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ÖNSÖZ 

Değerli okuyucularımız 
 
Tarım tarihi insanlığın varoluşuyla başlamış, insanların yerleşik hayata 
geçişiyle birlikte hızlı bir ivme kazanmıştır. Büyüyen ve gelişen dünya 
nüfusuna paralel olarak ortaya çıkan sağlıklı ve yeterli beslenme 
ihtiyacı günümüzde tarımı en önemli parametrelerden biri haline 
getirmiştir.  
Ülkemizin kalkınma planları içinde yer alan bitkisel ve hayvansal 
üretim sektöründe toplumun sağlıklı ve yeterli beslenmesi 
amaçlanmaktadır. Ek olarak bitkilerin tedavi edici özellikleri göz önüne 
alınarak alternatif tıpta kullanılabilecek bitkileri ön plana çıkarılarak 
ekonomik, ekolojk ve sosyal açıdan sürdürülebilir, uluslararası alanda 
rekabet edebilen gelişmiş bir Türkiye haline gelmesi hedeflenmektedir. 
Bu bağlamda insanların yararına olabilecek ekonomik öneme sahip bazı 
bitkisel ve hayvansal konular hakkında çalışmalar bir araya getirilerek 
oluşturulan bu kitap siz değerli okuyucularımızın hizmetine 
sunulmuştur.            
Esere katkılarından dolayı kıymetli yazarlarımız Doç. Dr. Burcu 
ŞEÇKİN DİNLER, Dr. Erol AYDIN ve Yüksek Ziraat Mühendisi 
Ömer EĞRİTAŞ’a kitabın hazırlanma aşamasında yardımlarını ve 
desteğini esirgemeyen Sayın Sefa Salih BİLDİRİCİ’ye, yayınlanma 
aşamasında desteği ve emeği geçen İksad Yayınevi çalışanlarına 
teşekkürlerimi sunarım.  

 

YAYIN EDİTÖRLERİ 
Dr. Öğr. Üyesi Volkan GÜL 

                                      Dr. Serdar KAMANLI 
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1. OKSİN HORMONU, SİNYAL İLETİMİ VE STRES 
CEVAPLARI 

 
Doç. Dr. Burcu SEÇKİN DİNLER1*, Eda TAŞÇI1 

1Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,  
Biyoloji Bölümü, Sinop  

*e-mail: bseckin@sinop.edu.tr 
 
 
1.1. Giriş 
 
Bitki hormonlarından biri olan oksin, bitkilerde vasküler dokuların 
farklılaşması, apikal dominansi, kök oluşumu, embriyogenesis, 
fillotaksi ve tropik cevap süreçleri gibi çok çeşitli büyüme ve gelişme 
basamaklarını içermektedir. Bu nedenle oksin sentezinde rol alan 
genler, bitkilerin taşınım ve sinyal iletiminde ürün miktarını 
arttırabildiği gibi, büyüklüğünü ve şeklini oluşturmada da oldukça 
önemlidirler (Busov et al., 2008). Oksin grubu birden çok çeşit 
içermektedir. Indol-3-asetik asit (IAA), bu grubun ilk hormonudur ve 
sıklıkla aux olarak isimlendirilir (Mano and Nemoto, 2012). Doğal 
oksin olarak bilinen IAA dışında en yaygın bulunan oksinler; indol 
bütirik asit (IBA), naftalin asetik asit (NAA), naftoksi asetik asit 
(NOAA), fenoksi asetik asit (FOAA), 2,4-D, fenil asetik asit (FAA), 
parakloro fenoksi asetik asit (4-CPA) ve 2, 4, 5-triklorofenoksi asetik 
asit (2,4,5-T)’lerdir (Kumlay ve Eryiğit, 2011). Geçmiş yıllarda oksin 
hormonunun bitkilerdeki temel görevleri, sentez yolları, taşınımı ve 
sinyal iletimi araştırılmasına rağmen, son yıllarda özellikle çevresel 
streslere olan tepkisi dikkat çekmektedir. Bu nedenle, bu bölümde 
tuzluluk, kuraklık ve biyotik stres esnasında verdiği tepkiler 
incelenmiştir. 
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Şekil 1.1. Oksin hormonunun genel yapısı  
 
1.2. Oksin Sentezi ve Taşınımı 
 
Oksin, triptofan bağlı veya bağımsız biyosentetik yollar aracılığı ile 
meristematik dokularda üretilmektedir. Triptofan bağımlı yollar, 
embriyogenesis, tohum çimlenmesi, vasküler sistemin gelişimi, çiçek 
oluşumu gibi bitki gelişimi ile ilgili kritik aşamalarda görev almaktadır 
(Cheng et al., 2006; Cheng et al., 2007; Cheng and Zhao, 2007). 
  
