak ağaçların büyüklüklerine göre değişmekle birlikte 

genellikle göz veya kalem aşıları (yaygın olarak dilcikli ve yarma kalem 

aşıları) kullanılmaktadır. Ağaçların kök veya gövde kısımlarında 

meydana gelen zararlanmaların onarılması amacıyla yapılan aşılarda 

(kemer ve köprü aşılar) kabuk altı kalem aşıları kullanılır. Aşılı ceviz 

fidanı yetiştiriciliğinde ise göz aşıları öncelikle tercih edilmekte; T göz, 

yama ve yonga göz aşıları yaygın olarak kullanılmakta ve başarılı 

sonuçlar alınmaktadır. Cevizlerde ayrıca iç mekanda yapılan 

aşılamalarda kotiledon aşı ve hot-callusing metotları da 

uygulanmaktadır.  

Cevizde Göz Aşıları: Cevizde T göz aşısı, yama göz aşısı, yongalı göz 

aşısı gibi bilinen göz aşıları (Şekil 1) yanısıra kabuk yama (yüksük) göz 

aşısı ve yeşil odun göz aşısı da kullanılmaktadır.  
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Şekil 1. Göz aşılarının yapılışı (Zenginbal, 2017) 

 
 

Anaca takılacak gözün arka kısmındaki büyüme noktası kabuk üzerinde 

kalacak şekilde, çabuk, hasarsız, anaçta açılan yara yerine uygun 

büyüklükte kesilmesi ve yerleştirilmesi önemlidir. Ceviz gibi kalın 

kabuklu ağaçlarda kabuğun altındaki hava cebi nedeniyle göz aşıları 

daha dikkatle yapılmalıdır. Göz aşılarının uygun yapılış zamanı 



BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR | 336 

 

bölgeye ve kullanılacak göz aşısı metoduna göre değişmektedir. 

Dinlenme döneminde yapılacak göz aşılarında aşı gözünün altında odun 

dokusundan bir parça olabileceği için yonga göz aşısı tercih edilir. Yaz 

döneminde yapılan göz aşılarının cevizde daha başarılı olabildiği 

belirtilmektedir. Genellikle yaz döneminin ikinci yarısında yapılan 

aşılarda tomurcuğun uyanmasıyla meydana gelecek taze sürgünün 

izleyen soğuklardan zararlanabileceği düşünülerek, mümkün 

olduğunca erken dönemde yapılması ve gözün sürmesinin sağlanması 

önerilmektedir. Uygun zamanda ve şekilde yapılan göz aşılarında 

yüksek başarı sağlanabilmektedir (Akça, 2016). 

T göz aşıları anaç kabuğunda T şeklinde açılarak kaldırılan kabuğa 

gözün yerleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Anaçta kabuğun ters T 

veya I şeklinde açıldığı göz aşıları Ters T ve I göz aşıları olarak 

adlandırılır. Yama göz aşısı anaçta iki ağızlı aşı bıçağı ile kabuğun 

çıkartıldığı yere kalemden aynı bıçakla alınan gözün yerleştirilmesi 

şeklinde yapılır. İlkbaharda kabuk kalkmaya başladığı zaman veya 

yazın Haziran-Eylül arası yapılmaktadır. Yonga göz aşısı anaçta 

kabuğun kolay kalkmadığı dönemlerde aşılama imkanı sağlamaktadır. 

Aşı kaleminden altında odun dokusu taşıyacak şekilde çıkartılan göz, 

benzer bir kesimle anaçta açılmış olan yere yerleştirilir. Makine ile de 

yapılabilmektedir (Akça, 2016). Yeni geliştirilen bazı göz aşısı 

yöntemlerinin de başarılı sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Bunlardan 

yeşil odun göz aşısı, aşıda kullanılacak tomurcuğun yaprağı ve 5-7 cm 

uzunluğunda bir kabuk parçası ile birlikte kesilerek hazırlanması ve 

anaçta T veya yonga biçiminde açılan yere yerleştirilmesi şeklinde 
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gerçekleştirilmektedir. Aşının, yeşil odun tomurcukları ortaya çıkar 

çıkmaz, sıcaklık 26-27 °C veya daha yüksek olduğu zamanda yapılması 

önerilir (Şen, 2009). 

Cevizde Kalem Aşıları: Amaca, aşı zamanına bağlı olarak yarma aşı, 

kakma aşı, kabuk aşısı (çoban aşı), dilcikli ve dilciksiz aşılar, kama aşı, 

yan aşı yöntemleri tercih edilmektedir (Şekil 2). Kalem aşılarında da 

anaçla kalemin kambiyum tabakalarının iyi çakışması çok önemlidir. 

Göz aşılarından farklı olarak kalem aşılarında anaçtaki kesim 

yüzeylerinin aşı macunu ile kapatılması gerekmektedir.  

Yarma aşı, ceviz ağaçlarında çeşit değiştirmek amacıyla yaygın olarak 

kullanılır, genellikle kesit yüzeyinin çapı 2,5-10 cm arasında olan 

anaçlara uygulanır. Ülkemizde yaygın olarak yapılma zamanı, 

dinlenme döneminin sonu veya ilkbahar gelişme döneminin 

başlangıcıdır. Dilcikli aşı, anaç ve kalemin kesim yüzeylerinde dilcikler 

açıldıktan sonra birbirlerine tutturulmaları şeklinde gerçekleştirilir. 

Anaç ve kalemin kesim yüzeylerinde dilcik açılmadan uygulandığı 

durumda dilciksiz kalem aşısı olarak adlandırılır. Kabuk altı (çoban) 

aşısı kolay kabuk veren her kalınlıktaki gövdeye uygulanabilir. En iyi 

aşılama zamanı yapraklanmanın 1/4-/1/3’ünün tamamlandığı 

dönemdir. Tek tarafı inceltilerek hazırlanan aşı kalemleri, anacın kabuk 

ve odun dokusu arasında açılan boşluğa girecek şekilde yerleştirilir. 

Ülkemizde kabuk aşısı durgun aşı olarak yapılmaktadır. Anaç 

kesilmeden yan aşı olarak da uygulanabilir (Akça, 2016).  
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Şekil 2. Cevizde kullanılan bazı kalem aşısı yöntemlerinin uygulanışı 

 

 

Cevizde İç Mekan Aşıları: Masa aşı olarak da adlandırılan iç mekan 

aşıları genelde sürgün dönemde, makine ile yapılmaktadır. Anaç olarak 

köklendirilmiş yıllık ceviz çöğürleri, aşı kalemi olarak ise 2 göz içeren 

kalemler kullanılmaktadır. Yongalı göz, omega, dilcikli, dilciksiz aşılar 

kullanılabilir. Kalem ve çöğür üzerinde yapılan kesimler makineyle 

gerçekleştirilmektedir. Kesim yapılan çöğürler üzerine yerleştirilen 

kalemler parafinlendikten sonra aşı odasında kaynaşmaya 

bırakılmaktadırlar. Kök boğazı aşıları 25-28 °C, % 80-90 nemde 3 hafta 
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tutulurlar.  Kaynaşması tamamlanan aşılar daha sonra seraya alınırlar. 

Serada dikim yapılan ortamda toprak kullanılmamakta, torf ve ağaç 

kabuğu parçalarından oluşan ortamda büyümeye bırakılan fidanlar 

damla sulama ile sulanmakta ve sulama suyuna bitki besin maddeleri 

eklenmektedir (Akça, 2016). İç mekan aşısı olarak uygulanan diğer 

teknikler kotiledon aşı ve hot-callusing metodu’dur.  

Anaç olarak tohumun kullanıldığı, direk tohuma yapılan aşıya 

kotiledon aşı denmektedir. Anaç olarak kullanılacak tohum 

çimlendikten sonra gelişen kök 5 cm’ye ulaşınca, 2 cm’e kadar 

kısaltılır. Tüplere şaşırtılan anaçlardan gelişen sürgünlere kalem aşısı 

yapılır (Şekil 3); (Akça ve ark., 2005); (Ebrahomporazar, 2010). İç 

mekanda yapılan bir başka uygulama şekli ise hot callusing (sıcak 

kallus uygulaması) metodudur. Bu yöntemde iç mekanda yapılan 

aşılarda kallus oluşumunu teşvik etmek amacıyla aşı bölgesine ısı 

uygulaması yapılmaktadır (Şekil 4);  (Erdoğan, 2005); (Sürücü, 2019). 

Mr. Cherny yöntemi, ülkemizde yeni olan, Çek Cumhuriyeti’nde aşılı 

ceviz fidanı üretiminde kullanılan bir metottur. Aynı kalınlıkta seçilen 

anaç ve kalem düz bir şekilde kesildikten sonra perdahlanır. Anaç ve 

kalemin öz kısmına yerleştirilen 3 cm uzunluğundaki plastik bir 

materyal ile birleştirilir (Şekil 5). Aşılamadan sonra aşı bölgesi sarılır 

(Akyüz, 2013). 
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Şekil 3. Cevizlerde kotiledon aşının uygulanışı (Ebrahomporazar, 2010). 

  
Ceviz tohumlarında a. kök ucunun kesilmesi b. torbaya ekim 

  
Ceviz çöğüründe: a. epikotilin yarılması b. ucu kama haline getirilmiş aşı kalemi 

  
Cevizde epikotil aşısı uygulanmış bir çöğürde: a. aşı noktasında kallus oluşumu  

b. tutan aşıda tomurcuğun sürmesi  
 
 

Şekil 4. Sıcak kallus uygulamasında ısıtıcılı kanala bitkilerin yerleştirilmesi (Sürücü, 

2019). 
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Şekil 5. Mr. Cherny aşısının yapılışı (Akyüz, 2013) 

 

 

2.2.2. Çelikle Çoğaltma 

Cevizin anatomik yapısından kaynaklanan özellikler nedeniyle 

çeliklerde köklenme zordur. Odun çeliklerinin dış kısımlarında ince 

uzun görünüşlü ve çok sıralı hücrelerden oluşmuş peridermin 

bulunduğu, floem ve korteks arasında  yer alan sklerenkima tabakasının 

ise kalınlaşmış ve sürekli bir yapı gösterdiği belirlenmiş, aşırı derecede 

ligninleşmiş ve sürekli bir yapıya sahip olan sklerenkima halkasının 

kök oluşumunu engellediği saptanmıştır (Koyuncu, 1997); (Akça, 

2016). Yapılan bazı çalışmalarda çelik alma zamanları, köklendirme 

ortamları, ortamın sıcaklık ve neminin kontrol altında tutulması ve 

yüksek oksin dozları uygulamaları ile, çeşitlere göre %30-80 arasında 

değişen köklenme oranlarına ulaşılabileceği, Ağustos ortası- Ekim 

ortasında alınan çeliklerde köklenme oranının daha yüksek olduğu 

bildirilmektedir (Reil ve ark., 1998).  Bazı araştırıcılar ise adventif 



BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR | 342 

 

tomurcuklardan çıkan sürgünlerden hazırlanan çeliklerin oldukça 

yüksek konsantrasyonlarda hazırlanan oksin çözeltilerinde bekletilip 

(10000-25000 ppm IBA), alttan ısıtmalı, aralıklı mist altındaki 

köklenme ortamlarında daha başarılı köklenme gösterdiklerini 

saptamışlardır. Ancak köklenen sürgünde yeni sürgün gelişmesini 

sağlayacak tomurcuğun oluşmasının güçlüğü ve köklü bitkilerin 

yaşatılmasındaki sorunlar nedeniyle, adventif sürgünlerle yapılan 

çelikle çoğaltma uygulamaları ticari olarak yaygınlaşamamıştır (Şen, 

2009).  

2.2.3. Daldırma İle Çoğaltma 

J. regia türünde yapraklara uyarıcılar püskürtülerek, daldırılan dallarda 

bilezik alma, yara dokusu oluşturma gibi uygulamalar yapılarak, 

değişik tepe daldırması ve hendek daldırma yöntemleriyle köklenmenin 

sağlanabildiği belirtilmiş olmasına rağmen ticari bir çoğaltma yöntemi 

olarak kabul görmemektedir. Hava daldırması uygulamalarından daha 

iyi sonuçlar alınmıştır. Hava daldırması yapılmış sürgünlerin kış başına 

kadar ana ağaç üzerinde bırakılmaları, daha sonra kesilerek aşı 

kalemlerinde olduğu gibi saklanmaları ve izleyen büyüme sezonunda 

gölge ortamlardaki saksılara dikilerek kış süresinde muhafaza 

edilmeleri önerilmektedir (Şen, 2009). Uzun zaman alması, işgücü 

gerektirmesi, köklenme oranlarının ve çoğalma katsayılarının düşük 

olması nedenleriyle ticari olarak tercih edilmemektedir.  

 

 



343 | BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 

 

2.2.4. Doku Kültürü ile Çoğaltma 

Diğer meyve türlerinde olduğu gibi cevizde de in vitro koşullarda 

mikroçoğaltım çalışmaları özellikle kısa sürede, daha az materyalle, 

hastalıksız ve klonal fidan anacı üretiminde hız kazandırmaktadır.  

Cevizin doku kültürü ile çoğaltılmasında karşılaşılan zorlukların bir 

kısmı; sterilizasyon, cevizde yoğun bir şekilde salgılanan fenolik 

bileşiklerin rejenerasyonu güçleştirmesi, kararmalara neden olması, 

sürgün oluşumundaki yetersizlik, elde edilen mikro sürgünlerin diğer 

odunsu bitkilere göre daha zor ve uzun sürede köklenmeleri şeklinde 

sıralanmaktadır. Yapılan çalışmalarda; uygun sterilizasyon yöntemleri, 

besin, kök ve sürgün çoğaltma-geliştirme ortamları belirlenmiştir. 

Cevizin mikro çoğaltımında, alt kültüre alma süresiyle sürgün gelişimi 

ve köklenme arasında önemli bir parametre olduğu, gelişim oranının ilk 

alt kültürlerde düşük iken, daha sonraki alt kültürlerde bu oranın arttığı 

bildirilmiştir (Fidancı, 2005); (Yıldırım, 2018); (Polat ve ark., 2021). 

Cevizin mikroçoğaltımında yaşanan sorunların çözümü yönünde 

araştırmalara devam edilmektedir. Paradox anacı başta olmak üzere 

bazı anaçlar ve çeşitler doku kültürü yöntemiyle, İspanya, ABD, Fransa 

ve Yunanistan’da başarılı bir şekilde çoğaltılmaktadır (Akça, 2016).  

3. Ceviz Anaçları 

Dünyadaki ceviz anacı çalışmaları ilk olarak J. regia, J. nigra, J. hindsii 

olmak üzere Juglans cinsi içerisinde bulunan bazı türlerin tohum 

anaçlarının kullanılmasıyla başlamış, ilerleyen dönemlerde özellikle 

siyah çizgi (black line) ve diğer hastalıklara dayanıklılık açılarından 

türler arası melezlemelerle elde edilen anaçların kullanılması gündeme 
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gelmiştir. Bu anaçların klonal olarak çoğaltılabilmesi önemlidir. 

Cevizde vegetatif çoğaltma metotlarındaki sorunlar nedeniyle kısıtlar 

bulunmakla birlikte; özellikle doku kültürü çalışmalarında meydana 

gelen ilerlemeler sayesinde çeşitlerin, türlerin ve türler arası 

melezlemeler sonucu elde edilmiş anaçların klonal çoğaltma 

çalışmaları devam etmektedir (Reil ve ark., 1998). 

3.1. Anaç Olarak Kullanılan Juglans Türleri 

 

Juglans regia L. (İran cevizi, İngiliz cevizi, Anadolu cevizi): Meyvesi 

için yetiştirilen bir tür olmasının yanısıra halen dünyada ceviz anacı 

olarak da yaygın şekilde kullanılan, ticari değeri olan bir türdür. Fazla 

tuzluluğa, su boğulmasına, Phytophthora ve Armillaria’nın sebebiyet 

verdiği kök, kök boğazı ve taç çürüklüklerine ve lezyon nematodlarına, 

bakteriyel yanıklığa (Xanthomonas juglandis) hassastır. Kök kanserine 

ve kök ur nematoduna duyarlıdır.  Kök kanamasına J. hidsii, J. regia ve 

Paradox anaçlarından daha duyarlı, toprak tuzluluğuna Juglans hidsii 

ve Paradox’dan daha az toleranslıdır. Kiraz yaprak leke virüsünün 

(CLRV) neden olduğu siyah çizgi hastalığına toleranslı olarak bilinir, 

fakat bu virüs için taşıyıcı olabilir. Kötü toprak şartlarından (fakir 

toprak yapısı, su noksanlığı gibi) yüksek oranda etkilenir. Çöğürleri 

genellikle zayıf gelişme özelliğindedir, üniform bir gelişim 

sergilemezler. Islah ve seleksiyon çalışmalarında yaygın şekilde 

kullanılan bir türdür. Uygun şartlar altında göz ve kalem aşılarıyla 

çoğaltılabilir (Rom ve Carlson, 1987); (Özçağıran ve ark., 2005). 
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 Juglans nigra L. (Doğu Kalifornia siyah cevizi, Kara ceviz): Siyah 

çizgi hastalığına aşırı tepki gösteren bir türdür. Soğuğa dayanıklıdır. 

Avrupa, ABD ve birçok ülkede J. regia çeşitleri için anaç olarak 

kullanılırken, Fransa ve İspanya’da siyah çizgi hastalığına hassas 

olması nedeniyle artık önerilmemektedir. Hibritleri anaç ıslahı 

çalışmalarında kullanılmaktadır (Şen, 2001). J. regia ile 

karşılaştırıldığında, nematodlara, Armillaria’ya, Phytophthora’ya ve 

kök kanserine toleranslı (Akça, 2016), Verticillium’a dayanıklıdır; 

(Gilman ve Watson, 2014). 

Juglans majör (Torr) Heller (Arizona siyah cevizi): Uygun toprak 

şartlarında iyi performans sergileyen, yüksek pH’lı topraklara önerilen, 

yuvarlak, pürüzsüz ve sert kabuklu meyvelere sahip bir türdür. Çeşit ve 

anaç ıslahı çalışmalarında ümitvardır (Şen, 2001); (Şen, 2009). 

Juglans hindsii Jeps. (North Californica Black, Köylü cevizi): İlk kez 

1837 yılında Sakramento ırmağında bulunmuş, daha sonra Juglans 

californica var. hindsii olarak tanımlanmıştır. J. californica ve J. 

hindsii arasındaki farkların ekolojiden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

ABD’de ve özellikle Kaliforniya’da yaygın ceviz hastalıklarına 

mukavemeti ve gelişme gücü nedeniyle, en fazla kullanılan anaçtır. 

Hızlı büyür ve erken meyveye yatar, çöğürleri kuvvetli gelişir, kötü 

toprak koşullarına toleranslıdır. Kök çürüklüğüne ve kök ur 

nematoduna dayanıklı; kök boğazı çürüklüğüne ve yara nematoduna 

hassas; siyah çizgi hastalığına aşırı duyarlıdır. Taçlı gal’e 

(Agrebacterium tumefaciens) ve Armillaria’ya hassasiyeti azdır. Kök 

kanserine dayanımı yüksektir (Akça, 2016). Birçok Phytophthora 
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türüne standart Paradox anacından daha hassas, toprak tuzluluğuna 

Paradox ve Juglans regia anaçlarından daha toleranslıdır (Grant ve 

McGranahan, 2005). Kloroza Paradox anacından daha az toleranslıdır 

(Şen, 2001). Phytophthora, kök lezyon nematodu ve siyah çizgi 

hastalığından ari, derin ve verimli topraklara sahip bölgeler için önerilir. 

Ağır toprak şartlarına ve su boğulmasına toleranslıdır. Kereste değeri 

de vardır. Anaç ıslah çalışmalarında kullanılır. Yuvarlak taç yapar, 30 

m yüksekliğe kadar gelişir.  

Juglans californica S. Wats (Kalifornia cevizi, Güney Kalifornia 

siyah cevizi): Kaliforniya orjinlidir, önceleri Kalifornia’daki ceviz 

bahçelerinde anaç olarak yaygın biçimde kullanılırken Phytophthora ve 

Armillaria’nın neden olduğu kök ve taç çürüklüklerine hassas, 

topraktaki aşırı neme duyarlı, siyah çizgi hastalığına aşırı duyarlı olması 

gibi nedenlerle uzaklaşılmıştır. Çalı formundadır, dalları yere yakındır. 

Uygun şartlarda 15 m yüksekliğe ulaşır. Küçük, pürüzsüz ve sert 

kabuklu meyveleri vardır. Herhangi bir kültür çeşidi bilinmemektedir. 

Anaç ıslah çalışmalarına dahil edilmiştir (Browne ve ark., 1977).  

Juglans microcarpa Berlandier (Teksas siyah cevizi, Küçük ceviz): 

Teksas ve New Mexico orjinlidir. Meyveleri küçük, yuvarlak, çok sert 

ve pürüzsüz kabuklu yapıdadır. Elverişli yetiştirme şartlarında bile 

küçük ağaçlar (10 m civarında) oluşturması nedeniyle bodur anaç ıslahı 

çalışmalarında ümitvar olarak görülmektedir (Şen, 2001).  Goesmithia 

morbida’ya hassastır fakat; J. microcarpa x J. regia içeren bazı 

hibritlerinin bu etmen, nematod, A. tumafaciens ve Phytophthora 

spp.’ye dayanıklı oldukları bildirilmiştir (Browne ve ark., 2015). 
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Juglans ailantifolia Carr (syn, J.sieboldiana Maxim) (Japon cevizi): 

Japon orijinli, ağaçları yüksek boylanan bir türdür. Botanik bir 

varyetesi olan var. cordiformis (Juglans ailantifolia var. cordifomis) 

meyveleri kalp şeklinde olması nedeniyle kalp cevizi (heartnut) olarak 

isimlendirilir. Phytophthora’ya dayanıklı olabileceği, ancak J. regia ile 

aşı uyuşmazlığı gösterdiği bildirilmiştir. Akça ve Şahin (2022) tuz 

stresinde anaçların ‘Chandler’ gelişimi üzerinde etkisini araştırdıkları 

çalışmalarında anaçları tuza tolerans yönünden Paradox>J. 

sieboldiana>J. nigra şeklinde sıralamışlardır.  

Juglans cinerae L. (Yağ cevizi): Amerikan ceviz türleri arasında 

soğuğa en dayanıklı tür olması nedeniyle anaç ıslahı çalışmalarında 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Ağaçları 30 m’ye kadar 

büyüyebilen bir türdür. J. regia anacı üzerinde bazen aşı uyuşmazlığı 

gösterebilmektedir (Şen, 2001), Hızlı büyüyen bir türdür (Brosi, 2010).  

Juglans mandshurica Maxim (Mançurya cevizi): Başta Çin olmak 

üzere Batı ve Orta Asya'da yaygın olarak yayılış gösteren tıbbi bir 

bitkidir. Geleneksel olarak kanser, mide ülseri, ishal, dizanteri, 

dermatoz, rahim sarkması ve lökopeni tedavisinde kullanılmıştır (Luan 

ve ark., 2021). Soğuğa en dayanıklı ceviz türü olması nedeniyle anaç 

ıslah çalışmalarında değerlendirilebileceği düşünülmektedir (Singh ve 

ark., 2021). Soğuğa dayanıklılık açısından bu türü sırasıyla J. cinerea, 

J. nigra, J. ailantifolia var. cordiformis ve J. regia türleri izlemektedir 

(Şen, 2001).  
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3.2.  Türler arası hibrit ceviz anaçları  

Ceviz çeşitleri için potansiyel anaç elde etmek amacıyla, Juglans cinsi 

içerisinde pek çok türle melezleme yoluyla çalışmalara devam 

edilmekle beraber, halihazırda en yaygın ve en yoğun olarak kullanılan 

hibrit anaçlar ‘Paradox’ ve ‘Royal’ dir. Aslında bu anaçlar türler 

arasında meydana gelmiş tabii hibritler olarak bilinirler.  