Triptofana bağlı yollar, TAM (triptamin), IPA (indol-3-purivik asit) ve 
IAOx (indol-3-asetaldoksim) olarak isimlendirilmektedir. Oksin, ilk 
keşfedilen bitki hormonu olmasına rağmen, sentezine ilişkin enzimlerin 
genetik temelleri hakkında çok az şey bilinmektedir. TAM, 1966 
yılında Avena koleoptil uzama ölçümlerinde oksin benzeri 
aktivitesinden dolayı ilk keşfedilen biyosentez yolu olmuştur (Winter, 
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1967). Daha sonra, domates (Solanum lycopersicum L.), pirinç, 
Arabidopsis, bitkilerinde de belirlenmiştir (Cooney, 1991; Schneider, 
1972; Ishihara, 2008; Sugawara, 2009).  TAM yolu, Arabidopsiste 
YUCCA (Zhao et al., 2001), petunyada FZY (Wisniewska et al., 2006) 
ve domates bitkisinde ToFZY2-6 (Friml et al., 2003) genlerini 
içermektedir. IPA yolu, oksin biyosentezinde ara yol olarak 
önerilmiştir. Bu yolun, çiçekli bitkilerde yaygın olduğu düşünülmüş ve 
birçok türde izole edilmiştir (Tivendale, 2012; Cooney et al., 1991; 
Koga et al., 1995).  
 
Indol-3-asetaldoksim, Brassicaceae familyasına ait Brassica oleracea 
Kindl (1968), Brassica campestris (Ludwig-Müller and Hilgenberg, 
1988) ve Arabidopsis bitkisinde (Sugawara et al., 2009) tespit 
edilmiştir. Bu yolun, indol glukosinolat üreten bitkilerde bulunması 
yaygın bir yol olmadığını ve türe özel olduğunu kanıtlar niteliktedir 
(Sugawara et al., 2009). Ayrıca Arabidopsis’te yapılan bir çalışmada, 
triptofanın IAOx’una dönüşümü sitokrom P450 enzimleri CYP79B2 ve 
CYP79B3 tarafından katalize edildiği bildirilmiştir (Hull et al., 2000; 
Ljung et al., 2005). 
 
Uzun mesafede oksin taşınımı bitkilerde iki bağımsız fizyolojik 
mekanizma ile gerçekleşmektedir. İlki, floem hücrelerinde pasif olarak 
taşınımı, ikinci ise, gövdeden köke doğru ve hücreden hücreye olan 
polar oksin taşınımıdır. İkinci mekanizma, daha yavaş ve özel 
taşıyıcılar içermektedir (Grieneisen et al., 2007). Bu taşınım bazipetal 
yönde olmakta ve inhibitörler ile baskılanabilmektedir. Oksin, bitki 
yapraklarında üretilebilmekte ve floem hücrelerine ihtiyaca bağlı olarak 
gönderilmektedir. Floeme girdiğinde oksin, organlara ve dokulara 
dağılır. Bu nedenle, oksinin aldığı yön ve hız, floem akışını düzenleyen 
faktörlere bağlı olmaktadır (Morris et al., 2010). 
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Şekil 1.2. Oksin sentez yolları (Bartel, 1997) 
 
 Taşınım esnasında, oksini hücre içine pompalayan AUX1 (auxin 
resistant 1) ve LAX1 (like aux 1), oksini dışarıya taşıyan PIN ve oksini 
hücre dışına pompalayan ATP bağlı kaset tip (B) ailesi (ABCB) görev 
almaktadır (Vanneste and Friml, 2009; Spalding, 2013). PIN 
proteinlerinin özel lokalizasyonu hücreler ile birlikte oksin taşınımında 
yönü etkilemektedir. Son yıllarda oksin taşıyıcılarına ek olarak farklı 
bir taşıyıcı grubu olan PILS (pin-likes) taşıyıcıları tanımlanmıştır 
(Barbez et al., 2012).  
 



 

 7 

 
Şekil 1.3. Arabidopsis hücrelerinde oksin taşınımı (Smith, 2008).  
 