Paradox (Juglans hindsii X Juglans regia): En önemli özelliği 

Phytophthora türlerine ve nematodlara karşı ebeveynlere göre daha 

dayanıklı olmasıdır. Büyük ağaçlar oluşturur ve hızlı büyür. Ancak 

siyah çizgi hastalığına karşı duyarlıdır. Bu nedenle Kaliforniya’da siyah 

çizgi hastalığının sorun olmadığı yerlerde tercih edilmektedir. Kök 

kanserine de duyarlıdır. Kök çürüklüğüne, kök boğazı çürüklüğüne, 

kök yara nematoduna ve neme dayanıklıdır (Sesli, 2016); (Hasey ve 

ark., 2014). Hızlı gelişimi ve odun kalitesi özelliğiyle kereste değeri 

vardır. Üzerine aşılı çeşidin hızlı büyümesi, hastalık ve zararlılara 

dayanımını sağlar (Suo ve ark., 2012). Hibritlerinde kısırlık 

görülebilmektedir (Şen, 2001). Paradox’un klonal anaçları olan RX1, 

VX211, Vlach ve Burbank anaçlarının gelişme kuvvetleri Paradox ile 

karşılaştırılmıştır. Burbank, Paradox ve Vlach birbirine yakın değerler 

verirken; VX211 en fazla, RX1 ise en az gelişim gösteren anaçlar 

olmuştur (Buchner ve ark., 2012).   

Royal (Juglans nigra X Juglans hindsii): Kuvvetli gelişen bir ceviz 

anacıdır. Bazı hibritlerinin Paradox kadar olmasa da oldukça kuvvetli 

geliştikleri bilinmektedir. Çok hızlı büyür. Özellikle kereste yönünden 
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değerli bir ağaçtır. Ancak yaygın bir kullanıma ulaşamamıştır (Akça, 

2016); (Sesli, 2016). 

Ng209 x Ra Seedling (Juglans nigra 209 X Juglans regia): Oldukça 

kuvvetli, kök kanseri ve siyah çizgi hastalığına hassas, Phytophthora, 

Armillaria ve kireçli topraklara toleranslıdır (Vahdati ve ark., 2021). 

 

3.3.  Seleksiyon yoluyla elde edilen anaçlar 

Jin RS Serisi: Çin’de 2009 yılında geç sonbaharda aniden gelen kar 

yağışı sırasında çoğu bitkinin zarar görmesine rağmen bazı bitkilerin az 

etkilendikleri anlaşılmış ve bu bitkilerden seleksiyon yoluyla Jin RS 

serisi elde edilmiş, aralarında melezleme çalışmaları da yapılmıştır. Jin 

RS serisinin hastalık ve zararlılara toleransı Jin RS-3, Jin RS-3-1 ve Jin 

RS-2 şeklinde sıralanmaktadır (Wang ve ark., 2014).  Jin RS-1, Shanxi 

Academy of Forestry Sciences, Taiyunan, China tarafından 2011 

yılında ıslah edilmiş bir anaçtır. Geç yapraklanan bir çeşit olan 

“Zhonglin” ile erken meyve olgunlaştıran “Qixian Jian 9-9-15” 

melezidir Soğuklara dayanıklıdır. Jin RS-2 çöğürlerinin kuraklık, 

soğuk, hastalık ve zararlılara dayanımı iyidir. Güçlü büyüme 

özelliğindedirler. Kaliteli anaç üretimi açısından tohumları iyi 

özelliklere sahiptir. Jin RS-3 anaçları güçlüdür ve yüksek verim 

potansiyeline sahiptir. Kurak, soğuk, hastalık ve zararlılara 

dayanıklıdır, tohumlarının çimlenme oranı yüksektir (He ve ark., 2014); 

(Wang ve ark., 2014). 
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OR Chandler (Own Rooted Chandler): OR Chandler ve Paradox 

anaçları üzerine Chandler çeşidi aşılanarak yapılan karşılaştırmada; Or 

Chandler anacının nematoda daha hassas olduğu, daha büyük gövde 

kesit alanı (Hasey ve ark., 2004), daha düşük verim miktarı, daha iyi 

meyve kalitesi elde edildiği belirlenmiştir (Vahdati ve ark., 2021).  

3.4.  Klonal olarak elde edilen anaçlar 

Ceviz yetiştiriciliğinde anaç olarak kullanılan bazı tür (J. regia ve J. 

hindsii) ve hibritlerin (Paradox) farklı vegatatif çoğaltma yöntemleriyle 

çoğaltılarak ceviz klon anaçlarının eldesi ve özelliklerinin belirlenmesi 

çalışmaları hızla devam etmektedir (Vahdati ve ark., 2021).   

Kalifornia’da Juglans regia için en yaygın kullanılan anaç Paradox’dur 

(Baumgartner ve ark., 2013). Bu anacın tohumları yanısıra son yıllarda 

geliştirilen Vlach, RX1, VX211 klon anaçları da kullanılmaktadır. 17 

farklı Paradox hibrit klonlarının Phytophthora citricola’ya 

dayanıklılıkları ile kök boğazı ve kök çürüklüğününün etkilerinin 

araştırıldığı bir çalışmada; P. citricola’ya Paradox klonlarından RX1 ve 

Vx211 klonlarının orta derecede dayanıklı;  AX1, AZ1, AZ2, AZ3, 

NZ1, GZ1, GZ2, JX2, PX1, Vlach, UX022, UX1, UX2, WIP2, ve WIP3 

klonlarının ise orta derecede veya yüksek derecede hassas oldukları 

belirlenmiştir (Browne ve ark., 2009).   

Vlach: Juglans hindsii x Juglans regia melezi, Paradox tohum 

seleksiyonudur. Phytophthora cinslerine ve Agrobacterium’a (Browne 

ve ark., 2015) Armillaria’ya dayanıklı (Baumgartner ve ark., 2013) bir 

klonal anaçtır. Kireçli topraklara toleranslı, ağır topraklara dayanıklıdır. 

Çok kuvvetli gelişir, üzerine aşılanan çeşidin daha iri ve fazla meyve 
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vermesini sağlar. Amerika Birleşik Devletlerinde 1990’lardan beri 

kullanılmaktadır  (Vahdati ve ark., 2021). 

Grizzly: Grizzly'nin ana ağacı, Paradoks tohum anacı üzerine aşılanmış 

bir 'Tulare' çeşididir. Yüksek güçlü gelişme kuvvetindedir, taçlı gal ve 

haşerelere karşı dirençli, nematodlara toleranslı, fakir toprak koşulları 

için iyi bir anaçtır (Vahdati ve ark., 2021).  VX211, RX1 ve Vlach klon 

anaçları üzerine aşılanan Chandler çeşidi ağaçları ile 

karşılaştırıldığında; Grizzly anacı üzerine aşılanan ağaçların daha 

verimli ve daha büyük ağaçlar oluşturduğu belirlenmiştir (Anonim, 

2022d).  

Bunların dışında Romanya’da geliştirilmiş olan Tg.Jiu 1-(Mt), VL40B, 

Portval (VL26 B’nin sinonimi) klon anaçları da bulunmaktadır.  

Portval (syn VL26); Romanya’da yerli populasyon içinden seleksiyon 

çalışması sonucunda yeni bir anaç olarak belirlenmiştir. Güçlü, yayvan 

taçlı, protandri çiçek yapısında, verimli, ekolojik faktörler ve 

hastalıklara dayanıklıdır. Fidan gelişimi iyidir; çıkış yüzdesi % 80, iyi 

kaliteli fidan verimi 62963 adet/ha’dır. Açıkta aşı randımanı %80’den 

fazladır, ayrıca test bahçesinde aşı yapılan çeşitlerle iyi bir aşı uyuşması 

göstermiş (Achim ve ark., 2007) ve Jupâneşti çeşidi ile aşılandığı 

kombinasyonda iyi verim alınmıştır. Romanya’da kullanılan 

anaçlardan; Tg.Jiu 1-(Mt) % 95 köklenme başarısı gösteren,  VL40B 

% 96 köklenme başarısına sahip; VL 103M % 97 çıkış başarısı gösteren 

ve % 80 aşı başarısına sahip olan anaçlardır  (Visser ve ark., 2015). 
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Browne ve ark. (2015)’nın değerlendirdikleri farklı anaçlar ve  genetik 

kaynakları Tablo 2’de verilmiştir. Diğer araştırmalarda da benzer 

bulgular elde edilmiştir.  

Tablo 2. Bazı ceviz anaçlarının Phytophthora dayanaklılık durumlarının 

karşılaştırılması (Browne ve ark., 2015) 

 
Genetik Kaynağı Phytophthora (P. cinnamon ve P. citricola) 

Dayanıklılık Durumu 

(Juglans californica x J. nigra) x J. regia UX1, UX2 (od) 

J. californica x J. regia AX1 (yüksek duyarlı) , AX2 

J. hindsii NCB çöğür (h), W17 (d) 

J. microcarpa, open pollinated JMOP2, JMS7 

J. hindsii x J. regia GZ1, GZ2, GZ3, JX1, JX2, Px1 (e h), 
RR4cont, UZ1, UZ2, VX211, Vlach,  

Paradox (h) 

(J. hindsii x J. regia) x J. regia WIP2, WIP3 

[(J. major x J. hindsii) x J. nigra] x J. regia AZ1, AZ2, AZ3, MW1, NZ1 

J. microcarpa x J. regia RX1(d) 

J. microcarpa x J. regia ‘Serr’ 29JM10, 29JM11, 29JM12, 29JM22, 29JM4, 

29JM8 (yd), JMS11, JMS12, JMS13, 

JMS15, JMS19, JMS24, JMS3, JMS5, 

JMS5A, STJM11, STJM4 (yd), STJM6 

J. nigra x J. regia CW1 

Pterocarya stenoptera WNxW (d), Chese wignut çöğür (d) 

d:Dayanıklı, yd: Yüksek dirençli, h:Hassas, od: Orta derecede, eh: En hassas 

 

Paradox klonlarından VX21 ve AX1 anaçlarının karşılaştırıldığı bir 

çalışmada (Buzo ve ark., 2009), VX211’in kök ucu bölgesinde 

nematodun gelişimi ve beslenmesini engellediği; AX1’e göre %35 daha 

fazla taç yaptığı görülmüştür. PX1 Phytophthora’ya hassas bir anaç 

olarak belirlenmiştir (Browne ve ark., 2010). Klonal olarak selekte 

edilmiş olan ceviz anaçlarının hastalık ve zararlılara dayanımını 

belirlemek amacıyla yapılan çalışmada 83 farklı paradox hibriti 

kullanılmış ve anaçlar kök boğazı çürüklüğü, CLRV (Kiraz yaprak 
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kırılma virüsü) ’ne karşı değerlendirilmişlerdir. J. hindsii anacından 

elde edilen W17 Armillaria’ya, Phytophthora crown ve P. root’a  

hassas bulunmuştur. Tablo 2’de bulunan anaçlardan AX1’in kök 

kanserine kısmen dayanıklı, Phytophthora ve Armillaria’ya hassas, 

nematoda aşırı hassas olduğu bildirilmiştir. AX1, VX211 ve ‘Chandler’ 

karşılatırıldığında in-vitro ortamda  ölüm oranları sırasıyla %9, % 61 ve 

% 70 bulunmuştur  (Baumgartner ve ark., 2013). 
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1. Giriş 

Espalye sözcük olarak 16 yüzyılda Fransa da ortaya çıktığı söylense de, 

bu uygulamanın ortaçağda kale duvarlarının dibinde bitkilerin çok fazla 

yer işgal etmeden meyve yetiştirmek için kullanılmıştır (Hansen, 2012, 

Nemutlu, 2012). Kelime anlamına bakıldığında Espalier düz anlamına 

gelmektedir. Genel olarak bitkiler duvarlara tel ve ankrajlar yardımı ile 

bağlanarak geometrik şekiller verilerek 2 boyutluymuş gibi gösterilir. 

Bu olay eski Mısır’da mezar resimlerinde meyve ağaçlarının iki boyutlu 

olarak şekillendirildiğini ve uygulamanın çok eskilere dayandığını 

göstermektedir (Brown, vd., 2010; Nemutlu, 2012). 

Espalye uygulamalarında geometrik olarak dikey ve düz şekiller 

verilmesinde ki asıl neden, uygulamada kullanılan meyve ağaçlarının 

güney cepheli bir duvara uygulanarak hem ışık alması hem de soğuk 

havalardan kısmen korumaya çalışmaktır. Bununla birlikte bu 

uygulama ile dar alanlarda estetik açıdan güzel görüntüler oluşturmak 

ve uygulama alanını daha planlı kullanarak da ha fazla bitkiye yer 

verilmesi amaçlanmıştır (Cındıkçı ve Demir, 2017). 

Espalier uygulamaları emek ve zaman gerektirir. Günümüzde önemli 

bir yere sahiptir. Espalier uygulamaları sanat ve bilimin bir arada 

kullanıldığı ve sergilendiği bir yöntem olup hem estetik hem de 

fonksiyonel açıdan önemlidir. Bu uygulama sadece meyve ağaçlarına 

değil süs bitkilerine de uygulanmaktadır. Küçük ev bahçelerinde çok 

güzel uygulamalar yapılarak, hem yer açısından kazanç sağlamak 

mümkünken hem de estetik açıdan çok önemlidir (Brown, vd., 2010; 

Nemutlu 2012). 
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Uygulamada kullanılacak bitki türleri çok esnek yan dallara sahip 

olmalı, çiçek, meyve ve yaprak özellikleri bakımından göze hitap 

etmelidir. Uygulamada tercihen formal veya informal desenler 

uygulanır (Nemutlu, 2012). Ağaç türlerinin bazıları espalier 

uygulamaları için çok iyi uyum sağlayabilir, lakin her ne kadar zor olsa 

da odunsu bitkilerin çoğu istenilen bir düzlem boyunca büyümeye 

zorlanabilir. Örneğin; Bir elma veya armut ağacının yatay T eğitimi, 

espalier için ideal türlere iyi bir örnektir. İlkbaharda ağacı, yerden de 

40-45 cm yükseklikteki en alçak tele kadar budayabiliriz. Yaz aylarında 

tomurcuklar dallara uzar; biri bir sonraki tele dikey olarak eğitilirken 

diğerleri teller boyunca eğitilir. Gereksiz tomurcuklar alınır. 

Sonbaharda yan dallar indirilir ve seviyeyi tamamlayan tellere bağlanır. 

Ertesi yıl tekrardan aynı işlemler uygulanarak başka bir seviye 

oluşturulur. (Anonim, 2022a.). 

Espalier kullanımları çit, duvar, kemer ve pergolalarda uygulanarak 

dokularını ortaya çıkarmak için genellikle düz bir zemine uygulanır. Bu 

uygulamalar peyzaj alanlarında görsel ve estetik açıdan değer kattığı 

kaçınılmazdır (Taylor, 2009; Cındıkçı ve Demir, 2017). Duvarlar 

espalier uygulamaları için önemli uygulama alanlarıdır. Peyzaj 

mimarisi açısından değerlendirildiğinde; Görsel, estetik ve fonksiyonel 

amaçlı bir bitkilendirme söz konusudur. Bununla birlikte kentlere yeşil 

doku kazandırma açısından da önemli bir uygulamadır. Dar alanlarda 

dikey bitkilendirmelerde alternatif çözümler içerir (Nemutlu, 2012). 

Bitkisel tasarımlarda kullanılacak bitkilerin, doku, yaprak, form, renk 

etkisi, meyve etkisi, sonbahar yaprak rengi etkisi ve kış manzarası 
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oluşturabilme gibi bazı özelliklerine bakılarak peyzaj değerleri 

belirlenmektedir (Surat, 2020). Canlı birer varlık olan bitkilerin zaman 

içerisinde değişimi olağandır. Fonksiyonel ve estetik olarak farklı 

kullanım amacı olan bitkilerin tasarımlarda önemli rolleri 

bulunmaktadır. Bitkilerin kullanıldıkları mekanlarda ve kullanım 

amaçları ilişkilendirildiğinde mutlak suretle bitkisel tasarım ilkelerinin 

dikkate alınması gerekmektedir (Kösa ve Atik, 2013; Kösa, 2019). 

Peyzaj planlamalarında espalier günümüzde dekoratif vurgu amaçlı 

kullanılmaktadır. Canlı birer heykele benzetmek mümkündür. Budama 

sanatını ve topiary ile doğrudan karıştırılmamalıdır. Kışın çıplak 

dalların geometrik formu baharda çiçekler ve yazın meyveler ile son 

derece estetik görüntüler elde etmek mümkündür. Bununla birlikte 

uygulamanın, çekici olmayan duvarları veya çitleri gizlemek ya da 

kullanım alanlarını ayırmak amaçlı fonksiyonel tarafları da vardır 

(Şekil 1) (Anonim, 2022c). 

 

Şekil: 1 Yol ve bahçeyi birbirinden ayıran zarif bir çit deseni verilmiş 

espalier uygulaması (Url:2)  

file:///C:/Users/Atilla/OneDrive%20-%20Bingöl%20Üniversitesi/Masaüstü/2
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Espalier oluşturulurken bazı desenlerden bahsetmek mümkündür. 

Bunlar resmi kalıplar  ( Şekil 2), yatay dallı espalier ( Şekil 3) ve yukarı 

doğru dalları olan espalier ( Şekil 4) kalıpları şeklinde gösterilebilir. 

Bunların yanında serbest espalier çalışmaları da mevcuttur. Espalier  

Şekilleri oluşturulurken Bitkileri, duvara çakılan çiviler veya matkap 

yardımı ile vidalarla doğrudan duvara tutturmak mümkündür. Bunun 

yanında uygulanacak duvara asma bağları (kısa tel gömülü küçük 

diskler) uygulayabilirsiniz. Uygulamanın montajı kolaydır fakat küçük 

bitki örnekleri için uygundur. Şayet asma bağlarını kullanılıyorsak, 

telin bir dalı sarmasını önlemek için bağlar periyodik olarak 

gevşetilmelidir ( Black, ve ark., 2020). 

 

 

 Şekil 2; Resmi kalıplar (Url:1)  

file:///C:/Users/Atilla/OneDrive%20-%20Bingöl%20Üniversitesi/Masaüstü/1
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 Şekil 3; Yatay Dallı Espalier (Url:1)  

 

 Şekil 4; Yukarı Doğru Dalları Olan Espalier (Url:1)  

Espalier uygulamalarında ağaçların ustalıkla şekillendirilmesi bahçenin 

çok şık ve davetkar görünmesini sağlarken, bahçenin genel tasarımına 

destek olup uygulama alanları için ekstra alan kazandırmaktadır (Şekil 
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5) Espalier yapımında kullanılacak bitkilerin bazı özellikelre sahip 

olması gerekir. Bu özelliklere şekillerde kısaca değinilmiştir (Anonim 

2022b).  

 

Şekil 5: Çiçek etkisinin ön planda olduğu Malus floribunda 

“Atropurpurea” (Url:2)  

 

Şekil 6: Sonbahar yaprak renklenmesi ile ön plana çıkan Vitis sp. 

(Url:2)  
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Şekil 7: Meyve etkisi ile görsel bir şölen sunan Pyrus sp. (Url:2)  

 

Şekil 8: İlk baharda yapraklanmadan çiçeklenen etkileyici bir Prunus 

sp. (Url:2)  
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Espalier için hızlı büyüyen ağaçlar daha iyi ve çabuk sonuçlar 

verir.güney bakarlı ve tınlı topraklarda başarı oranını etkileyen 

faktörlerdir. Uygulamalarda ağaçlar duvara yakın dikilmelidir (Şekil 9). 

10 ila 20 cm arası uzaklık uygun olabilir. Dikilecek fidanın kökü buna 

uygun değilse duvar tarafı budanabilir (Anonim, 2022b). 

 

Şekil 9: Duvara olması gereken mesafede dikilen armut ağacı (Pyrus 

sp.)  

Dikkat edilmesi gereken başka bir husus ise dal üretmek için ağacı 

budamak gerekir. Budama mevsiminde dallanmanın olmasını 
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istediğimiz noktanın 5 cm üzerinden dallanmayı teşvik etmek için kesik 

atılmalıdır (Şekil 10) (Anonim, 2022b). 

 

Şekil 10: Armut (Pyrus sp.) ağacında Dallanmayı teşvik etmek amacı 

ile yapılan işlem 

Espalier uygulamaları son derece bakım ve özen gerektiren 

uygulamalardır. Bu nedenle ağacımızın görüntüsünün bozulmaması 

adına düzenli budama işlemi yapılmalıdır aksi halde estetik olmayan 

görüntüler istenmeyen şekiller ortaya çıkabilir (Şekil 11). Budama 

zamanı genellikle sonbaharda beklenen ilk donlardan 6 hafta önce 
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yapılmalıdır. Meyve veren ağaçlarda budama için meyvenin 

sertleşmesini beklemek doğru olacaktır. Meyve veren dalları budarken 

10 cm den kısa budanması halinde çiçek ve dolayısı ile meyve verimi 

düşük olabilir (Anonim, 2022b). 

 

Şekil 11: Budama zamanı gelmiş bir vişne (Prunus cerasus) ağacı  

2. Sonuç Ve Öneriler 

Espalier bitkileri, bahçede yaşayan canlı bir heykele benzetmek 

mümkündür. Özellikle boş duvarlarda çok etkileyici olduğu bir 

gerçektir. Dar alanlar için ideal bir uygulama olup bitkisel tasarım 

anlamında hayat kurtarır. Lakin bu uygulamanın da dezavantajları 
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vardır. Sürekli Bakım ihtiyacından dolayı maliyetli bir uygulamadır. 

Ağaçları büyütmek sabır ister sabır büyük bir erdemdir. Büyümenin ilk 

yıllarında form şekillenmeye başlar, ikinci yıl tasarım oturmaya başlar 

(Şekil 12). Her şey yolunda giderse 3. Yıl meyve alabilirsiniz. Doğru 

bitkiyi seçtiğiniz takdirde minimum 5 yıl gibi bir süre sonunda, sizi ve 

bahçenizin ziyaretçilerini görsel açıdan tatmin eden canlı bir heykeliniz 

olabilir.  

 

Şekil 12: uygulamanın ikinci yılında şekillenmeye başlamış bir vişne 

(Prunus ceracus) ağacı. 

Espalier uygulamalarında ışık ağaçları kullanılacaksa mutlak suret ile 

güney bakarlı duvarlar tercih edilmelidir. Aksi halde dikey büyüme 

yatay büyümenin önüne geçeceğinden daha fazla emek ve zaman kaybı 

söz konusu olabilirken başarısızlık oranı artmaktadır. Güney bakarlı bir 
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duvarımız yoksa gölge ve yarı gölge ağaçlarını tercih etmemiz gerekir. 

Örneğin; kayın ağacı gibi (Fagus sp.). Espalier yapımında 

kullanacağımız ağaçların belirli kriterlere sahip olması gerekir. Çiçek, 

meyve, yaprak şekli ve rengi, sonbahar yaprak rengi ve yapraksız 

görüntüsü, dallanma durumu şeklinde özetlenebilir. Tabi bu kriterleri 

karşılayan ekolojik istekler olmazsa olmazlarımızdandır. Yukarıda ki 

kriterleri taşıyan ağaçların büyük bir bölümü ışık ya da yarı ışık 

ağaçlarıdır. Bu sebep ile espalier uygulaması yapılacak olan duvarın 

gün içerisinde minimum 6 saat güneş alması gerekmektedir. Aksi halde 

büyümeye müdahale etmek zorlaşacaktır (Şekil 13). Yine 

kullanacağımız türlerin hızlı büyümesi ve sürgün yeteneğinin fazla 

olması sık dallı olması da tercih sebebidir. Bu nedenle kiraz ağaçlarını 

espalier uygulamasında kullanmamak daha doğru olacaktır (Şekil 14). 

Her ne kadar güzel çiçek ve meyvelere sahip olan, hızlı büyüyen ve 

sürgün verme yeteneği fazla olan ayva ağacı (Cydonia oblonga) 

espalier uygulamaları için önerilse de çok fazla esnek olmayan kırılgan 

dalları sebebi ile uygulamalarda tercih edilmemelidir (Şekil 15).  

 

Şekil 13: Işık isteği fazla olan Kiraz ağacı. ( Prunus avium)  
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Şekil 14: Seyrek dallı bir Kiraz ağacı (Prunus avium) ile espalier 

uygulamasının başlangıcına ait bir fotoğraf 

 

Şekil 15: uygulama esnasında ana yan dallardan birinin kırıldığı ayva 

(Cydonia oblonga) ağacı 
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Espalier uygulamalarında ekolojik şartlarınız elverdiği takdirde; meyve 

ağaçlarından elma (Malus sp.) , armut (Pyrus sp.) , vişne (Prunus 

ceracus) gibi türleri kullanmanız başarı oranınızı arttıracaktır. Yaprak 

renklenmelerinden ötürü kullanabileceğiniz ağaç türlerinin başında; 

Çin mabet ağacı- Fil kulağı (Ginko biloba) , Kırmızı akça ağaç, Acer 

rubrum, Gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa) gibi ağaçlar ile başlangıç 

için doğru tercihler olabilir.  

Tabi ki bu ağaçlar dışında da uygulamada kullanılacak türler mevcuttur. 

Öncelikle yaşadığımız coğrafyanın iklimine uygun olan türler 

belirlenmeli ve bu türler içerisinde yukarıda belirttiğimiz kriterler 

doğrultusunda estetik olarak gözümüze hitap eden türler denenebilir. 
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1. Giriş 

Bitkiler, insanlık tarihi boyunca hep önemini korumuş ve sürekli ilgi 

çekici olmuştur. Günümüzde yaklaşık 500 000 bitki türü bulunmakta 

fakat bunların çok az bir oranı bilimsel olarak araştırılmıştır.  Tıbbi ve 

aromatik bitkiler ise bitkiler alemi içinde genel bir tanımı olmamakla 

birlikte hastalıkları önleyici, sağlığa etki eden, tat ve koku olarak etkili 

olan bitkiler olarak ifade edilmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin, 

bitki türleri içinde yaklaşık olarak 55 000 türü bulunmaktadır ve 

tarihçesi M.Ö. 3700’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Ülkemizde tıbbi ve 

aromatik bitki tür sayı 500 düzeylerinde bulunmaktadır.  

Tıbbi ve aromatik bitkiler, doğal ürünlere olan ilginin zamanla artması 

ile daha fazla kullanılmakta ve bilimsel çalışmalara konu olmaktadır. 

Özellikle bitkilerin ilaç yapımında kullanılması, gıda olarak tüketimi, 

kozmetik alanında kullanılması, baharat olarak tüketimi ve yeni 

alanlarda kullanılması ile güncelliği ve önemi zamanla ilgi ile 

artmaktadır (FAO, 2017). Dünya Sağlık Örgütü (WHO - World Health 

Organization) kaynaklarına göre tıbbi amaçla kullanılan bitki türü 

sayısı yaklaşık 20 000’dir ve bu sayı yapılan araştırmalar ile zamanla 

artmaktadır (Barandozi, 2013). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım  

Örgütü’ne göre (FAO - Food and Agriculture Organization of the 

United Nations ) yaklaşık 21 000 tıbbi bitki türü belirlenmiştir. 

Gelişmekte olan ülkelerde bitkisel ilaçlar kullanımını zamanla 

arttırmakta ve ilaç yapımında bitkiler kullanılmaktadır (Baidoo ve ark., 

2019). Bazı önemli tibbi ve aromatik bitki türleri şunlardır: Ihlamur 

(Tilia sp.), ısırgan (Urca sp.), defne (Laurus sp.), kantaron (Hypericum 
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sp.), kekik (Origanum sp., Thymus sp., Satureja sp.), zencefil (Zingiber 

officinale),  fesleğen (Ocimum sp.), frenk soğanı (Allium 

schoenoprasum), limon otu (Aloysia sp.), nane (Mentha sp.), lavanta 

(Lavandula sp.), iğde (Hippophae sp.), salep (Orchis sp.), meyan 

(Glycyrrhizza sp.), kızılcık (Cornus sp.), nar (Punica sp.), mahlep 

(Cersus sp.), gül (Rosa sp.), hatmi (Althaea sp.), çuha çiçeği (Primula 

sp.), maydanoz (Petroselinum crispum), alıç (Crataegus sp.), kişniş 

(Coriandrum sativum), dereotu (Anethum graveolens), adaçayı (Salvia 

officinalis) (Kan, 2020).  

Bilimsel gelişmeler ile bitkilerdeki kimyasal içerik belirlenmekte ve bu 

içeriklerdeki biyolojik veya kimyasal olarak aktif bileşenler 

saflaştırılmaktadır. Aktif bileşenler birçok alanda kullanılmaktadır. Bu 

alanların başında ilaç yapımı olmak üzere destekleyici gıda, kozmetik, 

tıp ve eczacılık bulunmaktadır (Christaki, 2012). İlk olarak 1926 yılında 

bitkilerin insan sağlığına etkileri laboratuvar ortamında araştırılmış ve 

gösterdikleri etkilerden dolayı artan bir ilgi ile araştırmalar devam 

etmektedir (Yaylı, 2013). Bitkilerdeki kimyasal bileşenlerin 

belirlenmesi bir çok farklı yöntemler ile gerçekleştirilmektedir. 

Bunların en gelişmişleri ise genellikle kromatografik yöntemlerdir. 

Özellikle sekonder metabolitlerin belirlenmesinde gaz ve sıvı 

kromatografisi kullanılmaktadır. Sekonder metabolitler ise antikanser 

etki göstererek tümörlü hücrelerin büyümesini ve yayılmasını 

yavaşlatmaktadır (İzol, 2016), ayrıca birçok sağlık problemine  etki 

(antifungal, antimikrobiyal, antialerjik, antioksidan, antitiroid, 

antidiyabetik, antihipertansif, kardiyovaskuler, ağrı kesici,  antikanser 

ve spazm cozucu) etmektedir (Aftab, 2019). Tıbbi ve aromatik bitkiler 
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sentetik kemoterapik maddeler ve sentetik ilaçlar ile kıyaslandığında 

daha az yan etki göstermektedir (McLean ve ark., 2012).  

Tıbbi ve aromatik bitkilerden Biberiye (Rosmarinus officinalisL.) 

bitkisinde karnosol limonen, naringenin, geraniol, hisperedin, 

rozmanol, luteolin, pinen, apigenin, rozmarinik asit, vanilik ve kafeik 

asit bileşenleri belirlenmiştir (Nieto ve ark., 2018).  Tıbbi Adaçayı 

(Salvia officinalis L.) bitkisinde  160’dan fazla fenolik, flavonoid ve 

polifenol  bileşik bulunmuştur. Bunlardan en önemlileri sagekumarin, 

rozmarinik asit, sagerinik asit, kafur, 1,8-sineol, kafeik asit ve türevleri, 

salvianolik asit, kaempferol, luteolin, hispidulin, apigenin, karnosol, 

ursolik asit ve kersetindir. Adaçayı  zengin uçucu yağ barındıran bir 

bitkidir (Ghorbani ve Esmaeilizadeh, 2017). Nane (Mentha sp.) farklı 

türleri olan kültürü yapılan önemli bir tıbbi ve aromatik bitkidir. Uçucu 

yağları ve fitokimyasallar yönünden zengindir. Muhtevasındaki en 

önemli bileşenler; mentol, menton, karvon, luteolin ve hesperidindir 

(Trevisan ve ark., 2017). Kekik (Origanum, Thymus, Satureja, 

Thymbra) bitki türleri içinde uçucu yağ ve polifenolik olarak kıymetli 

bir bitkidir. En önemli bileşenleri karvakrol, hidroksisinamik asit, 

rosmarinik asit, hidroksibenzoik asit, luteolin ve apigenindir. Tıbbi ve 

aroma kaynaklı olarak halk arasında çokça kullanılmaktadır (Gutierrez 

ve ark., 2017). Alıç (Crataegus sp.) ülkemizde yabani olarak yetişen, 

farklı türleri olan ve flavonoid olarak zengin içeriğe sahip bir bitkidir. 

Muhtevasında kuersetin, viteksin, apigenin, rutin, triterpen asitler, 

organik asitlerdir (Vatansever, 2016).  Lavanta (Lavandula sp.) 

Lamiaceae familyasında bulunan esansiyel yağı çokça çıkarılan bir 

tıbbi ve aromatik bitkidir. İçeriğinde limonen, farnesen, linalool, 
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karyofilen, terpinen-4-ol, linalil asetat,  borneol, lavandulil asetat ve 

sineol bulunmaktadır. Aromaterapi de kullanılmaktadır (Prusinıwska 

ve Smigielski, 2014). Ihlamur (Tilia cordata Miller) halk arasında üst 

solunum yolu enfeksiyonlarında çokça tüketilen ve değeri yüksek olan 

bir bitkidir. Zengin uçucu yağa ve biyoaktif kimyasal içeriğe sahiptir. 

Yapısında timol, izokersitrin, farnesil asetat, anetol, sineol,  kafur, 

karvon, farnesol, linalol, geraniol, astragalin, karvakrol, kersetol, 

klorojenik asit ve kafeik asit bulunmaktadır (Koç ve Fakir, 2019). 

Zencefil (Zingiber officinale) halk arasında sıkça kullanılan ve Çin ve 

Hindistan’ da uzun yıllardır tıbbi amaçla kullanılan bir bitkidir. 

Yapısında gingerdiol, gingerol ve gingerdion  bulundurmakta ve birçok 

tıbbi özellik göstermektedir (Shahrajabian ve ark., 2019). Bitkilerdeki 

uçucu yağ bileşikleri GC-MS (Gaz Kromatografisi- Kütle 

Spektrometresi) ile, fenolik ve flavonid bileşikler ise sıvı 

kromatografisi teknikleri ile belirlenmektedir. 

Kromatografi 

Kromatografi ‘chrome’ renk anlamında ve ‘graphy’ ölçüm,yazma 

anlamında kullanılan iki kelimenin birleşmesi ile oluşmakta ve renk 

yazma anlamında kullanılmaktadır. Bir numunenin gözenekli bir 

ortamda hareketli bir çözücü ile yürütülmesinde maddelerin farklı 

hızlarda yürümeleri sonucu birbirinden ayrılmasına denir.  

1906 yılında Rus botanikçi Tswet tarafından bitki pigmentlerinin 

(klorofil, karoten gibi) renkli bileşenlerini adsorbsiyon kromatografisi 

ile ayırmada kullanılmıştır. Bunun için yaprağı petrol eterinde 

çözdükten sonra kolona doldurarak üzerine tebeşir tozu elemiş ve 
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kullandığı kolonda renkli bantlar oluştuğu için renk yazma  anlamında 

kromatografi adını vermiştir. Zamanla kromatografi tekniği 

geliştirilerek farklı kromatografik yöntemler oluşturulmuştur. 1952 

yılında Martin-James gaz kromatografisini bulmuşlardır ve 1960’lı 

yıllarda kullanım alanları oluşmuştur. 1970’li yıllarda ise yüksek 

basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) kendinden söz ettirmeye başlamış 

ve uygulama alanları bulmuştur.  

Kromatografi temelde 3 sınıfa ayrılmaktadır ancak farklı 

sınıflandırmalar da yapılmaktadır.  

1. Pratik Sınıflandırma 

- Kolon  kromatografisi  

- Kağıt kromatografisi 

- Gaz kromatografisi 

- Sıvı kromatografisi 

- Afinite kromatografisi 

- İnce Tabaka kromatografisi 

2. Teorik Sınıflandırma 

- Jel filtrasyon kromatografisi 

- Adsorbsiyon kromatografisi 

- Paylaşım kromatografisi 

- İyon değişim kromatografisi 

3. Faz türüne göre sınıflandırma  

 - Sıvı Faz 

 a. Kolon  
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 * Sıvı katı kromatografisi 

* Sıvı sıvı kromatografisi 

* İyon değişim kromatografisi 

* Dışarılama kromatografisi ( Jel Filtrasyon, Jel Geçirgenlik) 

 b. Düzlemsel 

 * İnce tabaka kromatografisi 

 * Kağıt kromatografisi 

 - Gaz Faz 

 a. Gaz katı kromatografisi 

 b. Gaz sıvı kromatografisi 

Kromatografik metotlarla, kimyasal ve fiziksel yapıları, molekül 

kütleleri birbirine yakın bileşiklerden meydana gelen karışımlar dahil 

olmak üzere bir çok karışım pratik ve tamamen ayrılabilmektedir. Çok 

fazla alternatif ve farklı çözüm teknikleri sunmasından dolayı çok geniş 

alanda kullanılmaktadır. 

Bitki Analizlerinde En Çok Kullanılan Kromatografi Teknikleri 

Bitkilerdeki uçucu bileşenler ve sekonder metabobitler başta olmak 

üzere bir çok farklı analiz gaz kromatografisi ve sıvı kromatografisi 

teknikleri ile gerçekleştirilmektedir. 

Gaz Kromatografisi 

Gaz kromatografisi (GC) herhangi bir numunenin esansiyel ve ısı 

olarak dayanıklı bileşiklerin içeriğini belirlemede kullanılılan ayırma 
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tekniğidir. GC’ de hareketli faz ile ayrılması istenen bileşikler arasında 

herhangi bir etkileşim olmamaktadır. Hareketli faz maddeleri 

sürükleyerek uçuculuklarına göre farklı hızlarda maddeleri iletir ve 

genellikle kuru hava, hidrojen, helyum, argon ve azot gibi inert 

gazlardır. Gaz halinde olan hareketli (mobil) faz, gaz halindeki 

analitleri sabit faz ile dolu olan uzun kapiler kolondan geçirmektedir ve 

ayrılan bileşenler dedektör ile bilgisayara gönderilmektedir.  Uçucu 

(esansiyel) yağlarla birlikte yağ asitleri gibi esansiyel olmayan 

bileşiklerde türevlendirme işlemi yapılarak uçucu özellik 

kazandırılarak gaz kromatografisi ile analizleri gerçekleştirilmektedir. 

GC’de kolon ve dedektör çeşitliliği fazladır. Her kolon ve dedektör 

farklı seçicilik özelliğine sahiptir. Yaygın dedektörler şunlardır: Alev 

iyonlaşma (FID), elektron yakalama (ECD), kütle spektrometre (MS), 

alev fotometrik (FPD), foto-iyonizasyon (PID), ısıl iletkenlik (TCD) ve 

azot-fosfor. Bitkilerden elde edien esansiyel yağların analizinde GC-

MS, yağ asitlerinin belirlenmesinde ise GC-FID teknikleri 

kullanılmaktadır. Gaz kromatografi cihazı Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Gaz kromatografi cihazı 
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Sıvı Kromatografisi 

Sıvı kromatografisi analizi yapılacak numunenin sıvı mobil (hareketli) 

faz ve katı durgun (sabit) faz ile ayrıştırıldığı tekniktir. Ayrım şu şekilde 

gerçekleşmektedir: Numunenin kolona girmesi ile bileşenler durgun 

fazda kütlelerine özgü olarak farklı zamanda ilerler ve iki faz arasında 

değişik oranlarda tutunarak kolon sonunda ayrılan her bileşen 

dedektöre ulaşır ve sinyaller ile bilgisayarda kromotogram oluşturup 

kaydedilmektedir. Sıvı kromatografisi şematik olarak gösterimi Şekil 

2’de verilmiştir. 

  

Şekil 2. Sıvı kromatografisi şeması 

Sıvı kromatografisi polar ve az polar bileşiklerin analizinde 

kullanılmakta ve en yaygın teknikler ise LC-MS (Sıvı kromatografisi - 

Kütle Spektrometrisi) ve HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı 

Kromatografisi)’dir. LC-MS tekniğinin de farklı cihaz sistemleri ile 

kombine edilerek farklı çeşitleri bulunmaktadır.  

LC-MS/MS: 
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LC-MS/MS (üçlü kuadrapol) sistemleri bitkilerdeki sekonder 

metabolitlerin kantitatif ve kalitatif analizlerini gerçekleştiren en 

yaygın tekniklerdendir. LC-MS ile arasındaki fark 2. bir MS sistemi 

bağlı olmasıdır. Bunun avantajı ise şöyle açıklanmaktadır: LC-MS 

sistemleri bitkilerdeki fitokimyasalların aynı molekül ağırlığına sahip 

olanları ayıramamaktadır. LC-MS/MS sistemleri ise üçlü kuadrapol 

yapısı ile bu problemi çözerek molekül kütlesi ve alıkonma süresi aynı 

olan molekülleri dahi ayırarak kantitatif ve kalitatif analizin yapılmasını 

sağlamaktadır (Vogeser ve Kirchhoff, 2011). MS birçok farklı alanda 

özellikle miktarsal analizlerde kullanılmaktadır. MS sistemi optik 

cihazlar olup, elektrik ve manyetik alanlar ile iyonları kütle/yük (m/z) 

değerine göre ayırmaktadır. Temel anlamda numuneden iyonlar 

oluşturarak (nötr molekülleri de iyonlaştırarak) oluşan iyonları m/z 

değerine göre ayıran ve iyon çokluğunu ölçen sistemlerdir (Chiu ve 

Muddiman, 2008).  

Kromatografik Yöntemlerle Yapılan Bazı Bitki Analizleri 

Bitkilerin sekonder metabolitlerini belirlemede özellikle kromatografi 

tekniğinden yararlanılmaktadır. Anadolu’da yetişen Alliaceae 

(Zambakgiller) familyasında bulunan on iki farklı Allium (soğan, 

sarımsak) (A. shatakiense, A. kharputense, A. scabriscapum, A. 

tripedale, A. shirnakiense, , A. vineale A. rhetoreanum, Allium akaka, 

A. schoenoprasum, A. scorodoprasum subsp. roturdum, A. 

Chrysantherum ve A. atroviolaceum)  türünün LC-MS/MS tekniği ile 

etanol özütleri bitkilerin toprak altı ve üstü bölümlerinin fenolik ve 

fitokimyasal içeriği (27 farklı bileşen) kantitatif olarak belirlenmiştir. 
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Bulunan sonuçlara göre bazı bitki türlerinin içerik bakımından zengin 

bazı türlerin ise fakir olduğu görülmüştür. Analizi yapılan 27 farklı 

fitokimyasal bileşik şunlardır: Vanilin, kinik asit, mirisetin, gallik asit, 

p-kumarik asit, protokateşik asit, tr-kafeik asit, rozmanirik asit, rutin, 

klorojenik asit, hesperedin, tr-asonitik asit, hiperosid, OH-bezoik asit, 

sinapinik asit, fisetin malik asit, tannik asit, kumarin, kersetin, 

naringenin, hesperetin, luteolin, kamferol, apigenin, ramnetin, krisin. 

Yapılan çalışmada en çok bulunan bileşikler ise kinik asit (691.42 µg 

analit/g ekstrakt), malik asit (3358.81 µg analit/g ekstrakt), p-kumarik 

asit (741.13 µg analit/g ekstrakt), vanilin (1112.5 µg analit/g ekstrakt),  

rutin (3015.8 µg analit/g ekstrakt), hesperidin (3700.94 µg analit/g 

ekstrakt) olduğu belirlenmiştir (İzol ve ark., 2021).  

33 tıbbi ve aromatik bitkide ( 10 tanesi endemik) LC-MS/MS ile 53 

farklı fitokimyasal (çoğunlukla fenolik asitler ve flavonoidler) bileşiğin 

kantitatif analizi ve kapsamlı bir yöntem doğrulaması yapılmıştır. Sıvı 

kromatografisi tandem kütle spektrometrisi sonuçlarına göre fumarik 

asit, rosmarinik asit, kinik asit, protokateşik aldehit ve kozmosin ana 

bileşen olarak tespit edilmiştir. Bakılan bileşenler şunlardır: Kinik asit, 

epigallokateşin, kateşin, tannik asit, gentisik asit, kumarin, klorojenik 

asit, protokateşik aldehit, epigallokatekin galat, protokateşik asit, 1,5-

dikaffeoilkinik asit, krisin, 4-OH benzoik asit, fumarik asit, kaempferol, 

epikateşin, kafeik asit, şıringik asit, vanilin, şıringik aldehit, daidzin, 

genistein, gallik asit, epikateşin gallat, piceid, naringenin, ferulik asit-

D3-IS, sinapik asit, salisilik asit, sinarosid, miquelianin, rutin-D3-IS, 

rutin, izokersitrin, hesperidin, o-kumarik asit, genistin, rosmarinik asit, 

ellagik asit, luteolin, kozmosin, akonitik asit, kuersitrin, astragalin, 
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nikotiflorin, fisetin, daidzein, kuersetin-D3-IS, ferulik asit, kuersetin, 

vanilik asit, hesperetin, apigenin, p-kumarik asit, amentoflavon, ve 

acacetin (Yilmaz, 2020). 

16 farklı Achillea türünün (A. goniocephala, A. Millefolium subsp. 

millefolium, A. Wilhelmsii subsp. wilhelmsii, A. monocephala, A. 

sintenisii,  A. Kotschyi subsp. kotschyi, A. nobilis, A. biebersteinii, A. 

lycaonica, A. vermicularis, A. schischkinii, A. coarctata, A. 

zederbaueri, A. Teretifolia, A. Spinulifolia ve A. setacea ) uçucu yağları 

gaz kromatografisi ile belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre bu 

türlerin uçucu yağ bileşimleri %85.96 ile %96.10 arasında bulunmuş ve 

farklı bitki türlerinde farklı sayıda esansiyel yağ elde edilmiştir. A. 

biebersteinii türünde 18 bileşen bulunmuş ve temel bileşenlerin 

piperiton (%19.79), p-simen (%16.53) ve 2-karen (%16.22) olduğu 

belirlenmiştir. A. wilhelmsii subsp. wilhelmsii türünde 13 bileşen tespit 

edilmiş ve ana bileşenlerin kafur (%77.19), endo-borneol (%5.03) ve 

okaliptol (%3.04) olduğu görülmüştür. A. nobilis türünde 25 bileşen 

belirlenmiş ve temel bileşenlerin okaliptol (%22.89), krizantenon 

(%14.31) ve endo-borneol (%9.88) olduğu tespit edilmiştir. Toplamda 

81 uçucu yağ bileşeni olduğu belirlenmiştir. İncelenen türler için 

yapılan GC/MS analizi sonuçlarına göre piperiton (%19.79), artemisia 

keton (%31.90), β-eudesmol (%22.46), α-terpinen (%22.28), kafur 

(%77.19), okaliptol (%37.44), endo-borneol (%73.05), mineçiçeği 

(%27.98) ve β-eudesmol (%39.59) ana bileşenler olduğu belirlenmiştir 

(Yener ve ark., 2020). 
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Anadolu’da yabani olarak yetişen üç kantaron bitkisinin esansiyel 

yağlarının kimyasal bileşimi GC-FID ve GC-MS ile belirlenmiştir.  