1.3. Oksin Sinyallemesi 
  
Oksin sadece hücre bölünmesi, hücre büyümesi ve farklılaşmasında 
görevli olmayıp aynı zamanda hücreler, dokular ve organlar arası sinyal 
iletiminde de rol almaktadır. Bu nedenle büyüme ve gelişmenin 
düzenlenmesinde oldukça önemlidir. Ayrıca bitkinin çevresel 
değişimlere olan fizyolojik cevaplarını da düzenlemektedir (LeClere et 
al., 2002). 
 
Oksin sinyal yolunun incelenmesi konusunda son yıllarda, önemli bir 
yol katedilmiştir  (Vanneste and Friml, 2009; Tromas and Perrot-
Rechenmann, 2010; Swarup and Peret, 2012). Düşük oksin 
konsantrasyonuna bağlı oksin cevapları, AUX/IAA (oksin/indol-3-
asetik asit) proteinleri tarafından bastırılmaktadır. AUX/IAA 
proteinleri de oksin cevap gen ifadelerini düzenleyen transkripsiyon 
faktörlerini (ARFs) baskılamaktadır. TIR1 (transport inhibitor cevap 1) 
ve OKSİN-F-BOX (afb) proteinleri AFB1, AFB2 ve AFB3 aracılığı ile 
oksin algılanması, AUX/IAA’ların 26s proteozomlar tarafından 
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parçalanmasına sebep olmaktadır. ARF’ler, oksin cevap genlerinin 
promotorlerinde bulunan oksin cevap elementlerine (ARE) bağlanarak 
ilgili genleri düzenleyip fenotipik değişiklere sebep olmaktadırlar.  
 
1.4. Oksin Hormonu ve Strese Olan Cevapları  
 
Arttırılmış oksin miktarı, abiyotik stres ile ilişkili genleri pozitif yönde 
düzenlemektedir (RAB18, RD22, RD29A, RD29B, DREB2A ve 
DREB2B). İlgi çekici bir şekilde dışarıdan uygulanan IAA’nın, ROS 
birikiminde indirgenme, stres ilişkili genlerin ve antioksidan cevabın 
arttırılmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. 
 
Yüksek tuz konsantrasyonları, oksin birikimini ve tekrar dağılımını 
değiştirerek kök yapısını yeniden düzenlemektedir (Petersson et al., 
2009; Wang et al., 2009). Domates bitkisi ile yapılan bir çalışmada, 
IAA düzeylerinin tuz stresi ile %75 oranında indirgenmiş olması dikkat 
çekicidir (Dunlap and Binzel, 1996). Buna ek olarak, buğday 
tohumlarına çimlenme aşamasında  IAA  ve NAA’nın önce ve sonradan 
uygulanması ile tuzluluğun olumsuz etkilerini ortadan kaldırabildiği 
rapor edilmiştir (Akbari et al., 2007). Ayrıca, pirinç ve domates 
bitkilerinde, stres altında IAA konsantrasyonlarının belirgin bir biçimde 
indirgendiği tespit edilmiştir (Kazan, 2013). Bu nedenle stres esnasında 
bitkilerde meydana gelen gelişimsel düzeydeki indirgenmelerin oksin 
birikimi ve dağılımı ile ilgili olabildiği tahmin edilmektedir. 
Literatürde, oksin hormonunun tuz stresine karşı verilen cevaplarda 
yardımcı olduğu vurgulanmıştır (Fahad et al., 2015; Salopek- Sondi et 
al., 2017). Son yıllarda Arabidopsis bitkisi ile yapılan bir çalışmada, 
abiyotik stres esnasında kök büyümesindeki gerilemenin oksin 
birikimiyle gerçekleştiği tespit edilmiştir (Liu et al., 2016). Dahası, 
oksidatif stres ve tuzluluk stresi altında redoks metabolizmasının 
düzenlenmesinde oksin sinyalinin önemli olduğu bildirilmiştir (Iglesias 
et al., 2010). Ek olarak, bitki gelişiminde ve çevresel streslere olan 
cevaplarda, oksin hormonunun reaktif oksijen türleri, askorbat ve 
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glutatyon gibi antioksidanlarla iletişim içinde olabileceği önerilmiştir 
(Tognetti et al., 2012). Oksin aynı zamanda stres altındaki bitkilerde de 
büyümeyi düzenlemektedir (Naser et al., 2016).  
 
Oksin dengesi, gelişimsel ve çevresel uyarıcılarla düzenlenen duyarlı 
ve karmaşık mekanizmalarla sağlanmaktadır. Iqbal ve Ashraf  (2013) 
yılında yaptıkları bir çalışmada duyarlı buğday bitkisinde farklı oksinler 
(IAA ve IBA)  ile muamele edilen tohumların, tuz stresi ile ABA 
düzeylerindeki azalmayı iyileştirdiği rapor edilmiştir. Arabidopsis’te 
iaaM (triptofan monoksigenaz) gen ifadesinin arttırılması, daha fazla 
IAA biriktirilmesine ve kuraklığa karşı toleransın artmasına sebep 
olmuştur (Shi et al., 2017). Ayrıca oksin hormonunun ABA cevap gen 
ifadelerini, reaktif oksijen türlerinin metabolizmasını ve kök yapısını 
düzenleyerek kuraklık toleransını arttırabildiği rapor edilmiştir 
(Schopher et al., 2002). Birçok çalışma, oksin sinyal yolunun bitkilerde 
erken gelişim süreçlerine yakından ilişkili olduğunu tespit etmiştir (Lau 
et al., 2008; Mockaitis and Estelle, 2008). Oksin biyosentezi ile ilişkili 
YUCCA3 geninin artan ifadesi, tuz stresine olan aşırı duyarlılığa sebep 
olmuştur (Jung et al., 2011). Arabidopsis AtYUC6 geni aktarılarak 
oluşturulan  transgenik patates bitkisi, yüksek oksin biriktirerek su 
kaybını azaltma yoluyla kuraklık toleransında artışa sebep olmuştur 
(Kim et al., 2013). Benzer şekilde, AtYUC6 geni aktarılarak 
oluşturulan transgenik kavak bitkisi kuraklık toleransını arttırmıştır (Ke 
et al., 2015). Oksin dengesinde ve amino asitlere konjugasyonunda 
görev alan GH3 gen ailesi, pirinç bitkisinde OsGH3-1 geninin aşırı 
ifadesiyle, hücre gelişimini engellemiş, hücre duvarını gevşetmiş ancak 
fungal patojene karşı direnci arttırmıştır (Domingo et al., 2009). 
  
Bununla birlikte, SOS (salt overly sensitive) yolu, birçok Arabidopsis 
mutantında tuz toleransı ile ilişkilendirilmiştir. SOS genleri kullanılarak 
oluşturulan transgenik bitkilerde bu genlerin  ifadesinin arttırılması 
sonucu  tuz toleransı artmış ve yan kök oluşumu gözlendiği rapor 
edilmiştir (Yang et al., 2008). Ayrıca SOS3 mutantlarının köklerinde  
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oksin akışını sağlayan PIN2 proteinin azalan ifadesi bunu destekler 
niteliktedir (Zhao et al., 2012).  
 
1.5. Sonuç 
 
Oksin ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, bitki büyümesi ve 
gelişiminde önemli rol oynadığı vurgulanmıştır. Ancak son yıllarda, 
oksin hormonunun sentezinde görevli olan genler ile ilgili yapılmış olan 
biyokimyasal ve moleküler çalışmaların sayısı artmıştır. Bu konudaki 
bilgi artışının daha verimli ve dayanıklı bitkiler geliştirmek açısından 
oldukça önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz.  
 
Birçok çalışma, çevresel stres faktörleri altında oksin rollerini ortaya 
koyar niteliktedir. Özellikle tuz stresi altında oksin dağılımındaki 
değişimin tespit edilmesi bu konudaki çalışmalara ışık tutmaktadır. Bu 
veriye bağlı olarak oksin sinyal iletim yolu ile ilgili bilgi birikimi 
artmıştır. Bitkilerde bu yolun aydınlatılması, çevresel streslere daha 
dayanıklı bireylerin geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. 
Ayrıca stres koşulları altında bitkilerin verdiği cevaplarda oksin 
hormonunun düzenleyici olarak kullanılmasının zirai açıdan da önemli 
olduğu kanısındayız.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

KAYNAKLAR 
 
Akbari, G., Sanavy, S. A., & Yousefzadeh, S. (2007). Effect of auxin 

and salt stress (NaCl) on seed germination of wheat cultivars 
(Triticum aestivum L.). Pakistan Journal of Biological 
Sciences, 10(15), 2557-2561. 

Barbez, E., Kubeš, M., Rolčík, J., Béziat, C., Pěnčík, A., Wang, B., ... 
& Zažímalovà, E. (2012). A novel putative auxin carrier family 
regulates intracellular auxin homeostasis in 
plants. Nature, 485(7396), 119. 

Bartel, B. (1997). Auxin biosynthesis. Annual review of plant 
biology, 48(1), 51-66. 

Busov, V. B., Brunner, A. M., & Strauss, S. H. (2008). Genes for 
control of plant stature and form. New Phytologist, 177(3), 589-607. 