Centaurea lycopifolia bitkisi ilk kez çalışılmış olup C. balsamita ve C. 

iberica türleri de araştırılmıştır. Uçucu yağların ana bileşeni, C. 

lycopifolia için karyofilen oksit (%9.7) ve spatulenol (%7.3), C. 

balsamita için α-selinen (%8.5) ve heksatriyacontane (%8.3) ve C. 

iberica için araşidik asit (%25.3) ve heksadekanoik asit (% 5.9) olarak 

tanımlanmıştır (Ertaş ve ark., 2014). 

Beş farklı Anadolu kekiğinin (Thymus haussknechtii Velen (endemik), 

Thymus convolutus (endemik), Thymus sipyleus, Thymus kotschyanus 

var. kotschyanus, ve Thymus fallax)  araştırıldığı çalışmada GC-MS ile 

uçucu bileşenleri ve LC-MS/MS ile fenolik bileşenleri belirlenmiştir. 

Gaz kromatografi sonuçlarına göre ana bileşenin kafur olduğu 

görülmüş ve farklı bileşen olarak ise karvakrol, timol, α-pinen, 1,8-

Sineol, α-terpineol, borneol, β-karyofillen, germacrene D, 

bisiklogermakren, γ-kadinen, karyofillen oksit, spatülenol 

bulunmuştur. Sıvı kromatografi sonuçlarında ise nikotiflorin, kafeik, 

kinik, rosmarinik ve fumarik asidin ekstraktlarda ana bileşenler olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca p-kumarik asit, hesperidin, 4-OH benzoik asit, 

salisilik asit, klorojenik asit, vanilin, malik asit, naringenin, ferulik asit, 

rutin, protokateşik asit, apigenin, krisin, isokuersitrin bulunmuş ve 

toplamda 37 farklı bileşen analiz edilmiştir (Boğa ve ark., 2021). 

Türkiye’den beş endemik Salvia taksonunun uçucu yağ, aroma ve yağ 

asidi profilleri gaz kromatografisi ile tespit edilmiştir. Uçucu yağlarının 

ana bileşenleri germacrene-D (bu türler için en yüksek %41,79), kafur 
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(%55,80), caryophyllene oksit (%32,99), linalool (%33,38), 1,8 sineol 

(%26,30) olarak belirlenmiştir ve geraniol asetat (%31.63), uçucu 

bileşen için ise 1,8 cineole (bu türler için en yüksek %45.95), kafur 

(%58.54), linalool (%27.67), D limonen (%40.83) ve cis-linalool oksit 

(%25.87) ). Oleik (bu türler için en yüksek %72.65), erusik (%44.61), 

2 palmitoleik (%42.17) ve nervonik (%32.61) asitler, yağ asitlerinin ana 

bileşenleri olarak belirlenmiştir (Ertaş ve ark., 2022). 

Endemik bir tür olan Tanacetum erzincanense bitkisinin farklı 

çözücüler ile oluşturulan ekstraktlarının LC-ESI-QTOF-MS (sıvı 

kromatografisi - elektrosprey iyonizasyon - dört kutuplu uçuş zamanlı 

-  kütle spektrometrisi) cihazı ile fenolik içerikleri araştırılmıştır. 

Toplamda 15 bileşen analiz edilmiş ve ana bileşikler ise klorojenik asit, 

kumarik asit, 1,3- Dikafeoilkinik asit, kuersetin, metoksiluteolin, 

apigenin, luteolin ve diosmetin olduğu tespit edilmiştir (Yapıcı ve ark., 

2021). 

2. Sonuç 

Tıbbi ve aromatik bitkiler halk arasında kullanımı, özellikle ilaç yapımı, 

kozmetik ve gıda sektöründe kullanılmasından dolayı çok önemlidir. 

Hem yeni teşhis edilen bitkiler hemde bilimsel olarak araştırılmayı 

bekleyen türlerden dolayı yoğun bir ilgi ile araştırılmaktadır. 

Günümüzde bitkilerin kimyasal içeriklerinin belirlenmesi o bitkilerin 

kullanımına çok fazla etki etmektedir. İlaç yapımında kullanılabilecek 

veya bir hastalığa faydalı olduğu bilinen bir bileşen olduğu bilinmesi 

bitki türüne ayrıca bir değer katmaktadır. Bunun tersi olarak ise zararlı 

bir bileşik veya hastalık yapıcı bir içerik içerdiği bilinen bitkilerden ise 
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uzak durulmaktadır. İçerik analizlerinin en yaygın olarak kullanılan 

teknikleri kromatografik metotlardır. Bu nedenle özellikle sıvı ve gaz 

kromatografisi bitkisel materyallerde en çok mürcaat edilen tekniktir. 

Gaz kromatografisi ile bitkilerdeki enansiyel yağlar, uçucu bileşenler, 

aroma ve yağ asitlerine bakılmakta ve daha çok kalitatif analizler 

yapılarak yüzde sonuçlar verilmektdir. Sıvı kromatograsi yöntemi ile 

ise bitkilerdeki özellikle fenolik ve flavonoid yapıdaki sekonder 

metabolitler analiz edilmekte ve çok düşük limitlerdekantitatif ve 

kalitatif analizler yapılmaktadır. Bu bölümde tıbbi ve aromatik bitkiler 

ve bunların kromatografik analiz yöntemlerine yer verilerek güncel 

bilimsel çalışmalar verilmiştir. Ayrıca özellikler gaz ve sıvı 

kromatografisi ile ilgili özet bilgiler bulunmaktadır.  
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1. Giriş 

Hızla artış gösteren dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak 

amacıyla, bitkisel üretimde sentetik girdinin yoğun olarak kullanıldığı 

üretim yöntemlerine yönelim hızlanmıştır. Konvansiyonel tarım olarak 

adlandırılan verime dayalı üretim şekli, insan sağlığı ve çevre üzerinde 

olumsuz etkilerinin gündeme gelmesinden sonra popülerliğini yitirmiş 

olup tarımsal üretimde çevre dostu sürdürülebilir tarım konusu önem 

kazanmaya başlamıştır. 

Sürdürülebilir tarım, üretimde çevresel, ekonomik, agronomik ve 

sosyal boyutları geliştirmeyi hedefleyen bir üretim yöntemidir. 

Sürdürülebilir tarımda amaç, üretimde verimliliği esas alarak tarımla 

uğraşanların yaşam kalitesini artırmak, ekonomiyi canlı tutmak, üretim 

yapılırken çevreye verilen zararı en aza indirgemeyi hedefleyen ve buna 

yönelik uygulamalar geliştirmektir (Turhan, 2005). 

Sürdürülebilir tarımın etkileri geniş çaplı olup sosyal sürdürülebilirlik, 

çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik olmak üzere üç 

başlık altında incelenebilmektedir.  

Sosyal sürdürülebilirlik; çiftçilerin ve işçilerin yaşam kalitesini, 

ücretlerini kapsamaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik; toprak ve su 

kalitesi, gıda ve yem güvenliği, yaban hayatının korunması, işletme 

güvenliği ve enerji etkinliğini kapsamaktadır. Ekonomik 

sürdürülebilirlik; işletme masrafları, finansal risk ve yatırımları, tarım 

işletmesinin kârlılığını kapsamaktadır (Atış, 2004). 
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Konvansiyonel tarımın olumsuz etkileri sonucu ortaya çıkan 

sürdürülebilir tarımın bir parçası olan iyi tarım uygulamaları, üretimde 

sentetik girdi olmasına rağmen insana ve çevreye zarar vermeden, ürün 

güvenliği sağlanarak yapılan uygulamalardır. İyi tarım uygulamaları 

prensiplerine uygun olarak tarımsal üretimin yapılması, kalite yönetim 

sistemi prensiplerinin, üretimde uygulanmasını mümkün kılmaktadır. 

İyi tarım uygulamalarının, tarımsal üretimde tarladan sofraya kadar 

geçen süreçte izlenebilirlik ve sürdürülebilirliği sağlanabilmektedir 

(Demirbaş, 2019).  

İyi tarım uygulamaları üretimde şeffaflığı esas alarak güvenilir tarımsal 

üretimi teşvik etmektedir (Pongvinyoo, 2015). Üretimin planlı ve 

izlenilebilir olması, araştırma ve geliştirme çalışmalarının 

sürdürülmesi, ürünlerin pazara sürülmesiyle pazarda güvenilir ürünlere 

ulaşılabilmektedir. 

2. Bahçe Bitkileri Üretimi 

Tarımsal üretimde; sebze yetiştiriciliği ve ıslahı, meyve yetiştiriciliği 

ve ıslahı, bağ yetiştiriciliği ve ıslahı, süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, 

hasat sonu fizyolojisi ve muhafaza ile uğraşan tarım dalı ‘Bahçe 

Bitkileri’ olarak tanımlanmaktadır. Bahçe bitkilerinin üretim 

potansiyeli Dünya’da önemli bir yer edinmekte olup insan sağlığı 

açısından büyük önem arz etmektedir.  

1950’li yıllarda Dünyada sanayileşmeyle birlikte nüfus artışındaki hız, 

beraberinde ciddi çevre sorunları oluşturmuştur. Hızla artan Dünya 

nüfusunun açlık sorununun ortadan kaldırılması amacıyla politikalar 
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üretilmiş ve yoğun sentetik girdi kullanılarak verimde artış ve yeni 

tarım alanlarının oluşması hedeflenmiştir. İnsan sağlığı ve 

beslenmesinde önemli bir yeri olan bahçe bitkileri ürünleri 

yetiştiriciliğinde, kalitenin artmasını sağlayacak uygulamalar, insan 

sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkilerinin olmadığı üretim şekilleri 

dikkate alınması gereken konular arasında yer almaktadır (Çakır ve 

ark., 2020). Türkiye’de üretimi yapılan bazı sebzelerin üretim 

miktarları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. 2018-2021 yılı sebze üretim miktarları (ton) 

 

Ürünler 2018 2019 2020 2021 

Soğan (taze) 142.854 142.257 129.023 126.165 

Soğan (kuru) 1.930.695 2.200.000 2.280.000 2.500.000 

Sarımsak (taze) 25.519 23.351 28.552 46.454 

Sarımsak (kuru) 117.688 103.096 116.840 132.617 

Pırasa 252.958 234.052 225.480 213.192 

Havuç 642.837 663.882 588.778 590.483 

Şalgam 1.530 2.388 2.599 2.359 

Domates 12.150.000 12.541.990 13.204.015 13.095.258 

Hıyar 1.848.273 1.916.645 1.886.239 1.890.160 

Biber 2.554.974 2.625.669 2.636.905 3.091.295 

Bamya 29.111 31.428 40.654 32.423 

Patlıcan 836.284 822.659 835.422 532.938 

Kavun 1.753.942 1.777.059 1.724.856 1.638.638 

Karpuz 4.031.174 3.870.515 3.491.554 3.468.717 

Fasulye 580.949 596.074 547.349 510.336 

Bezelye 107.344 98.200 108.492 111.625 

TUİK (2022). 

Bahçe bitkileri ürünlerinin en büyük sorunlarından olan hasat sonrası 

kayıplar özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok yüksektir. Ürün 

kayıplarının en aza indirgenmesi, ürün kalitesini koruması uygun 

tekniklerle yetiştiricilik, hasat ve hasat sonrası soğuk zincirin 

korunması ile mümkün olmaktadır. 
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İyi hasat uygulamaları ve depolama öncesi iyi uygulamalar sayesinde 

meyve kalitesinin korunması ve kayıplarında azaltılması ile yapılan 

uygulamalar birbirleriyle ilişkilidir (Tarabay ve ark., 2018). 

Türkiye’de üretimi yapılan bazı meyvelerin üretim miktarları Tablo 

2’de verilmiştir. 

Tablo 2. 2018-2021 yılı meyve üretim miktarları (ton) 

 
Ürünler 2018 2019 2020 2021 

Armut  519.451 530.723 545.569 530.349 

Ayva  176.479 180.542 189.251 192.012 

Elma  3.625.960 3.618.752 4.300.486 4.493.264 

Yenidünya  15.984 16.170 16.402 16.023 

Erik 296.878 317.946 329.056 332.533 

İğde 4.427 4.414 4.050 4.048 

Kayısı 750.000 846.606 833.398 800.000 

Kiraz  639.564 664.224 724.944 689.834 

Şeftali 789.457 830.577 892.048 891.857 

Vişne  184.167 182.165 189.184 183.757 

Zeytin 1.500.467 1.525.000 1.316.626 1.738.680 

Portakal 1.900.000 1.700.000 1.333.975 1.742.000 

Mandalina 1.650.000 1.400.000 1.585.629 1.819.000 

Limon 1.100.000 950.000 1.188.517 1.550.000 

Greyfurt 250.000 249.185 238.012 249.000 

Antep Fıstığı 240.000 85.000 296.376 119.355 

Badem 100.000 150.000 159.187 178.000 

Ceviz 215.000 225.000 286.706 325.000 

Fındık 515.000 776.046 665.000 684.000 

Böğürtlen 2.540 2.708 2.511 2.714 

Çilek 440.968 486.705 546.525 669.195 

Dut 66.647 69.317 70.620 69.475 

İncir 306.499 310.000 320.000 320.000 

Muz 498.888 548.323 726.133 883.455 

Naz  537.847 559.171 600.021 647.676 

Trabzon 

Hurması 
46.676 51.317 60.661 77.131 

Kivi  61.920 63.798 73.745 86.362 

Avakado  3.164 4.209 5.923 9.081 

Ahududu  5.875 5.975 5.445 5.093 

TUİK (2022). 
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Türkiye’de üretimi yapılan üzümün üretim miktarları Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3. 2018-2021 yılı üzüm üretim miktarları (ton) 

 

Ürün 2018 2019 2020 2021 

Üzüm 3.933.000 4.100.000 4.208.908 3.670.000 

TUİK (2022). 

3. İyi Tarım Uygulamaları 

Gıda, insan yaşamının her aşamasında gerekli olan ve sürekli temin 

edilmesi gereken en temel ihtiyaçlardan biridir. Son zamanlarda, 

tüketicilerin, çevresel ve sağlık konularında gıda ürünleri ile ilgili 

kaygıları artmıştır. Gıdanın temin edilebilmesiyle birlikte, kolay 

ulaşılabilir ve güvenli olması da son derece önemlidir (Söğüt ve ark., 

2020a; Söğüt ve ark., 2020b). Değişen yaşam şartları ile bilinçli 

tüketicinin artması gıda güvenirliliği ve sağlığa zararlı olmayacak 

şekilde üretim yapılması talebi, tarımsal üretimde yeni yöntemlerin 

oluşmasına yol açmıştır (Yaşar, 2017).  

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin esas amacı; üretimde kullanılan 

yöntemlerin insan sağlığını koruması ve çevre dostu olmasıdır. İyi tarım 

uygulamaları sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik esasları 

çerçevesinde sürdürülebilir üretim şeklidir (Tüccar, 2020).  

Dahası iyi tarım uygulamalarında üretimde oluşan kirliliğin azaltılması, 

doğal çevrenin korunması ve yasal önlemlerin alınması, kimyasal 

atıkların sulara karışmasının engellenmesi, üretimde kullanılan sentetik 

girdilerin çevre, hayvan ve insana zarar vermeyecek şekilde 
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programlanması dolayısıyla hava, su ve topak kirliliğinin azaltılması 

hedeflenmektedir. İyi tarım uygulamaları, üretimde verimliliği ve 

sürdürülebilirliği amaçlamaktadır (Doğan ve Tümer, 2019). 

İşçi sağlığı ve refahını gözeten iyi tarım uygulamaları gün geçtikçe artış 

göstermektedir (Tablo 4). 

Tablo 4. Türkiye 2007 ve 2020 yılı iyi tarım değişim göstergeleri 

 

Anonim (2022). 

Tablo 4 incelendiğinde iyi tarım yapan il sayısı, üretici sayısı, üretim 

alanı ve üretim miktarında 2020 yılında 2007 yılına kıyasla ciddi bir 

artış olduğu görülmektedir.  

4. İyi Tarım Uygunluk Kriterleri 

İyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan bitkisel üretim alanında 

bahçe bitkileri üretimi yapan tüm üretici/üretici grubu ve 

müteşebbislerin uyması gereken uygunluk kriterleri; 

Çeşit Seçimi 

• Ekimi veya dikimi yapılacak ürünün yetiştirilme teknikleri ilaç 

ve gübre girdilerine en az ihtiyaç duyulacak şekilde 

yapılmalıdır. 

 

Yıllar İl Sayısı Üretici 

Sayısı 

Üretim Alanı 

(Ha) 

Üretim Miktarı 

(Ton) 

2007 18 651 5.361 56.000 

2020 61 14.051 254.754 5.716.616 

Değişim 

Oranı 
 21 kat 47 kat 101 kat 
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Toprak Yönetimi 

• Toprak fumigasyonu işleminde tarih, doz, aktif içerik, nasıl 

uygulandığı ve kimin uyguladığı belgelendirilmelidir. 

• Dikim öncesi sürelere dikkat edilmeli, kaydedilmelidir. 

• Substrat sterilize işleminde sterilizasyon işlemi yapılan yer, 

sterilizasyon işlemini yapan şirket ve adresi kayıt altına 

alınmalıdır. Sterilizasyon tarihi, yöntem, makineler, aktif 

içerik, dikim öncesi süre, uygulamayı yapan personel 

kaydedilmelidir. 

Sulama ve Sulu Gübreleme 

• Mikrobik kirletici riski analizleri yapılmalı, risk analizine göre 

düzeltici işlemler uygulanmalı ve kayıtlar tutulmalıdır. 

Hasat 

• Hasat işleminde ve nakliye işlemleri boyunca hijyen 

prosedürlerine uygun hareket edilmelidir. 

• Hasatta işleminde çalışan işçi hijyen eğitimi almalı ve bu 

belgelendirilmelidir. 

• Hasadı yapılan ürünün ve hasatta kullanılan ekipmanların 

sürekli temiz kalması sağlanmalı bu amaçla çalışılan alanda 

yazılı veya görsel uyarı levhaları bulunmalıdır. 

• Bahçede işçilerin kullanabileceği her 500 metrede en az bir 

lavabo ve tuvalet bulunmalıdır. 

• Ürün paketleme ve ambalajlama materyalleri kullanım amacı 

dışında kullanılmamalıdır. 
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• Hasat işleminden sonra ürün ürünler bir gün içerisinde tarladan 

çıkarılmalı, ambalajlanmış ürünler kirlenmeye karşı muhafaza 

edilmelidir. 

• Uygun ambalajlama yapılmadır. 

• Depolama alanı hastalıklardan ari olmalıdır. 

• Bahçede ambalajlama atığı bırakılmamalıdır. 

• Uygun sıcaklık ve nemde depolama işlemi yapılmalıdır. 

• Hasat sonrası ön soğutma suyu temiz içme suyu olmalıdır. 

Ürünün İşlenmesi 

• Hijyen risk incelemeleri yapılmalı, prosedürleri uygulanmalı 

ve belgelendirilmelidir. 

• İşçilerin hijyen kurallarına uyduklarına dair kanıtlar 

bulundurulmalıdır. 

• Dinlenme odaları bulunmalıdır ve bu alanlar dışında sigara 

içilmemeli ve yemek yenilmemelidir. 

• Çalışanların soyunma odası ve soyunma odasında her bir 

çalışana ait kilitlenebilir dolaplar bulunmalıdır. 

• Hasat edilen ürünler kalite standartlarına uygun 

ambalajlanmalı ve kontrol edilmelidir. 

• Ürün yıkama işleminde kullanılan suyun standartlara uygun 

olması gereklidir ve düzenli kontroller yapılarak kayıtlar 

tutulmalıdır. 

• Hasat sonrası ürüne uygulanan kaplamalar veya korumalar 

tescilli olmalıdır. 
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• Hasat sonrası uygulamaların nerede yapıldığı, ne zaman 

yapıldığı kayıt altına alınmalıdır. 

• Hasat sonrası uygulamayı yapacak personelin alanında 

belgelendirmek şartıyla uzmanlığının olması gereklidir. 

• Uygulama yöntemi, uygulayan personel, uygulanan ürünün 

markası, dozu ve içeriği kayıtlarda belirtilmelidir. 

• Üretici, hasat sonrası yapılan tüm uygulamaların kalıntı analizi 

ile ilgili maddelere uygun olarak yapıldığını gösteren belgeleri 

kayıt altına almalıdır (Anonim, 2022). 

5. İyi Tarım Uygulamaları Potansiyeli 

Türkiye’de iyi tarım uygulaması yapılan iller, üretici sayısı, üretim alanı 

ve miktarları; 

Tablo 5. Marmara Bölgesi 2020 yılı iyi tarım uygulamaları 

 
İller Üretici sayısı Üretim Alanı 

(da) 

Üretim Miktarı 

(kg) 

Balıkesir 483 135.544 111.819.264 

Bilecik 14 535 727.000 

Bursa 109 68.547 142.946.424 

Çanakkale 232 46.351 55.527.742 

Edirne 159 96.483 77.492.497 

İstanbul 3 164 9.100 

Kırklareli   3.547 4.577.923 

Kocaeli 6 2.126 5.578.506 

Sakarya 134 9.442 7.249.500 

Tekirdağ 16 3.935 11.665.001 

Yalova 8 161 436.000 
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Anonim (2020). 

Tablo 6. Karadeniz Bölgesi 2020 yılı iyi tarım uygulamaları 

 
İller Üretici sayısı Üretim Alanı 

(da) 

Üretim Miktarı 

(kg) 

Amasya 96 11.542 65.293.106 

Düzce 248 6.145 3.305.018 

Çorum 10 1.739 2.979.405 

Bartın 1 191 95.377 

Giresun 15 711 64.019 

Kastamonu 58 5.153 6.062.270 

Karabük 1 6 1.100.000 

Ordu 138 3.694 369.463 

Sinop 12 1.148 948.725 

Samsun 255 29.285 34.804.334 

Tokat 9 1.154 7.155.000 

Anonim (2020). 

Tablo 7. İç Anadolu Bölgesi 2020 yılı iyi tarım uygulamaları 

 
İller Üretici sayısı Üretim Alanı 

(da) 

Üretim Miktarı 

(kg) 

Aksaray 105 18.365 65.926.350 

Ankara 207 42.258 72.410.523 

Çankırı 71 12.801 3.604.393 

Eskişehir 33 12.411 53.366.336 

Karaman 58 24.709 84.900.075 

Kayseri 214 40.281 48.605.878 

Kırıkkale 31 488 858.293 

Kırşehir 121 30.837 27.943.732 

Konya 556 162.070 654.304.084 

Nevşehir 34 13.611 37.804.212 

Niğde 71 32.307 130.761.468 

Yozgat 4 602 5.169.022 
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Sivas 4 2.402 5.513.173 

Anonim (2020). 