Cheng, Y., Dai, X., & Zhao, Y. (2006). Auxin biosynthesis by the 
YUCCA flavin monooxygenases controls the formation of floral 
organs and vascular tissues in Arabidopsis. Genes & 
development, 20(13), 1790-1799. 

Cheng, Y., Dai, X., & Zhao, Y. (2007). Auxin synthesized by the 
YUCCA flavin monooxygenases is essential for embryogenesis and 
leaf formation in Arabidopsis. The Plant Cell, 19(8), 2430-2439. 

Cooney, T. P., & Nonhebel, H. M. (1991). Biosynthesis of indole-3-
acetic acid in tomato shoots: Measurement, mass-spectral 
identification and incorporation of− 2 H from− 2 H 2 O into indole-
3-acetic acid, d-and l-tryptophan, indole-3-pyruvate and 
tryptamine. Planta, 184(3), 368-376. 

Cooney, T. P., & Nonhebel, H. M. (1991). Biosynthesis of indole-3-
acetic acid in tomato shoots: Measurement, mass-spectral 



 

12 ZİRAAT ALANINDAKİ YENİ YAKLAŞIMLAR 

identification and incorporation of− 2 H from− 2 H 2 O into indole-
3-acetic acid, d-and l-tryptophan, indole-3-pyruvate and 
tryptamine. Planta, 184(3), 368-376. 

Domingo, C., Andrés, F., Tharreau, D., Iglesias, D. J., & Talón, M. 
(2009). Constitutive expression of OsGH3. 1 reduces auxin content 
and enhances defense response and resistance to a fungal pathogen 
in rice. Molecular plant-microbe interactions, 22(2), 201-210. 

Dunlap, J. R., & Binzel, M. L. (1996). NaCI reduces indole-3-acetic 
acid levels in the roots of tomato plants independent of stress-
induced abscisic acid. Plant physiology, 112(1), 379-384. 

Fahad, S., Hussain, S., Matloob, A., Khan, F. A., Khaliq, A., Saud, S., 
... & Faiq, M. (2015). Phytohormones and plant responses to salinity 
stress: a review. Plant Growth Regulation, 75(2), 391-404. 

Friml, J., Vieten, A., Sauer, M., Weijers, D., Schwarz, H., Hamann, T., 
... & Jürgens, G. (2003). Efflux-dependent auxin gradients establish 
the apical–basal axis of Arabidopsis. Nature, 426(6963), 147. 

Grieneisen, V. A., Xu, J., Marée, A. F., Hogeweg, P., & Scheres, B. 
(2007). Auxin transport is sufficient to generate a maximum and 
gradient guiding root growth. Nature, 449(7165), 1008. 

Gül, V., Öztürk, E., & Polat, T. (2018). Rates and Effects of Bird 

Damage on Grain Yield of Oil Sunflower Seedlings. Journal of 

Adnan Menderes University, Agricultural Faculty, 15(2). 

GüL, V., & Kara, K. (2015). Effects of different nitrogen doses on yield 
and quality traits of common sunflower (Helianthus annuus L.). 
Turkish Journal Of Field Crops, 20(2), 159-165. 

Hull, A. K., Vij, R., & Celenza, J. L. (2000). Arabidopsis cytochrome 
P450s that catalyze the first step of tryptophan-dependent indole-3-



 

 13 

acetic acid biosynthesis. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 97(5), 2379-2384. 

Iglesias, M. J., Terrile, M. C., Bartoli, C. G., D’Ippólito, S., & 
Casalongué, C. A. (2010). Auxin signaling participates in the 
adaptative response against oxidative stress and salinity by 
interacting with redox metabolism in Arabidopsis. Plant molecular 
biology, 74(3), 215-222. 

Iqbal, M., & Ashraf, M. (2013). Gibberellic acid mediated induction of 
salt tolerance in wheat plants: Growth, ionic partitioning, 
photosynthesis, yield and hormonal homeostasis. Environmental 
and Experimental Botany, 86, 76-85. 

Ishihara, A., Hashimoto, Y., Tanaka, C., Dubouzet, J. G., Nakao, T., 
Matsuda, F., ... & Wakasa, K. (2008). The tryptophan pathway is 
involved in the defense responses of rice against pathogenic 
infection via serotonin production. The Plant Journal, 54(3), 481-
495. 

Jung, J. H., & Park, C. M. (2011). Auxin modulation of salt stress 
signaling in Arabidopsis seed germination. Plant signaling & 
behavior, 6(8), 1198-1200. 