Tablo 8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2020 yılı iyi tarım uygulamaları 

 
İller Üretici sayısı Üretim Alanı 

(da) 

Üretim Miktarı 

(kg) 

Adıyaman 154 18.832 8.575.766 

Gaziantep 2475 286.797 83.774.719 

Kilis 194 14.569 12.221.390 

Mardin 1 212 4.000 

Siirt 58 11.650 7.997.900 

Şanlıurfa 1804 229.880 34.651.040 

Anonim (2020). 

 

Tablo 9. Ege Bölgesi 2020 yılı iyi tarım uygulamaları  

 
İller Üretici sayısı Üretim Alanı 

(da) 

Üretim Miktarı 

(kg) 

Afyonkarahisar 57 9.516 85.441.992 

Aydın 427 43.534 93.469.643 

Denizli 300 32.060 44.736.074 

İzmir 452 66.372 251.546.834 

Manisa 629 151.209 153.636.885 

Muğla 104 20.282 41.811.500 

Uşak 49 10.636 7.613.600 

Anonim (2020). 

 

Tablo 10. Akdeniz Bölgesi 2020 yılı iyi tarım uygulamaları  

 
İller Üretici sayısı Üretim Alanı 

(da) 

Üretim Miktarı 

(kg) 

Adana 1778 488.690 2.116.390.900 

Antalya 372 36.906 281.213.202 

Burdur 9 1.078 3.376.975 

Hatay 243 48.959 59.399.643 

Isparta 142 19.509 103.608.743 

Kahramanmaraş 316 65.159 26.112.040 

Mersin 870 147.041 523.018.621 

Osmaniye 36 19.699 41.602.500 

Anonim (2020). 
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Tablo 11. Doğu Anadolu Bölgesi 2020 yılı iyi tarım uygulamaları 

 
İller Üretici sayısı Üretim Alanı 

(da) 

Üretim Miktarı 

(kg) 

Elazığ 27 2.502 1.401.567 

Malatya 10 902 1.192.790 

Ağrı 1 40 1.150.000 

Erzurum 11 203 1.080.153 

Erzincan 16 560 214.291 

Anonim (2020). 

Tablolar incelendiğinde 2020 yılında Türkiye’de 14.051 üretici ile 61 

İl’de iyi tarım uygulaması yapıldığı görülmektedir. Toplam üretim alanı 

2.547.544 da olup 5.716.615.977 kg ürün elde edilmiştir. 

6. Sonuç 

Artan insan nüfusu ve ülkelerin üretim rekabeti, verime dayalı sentetik 

girdilerin yoğun olarak kullanıldığı konvansiyonel tarım dünyada uzun 

yıllar devam etmiştir. Konvansiyonel üretim yöntemiyle 

yenilenemeyen kaynaklar ciddi bir şekilde tahrip edilmiştir. Bu üretim 

yönteminin neden olduğu zararlı etkiler sürdürülebilir tarım ile 

azaltılmaya çalışılmaktadır. Sürdürülebilir tarım yöntemlerinden olan 

organik tarım ve iyi tarım uygulamaları önem kazanmıştır. Organik 

tarımda sentetik girdilere izin verilmezken iyi tarım uygulamalarında 

ise insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanımına 

izin verilmektedir. Bu nedenle verim organik tarıma kıyasla daha 

yüksektir. Dahası organik tarımda geçiş sürecinde elde edilen ürünler 

konvansiyonel ürün olarak kabul edilirken iyi tarım uygulamalarında 

geçiş süreci bulunmamaktadır, ekonomik olarak daha avantajlı 

olmaktadır. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için 
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sürdürülebilir tarım yöntemleri zorunluluk haline gelmiş durumdadır. 

İyi tarım uygulamalarının uygulanabilirliği kolay olması üreticiler 

açısından geçişi kolaylaştırmaktadır. Üretilen ürünlerin izlenilebilir 

olması tüketiciler tarafından tercih edilme sebebi olmaktadır. 

Türkiye’de henüz 81 ilde üretim yapılmıyor olması üretim 

potansiyelinin çok altında olması nedeniyle üreticileri teşvik edecek 

destekler sunulmalı bilgilendirme ve eğitim çalışmaları 

hızlandırılmalıdır.  
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1.Giriş  

Tarım, bir ülkenin ekonomisinin güçlü olmasında, kendi kendine yeter 

olmasında, halkın sağlığında ve çevrenin korunmasında stratejik bir 

öneme sahiptir. Bu önemin korunması ve sürekliliğinin sağlanması, 

sürdürülebilir tarımsal üretim modellerinin desteklenmesi ile 

mümkündür. Dünya nüfusu her geçen gün artarken, tarım alanları gerek 

kentleşme, gerekse de diğer faktörlerin etkisiyle (tuzluluk, erozyon, 

kuraklık vb.) azalmaktadır. Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacı ve gıda 

güvencesinin sağlanabilmesi için birim alandan elde edilen verimin 

artırılması gerekir. Sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla 

mücadele, uygun bitki sıklığı ve çeşit ıslahı gibi uygulamalarla kısmen 

de olsa birim alandan elde edilen verim arttırılmıştır. Ancak, bu verim 

artışı gerçekleştirilirken bilinçsizce yapılan bazı uygulamalar (aşırı 

gübre ve pestisit kullanımı) toprak altında ve toprak yüzeyinde yaşayan 

faydalı canlıların zarar görmesine neden olmuştur. Bu nedenle, son 

zamanlarda bilim insanları bozulan doğal dengeyi tekrar kurma ve doğa 

ile dost olan sürdürülebilir bir üretim modeli arayışı içine girmişlerdir. 

Sürdürülebilir tarımsal üretim için gübre ve pestisit miktarlarının 

azaltılması ve çevre dostu ürünler ve uygulamalarının desteklenmesi 

gerekir. Verimlilik, toprak ve toprakta yaşayan canlıların popülasyonu 

ile yakından ilişkilidir. Topraktaki organizmaların popülasyonları ise 

sıcaklık, nem, pH, EC, besin maddesi durumu, oksijen ve organik 

madde miktarına bağlı olarak değişim gösterir. Aslında bu sayılan 

maddelerin çoğu topraktaki organik madde miktarı ile ilişkilidir. 

Topraktaki organik madde miktarının arttırılması, toprağın havalanma 

ve su tutma kapasitesi, katyon değişim kapasitesi, besin maddesi içeriği 
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gibi toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirerek 

yararlı organizmaların miktar ve faaliyetlerini arttırabilir. Topraktaki 

organik madde miktarı bitkisel ve hayvansal artıkların toprağa 

karıştırılması ile sağlanabilir. Bu maddelerden biri de toprak solucanları 

tarafından üretilen solucan gübresi veya diğer adıyla vermikomposttur. 

Vermikompost sadece topraktaki organik madde miktarını arttırmakla 

kalmaz, aynı zamanda organik atıkların da geri dönüştürülerek üretime 

kazandırılmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesinde de yardımcı olur. 

Bu çalışma, vermikompostun tarımdaki yeri ve önemi hakkında bilgi 

vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 

2.Vermikompost 

2.1. Vermikompost nedir? 

Toprak solucanlarının beslenmeleri esnasında kullandıkları organik 

atıkların sindirilerek kompost haline dönüşmesiyle oluşan organik 

gübreye “vermikompost” adı verilir. Vermikompost termofilik 

olmayan bir süreçten geçerek üretilir. Vermikompost, gübre, toprak 

düzenleyici ve bitki koruma ürünü olarak kullanılabilen organik bir 

üründür (Kıran, 2019). Zengin ve hazır besin kaynağına sahip olan 

vermikompost, yüksek mikrobiyal aktiviteye sahip olup, bitkilerin 

gelişimini destekleyen bazı hormonlar içerir (Bejbaruah ve ark., 2013). 

Vermikompostun içerisinde birçok yararlı mikroorganizmalar yer 

almaktadır. Ayrıca, vermikompostta bulunan besin maddeleri bitkinin 

kolay alabileceği formda ve kullanılabilir halde bulunduğundan bitki 

daha hızlı bir gelişim gösterebilmektedir (Maltaş ve ark., 2017). 

Vermikompost, toprağın doğal dengesine zarar vermeden, sürekli 
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iyileşme sağlayacak materyallerden birisidir. Vermikompost, mikoriza 

mantarlarını, asimbiyotik mikroorganizmalardan azot fiksasyonu yapan 

bakterileri (Azotobakter) ve simbiyotik bakterileri (Rhizobium) içerir 

(Demir ve ark., 2010). Bununla beraber, solucanlar tarafından üretilen 

enzim ve salgı maddeleri dışkılarına karışmasından dolayı, çok sayıda 

aminoasit, vitamin, enzim, büyüme hormonu gibi maddeleri de içerir. 

Aşırı kullanılan kimyasal gübre ve pestisitler toprakta bulunan 

mikroorganizmalara zarar vermekte ve ekolojik dengeyi bozmaktadır. 

Çevre kirliliğini azaltma ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim modeli 

için organik ürünlerin kullanımının yaygınlaşması sağlanmalıdır 

(Kayıkçıoğlu ve ark., 2016; Çelik ve ark., 2020).  

Vermikompost ile ilgili bazı özellikler Demir ve ark. (2010)’dan 

faydalanılarak aşağıda verilmiştir. 

• Havalanmayı sağlar, granül yapısı nedeniyle toprak strüktürünü 

düzenler, su tutma kapasitesini artırır.  

•Bünyesinde çok fazla bakteri bulundurur. Bu bakteriler, 

topraktaki zararlı bakterilerle rekabet ederek bitkilerin 

dirençlerini artırırlar.  

•Yabancı ot tohumlarından aridirler.  

• Bitkilere karşı toksik etki yapmazlar, tamamen doğaldırlar.  

•Organik olduğundan toprak strüktürü ve toprak pH’sını 

düzenlerler ve toprağa faydalı etkisi uzun sürelidir.  
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•Toprağın biyolojik özelliklerine katkıda bulunur (Maltaş ve ark., 

2017).   

2.2. Vermikompost üretiminde kullanılan solucanlar 

Topraklarda yaşayan birçok canlı türü (alg, fungus, protozoon, bakteri, 

aktinomiset, toprak solucanları ve böcekler) vardır. Bu canlı türlerinin 

topraktaki popülasyonu sıcaklık, nem, organik madde, EC, pH, bitki 

örtüsü ve mineral maddelere bağlı olarak değişim gösterir (Demir ve 

ark., 2010). Topraklardaki canlılar içerisinde solucanlar ayrı bir öneme 

sahiptir. Solucanlar beslenirken toprağı vücutlarından geçirirler. Bu 

esnada toprak içerisinde bulunan mineralleri alınabilir forma 

dönüştürerek, dışarı atarlar (Demir ve ark., 2010). Toprak solucanları, 

toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirip, topraktaki organik maddelerin 

ayrışmasına ve humus oluşumuna katkı sağlayarak, verimliliği pozitif 

yönde etkilerler (Demir ve ark., 2010). 

Toprak solucanlarının halkalı solucan sınıfında bulunan Kırmızı 

Kaliforniya Solucanı, Lumbricidae ailesinin 8 türünden birisidir. 

Bilimsel adı Eisenia fetida olan Kırmızı Kaliforniya Solucanı ilk defa 

Kaliforniya Enstitüsünde kültüre alınması nedeniyle, bu isim 

verilmiştir. Sığ ve bataklık bölgelerde yaşamaktadırlar. Eisenia fetida 

türüne ait solucanların kalınlığı 0.50-0.75 cm, uzunlukları ise 2.5-10.5 

cm arasında değişmektedir (Arıman Karabulut ve ark., 2016). 

Tecimen (2013) toprakta yaşayan solucanları 3 ekofizyolojik grupta 

sınıflandırmıştır.  
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a) Epigeic solucanlar: Kompostları ve ölü örtüyü yiyen solucanlar 

(Eisenia fetida (foetida) 

b) Endogeic solucanlar: Orta derinlikte veya üst toprakta yaşayan 

solucanlar (Allolobophora caliginosa) 

c) Anecic solucanlar: Toprağın derinliklerinde (50-150 cm) 

yaşayan, ara ara beslenmek amacıyla toprak yüzeyine çıkan 

solucanlar (Lumbricus terrestris). 

Şimşek-Erşahin (2007) gübre solucanlarının Eisenia andrei (red tiger 

worm), Eisenia fetida (tiger worm), Dendrobaena veneta, Lumbricus 

rubellus (red worm), Eudrilus eugeniae (African nightcrawler), 

Perionyx excavatus (Indian blue worm)’dan oluştuğunu ticari 

vermikompost üretiminde ise en fazla Eisenia spp, daha sonra 

Lumbricus rubellus’in kullanıldığını bildirmiştir. Eisenia spp. türlerinin 

tercih sebepleri arasında hızlı çoğalmaları, hızlı besin tüketmeleri, farklı 

iklim ve çevre şartlarına uyum sağlamaları sayılabilir. 

2.3. Vermikompostun bitki beslemede kullanımı 

Yüksek ve kaliteli bir verim elde etmek için gübreleme programları 

oluşturulurken üretimin sürdürülebilirliği ile toprak, çevre, insan ve 

hayvan sağlığı güvenliği göz önünde bulundurulmalıdır (Söylemez, 

2021). Vermikompost uygulaması toprağın organik madde miktarını 

arttırırken, diğer yandan içerdiği mineral maddeler ile bitkinin ihtiyaç 

duyduğu besin maddelerinin bir kısmını karşılamaktadır. 

Vermikompost kullanımıyla toprağın organik maddesini arttırmanın 

yanında; bitki kök bölgesine bitki besin elementleri, humik maddeler, 
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enzimler ve hormonlar kazandırılmaktadır. Ayrıca toprağın 

verimliliğini ve canlılığını pozitif yönde etkilerken, mikrobiyal 

aktiviteyi de arttırırlar (Ceritoğlu ve ark., 2019). Vermikomposun gübre 

olarak kullanılması ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin, Çıtak 

ve ark. (2011) tarla koşullarında 100 ve 200 kg da-1 vermikompost ile 

1500 ve 3000 kg da-1 ahır gübresi uygulamışlar. Araştırıcılar ahır 

gübresi uygulanan bitkilerdeki gelişimin ve verimin kontrol ve 

vermikompost uygulamasına göre daha yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. Vermikomposttaki verimin ahır gübresine göre düşük 

olmasını uygulanan vermikompost dozunun yetersiz gelmesine 

bağlamışlardır. Durukan ve ark. (2010) ise mısırda yaptıkları saksı 

denemesinde saksı toprağına %10, 20, 30, 40 ve %50 oranlarında 

vermikompost karıştırdıkları çalışma sonuçlarına göre 

vermikompostun tarımsal sürdürülebilirlik açısından kimyasal 

gübrelemeye alternatif olarak kullanılabileceğini, en yüksek kuru 

madde üretiminin %40 oranındaki karışımdan elde ettiklerini, 

vermikompost uygulamasıyla genel olarak bitkideki makro element 

içeriklerinin arttığını, mikro element içeriklerinin ise azaldığını 

bildirmişlerdir.  

Sarımsak, soğan semizotu ve maydanoz bitkileri üzerinde çalışan 

Eryüksel (2016), değişik dozlarda vermikompost uygulayarak, besin 

elementi üzerine etkilerini incelemiştir. Saksılarda yapılan bu 

çalışmada, vermikompost dozlarının arttırılması ile Mn içeriğinin 

azaldığını, Zn içeriğinin ise arttığını belirlemiştir. Araştırmacı, Ca ve 

Mg içeriğinin ise belirli bir doza kadar arttığını, daha sonra azalmaya 

başladığını tespit etmiştir. Yazlık kabaklar üzerine yapılan bir başka 
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çalışmada, farklı dozlarda uygulanan vermikompostun (0, 100, 200, 

400 kg da-1) ve tavuk gübresinin (300 ve 600 kg da-1) verim ve meyve 

kalitesine etkisi incelenmiştir. Araştırıcılar, yaptıkları çalışma 

sonuçlarına göre 400 kg vermikompost ve 300 ve 600 kg da-1 tavuk 

gübresi dozları diğer dozlardan daha etkili olduğunu, verim ve kaliteyi 

arttırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca toprağa vermikompost 

uygulamasıyla toprağın alınabilir P, Zn, Fe, Mn ve toplam N kapsamı 

ile EC değerinin arttığını, pH değerinin ise azaldığını belirtmişlerdir 

(Tavalı ve ark., 2014). 

Karpuz üzerine çalışan Ak-Göksu ve Öztokat-Kuzucu (2017) 

vermikompost uygulamasının (300 ve 600 kg da-1) karpuzun fiziksel ve 

biyokimyasal özelliklerine etkisini incelemişlerdir. Çalışmada en 

yüksek karpuz veriminin 600 kg da-1 vermikompost dozundan elde 

ettiklerini, vermikompost dozlarının suda çözünebilir kuru madde 

miktarı (SÇKM), şeker, klorofil, pH ve meyve çapı üzerine etkisinin 

önemsiz olduğunu bildirmişlerdir. Kırmızı lahana üzerine çalışan 

Maltaş ve ark. (2017), yaptıkları çalışma sonuçlarına göre verim ve 

kalite bakımından kimyasal gübrelemeye ilave olarak 400 ve 800 kg da-

1 vermikompost uygulamalarının önemli oranda etkili olduğunu ve her 

iki dozun da aynı istatistiksel grupta yer aldığını belirtmişlerdir. Bu 

nedenle girdi maliyetlerini de dikkate aldıklarında kırmızı baş lahana 

yetiştiriciliği için 400 kg da-1 vermikompost uygulamasının en uygun 

doz olduğunu bildirmişlerdir.  

Diğer taraftan, vermikompost uygulamasının kuraklık stresi altında 

yetiştirilen kıvırcık salatanın makro ve mikro element içeriğine 
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etkisinin incelendiği bir çalışmada, orta ve şiddetli kuraklık stresi 

altındaki bitkilere uygulanan vermikompost, mineral madde kapsamını 

yükselterek, bitkilerin strese dayanımını arttırdığı belirlenmiştir (Kıran, 

2019). Vermikompostun bu etkisi, toprağın besin maddesi bakımından 

zenginleştirmesi ile birlikte mikrobiyal aktiviteleri düzenleyerek besin 

maddelerinin yarayışlılığına yardımcı olması ile ilgili olabileceği 

belirtilmiştir (Kıran, 2019). 

Vermikompost, sürdürülebilir tarımsal üretimi destekleyerek, canlıların 

besinini güvenli bir şekilde sağlamasına yardımcı olan, çevre sağlığını 

koruyan ve yüksek ekonomik değere sahip, organik bir üründür 

(Şimşek-Erşahin, 2007). Bitki büyüme hormonları ve hümik asitler gibi 

bitki büyümesini teşvik eden maddeleri içermesi nedeniyle bitki 

gelişimi ve verimine katkıda bulunur (Arancon ve ark., 2006).  

Çizelge 1. Vermikompostun Besin İçeriği 

 
 Kıran, 

2019 

Çıtak ve 

ark., 

2011 

Eryüksel, 

2016 

Ak 

Göksu 

ve 

Öztokat 

Kuzucu, 

2017 

Maltaş 

ve ark., 

2017 

Demir 

ve ark., 

2010 

Tavalı 

ve ark., 

2014 

Organik madde 

(%)  

65.5  - 22.45 69.2 48.95 35-45 - 

Azot (%)  2.2  1.29 3.34 2.2 1.90 1,5-2,5 1.98 

Fosfor (%)  1.7  0.17 1.74 1.6 2.05 2-2.5 2.08 

Potasyum (%)  1.5  0.16 0.99 1.1 2.83 2.5-3 1.3 

Kalsiyum (%)  25.09 

(ppm) 

0.98  0.15  - 1.89 5-6 1.89 

Magnezyum 

(%)  

6.55 

(ppm) 

0.27 0.37 - 0.92 1-1.5 0.82 

Çinko (ppm)  216  36 6  116.63 - 100 84 112 

Mn (ppm)  271.9  106.6  372.24 - 500 600-750 459 

Demir (ppm)  2.06  2751  7167 - 1575 1-1.5 

(%) 

1561 

Cu (ppm) - 11.2  27.53  44 54 48 

Elektriksel 

iletkenlik (dS 

m-1)  

6.5  - - 5.5 - - - 

pH  8.1    6.8 7.8 7.2-7.4 - 
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Vermikompost üretiminde kullanılan materyallerin ve bu materyallerin 

üretildiği bölgelerin ve üretim tekniklerinin farklı olması nedeniyle 

vermikompostta bulunan besin maddelerinin kompozisyonu da 

değişmektedir. Nitekim vermikompost üretiminde kullanılan hayvan 

gübrelerinin oranları eşit olsa bile hayvanların cinsi, yaşı, beslenme 

koşulları, beslenmede kullanılan yemlerin besin durumu, hayvanın etçi 

veya sütçü olması gibi birçok faktöre bağlı olarak ahır gübresinin 

bileşimi değişebilir. Bu nedenle elde edilecek vermikompostların da 

içeriklerinin değişken olması gayet normaldir. Nitekim 

vermikompostun bileşimi ile ilgili farklı araştırıcıların sonuçları bir 

araya getirilerek Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü üzere 

vermikompostların N, K, Ca, P ve Mg gibi makro elementler ile birlikte 

mikro element içerikleri arasında da farklılıklar vardır. 

Vermikompostun sürdürülebilir olması, organik atıkların bertaraf 

edilmesi ve çevreci bir ürün olması sebebiyle yapılacak başka 

çalışmalarla yukarıdaki araştırma sonuçları desteklenip, bu ürünün 

yaygınlaştırılması sağlanabilir. 

2.4. Vermikompostun bitki korumada kullanımı 

Vermikompost, bitkilerin gelişimini arttırdığı gibi bitkileri 

hastalandıran patojenleri de kontrol altında tutar. Vermikompostun bu 

antifungal ve antibakteriyel etkisi solucanlar tarafından salgılanan 

sölom sıvısından gelmektedir (Yaviç ve ark., 2020). Kırmızı 

Kaliforniya Solucanları beslenirken sölom sıvısı salgılar ve hareket 

ederken bunun toprağa yayılmasını sağlarlar. Sölom sıvısının üzerinde 

bulunan yararlı bakteriler, bitkiler tarafından alınarak, bitkiyi zararlı 
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bakterilere karşı dirençli hale getirirler (Özen ve ark., 2019). Ayrıca bu 

mikroorganizmalar bitkilerin kök bölgelerine yerleşerek rizosfer 

tabakasına çeşitli antibiyotik, enzim (üreaz, fosfataz, β-glikosidaz vb.) 

ve bitki gelişimini düzenleyiciler (sitokinin, oksin, giberellik asit vb.) 

salgılamaktadırlar. Bu salgılanan maddeler, topraktaki patojenlerin 

(verticilium spp. fusarium spp, vb.) saldırısından korumaya yardımcı 

olmaktadır (Maltaş ve ark., 2017). Bununla birlikte bu salgılar, bitkinin 

olumsuz çevre şartlarına karşı dirençli olmalarını ve daha hızlı 

gelişmesini de sağlamaktadır. Vermikomposta karışan bu sölom 

sıvısının yapısında bulunan aglütinin, fetidin, lumbricidin vekitinaz gibi 

enzimler ve proteinler bazı fungus, bakteri ve yapısında kitin maddesi 

bulunduran zararlıların olumsuz etkisini azaltmaktadır (Wang ve ark., 

2006; Yaviç ve ark., 2020).  