Kazan, K. (2013). Auxin and the integration of environmental signals 
into plant root development. Annals of botany, 112(9), 1655-1665. 

Ke, Q., Wang, Z., Ji, C. Y., Jeong, J. C., Lee, H. S., Li, H., ... & Kwak, 
S. S. (2015). Transgenic poplar expressing Arabidopsis YUCCA6 
exhibits auxin-overproduction phenotypes and increased tolerance 
to abiotic stress. Plant Physiology and Biochemistry, 94, 19-27. 

Kindl, H. V. (1968). Oxydasen und Oxygenasen in höheren Pflanzen, 
I. Uber das Vorkommen von Indolyl-(3)-acetaldehydoxim und seine 



 

14 ZİRAAT ALANINDAKİ YENİ YAKLAŞIMLAR 

Bildung aus L-Tryptophan. Hoppe Seylers Z Physiol Chem, 349(4), 
519-520. 

Im Kim, J., Baek, D., Park, H. C., Chun, H. J., Oh, D. H., Lee, M. K., 
... & Bohnert, H. J. (2013). Overexpression of Arabidopsis YUCCA6 
in potato results in high-auxin developmental phenotypes and 
enhanced resistance to water deficit. Molecular plant, 6(2), 337-349. 

Koga, J. (1995). Structure and function of indolepyruvate 
decarboxylase, a key enzyme in indole-3-acetic acid 
biosynthesis. Biochim. Biophys. Acta 1249, 1–13. 

Kumlay, A.M., & Eryiğit, T. (2011). Bitkilerde büyüme ve gelişmesini 
düzenleyici maddeler: bitki hormonları. Iğdır Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 47-56. 

Lau, S., Jurgens, G., & De Smet, I. (2008). The evolving complexity of 
the auxin pathway. The Plant Cell, 20(7), 1738-1746. 

LeClere, S., Tellez, R., Rampey, R. A., Matsuda, S. P., & Bartel, B. 
(2002). Characterization of a family of IAA-amino acid conjugate 
hydrolases from Arabidopsis. Journal of Biological 
Chemistry, 277(23), 20446-20452. 

Liu, G., Gao, S., Tian, H., Wu, W., Robert, H. S., & Ding, Z. (2016). 
Local transcriptional control of YUCCA regulates auxin promoted 
root-growth inhibition in response to aluminium stress in 
Arabidopsis. PLoS genetics, 12(10), e1006360. 

Ljung, K., Hull, A. K., Celenza, J., Yamada, M., Estelle, M., Normanly, 
J., & Sandberg, G. (2005). Sites and regulation of auxin biosynthesis 
in Arabidopsis roots. The Plant Cell, 17(4), 1090-1104. 

Ludwig‐M üller, J., &  H ilgenberg, W . (1988). A  plasm a m em brane‐

bound enzyme oxidizes L‐tryptophan to indole‐3‐

acetaldoxime. Physiologia Plantarum, 74(2), 240-250. 



 

 15 

Mano, Y., & Nemoto, K. (2012). The pathway of auxin biosynthesis in 
plants. Journal of experimental Botany, 63(8), 2853-2872. 

Mockaitis, K., & Estelle, M. (2008). Auxin receptors and plant 
development: a new signaling paradigm. Annual review of cell and 
developmental biology, 24, 55-80. 

Morris, D. A., Friml, J., & Zažímalová, E. (2010). The transport of 
auxins. In Plant Hormones (pp. 451-484). Springer, Dordrecht. 

Naser, V., & Shani, E. (2016). Auxin response under osmotic 
stress. Plant molecular biology, 91(6), 661-672. 

Öztürk, E., Gül, V., & Polat, T. (2017). Yağlık Ayçiçeği Tanelerinin 
Bazı Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(2), 81-85. 

 
Petersson, S. V., Johansson, A. I., Kowalczyk, M., Makoveychuk, A., 

Wang, J. Y., Moritz, T., ... & Ljung, K. (2009). An auxin gradient 
and maximum in the Arabidopsis root apex shown by high-
resolution cell-specific analysis of IAA distribution and 
synthesis. The Plant Cell, 21(6), 1659-1668. 

Salopek‐Sondi, B ., Pavlović, I., Smolko, A., & Šamec, D. (2017). 
Auxin as a mediator of abiotic stress responses. Mechanism of Plant 
Hormone Signaling under Stress, 1, 1-36. 