Edward ve ark. (2010) vermikompostlardan elde ettikleri sulu 

ekstraktları domates ve hıyar bitkilerine uygulamışlardır. Araştırıcılar, 

vermikompost uygulamalarıyla yeşil şeftali yaprak biti (Myzus 

persicae) (Sulz.), narenciye unlubiti (Planococcus citri) (Risso) ve iki 

noktalı kırmızı örümcek akarını (Tetranychus urticae) (Koch.) baskı 

altına alabilmişlerdir. Benzer şekilde, Tutar (2013) vermikompostun 

kloroform ile elde edilen ekstrelerinin Xhantomonas carotae, 

Pseudomonas syringae, Sclerotinia sclerotiorum, Aspergillus 

humicola, Fusarim oxysporum ve Aspergillus fumigatus’a karşı 

etkilerinin güçlü olduğunu; Erwinia chrysanthemi, Penicillium 

brevicompactum ve Pseudomonas fluorescens’e karşı etkilerinin daha 

zayıf olduğu bildirmiştir. Vermikompostun, etanol ile elde edilen 
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ekstrelerinin ise Xhantomonas campestris, Pseudomonas syringae ve 

Aspergillus fumigatus’a karşı etkilerinin güçlü; Sclerotinia 

sclerotiorum, Erwinia herbicola ve Erwinia chrysanthemi’ye karşı ise 

daha zayıf bir etki gösterdiğini bildirmiştir. Diğer taraftan, Yaviç ve ark. 

(2020)’nın yaptığı çalışma sonuçlarına göre toprak kökenli patojen olan 

S. sclerotiorum’u istenilen düzeyde kontrol altına alamadıklarını 

bildirmişlerdir. İyi takip edilmiş ve doğru uygulanmış bir 

vermikompost süreciyle, biyo-pestisit ve biyo-gübre olarak ticari değeri 

yüksek ve etkili ürünler elde edilebilir (Şimşek Erşahin, 2007).  

Yapılan çalışmalarda görüldüğü gibi vermikompostun bitki koruma 

amacıyla kullanıldığında da tatmin edici sonuçlara ulaşılmıştır. Ancak, 

bu sonuçları uygulamaya aktarmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

vardır.  

2.5. Vermikompostun topraklardaki organik madde kapsamına 

etkisi 

Genellikle gece aktif olan toprak solucanları, toprak verimliliği için son 

derece önemli canlılardır. Toprakta çürümeye başlayan ya da toprağa 

atılan organik atıkları açtıkları kanallara götürerek orada beslenirler. Bu 

besinleri sindirmeleri ile toprak verimliliğinde önemli rol oynayan 

humusu oluştururlar. Bir metre kare bahçe toprağında yaklaşık 400 adet 

solucan bulunduğu ve 1 yıl içinde yaklaşık 2.5 kg humus ürettikleri 

bildirilmiştir. Bununla beraber, solucanların faaliyetleri sonucunda 

toprakta oluşturdukları kanallar toprağın havalanmasına ve yağan 

yağmur sularının birikmesine yardımcı olur (Demir ve ark., 2010). 
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Toprak verimliliğinin korunması, bitkiden yüksek verimin alınması ve 

tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasında organik madde 

miktarı önemli bir faktördür. Toprakta organik maddenin az bulunması, 

tarımsal üretimde verimliliği düşürmekte ve sürekliliğine engel 

olmaktadır. Organik madde toprağın mikrobiyal canlılığını arttırarak, 

toprak yapısını düzenleyerek, toprağın besin ve hormonal içeriğini 

iyileştirerek tarımsal üretkenliğin artmasına yardımcı olur (Ceritoğlu ve 

ark., 2019). Ayrıca toprak içerisinde bulunan mikroorganizmalar 

organik maddeyi parçalayarak kendileri için gerekli olan besin maddesi 

elde ederken, mineralizasyon sonucunda açığa çıkan besin elementleri 

bitkiler alarak beslenirler (Ceritoğlu ve ark., 2019). Toprağın organik 

madde miktarının arttırılmasında çiftlik gübresi, kompost, yeşil gübre 

gibi organik maddelerden faydalanılır. Ancak son zamanlarda 

termolifik kompostlama ürünlerinden hem besleyicilik hem de organik 

materyal oranı olarak daha üstün olan vermikompost (solucan gübresi) 

kullanımı hız kazanmaya başlamıştır (Ceritoğlu ve ark., 2019). Organik 

gübre kullanımı sadece kimyasal gübre ihtiyacını azaltmakla kalmaz, 

aynı zamanda toprak özelliklerini ve süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra 

bitkiler için önemli olan tüm besin maddelerini de destekler (Sharma ve 

Banik, 2014). Organik madde, toprağın besin maddesi ve 

mikroorganizma faaliyetinin yanı sıra bitkinin gelişmesinde önemi 

büyük olan toprağın su tutma kapasitesini, toprağın havalanmasını, 

suyun toprak içine infiltrasyonunu da arttırır. Ayrıca, toprağın fiziksel 

ve kimyasal yapısını iyileştirerek bitki gelişimini teşvik eder.  
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2.6. Atıkların değerlendirilmesi 

Nüfus artışı ve endüstrileşmenin meydana getirdiği çevre kirliliği, 

vermikompost teknolojisi kullanılarak çözüme kavuşturulabilir 

(Şimşek Erşahin, 2007). Solucanlar tarımsal atıkların yanı sıra ev 

bahçelerinden çıkan atıkları, evsel atıkları ve büyük şehirlerdeki 

yiyecek atıklarını yeniden kullanılabilir hale getirerek atıkların 

değerlendirilmesi sağlarlar (Demir ve ark., 2010; Bellitürk, 2016). 

Bununla beraber, vermikompost yapımında kullanılan çok çeşitli 

organik çöp (atık) vardır. Bu amaçla, kirli su atıklarındaki katı çöpler, 

kanalizasyon içeriği, bira, mantar ve kağıt endüstrisi vb. farklı 

endüstriyel organik atıklar, restoran ve süpermarket atıkları, büyükbaş, 

küçükbaş ve kanatlı gübreleri kullanılabilir (Şimşek Erşahin, 2007). 

Eisenia fetida ile Lumbricus rubellus solucanlarının sindirim 

sisteminden geçen organik atıklar vermikompost olarak tarımsal 

üretimde rahatlıkla kullanılabilir. Küçük işletmeler de kendi atıklarını 

değerlendirmek üzere bu yönteme başvurabilirler.  

Tarım alanlarında organik atıkların kullanılması hem toprağın fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirmekte hem de atıkların 

bertaraf edilmesi nedeniyle çevre dostu bir üretim yöntemi olarak 

düşünülmektedir. Tarımsal üretimde kullanılan organik gübreler sadece 

uygulandığı bitkiye yararlı olmamakta, bir sonraki bitkiye daha iyi bir 

ortam sağlayabilmektedirler (Tavalı ve ark. 2017). Organik atıkların 

üretimde değerlendirilmesi aynı zamanda gübre maliyetini de 

düşürebilir (Hirzel ve ark., 2010).  
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2.7. Vermikompostun toprak iyileştirici olarak kullanımı 

Topraktaki organik madde topraktaki mikroorganizmaların faaliyetini 

arttırır, toprağın su ve katyon tutma kapasitesini iyileştirir. Ayrıca, 

mineralizasyona uğrayarak bitkilere besin maddesi sağlar. Organik 

maddenin azlığı ya da yokluğu topraktaki bu yapının tümüyle 

bozulmasına sebep olabilir (Kayıkçıoğlu ve ark., 2016). Topraklardaki 

organik madde miktarı kimyasal gübrelerin bilinçsiz kullanılması, 

uygun olmayan toprak yönetim işlemlerinin usulüne uygun 

yapılmaması, iklim, erozyon vb. sebeplerle giderek azalmıştır.  

Tarımsal organik toprak iyileştiricilerin kalitesi ve değeri, genellikle 

içerdiği besin kaynaklarına ve toprak verimliliğine katkıları açısından 

değerlendirilir (Arancon ve ark., 2006). Toprakların mikrobiyolojik 

özellikleri toprak organik madde ayrışmasını ve toprak enzimatik 

aktivitelerini etkileyebilir. Mikrobiyal popülasyonlardaki ve 

aktivitelerdeki artışlar, besin döngüsü oranlarını, bitki büyümesini 

düzenleyici maddelerin üretimini ve bitki patojeni ve nematod 

saldırılarına karşı bitki direncinin veya toleransının oluşmasını 

etkileyen temel faktörlerdir (Arancon ve ark., 2006). Vermikompost 

uygulaması, genel toprak kalite parametrelerini ve toprak sağlığını 

iyileştirerek, verim artışı sağlar (Sharma ve Banik, 2014).  

3. Sonuç  

Yaşamımızın devamı, tarımsal ürünlerin varlığı ve gıda güvencesine 

bağlıdır. Dünya nüfusunun artarak devam etmesi gıda güvencesi 

endişesini gündeme getirmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan 
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Covid 19 virüs salgını, enerji krizi ve küresel ekonomik kriz, tarımsal 

ürünlerin önemini bir kez daha kanıtlamıştır. Dünyada yaşanan nüfus 

artışıyla birlikte tarımsal ürünlerin üretiminin de arttırılması gerekir. 

İhtiyaç duyulan bu artış, ancak birim alandan elde edilen verimin 

arttırılması ile sağlanabilir. Son yıllarda birim alandan elde edilen 

verimin arttırılması amacıyla aşırı derecede agro-kimyasal 

kullanılmıştır. Kullanılan bu kimyasallar kısa vadede gerçekten de 

verimi ve kaliteyi arttırmış ve bu dönem “Yeşil Devrim” olarak 

adlandırılmıştır. Ancak, aşırı kullanılan bu kimyasallar atıldıkları yerde 

kalmamış, faydalı organizmalara ve bu kimyasalların atıldığı ürünleri 

tüketen diğer canlılara zarar vermiştir. Ayrıca, yağmur ve sulama suları 

ile yeraltı sularına, nehirlere ve göllere karışmış oradaki canlılara da 

zarar vermiştir. Kısacası tüm ekosistem, bu kimyasallardan nasibini 

almıştır. Bu konuda çalışan duyarlı araştırıcılar tarımsal üretimde 

sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapmaya başlamışlardır. Bu 

doğrultuda Organik Tarım, Ekolojik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, 

Sürdürülebilir Tarım gibi değişik üretim metotları ortaya çıkmıştır. 

Hangi üretim şekli olursa olsun, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin 

sağlanması ve üretim esnasında çevreye ve diğer canlılara duyarlı 

davranılması ekolojik denge için bir zorunluluktur.  

Dünya nüfusunun artması ve endüstrinin gelişmesiyle, gerek organik 

gerekse de sentetik atık sorunu gündeme gelmiştir. Bu atıkların bertaraf 

edilmesi için farklı teknikler kullanılmaktadır (geri dönüşüm, yakma, 

depolama, kompost yapımı, vb). Bunlar içinde yakma ve depolama 

yöntemi ile atıkların bertaraf edilmesi en son düşünülmesi gereken 
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yöntemdir. Sentetik atıkların geri dönüştürülmesi, organik atıkların ise 

solucanlar vasıtasıyla kompostlaştırılarak tarımsal üretimde 

kullanılması en akıllıca yoldur. Organik atıklar solucanlar tarafından 

sindirilirken ayrışmakta ve bitkiler için faydalı ürünlere dönüşmektedir. 

Bu dönüşüm esnasında solucanlar tarafından bitki gelişimini arttıran 

bazı maddeler de salgılamaktadır. Ayrıca vermikompost, toprağın 

organik madde miktarını arttırarak, toprağın kimyasal, fiziksel ve 

biyolojik özelliklerini iyileştirmekte ve bitki gelişimini teşvik 

etmektedir. Vermikompost bitki koruma amacıyla da 

kullanılabilmektedir. Bu yönden de detaylı araştırmaların yapılması 

yerinde bir karar olacaktır. 

Solucan gübresinin bileşimi işletmeden işletmeye farklılık gösterebilir. 

Bu nedenle bazı çalışmalarda istenilen başarının sağlanamaması 

doğaldır. Son yıllarda yaşanan küresel kriz, gübre fiyatlarını da 

etkilemiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde işletmeler kendi 

bünyelerinde ihtiyaç duydukları organik gübreyi kendi imkanları ile 

üretebilirler. Böylece hem üretim harcamaları düşürülmüş olur hem de 

sürdürülebilir ve çevre dostu bir üretim modeli desteklenmiş olur. 

Solucan gübresiyle aynı toprak üzerinde uzun yıllar çalışma yapılarak 

(çakılı deneme) sonuçların değerlendirilmesi ve bu sonuçlara göre 

kullanımının yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir.  
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1. Giriş 

Melatonin (N-asetil-5-metoksitriptamin) canlı organizmaların 

hücrelerinde içsel olarak üretilen triptofan türevi pleiotropik bir 

biyomoleküldür. Başlangıçta (1950’li yıllar) inek epifiz bezinde 

bulunup uyku döngülerini düzenleyen, ruh hali, metabolizma ve 

immünolojik tepkilerdeki farklı işlevleri yerine getirdiği belirlenen 

melatonin, hayvansal hormon olarak sınıflandırılmıştır (Lerner ve ark., 

1958; Socaciu ve ark., 2020; Aghdam ve ark., 2021; Arnao ve ark., 

2021). Daha sonra 1995 yılındaki iki farklı çalışma ile (Dubbels ve ark., 

1995; Hattori ve ark., 1995) tek ve çift çenekli bitkilerde de keşfedilen 

melatonin, ileriki yıllarda 50’den fazla bitki türünün tohum, kök, 

sürgün, çiçek, soğan ve meyvelerinde tanımlanmış (Wang ve ark., 

2020), tohum çimlenmesi, kök gelişimi, fotosentez, bitki büyümesi, 

çiçeklenme, meyve olgunlaşması, yaprak dökümü, yaşlanma, abiyotik 

ve biyotik stres tepki mekanizmalarına kadar birçok biyokimyasal 

faaliyette biyoaktif görev aldığı bildirilmiştir (Aghdam ve ark., 2021). 

Özellikle stres önleyici etkileri esas olarak melatoninin güçlü 

antioksidan kapasitesine ve abiyotik veya biyotik stres tepki genlerini 

düzenleme yeteneğine atfedilir (Arnao ve Hernández Ruiz, 2021; Back, 

2021). Bu nedenle melatonin, doğal çevreyi olumsuz olarak 

etkilemeden sürdürülebilir bitkisel üretim için bir biyo-uyarıcı olarak 

önerilmektedir (Khan ve ark., 2020). Melatoninin yaşlanmayı 

geciktirme mekanizmasının anlaşılmasındaki önemli ilerlemelerle 

meyve ve sebzelerin hasat sonrası fizyolojisi açısından alternatif bir 
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uygulama olacağı düşünülerek, çalışmalar bu konuda hız kazanmıştır 

(Arnao ve Hernández Ruiz, 2021; Ze ve ark., 2021).  

2. Bitkilerde Melatonin Biyosentezi  

Başlangıçta bitkilerdeki melatonin biyosentezinin hayvanlardaki ile 

aynı olduğu savunulmuştur (Murch ve ark., 2000). Detaylı araştırmalar 

sonucu bitkilerdeki melatonin biyosentezinin daha karmaşık olduğu ve 

hayvanlar alemindeki kadar basit olmadığı sonucuna varılmış ve kesin 

olarak karakterize edilememiştir (Park ve ark., 2012; Tan ve Reiter, 

2020).  

Melatoninin, şikimat asit yolu aracılığıyla meydana gelen triptofanın 

indol-3-asetik asitin sentezinde de olduğu gibi öncül madde olarak 

kullanılması ile birlikte triptamin ve serotonin gibi anahtar ara 

moleküller aracılığıyla mitokondri ve kloroplastlarda sentezlendiği 

düşünülmektedir (Zuo ve ark., 2014; Tan ve Reider 2020; Back 2021). 

Bu sentezde triptofan dekarboksilaz (TDC), triptamin 5-hidroksilaz 

(T5H), serotonin N-asetiltransferaz (SNAT), N-asetilserotonin 

metiltransferaz (ASMT) ve kafeik asit O-metiltransferaz (COMT) 

enzimleri rol oynamaktadır (Arnao ve Hernández Ruiz, 2021). 

Melatonin sentezinin ilk adımında yer alan triptofan dekarboksilaz 

enzimi önemli bir esansiyel aminoasit olan triptofanı triptamine katalize 

eder. Triptamin daha sonra triptamin 5-hidroksilaz enzimi tarafından 

serotonine (5-hidroksitriptamin) dönüştürülür. Serotoninden melatonin 

sentezi, birbirinden ayrı üç enzim olan serotonin N-asetiltransferaz, N-

asetilserotonin metiltransferaz ve kafeiktir asit O-metiltransferaz 
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enzimlerini içeren iki farklı durumlu bir reaksiyondur. Birinci durumda 

serotonin N-asetiltransferaz enzimi serotonini, N-asetilserotonin’e 

katalize eder. Daha sonra N-asetilserotonin, N-asetilserotonin 

metiltransferaz ve kafeik asit O-metiltransferaz enzimleri aracılığıyla 

melatonine döner. İkinci durumda ise N-asetilserotonin metiltransferaz 

ve kafeik asit O-metiltransferaz enzimleri serotonini 5-

metoksitriptamin’e katalize eder ve bunu takiben serotonin N-

asetiltransferaz tarafından melatonine dönüştürülür (Zhao ve ark., 

2019; Tan ve Reiter, 2020; Back, 2021; Ze ve ark., 2021). Bitkilerdeki 

melatonin biyosentez yolu Şekil 1’de sunulmuştur.  

Melatonin biyosentezi sırasında, serotoninden melatonine dönüşüm 

aşamalarında görülen iki ayrı reaksiyonun (durumun) bitkilerdeki farklı 

stres koşullarından dolayı meydana geldiği düşünülmektedir (Ye ve 

ark., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Bitkilerde melatonin biyosentez yolu (Arnao ve Hernández Ruiz, 2021) 
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3. Meyve ve Sebzelerdeki İçsel Melatonin  

İçsel melatonin, meyve ve sebzelerin tüm kısımlarında ng/g düzeyinde 

bulunmakta ve tür bazında büyük farklılıklar göstermektedir (Wang ve 

ark., 2020).  Örneğin antepfıstığında 230 μg/g (Oladi ve ark., 2014) 

olarak belirlenen melatonin miktarı, muz (Johns ve ark., 2013) ve 

kuşkonmazda (Hattori ve ark., 1995) 0.1 ng/g düzeyinde belirlenmiştir. 

Ayrıca meyve ve sebze türlerinde çeşit bazında da farklılıklar olduğu 

ifade edilmektedir. ‘Cabernet Franc’ üzüm çeşidinde melatonin miktarı 

0.005 ng/g, ‘Nebbiolo’ üzüm çeşidinde ise bu değer 0.965 ng/g olarak 

tespit edilmiştir (Iriti ve ark., 2006). Benzer şekilde ‘Ciliegia’ domates 

çeşidinde 0.64 ng/g, ‘Optima’ domates çeşidinde ise 14.67 ng/g 

melatonin olduğu belirtilmektedir (Riga ve ark., 2014). Meyvedeki 

içsel melatonin konsantrasyonunun meyve büyümesinden olgunlaşma 

aşamasına kadar değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bazı araştırıcılar 

meyve büyümesi sırasında belirlenen melatonin miktarının olgun 

meyvede belirlenen miktara göre daha yüksek olduğunu belirtirken (Lei 

ve ark., 2013; Xia ve ark., 2020), bazı çalışmalarda tam tersi tezler 

savunulmuştur (Okazaki ve Ezura, 2009; Zhao ve ark., 2013). Bununla 

birlikte aynı meyvenin farklı dokularında da melatonin miktarında 

önemli farklılıklar olduğu ifade edilmektedir (Ze ve ark., 2021). 

‘Merlot’ üzüm çeşidinde kabuktaki melatoninin, çekirdek ve meyve 

etine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Vitalini ve ark., 2011) 

Yapılan çalışmalar meyve ve sebzelerdeki melatonin içeriğinin tür, 

çeşit ve organlar arasında oldukça değişken olduğunu, ayrıca gelişim ve 
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olgunlaşma aşamalarının yanı sıra tespit yöntemlerinden de 

etkilendiğini göstermektedir (Xu ve ark., 2019). 

4. Hasat Sonrası Dönemde Melatonin Etkisi  

Bahçe bitkileri ürünlerinin hasat sonrası sorunlarının yönetimi için 

güvenli alternatif stratejilerin geliştirilmesi önemlidir. Meyve ve 

sebzelerin hasat sonu ömrünün uzatılması amacıyla çevre dostu ve 

insan sağlığına zararı olmayan organik sitokinin (Çavuşoğlu ve ark., 

2021a), salisilik asit (Yıldız ve ark. 2020), uçucu yağlar (Kahramanoğlu 

ve ark., 2022), metil jasmonat (Akan ve ark., 2019; Çavuşoğlu ve ark., 

2021b), ozon (Özen ve ark., 2021), UV-C (Üstün ve ark., 2021), UV-B 

(Şahin ve ark., 2021) ve aloe vera jel (İslam ve ark., 2022) gibi farklı 

uygulamalar yapılmaktadır. Bununla birlikte siklopropan, jasmonik asit 

ve salisilat türevi bileşikler ile diğer farklı teknolojiler yerine 

antioksidan bir molekül olarak reaktif oksijen türlerini uzaklaştırıp, 

aynı zamanda bir çeşit sinyal molekülü olarak çeşitli fizyolojik olayları 

düzenleyen melatonin, hasat sonrası ürün fizyolojisi açısından 

incelenmektedir (Jayarajan ve Sharma, 2021; Ze ve ark., 2021). Ancak 

bahçe bitkileri ürünlerindeki içsel melatonin miktarı düşük olduğundan 

hasat sonrası süreçteki etkisinin yeterli olmadığı ve dışsal olarak 

uygulanması gerektiği düşünülmektedir (Xu ve ark., 2019). Hasat 

sonrası dışsal melatonin uygulamalarının kiraz (Wang ve ark., 2019), 

çilek (Pang ve ark., 2020), domates (Li ve ark., 2019), mandarin (Lin 

ve ark.,  2019) ve mantarlarda (Shekari ve ark., 2021) içsel melatonin 

miktarını artırdığı bildirilmiştir.  



BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR | 444 

 

Bilimsel çalışmalarda küçük ölçekli olarak daldırma ve püskürtme 

şeklinde uygulanan melatoninin ticari olarak hasat sonrası büyük 

ölçekli uygulamalarda da rahatlıkla kullanılabileceği düşünülmektedir 

(Ze ve ark., 2021). Bazı bahçe bitkileri ürünlerinde hasat sonrası 

melatonin uygulamalarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Bahçe bitkileri ürünlerinde hasat sonrası dışsal melatonin uygulamaları 

Tür 
Uygulama Şekli 

ve Dozu 
Etki Referanslar 

Elma 

Daldırma, 

50 μmol L-1 

Sertlik, kuru madde, titre edilebilir asitlik 

korunumu 

Fan ve ark., 

2022 

Püskürtme 

1 mmol L-1 
Renk korunumu, solunum ve etilen inhibisyonu 

Onik ve ark, 

2021 

Armut 

Daldırma 

100 μM 
Etilen inhibisyonu, sertlik korunumu 

Zhai ve ark., 

2018 

Daldırma 

100 μmol L-1 
Aromatik bileşik ve etilen inhibisyonu 

Liu ve ark., 

2019 

Kiraz 

Daldırma 

100 µmol L-1 

Yaşlanmanın geciktirilmesi, sertlik ve renk 

korunumu, içsel melatonin miktarında artış  

Wang ve ark., 

2019 

Daldırma 

1000 µmol L-1 

Sertlik, renk ve antioksidan bileşiklerin 

korunumu  

Bal ve ark., 

2022 

Çilek 

Daldırma 

50 μmol 

İçsel melatonin miktarı ve antosiyanin 

birikiminde artış 

Pang ve ark., 

2020 

Daldırma 

0.1-1 mmol L-1 

Çürüme ve ağırlık kaybında azalma, içsel 

melatonin miktarında ve antioksidan 

bileşiklerde artış 

Liu ve ark., 

2018 

Daldırma 

100 μmol L-1 

Antioksidan bileşiklerde artış, çürümede 

azalma 

Aghdam ve 

Fard, 2017 

Muz 
Daldırma 

200 μM 

Enzimatik kararma ve üşüme zararı 

belirtilerinde azalma 

Wang ve ark., 

2021) 

Kayısı 
Daldırma 

0.1 mM 

Toplam fenolik, toplam flavonoid, askorbik asit 

korunumu, yumuşama ve yaşlanmada gecikme 

Guo ve ark., 

2021 

Portakal 
Daldırma 

200 μmol L-1 

Ağırlık kaybında azalma, duyusal kalite, kuru 

madde, sertlik, renk ve asitlik korunumu, 

yaşlanmada gecikme 

Ma ve ark., 

2021 

Üzüm 
Daldırma 

200 μM 

Tane dökümü ve çürümede azalma, fenolik 

bileşiklerde artış 

Wang ve ark., 

2020 

Kivi 

Daldırma 

200 μM 

Solunum hızı ve yumuşamada gecikme, 

çürümede azalma, kuru madde ve asitlik 

korunumu 

Cao ve ark., 

2021 

Daldırma 

100 μmol L-1 

Yumuşamanın geciktirilmesi, etanol ve 

asetaldehit birikiminde azalma, solunum ve 

etilen inhibisyonu,  

Cheng ve 

ark., 2022 

Şeftali 
Daldırma 

0.1 mM 

Üşüme zararı belirtilerinde hafifletilme ve 

gecikme, polifenol oksidaz enziminde düşüş ve 

kararmada azalma 

Gao ve ark., 

2018 

Nektarin 
Daldırma 

1000 µmol L-1 

Solunum hızı ve yaşlanmada gecikme, 

antioksidan bileşiklerin korunumu, üşüme 

zararı belirtilerinde azalma 

Bal, 2020 
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Erik 

Daldırma 

1.0 mmol L-1 

Üşüme zararı ve meyve eti kırmızılaşmasında 

azalma 

Xu ve ark., 

2022 

Daldırma 

0.05-0.1 mmol L-1 

Olgunlaşmada gecikme, ağırlık kaybı ve 

çürümede azalma 

Yan ve ark., 

2022 

Mantar 

Daldırma 

0.1 mM 

Kararmanın engellenmesi, solunum ve ağırlık 

kaybında azalma 

Çavuşoğlu ve 

ark., 2021c 

Daldırma 

0.1 mM 

Kararmanın ve bozuk tat oluşumunun 

engellenmesi, yaşlanmada gecikme 

Li ve ark., 

2021 

Nar 

Daldırma 

100 μM 

Üşüme zararı belirtilerinde azalma, antioksidan 

bileşiklerde artış 

Molla ve ark., 

2022 

Daldırma 

100 μM 

Üşüme zararı belirtileri ve kabuk kararmasında 

azalma, antioksidan enzimlerinde artış 

Jannatizadeh, 

2019 

Domates 

Daldırma 

100-200 µM 

Antioksidan sistemi etkileyerek üşüme zararı 

belirtilerinde azalma 

Azadshahraki 

ve ark., 2018 

Daldırma 

100 μM 
Üşüme zararı belirtilerinde azalma 

Jannatizadeh 

ve ark., 2019 

Mango 

Daldırma 

0.5 mM 

Yumuşama ve olgunlaşmada gecikme, etilen 

inhibisyonu 

Liu ve ark., 

2020 

Daldırma 

1000 μmol L-1 

Sertlik, kuru madde ve asitlik korunumu, 

antioksidan bileşiklerde artış 

Rastegar ve 

ark., 2020 

Brokoli  

Daldırma 

100 µM 
Sülforafan bileşiklerin korunumu 

Wei ve ark., 

2020 

Daldırma 

100 μmol L-1 

Klorofil ve renk korunumu, yaşlanmada 

gecikme 

Zhu ve ark., 

2018 

Hıyar 
Daldırma 

100 μmol L-1 

Üşüme zararı belirtilerinde azalma, klorofil, 

renk ve sertlik korunumu 

Madebo ve 

ark., 2021 

Dolmalık 

biber 

Daldırma 

100 μM 
Üşüme zararı belirtilerinde azalma 

Kong ve ark., 

2020 

Kesme 

Antoryum 

Kesim yerinden 

daldırma 

100 µM 

Antioksidan enzimlerde artış, üşüme zararı 

belirtilerinde azalış 

Aghdam ve 

ark., 2019 

Kesme 

Karanfil 

Kesim yerinden 

daldırma 

0.1 mM 

Yaşlanmada gecikme, kalikste klorofil 

korunumu, ağırlık kaybında azalış, antioksidan 

bileşiklerde artış 

Lezoul ve 

ark., 2022 

 

Meyve ve sebzelerde solunum hızının ve özellikle klimakterik türlerde 

etilen üretiminin yavaşlatılması ürünlerin hasat sonrası kalite korunumu 

ve muhafaza süresinin uzatılması açısından önemlidir. Klimakterik 

türlerde hasat sonrası dönemde uygulanan melatonin etilen üretimini 

azaltıp olgunlaşmayı önemli ölçüde yavaşlatarak, yaşlanma ve 

bozulmaları geciktirmektedir (Kasım ve Kasım 2021; Ze ve ark., 2021). 

Melatoninin yaşlanma ve olgunlaşma üzerindeki geciktirici etkisinin, 

reaktif oksijen türlerinin artmasına neden olan etilen biyosentezi ve 

solunumu inhibe etmesi ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. 
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Melatoninin etilen biyosentezi üzerindeki etkisinin, bu metabolik 

faaliyetin önemli enzimlerinden 1-aminosiklopropan-1-karboksilik asit 

oksidaz ve 1-aminosiklopropan-1-karboksilik asit sentaz ile ilgili 

genlerin ekspresyonunu etkilemesi ile ilgili olduğu düşünülmektedir 

(Onik ve ark., 2021). 0.5 mM melatonin uygulaması ile mango 

meyvelerinde depolama sırasında belirlenen 1-aminosiklopropan-1-

karboksilik asit miktarı azaldığı ve etilen üretiminin geciktirildiği 

belirtilmiştir (Liu ve ark., 2020). Ayrıca etilen reseptörleri (ETR4 ve 

NR) ve dönüştürücü elementlerin (ERF2, EIL3) üzerinde de melatonin 

etkisi olduğu savunulmaktadır (Kou ve ark., 2021). Etilen biyosentez 

genlerinden PcACS1 ve PcACO1’in inhibisyonu amacıyla hasattan 

sonra 100 μM melatonin uygulaması ile ‘Starkrimson’ armut çeşidinde 

PcACS1 geninin, ‘Red Anjou’ armut çeşidinde ise PcACS1 ve 

PcACO1 genlerinin inhibe edildiği, ancak ‘Abbe Fetel’ armut çeşidinde 

melatonin uygulamasının bu genlerin inhibisyonunda etkisiz olduğu 

belirlenmiştir. Böylece melatonin etkisiyle ‘Starkrimson’ ve ‘Red 

Anjou’ armut çeşidinde etilene bağlı olgunlaşma ve yaşlanma 

gecikirken, ‘Abbe Fetel’ çeşidinde bu durum görülmemiştir (Zhai ve 

ark., 2018).  

Melatonin,  ürünlerdeki antioksidatif bileşikleri artırarak oksidatif 

strese neden olan ve etilen üretimi ile artan reaktif oksijen türlerinden 

hidrojen peroksit (H2O2) konsantrasyonunu azaltmakta, böylelikle 

meyvedeki yaşlanma gecikmektedir (Wang ve ark., 2020). Maviyemiş 

meyvelerine hasattan sonra uygulanan 1 mmol  L-1 melatoninin 

meyvedeki H2O2 miktarının artmasını engelleyerek ve antioksidan 
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enzim faaliyetini artırarak olgunlaşmayı geciktirdiği ve meyve 

kararmasını engellediği bildirilmiştir (Magri ve Petriccione, 2022).  

Bazı çalışmalar melatonin uygulamasının etilen üretimi ile pozitif 

yönde korelasyon gösterdiğini ve olgunlaşmayı artırdığını 

bildirmektedir. Domateslerde 50 μM melatonin uygulamasının hasat 

sonrası etilen üretimini artırarak meyve yumuşaması, kırmızı renk 

oluşumu ve su kaybını artırdığı bildirilmiştir. (Sun ve ark., 2016). 

Dolayısıyla, melatoninin hasat sonrası meyve ve sebzelerin 

olgunlaşması ve korunması üzerindeki etkileri ürünün olgunluğu ve 

içerdiği nişasta miktarına bağlı olarak değişmektedir (Xu ve ark., 2019).  

Hasat sonrası ürünler genellikle düşük sıcaklıkta depolanarak bu 

ürünlerin solunum hızları yavaşlatılıp muhafaza ve raf ömrü süreçleri 

uzatılır. Ancak turunçgiller, nar, şeftali ve muz gibi bazı türlerde düşük 

sıcaklıkta depolama sırasında üşüme zararı belirtileri oluşabilmekte ve 

meyve kalitesi düşmektedir. Dışsal melatonin uygulamasının birçok 

stres koşullarında meyve ve sebzelerde hasat sonrası koruyucu etki 

gösteren γ-aminobütirik asit (GABA) miktarı ile katalaz, peroksidaz ve 

superoksit dismutaz gibi antioksidan enzim aktivitelerini artırarak ve 

reaktif oksijen türlerinin neden olduğu lipid peroksidasyonu azaltarak 

üşüme zararına duyarlı olan türlerde semptomları azalttığı bildirilmiştir 

(Cao ve ark., 2018; Madebo ve ark., 2021). ‘Jinli’ dolma biber çeşidine 

depolama öncesi uygulanmış 100 μM melatoninin antioksidan sistemi 

ile ilişkili olan CaSOD, CaPOD, CaCAT ve CaAPX enzimlerini 

etkileyerek biberlerde üşüme zararı toleransını arttığı bildirilmiştir 

(Kong ve ark., 2020). Benzer şekilde hasattan sonra 1.0 mmol L-1 

melatonin uygulaması ile ‘Friar’ erik çeşidinin soğuk muhafazayı takip 
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eden raf ömrü süreçlerinde et kızarıklığı şeklinde meydana gelen üşüme 

zararı semptomlarının baskılandığı görülmüştür (Xu ve ark., 2022). 

Üşüme zararına duyarlı olan türlerden nar ile yapılan bir çalışmada 100 

μM melatonin uygulaması, meyvedeki elektrolit sızıntısını azaltıp, 

toplam fenolik bileşik ile antioksidan potansiyelini artırarak ‘Males 

Saveh’ nar çeşidinin üşüme zararı toleransını önemli ölçüde artırmıştır 

(Molla ve ark. 2022). Melatonin uygulamaları, toplam fenolik bileşikler 

ve polifenol oksidaz enzimi üzerindeki etkisi nedeniyle düşük sıcaklıkta 

depolanan muzlarda görülen kabuktaki enzimatik kararma ile üşüme 

zararının hafifletilmesi amacıyla muzda hasat sonrası kullanılabilecek 

potansiyel bir teknik olarak düşünülmektedir (Wang ve ark., 2021). 

Melatonin uygulamasının kesme çiçeklerin vazo ömrüne etkisinin 

incelendiği çalışmalar sınırlı olmakla birlikte bu uygulamanın düşük 

sıcaklıkta depolama sırasında antoryum (Aghdam ve ark., 2019) ve 

karanfil (Lezoul ve ark., 2022) gibi kesme çiçeklere üşüme zararı 

toleransı kazandırmak ve vazo ömrünü uzatmak için faydalı bir strateji 

olduğu düşünülmektedir.  

Bahçe bitkileri ürünlerinin çoğu yüksek su içerikleri nedeni ile 

patojenlere ve dolayısıyla enfeksiyonlara karşı savunmasız birer 

hedeftir (Jayarajan ve Sharmaedeftir, 2021). Bu nedenle ürünlerin farklı 

antioksidan içerikleri ve savunma sistemleri, hasat sonrası hastalık 

direnci için çok önemlidir (Ze ve ark., 2021). Bu bağlamda melatonin 

daha önce de belirtilen antioksidatif faaliyetleri ile hasat sonrası süreçte 

çürüme, bozulma ve yaşlanmayı hızlandırarak ürün kaybına neden olan 

patojenlere karşı etki göstererek ürünlerin bu patojenlere karşı savunma 
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mekanizmasında etkin rol oynamaktadır. Bu olumlu etki nitrik oksit, 

jasmonik asit ve salisilik asit biyosentezleri ile melatoninin pozitif 

ilişkisine bağlanmaktadır (Zhu ve Lee, 2015). ‘Zhengyinfen’ domates 

çeşidinde hasat sonrası 0.1 mM melatonin uygulaması, içsel melatonin 

ve salisilik asit ile toplam fenolik bileşik ve flavonoid düzeylerinde artış 

sağlayarak meyvelerde depolama sırasında meydana gelen Botrytis 

cinerea kaynaklı gri küf gelişimini önemli ölçüde inhibe etmiştir (Li ve 

ark., 2019). Benzer şekilde 50 μM melatonin uygulaması, savunma 

mekanizmasında etkili olan enzimler, H2O2 seviyesi ve jasmonik asit 

sinyal yolunu etkileyerek domates meyvelerinin depolama sırasındaki 

Botrytis cinerea direncinde olumlu bir rol oynamıştır (Liu ve ark., 

2019). 

Hasat sonrası bahçe bitkileri ürünlerinin kalite parametrelerinin (renk, 

suda çözünebilir kuru madde, titre edilebilir asitlik, sertlik, organik asit, 

vitamin ve fenolik bileşik içeriği vb.) korunumu üzerinde de melatonin 

uygulamalarının etkisi olduğu görülmektedir (Wang ve ark., 2020). 

Örneğin, 1000 µmol L-1 melatonin uygulamasının soğuk muhafaza 

süresince ‘Fantasia’ nektarin çeşidinde antioksidan ve fenolik bileşik 

içeriğinde olumlu etki gösterdiği ve askorbik asit kaybını geciktirdiği 

belirtilmiştir (Bal, 2021). Benzer şekilde 500 ve 1000 µmol L-1 

melatonin uygulamasının ‘Sweetheart’ kiraz çeşidinin 0-1 °C sıcaklık 

ve 90-95% oransal nemde depolanmasında renk ve sertlik 

korunumunda etkili olduğu ifade edilmiştir (Bal ve ark., 2022). ‘Golden 

Delicious’ elma çeşidinde 50 μmol L-1 melatonin uygulanmış 

meyvelerde soğuk muhafaza sırasında suda çözünebilir kuru madde ve 
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titre edilebilir asitlik miktarlarının kontrollere göre daha yüksek olduğu 

bildirilmiştir (Fan ve ark., 2022). Antikanserojen, antiinflamatuar ve 

antidepresan gibi sağlık etkileri nedeniyle insan beslenmesinde önerilen 

sülforafanın, 100 µM melatonin uygulanmış ve 4 ℃ sıcaklıkta 

depolanan taze kesilmiş brokolide 25 günlük süreçte kontrol 

uygulamalarına göre daha yüksek seviyelerde korunduğu görülmüştür 

(Wei ve ark., 2020). Melatonin, hasattan sonra kayısıda reaktif oksijen 

türlerini azaltmış, antioksidan enzim aktivitesini artırmış, membran 

lipid peroksidasyon oluşumunu geciktirmiş ve böylelikle depolama 

sırasındaki kalite korunumuna katkı sağlamıştır (Guo ve ark., 2021). 

Kivi meyvelerinde depolamanın ilerleyen aşamalarında meydana gelen 

ve tat bozulmalarına neden olan etanol ve asetaldehit birikimi melatonin 

uygulaması ile azaltılmaktadır (Cheng ve ark., 2022). Hasat sonrası 

melatonin uygulamasının domateste likopen (Sun ve ark., 2015), 

elmada şeker (Onik ve ark., 2020), üzümde flavonoid (Gao ve ark., 

2020) ve antosiyanin (Xu ve ark., 2018), şeftalide organik asit (Gao ve 

ark., 2018), mangoda fenolik bileşik (Rastegar ve ark., 2020), kivide 

askorbik asit (Cao ve ark., 2021), armuttta aromatik bileşik (Liu ve ark., 

2019), çilekte antosiyanin (Aghdam ve Fard, 2017), brokolide renk 

değerleri (Zhu ve ark., 2018) ve beyaz mantarlarda şapka rengi 

(Çavuşoğlu ve ark., 2021c; Li ve ark., 2021) gibi farklı meyve ve 

sebzelerde kalite parametreleri üzerinde etkinliği görülmektedir.  

5. Sonuç 

Melatoninin bitki fizyolojisi üzerindeki etkilerinin yanı sıra etilen ile 

ilgili faktörlerin gen düzenleyicisi olarak meyve olgunlaşması ve 
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yaşlanma üzerindeki etkisi, patojen meyve etkileşimi, fizyolojik 

zararlanmaları engellemesi ile hasat sonrası süreçlerdeki rolü 

önemlidir. Bu rolün daha çok melatoninin farklı hormonlar ve 

moleküller ile birlikte hasat sonrası metabolik ve biyokimyasal 

süreçlerde özellikle stres metabolizmasında anahtar bir molekül olarak 

hareket etmesi olarak düşünülebilir. Bu anlamda bahçe bitkileri 

ürünlerinin hasat sonrası fizyolojisi için umut verici bir uygulama 

olduğu düşünülse de melatonin uygulamalarının meyve, sebze ve 

kesme çiçeklerde tür ve çeşit bazında spesifik etkisinin aydınlatılması 

için daha fazla çalışma yapılması önemlidir. 
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1. Giriş 

Hidrojen sülfür (H2S) yüksek konsantrasyonlarda canlılar için zararlı 

bir gaz niteliğinde olmasında rağmen son yıllardaki araştırmalar 

insanlar, hayvanlar ve bitkiler için önemli bir sinyal molekülü olduğunu 

ortaya koymuştur. Araştırmalarda insan vücudunda H2S üreten bir 

enzimin varlığı keşfedilmiş (Zhao ve ark., 2001) olup bu keşif H2S’ün 

insan fizyolojisi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  

Örneğin insan beyninde bir nöromodülatör (sinir hücrelerinde sinaptik 

aktarımı etkileyen madde) olarak görev yapmaktadır (Abe ve Kimura, 

1996). 

Bitkilerde H2S, nitrik oksit (NO) veya karbon monoksit (CO) gazları 

gibi bir önemli bir sinyal molekülü olarak görev almaktadır (Aroca ve 

ark., 2018; Corpas ve Palma, 2020; Mishra ve ark., 2021). H2S, 

bitkilerde tohum çimlenmesi, stoma hareketleri, fotosentez, kök 

gelişimi, otofiaji (hücrenin kendi enzimleri kendini sindirme süreci), 

stres yönetimi, meyve olgunlaşması ve yumuşaması gibi bir takım 

metabolik ve fizyolojik olaylarda düzenleyici olarak görev almaktadır 

(Chen ve ark., 2011; Aroca ve ark., 2017; Baudouin ve ark., 2016; 

Corpas 2019; Corpas ve Palma, 2020; Liu ve Xue, 2021; Mishra ve ark., 

2021; Zhang ve ark., 2021). Son yıllarda H2S’ün meyve gelişmesi ve 

olgunlaşmasındaki rolü için yapılan çalışmalar ağırlık kazanmaya 

başlamıştır (Tayal ve ark., 2021). Meyve gelişmesi ve olgunlaşması 

oldukça karmaşık bir dizi metabolik ve fizyolojik olaylar silsilesidir. Bu 

metabolik ve fizyolojik olaylar, büyüme ve gelişme düzenleyiciler 

tarafından yönlendirilmektedir. Özellikle olgunlaşmada etkili olan 
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etilen, NO, H2O2 gibi moleküller, H2S metabolik ve sinyal yolu ile 

etkileşime girerek meyve kalitesini etkileyebilmektedirler (Mukherjee, 

2019). Bu derleme H2S’ün meyve gelişmesi ve olgunlaşmasındaki 

rolünü ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.  

2. H2S Biyosentezi  

Bitkilerde H2S birden fazla yolla sentezlenebilmektedir. H2S hücrede 

sitozol, mitokonria, peroksizom veya plastidlerde 

sentezlenemebilmekte olup, biyosentezin çıkış noktası sülfür ve sülfür 

içeren sistein amino asididir (Alvarez ve ark., 2010; Scuffi ve ark., 

2014; Gotor ve ark., 2015). L-sistein desülfihidraz (LCD), D-sistein 

desülfihidraz (DCD), L-sitenin desülfihidraz 1 (DES 1), siyanoalanin 

sintaz (CAS), sistein sintaz (CS), sülfit reduktaz (SiR) ve O-

asetilserin(tiol) liyaz (OAZ-TL) biyosentezde görev alan enzimlerdir 

(Alvarez ve ark., 2010; Takashi ve ark., 2011; Alvarez ve ark., 2012; 

Romero ve ark., 2014; Li, 2015).  

3. H2S’ün Etilen Hormonu ile Olan İlişkisi 

Etilen meyve olgunlaşma hormonu olarak bilinmesine rağmen bitki 

büyüme ve gelişme esnasında biyotik ve abiyotik streslere karşı verilen 

tepkilerde rol olan önemli bir sinyal molekülüdür. Metionin amino 

asidinden önce S-adenosil-L-metionin (SAM) maddesi, sonra 1-

aminosiklopropan-1-karboksilik asit ve nihayetin de etilen hormonu 

elde edilir. SAM’den ACC eldesinde ACC sintaz (ACS); ACC’den 

etilen eldesinde ise ACC okisidaz (ACO) görev alır. Yapılan 

çalışmalarda H2S’ün bu iki enzimin çalışmasını sınırlandırdığı 
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dolayısıyla özellikle klimakterik meyvelerde olgunlaştırmayı 

geciktirdiği ortaya konulmuştur (Tayal ve ark., 2021). Kivi, muz, 

domates ve elma gibi klimakterik meyvelerde, H2S olgunlaşmayı 

geciktirebilmiştir (Gao ve ark., 2013; Zheng ve ark., 2016; Ge ve ark., 

2017; Yao ve ark., 2018; Hu ve ark., 2019). H2S ayrıca brokoli 

sebzesinde de yaşlanmayı yavaşlatabilmiştir (Li ve ark., 2014).  