Schneider, E. A., Gibson, R. A., & Wightman, F. (1972). Pathways of 
auxin biosynthesis in the shoots of higher plants. In Plant Growth 
Substances 1970 (pp. 82-90). Springer, Berlin, Heidelberg. 

Schopfer, P., Liszkay, A., Bechtold, M., Frahry, G., & Wagner, A. 
(2002). Evidence that hydroxyl radicals mediate auxin-induced 
extension growth. Planta, 214(6), 821-828. 



 

16 ZİRAAT ALANINDAKİ YENİ YAKLAŞIMLAR 

Shi, J., Dong, J., Xue, J., Wang, H., Yang, Z., Jiao, Y., ... & Huang, H. 
(2017). Model for the role of auxin polar transport in patterning of 
the leaf adaxial–abaxial axis. The Plant Journal, 92(3), 469-480. 

Smith, R. S. (2008). The role of auxin transport in plant patterning 
mechanisms. PLoS biology, 6(12), e323. 

Spalding, K. L., Bergmann, O., Alkass, K., Bernard, S., Salehpour, M., 
Huttner, H. B., ... & Possnert, G. (2013). Dynamics of hippocampal 
neurogenesis in adult humans. Cell, 153(6), 1219-1227. 

Sugawara, S., Hishiyama, S., Jikumaru, Y., Hanada, A., Nishimura, T., 
Koshiba, T., ... & Kasahara, H. (2009). Biochemical analyses of 
indole-3-acetaldoxime-dependent auxin biosynthesis in 
Arabidopsis. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 106(13), 5430-5435. 

Swarup, R., & Péret, B. (2012). AUX/LAX family of auxin influx 
carriers—an overview. Frontiers in plant science, 3, 225. 

Tivendale, N. D., Davidson, S. E., Davies, N. W., Smith, J. A., Dalmais, 
M., Bendahmane, A. I., ... & Thompson, R. (2012). Biosynthesis of 
the halogenated auxin, 4-chloroindole-3-acetic acid. Plant 
Physiology, 159(3), 1055-1063. 

Tognetti, V. B., Mühlenbock, P. E. R., & Van Breusegem, F. (2012). 
Stress homeostasis–the redox and auxin perspective. Plant, cell & 
environment, 35(2), 321-333. 

Tromas, A., & Perrot-Rechenmann, C. (2010). Recent progress in auxin 
biology. Comptes rendus biologies, 333(4), 297-306. 

Vanneste, S., & Friml, J. (2009). Auxin: a trigger for change in plant 
development. Cell, 136(6), 1005-1016. 



 

 17 

Vanneste, S., & Friml, J. (2009). Auxin: a trigger for change in plant 
development. Cell, 136(6), 1005-1016. 

Wang, Y., Li, K., & Li, X. (2009). Auxin redistribution modulates 
plastic development of root system architecture under salt stress in 
Arabidopsis thaliana. Journal of plant physiology, 166(15), 1637-
1645. 

Winter, A. (1967). The Promotion of the Immobilization of Auxin in 
Avena Coleoptiles by Triiodobenzoie Acid. Physiologia 
Plantarum, 20(2), 330-336. 

Wisniewska, J., Xu, J., Seifertova, D., Brewer, P.B., Ruzicka, K., 
Blilou, I & (2006). Polar PIN localization directs auxin flow in 
plants. Science 312, 883. 

Yang, Z. (2008). Cell polarity signaling in Arabidopsis. Annual review 
of cell and developmental biology, 24, 551-575. 

Zhao, Y. (2012). Auxin biosynthesis: a simple two-step pathway 
converts tryptophan to indole-3-acetic acid in plants. Molecular 
plant, 5(2), 334-338. 

Zhao, Y., Christensen, S. K., Fankhauser, C., Cashman, J. R., Cohen, J. 
D., Weigel, D., & Chory, J. (2001). A role for flavin 
monooxygenase-like enzymes in auxin biosynthesis. Science, 291 
(5502), 306-309. 



 

18 ZİRAAT ALANINDAKİ YENİ YAKLAŞIMLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

2. GELENEKSEL TIPTA KULLANILAN KAPARİ (Capparis 
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2.1. Giriş 
 
Kapari (Capparis spp.) bitkisi tropik ve subtropik bitkisi olup, kurak 
bölgelerde, kıraç ve eğimli alanlarda yetişebilen, adaptasyonu yüksek, 
kendiliğinden yetişebilen biyolojik zenginliği sayesinde dünyada 
oldukça geniş bir coğrafyada yetişebilen önemli bir bitkidir. 
Yetiştirildiği bölgeye göre kebere, keper, kedi tırnağı, karga kavunu, 
menginik gibi farklı isimlerle adlandırılmaktadır (Akgül, 1996). Kapari 
bitkisi çok yıllık bir bitki olup, çalımsı ve dikenli, derin ve sarmaşık 
köklü (kökleri ortalama 40 m uzayabilen) bir bitkidir. Tıbbi ve aromatik 
bitki özelliğinden dolayı önemi giderek artmaktadır (Kara ve ark., 
1996). 
 