Liu ve ark. (2020)’nın domates bitkisinde yaptıkları çalışmada H2S’ün 

etilen sentezinde görev alan ACS6, ACO1, ACO4, EFT1 ve ETR4 

genlerin biyosentesini sınırlandırarak, yaprak sap dökülmesini 

engelleyebilmiştir. Bu da etilene bağlı senesens olaylarının dıştan H2S 

uygulaması ile yavaşlatılabileceği anlamına gelmektedir. Ancak 

H2S’ün etilenin etki mekanizmasına olan rolü henüz net bir şekilde 

ortaya konulamamıştır. Yine de 2020 yılında yapılan bir çalışmada 

çekirdekte bulunan ve H2S biyonsetentezinde görev alan SILCD1 adlı 

bir genin VIGS ve CRISP/Cas9 tekniği ile bastırılması sonucunda 

domates meyvesinde olgunlaşmanın geciktirildiği rapor edilmiştir (Hu 

ve ark., 2020).  

4. H2S’ün Diğer Hormonlar ile Olan İlişkisi 

Meyve gelişmesi ve olgunlaşmasında direk ya da dolaylı olarak etilenin 

yanı sıra diğer hormonların da rolü vardır. Absisik asit (ABA) meyve 

olgunlaşmasını geciktirici etkisi ile bilinen bir hormondur. Yapılan 

çalışmalarda ABA’in H2S sentezini direk ve dolaylı olarak etkilediği 

ortaya konulmuş fakat H2S’ün ABA sentezi üzerine etkisi henüz netlik 

kazanmamıştır (Chen ve ark., 2020; Shen ve ark., 2020). Oksin özellikle 
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meyve tutumunda direk etkili olan bir hormondur. Yapılan çalışmalarda 

H2S’ün oksin hormonuna bağlı olan bir takım fizyolojik olayları (tohum 

çimlenmesi, yaprak genişlemesi, yan kök oluşumu ve çiçeklenme gibi) 

etkilediği bulunmuştur (Achard ve Genschik, 2009; Xie ve ark., 2014). 

Ayrıca H2S’ün patojen enfeksiyonunda oksin siynal genlerini ters 

yönde düzenlediği de rapor edilmiştir (Achard and Genschik, 2009). 

Sitokinin, brasinosteroid ve jasmonik asit ile alakalı çalışmalar oldukça 

sınırlı kalmıştır. Chen ve ark. (2020) NaHS’in sitokinin sentezinde 

görev alan bazı genlerin etkisini bastırdığını rapor etmiştir. Aktif bir 

brasinosteroid olan 2,4-epibrassinolid (EBR) Arabidopsis bitkisinde 

LCD ve DSC enzim aktivitelerini tetikleyerek H2S sentezinde etkili 

olduğu bulunmuştur (Ma ve ark., 2021). Jasmonik asidin H2S 

biyosentezini, LCD geninin expresyonunu etkilemek süreti ile 

artırabildiği de rapor edilmiştir (Deng ve ark., 2020).   

5. H2S’ün Hasat Sonu Fizyolojisi Açısından Önemi 

Hasat sonrası meyve ve sebze kalitesi üzerine yapılan çalışmalarda 

renk, raf ömrü, üşüme zararı, solunum ve etilen üretim miktarı ve 

meyve eti sertliği gibi kriterlerinin H2S’den etkilendiği bulunmuştur 

(Fu ve ark., 2013; Hu ve ark., 2014b; Sun ve ark., 2015; Ni ve ark., 

2016; Zheng ve ark., 2016; Yao ve ark., 2018, 2020).  

Hasat sonu kayıpların temelini oluşturan meyve ve sebzelerdeki 

çürüme, genel olarak aşırı olgunlaşma, uygun olmayan taşıma ve 

depolama ve patojen istilası neticesiyle ortaya çıkmakta olup, H2S bu 

üç olayı pozitif yönde etkileyebilmektedir (Liu ve Pei, 2021). Hasat 
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sonu çalışmalarda H2S’ün genellik reaktif oksijen türleri (ROS) ve 

etilen ile olan ilişkileri hedef alınmıştır. H2S’ün bir sinyal molekülü 

niteliğinde olması, araştırmacıları redoks (indirgenme-yükseltgenme) 

dengesi ilgili çalışmalara yöneltmiştir. Örneğin kivi, armut ve çilek 

meyvesinde lipoksigenaz (LOX) enzim genleri H2S tarafından negatif 

yönde etkilenirken (Gao ve ark., 2013; Hu ve ark., 2012; 2014b; Tang 

ve ark., 2014) elma, muz ve domateste fenilalanin amunyum liyaz 

(PAL) ve polifenol oksidaz (PPO) aktivetitesi H2S tarafında 

engellenmiştir (Luo ve ark., 2015; Yao ve ark., 2018). Bu etkiler 

H2S’ün antioksidant savunma sistemini güçlendirdiğini dolaysıyla 

depolanmış meyve ve sebzenin abiyotik ve biyotik streslere daha 

mukavemetli durabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca H2S, muz 

meyvesinde ATPaz, sitokinin C oksidaz ve süksinit dehidrogenez gibi 

mitokondria bulunan enzimlerin aktivitelerini azaltarak solunum üretim 

miktarını düşürebilmiştir (Li ve ark., 2016).  

Kivi ve muz meyvelerinde H2S, klorofil parçalanmasını ve karotenoid 

sentezini geciktirerek bu meyvelerdeki renk kayıplarını 

yavaşlatabilmiştir (Hu ve ark., 2014a). Aspergillus niger ve Penicillium 

expansum gibi iki önemli hastalık etmeninin gelişimi depolanmış elma, 

kivi, portakal, mandarin ve domates meyvelerinde H2S tarafından 

engellenmiştir (Fu ve ark., 2014; Hu ve ark., 2014a). H2S’ün ayrıca 

şeker içeriği ve çözünebilir protein oranını gibi kalite kriterlerini elma, 

greyfurt, kivi, çilek ve dut gibi meyvelerde artırdığı rapor edilmiştir 

(Gao ve ark., 2013; Hu ve ark., 2012, 2014a; Ni ve ark., 2016; Zheng 

ve ark., 2016).  
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Domates, çilek ve dut meyvelerinde H2S poligalakturonaz (PAL), 

pektin metil esteraz ve endo-1,4-glukonaz gibi hücre duvarı yapısında 

ektili olan enzimlerin traskripsiyon seviyesin düşürerek, sertlik 

kayıplarını azaltabilmiştir (Hu ve ark., 2012; Chang ve ark., 2014; Hu 

ve ark., 2014a). H2S, domates ve elma meyvelerinde ACS ve ACO 

enzim genlerinin exprasyonunu düşürerek, etilen sentezini geriletmiş ve 

dolasıyla raf ömrünü uzatabilmiştir (Zheng ve ark., 2016; Hu ve ark., 

2019).  

Yapılan çalışmalar H2S’ün üşüme zararlarını da azaltabildiğini ortaya 

koymuştur. Muz meyvesinde H2S antioksidan enzim kapasitesini, 

prolin içeriğini ve metabolik enzim aktive değerlerini artırarak üşüme 

zararını hafifletebilmiştir (Lu ve ark. 2015; Liv ve ark., 2016). H2S alıç 

meyvesinde de üşüme zararını hafifletebilmiş ve bunu PAL aktivite 

değerini yükselterek gerçekleştirmiştir (Siboza ve ark., 2014; Aghdam 

ve ark., 2018).  

6. Sonuç 

Yapılan çalışmalar H2S’ün direk ve dolaylı olarak meyve gelişmesi ve 

olgunlaşması esnasında meyve kalitesine etkide bulunabileceğini 

ortaya çıkarmış fakat moleküler ve fizyolojik mekanizma henüz net 

olarak açıklanamamıştır. Etilen ve H2S arasında zıt yönlü bir ilişki 

vardır bu da özellikle klimakterik meyvelerde etilene bağlı 

olgunlaşmanın dışardan H2S ile geciktirilebileceği ve dolaysıyla H2S 

uygulaması ile daha uzun bir raf veya depo ömrü elde edilebileceği 

anlamına gelmektedir. H2S gerek tek başına gerek NO ile birlikte 
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hareket ederek hücrenin redoks durumunu ve enerji motabolizmasını 

dengeleyerek biotik ve abiyotik streslere karşı bir antikoksidadif 

savunma sağlayabilmektedir. H2S’ün diğer hormon ve sinyal maddeleri 

ile olan ilişkisi de henüz net bir şekilde açıklığa kavuşturulamamıştır bu 

yüzden bu alanda araştırmalara ihtiyaç vardır.  
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1. Giriş 

Meyve ve sebzelerde, hasat sonrası fizyolojik ve patojenik nedenli 

bozulmalar ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır.  Hasat sonrası 

meydana gelen ürün kayıpları, ürünün çeşit ve türüne bağlı olarak 

değişmekle birlikte gelişmiş ülkelerde %10-20 arasında, gelişmekte 

olan ülkelerde ise %50-70 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca 

fizyolojik ve patojenik nedenli bozulmalar ürün raf ömründe ve 

kalitesinde azalmaya neden olmaktadır.  

Meyve ve sebzelerde hasat öncesi yetiştirilme koşullarına ve hasadına 

bağlı olarak oluşan ürün kalitesi, hasat sonrası uygulamalarla 

artmamakta mevcut kaliteyi korumak amacıyla uygulamalar 

yapılmaktadır (Kaynaş, 2017). 

Meyve ve sebzeler hasat edildiği döneme kadar topraktaki su ve besin 

maddelerinden faydalanırlar. Dahası bu süreçte mikroorganizmalara 

karşı direnç gösterirler. Hasat sonrası meyve ve sebzeler kalitelerini ve 

mikroorganizmalara karşı dirençlerini kaybederler. Hasat sonrası 

meydana gelen kayıplar fizyolojik ve patojenik nedenli bozulmalar 

olmak üzere ikiye ayrılır.  Fizyolojik nedenli bozulmalar, hasat öncesi 

dönemde iklim koşulları ve bitki besleme durumu ile hasat sonrası 

depolama faktörlerinin (sıcaklık, oransal nem, atmosfer bileşimi vb.) 

uygun olmamasından kaynaklanan stres nedenli bozulmalardır. 

Patojenik nedenli bozulmalar ise hasat öncesi ya da hasat sonrası 

patojen kaynaklı etmenlerin aktif hale geçerek ürünleri çürütmesi ile 
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sonuçlanan bozulmalardır. (Kaynaş, 2017; Karaçalı, 2012; Kader, 

2002; Kaynaş ve Özelkök, 1990) 

Hasat sonrası sebzelerde meydana gelen kayıplar meyvelere kıyasla 

daha yüksek olmaktadır. Ürünler tür ve çeşidine göre kayıp oranlarının 

farklı olması, metabolik hızına ve fizyolojik gelişmesine göre 

değişmektedir.  Hasat sonrası ürünlerin metabolik hızını yavaşlatmaya 

yönelik uygulamalar fizyolojik ve patojenik etmenli bozulmaları 

azaltmaktadır (Karaçalı, 2012; Coursey, 1983). 

Hasat sonrası bozulmaları engellemek amacıyla fungisitler uzun yıllar 

boyunca kullanıldı. Ancak fungisitlerin insan sağlığına ve çevreye 

verdiği zararlar neticesinde birçok ülke tarafından kullanımı yasaklandı 

veya sınırlandırıldı. Ayrıca patojenlerin fungisitlere karşı zamanla 

direnç kazanması fungisitlerin etkinliğini azaltmıştır. Dolayısıyla 

meyve ve sebzelerde hasat sonrası kayıpları engellemek ve kaliteyi 

korumak amacıyla çevre dostu yöntemlere ihtiyaç gün geçtikçe 

artmaktadır. 

2. Fizyolojik Bozulmalar ve Önleme Yöntemleri 

Meyve ve sebzelerde, hasat öncesi yetişme koşulları veya hasat sonrası 

depolama koşullarına bağlı olarak patojen kaynaklı olmayan ürünün 

şeklinde veya aromasında meydana gelen bozulmalar fizyolojik bozulma 

olarak tanımlanmaktadır. Meydana gelen bu bozulmalara ürün ve kalite 

kaybına neden olmaktadır. 
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2.1. Yaşlanma (Bayatlama) 

Hasat sonrası canlılığını devam ettiren meyve ve sebzeler, solunum 

aktivitesiyle orantılı olarak kalitesini kaybeder ve bozulma meydana gelir. 

Yaşlanma olarak tanımlanan bu bozulma ürünün tür ve çeşidine göre 

farklı şekilde görülür (Tablo 1). Meyve ve sebzelerde meydana gelen 

yaşlanma, ürünün hasat zamanının doğru tayin edilmesi, uygun depolama 

koşullarında muhafazası ve solunumu yavaşlatacak uygulamalar ile 

ürünün yaşlanması geciktirilebilir ve kalite daha uzun süre muhafaza 

edilebilir.  

Tablo 1. Sebze ve meyve türlerinde yaşlanma belirtileri 

 

Ürünler Belirtileri 

Yaprağı Yenen 

Sebzeler 

Yapraklarda bölgesel ve bütün halinde sararma 

ve kurumalar 

Yumrusu Tüketilen 

ve Baklagil Sebzeler 

Turgorite kaybı, kabukta buruşma, yumrularda iç 

boşalması, süngerimsi görünüm(kartlaşma) 

Çiçek ve Çiçek 

Tablası Yenen 

Sebzeler 

Buruşma, renk açılması, çiçek ve braktelerde 

sıkılığın kaybolması (gevşeme) 

Meyveler 

Kabukta öze kadar meyve etinde 

kahverengileşme, meyve etinde yumuşama, 

dokularda süngerimsi yapı, pektinlerde değişim, 

kalsiyumun yapıdan ayrılması ile kepekleşme, 

alkol ve asetaldehit oluşumu, kirazda sap 

kuruması, benekleşme, çökme 
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(Kaynaş, 2017). 

Polifenoloksidaz aktivitesi ile fenolik bileşiklerin enzimatik 

oksidasyonu kararmaya neden olan başlıca etmenlerdendir. Hasat 

öncesi ve sonrası sebzelere sitokinin uygulaması polifenoloksidaz 

aktivitesini ve fenolik bileşik kaybını azaltıp, yaşlanma ve kararma 

üzerine olumlu etkisi olmaktadır (Çavuşoğlu ve Gökçenay, 2018; 

Çavuşoğlu ve Halloran, 2020a). Hasat sonrası meyvelere uygulanan UV-

C + sıcak su uygulamaları ile ürün kalitesi korunabilmektedir (Çavuşoğlu, 

2018). 

2.2. Çatlama 

Hasat öncesi aşırı sulama, bitki beslemedeki düzensizlikler, güneş 

yanıklığı, hasadın geciktirilmesi ve hasat dönemine yakın yağışlar 

nedeniyle meyve iç basıncı artarak kabukta çatlamaya neden olmaktadır 

(Şekil 1). Ayrıca hasat sonrası yüksek oransal nemde depolama ve 

uygulamalar da meyve kabuğunda çatlamaya neden olmaktadır. Meyve 

yüzeyinde meydana gelen çatlamalar ürünün kalitesini ve pazar 

değerini düşürdüğü gibi patojen girişini kolaylaştırmaktadır. Çatlamaya 

dayanıklı çeşit kullanımı, erkenci çeşit kullanımı, kalsiyum uygulaması, 

hasat zamanının doğru tayin edilmesi, aşırı sulamadan kaçınmak, uygun 

oransal nemde depolamak meyvelerde çatlamaya karşı alınacak 

önlemler arasındadır. 
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Şekil 1. Domateste çatlama (Anonim, 2020). 

2.3. Sürme (Filizlenme) 

Hasat sonrası ürünlerin büyüme noktalarından yeni sürgün ve yaprak 

oluşması filizlenme olarak adlandırılır. Genellikle toprak altı organlarda 

(patates, soğan, havuç vb.) görülmektedir (Şekil 2).  Filizlenme olayı 

gerçekleştiğinde ürünün depo besin maddelerini kullandığından kalite 

kayıplarına neden olmaktadır. Filizlenmeyi önlemek ve ürünlerde 

dinlenmenin devamını sağlamak için ürünler ya düşük (0oC) ya da yüksek 

sıcaklıklarda (>25oC) depolanmalıdır. Maleik hidrazit, CIPC, fazor gibi 

büyümeyi düzenleyiciler filizlenmeyi önlemek amacıyla kullanılabilir 

(Kaynaş, 2017).  

Fakat CIPC gibi kimyasalların kullanımı gıda ve çevre güvenliğini tehdit 

ettiğinden kullanımı sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla depo sıcaklığının 

düşük tutularak solunum hızının azaltılması, depoda hava akışının 
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sağlanması ve hasadın, taşıma, istiflemenin ürün zarar görmeyecek 

şekilde yapılması, zarar gören ürünlerin ayıklanması, uygun paketlemenin 

yapılması filizlenmeyi engelleyebilmektedir.  

 

Şekil 2. Patateste filizlenme (Anonim, 2021). 

2.4. Yaşillenme  

Soğan ve patatesin hasat sonrası depoda yapay ışığa maruz kalması 

sonucu meydana gelmektedir (Şekil 3). Soğanda renk bozukluğu olarak 

görünürken, patateste solanin oluşuna neden olup hem renk hem de tat 

bozukluğuna neden olmaktadır. Depolamanın karanlıkta yapılması 

yeşillenmeyi engellemektedir. 
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Şekil 3. Patateste yeşillenme 

3. Üşüme zararı 

Meyve ve sebzelerde donma noktası üzerindeki düşük sıcaklıklarda 

ortaya çıkan bozulma şeklidir. Üründe donma olayı fiziksel olarak 

gerçekleşmemiş olup üşüme söz konusu olup hücre membran yapısının 

bozulması olayıdır. Böylelikle hücrenin seçici geçirgenliği bozulmakta, 

enzim aktivitesi sınırlanmakta ve sonuçta hücre ölümleri gerçekleşerek 

ürün kalitesi bozulmaktadır.  Üşüme zararı armut, ayva ve elmada meyve 

etinde kararma olarak görülürken erik, şeftali ve nektarinde meyve etinde 

pamuklaşma olarak görülmektedir (Kaynaş, 2017). 

Düşük sıcaklığa maruz kalan ürünlerde sıcaklık artmadığı sürece belirtiler 

ortaya çıkmayabilir. Üşüme zararı, genellikle depolama sonunda veya 

pazara taşınma aşamasında etkisini göstermektedir. Ürünler bozulmalara 

karşı oldukça hassas olmaktadır (Çalhan ve Koyuncu, 2016). 
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Üşüme zararının engellenmesi amacıyla ürünün uygun depolama 

sıcaklığında depolanması ve bu depolama sıcaklığına kademeli olarak 

ulaşılması gerekmektedir. Ürünler zamanında hasat edilmeli. Hasat 

sonrası kaplama uygulamaları ve kalsiyum uygulamaları su kaybını 

engellediği ve hücre membran yapısını koruduğu için düşük sıcaklığa 

dayanımı artırmaktadır (Karaçalı, 2012; Şen ve ark., 2008; Kader, 2002; 

Wills ve ark., 1981). Ayrıca vişneye hasat sonrası uygulanan MeJA 

uygulaması meyvelerde antioksidan aktivitesi artırarak depolama süresini 

uzatmaktadır (Çavuşoğlu ve ark., 2021).  

4. Yumuşak iç bozukluğu 

Meyvelerde düşük sıcaklığın neden olduğu bir zarar şeklidir. 

Zararlanma kabukta görülmeyip meyve etinde kahverengileşme 

şeklinde olmaktadır. Hasat işleminin geciktirilmesi, depolama süresinin 

normal daha uzatılması ve depolama sıcaklığına ürünün hızlıca 

düşürülmesi zararlanma oranını artırmaktadır. Meyve etindeki 

kahverengileşme kabuk altındaki dokuları öze kadar halka şeklinde 

ilerler. Fermantasyon ve alkolleşme nedeniyle bozulmuş dokular yeme 

kalitesinde değildir. Henüz kahverengileşmemiş, sağlam görülen 

dokularda kepeklenme görülür (Kaynaş, 2017). 

Yumuşak iç bozukluğuna karşı alınacak önlemler arasında derimin 

zamanında yapılması, gecikmiş derimlerde ve yağışlı geçen dönemlerde 

depolama sıcaklığı elmalarda 2o C, armut ve ayvalarda 3-4oC’ye 

yükseltilmeli. Sert çekirdekli meyvelerde sıcak-soğuk uygulamaları 

yapılmalı. Depolama süresi gereğinden fazla uzatılmamalıdır (Karaçalı, 
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2012; Şen ve ark., 2008; Kader, 2002; Kaynaş ve Özelkök, 1990). Taze 

kayısılara hasat sonrası uygulanan MeJA + lavanta yağı (Çavuşoğlu ve 

ark., 2020), karnabahara hasat öncesi ve sonrası sitokinin uygulaması 

ile ürün kalitesini korunup ve depolama süresi uzatılabilir (Çavuşoğlu 

ve Halloran, 2020b). 

6. Kabuk yanıklığı 

Meyvelerin depolanması döneminde oluşan ve meyve üretim artışını 

sınırlayan fizyolojik bir bozukluktur (Visai ve ark., 1997; Ingle, 2001). 

Meyve tarafından üretilen uçucu organik bileşikler doku ve hücrelerin 

ölmesine neden olmaktadır (Ingle, 2001). Erken hasadı yapılan bazı 

meyvelerde yüzeysel kabuk yanıklığı meydana gelmekte olup çok ciddi 

ürün kayıpları ile sonuçlanmaktadır (Erkan ve Pekmezci, 2004). 

Dinamik kontrollü atmosferde ve kontrollü atmosferde depolama kabuk 

yanıklığına karşı etkili olduğu fakat normal atmosfer depolamada 

ürünler kolayca zararlanmaktadır (Yıldız, 2007). Ön soğutmanın 

uygulanmaması, ürünün depoya zamanında alınmaması, erken hasat 

kabuk yanıklığına neden olan başlıca etmenlerdir. 

Bozulma hipodermis ve epidermis hücrelerde olmaktadır. Meyve eti 

sağlam olup meyve yüzeyinde kahverengi lekeler halinde meyve 

görüntüsünü bozmaktadır (Snowdon, 1990). Zararlanmanın şiddeti 

artıkça meyve yüzeyinde çöküntüler oluşmakta ve meyvede alkolleşme 

olmaktadır. Oluşan bu kararmalar kabuk altında biriken a-fernasen isimli 

aromatik maddenin O2 ile temasa geçerek oksidadif kararmaya neden 
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olması sonucu oluşur. Etilen salınımı ile yüzeyde yanıklıklar meydana 

gelmektedir. (Lurie ve ark., 2005). 

 

Şekil 4. Elmada  kabuk yanıklığı (Çalhan, 2014). 

7. Acı benek 

Özellikle yumuşak çekirdekli meyvelerde kalsiyum eksikliğinden 

kaynaklı yaygın olarak görülen bir fizyolojik bozukluktur.  Besin 

elementleri bitki savunma mekanizması üzerindeki etkisi ve enzim 

aktivitesini teşvik etmesi yönünden meyve verimi ve kalitesini 

etkilemektedir. 

Bu besin elementlerinden olan kalsiyumun yetersizliği durumunda 

meyvede acı benek oluşmasına neden olmakta ve meyve kalitesini 

bozmaktadır (Perring ve Pearson, 1986). Acı benek bozukluğuna karşı 

meyvelere hasat sonrası kalsiyum uygulaması yapılmalı. Depo oransal 

neminin normalin biraz üstünde tutulması acı benek oranını düşürür 
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(Erdoğmuş ve ark., 2015; Karaçalı, 2012; Şen ve ark., 2008; Kader, 2002; 

Kaynaş ve Özelkök, 1990). 

 

Şekil 5. Elmada acı benek (Çalhan, 2014). 
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