Kapari bitkisi geleneksel ve tamamlayıcı tıpta yaygın olarak 
kullanılabilecek özellikleri sayesinde halk arasında birtakım tedavilerde 
alternatif olarak değerlendirilmektedir. Kapari bitkisinin çiçek, 
tomurcuk ve meyveleri ağrı kesici, kuvvet verici, idrar söktürücü, yara 
iyileştirici, antioksidan gibi tedavilerde kullanılmaktadır. Kaparinin 
kökünden elde edilen kabukları ve yaprakları günümüzün vebası olan 
ve halen tedavisi tam olarak bulunamayan kanser hastalığının 
tedavisinde antikarsinolojik olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin 
tomurcuklarında bulunan antioksidanlar ve yüksek miktardaki 
selenyum ile vücutta bulunan bazı kanser hücreleri ile mücadele ederek, 
kanser hücrelerinin vücuda verdiği zararları minimize etmede büyük bir 
öneme sahiptir. Bu özellikleri sayesinde vücut direncini artırarak 
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insanların kansere yakalanma riskini azalttığı yapılan birçok 
araştırmada kanıtlanmıştır. Bunun yanında kapari bitkisi antitümöral 
(Moghadassi, 2011), antiromatizmal, afrodizyak, antimikrobiyal gibi 
özellikleri olan, bitkinin yaprak, sürgün ve köklerinden elde edilen katı 
ekstraktlarının deri ve saç hastalıklarında etkili olabileceğini 
belirtmişlerdir (Çil, 2006; Moghadassi, 2011; Alkire, 1998; Tansı ve 
ark., 1997).  Kapari bitkisinin yukarıda saydığımız tıbbi kullanımlarının 
yanı sıra; kalça rahatsızlıkları, dalak hastalıkları, zehirlenmeler, 
kramplar, diş ağrıları, karaciğer hastalıkları, kabızlık,  felç, gut 
hastalığı, hemoroit gibi hastalıklarda yoğun bir şekilde kullanıldığını 
tespit etmişlerdir (Ancora and Cuozzo, 1984; Çalış ve ark., 1999; 
Baytop, 1984). Eskiden beri kapari bitkisinin beslenme amaçlı 
kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle meyvelerinden salamura turşusu 
ile kök ve genç sürgünlerinden bitkisel çay yapılmaktadır. 
 
Ne yazık ki bu denli şifalı bir bitki olan kaparinin yaygın olarak 
kullanımı bulunmamakta, genellikle bölgesel bazda tüketilmekte ve 
çoğu insan tarafından tanınmadığından yaygın bir pazar ağı 
bulunmamaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler kategorisinde önemli bir 
bitki olan kaparinin yaygınlaştırılarak günümüzde popüler olan 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırmaları için yeni bir yol açacağı 
düşüncesi ile bitki hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.  
 
2.2. Kapari Bitkisinin Genel Özellikleri 
 
Şekil 2.1’de verildiği üzere Kapari bitkisi Capparaceae familyasına ait 
çalı formunda bir bitkidir. Ülkemizde başta İç Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesi olmak üzere hemen hemen her yerinde genellikle 
düşük nemli bölgelerde doğal olarak yetişebilmektedir. Derin kök 
sistemi sayesinde toprağın daha derin katmanlarında bulunan sudan 
yararlanabilmektedir. Bu nedenle kurak ve yarı kurak bölgelerimizde 
rahatlıkla yetişebilmektedir. Ayrıca derin köklü bitki olarak toprağa 
sıkıca sarıldığından toprak erozyonu ile mücadelede önemli bir yere 
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sahiptir. Her ne kadar değişik adlar ile bilinse de genellikle kapari 
olarak adlandırılmaktadır (Bilgin, 2004; Baytop, 1995).  
 

 
Şekil 2.1. Kapari bitkisinin görünümü (Inocencio et al., 1993) 
 
Dünyada kapari bitkisinin 350 türü mevcuttur. Türkiye’de ise iki türü 
mevcuttur. Bunlar C. spinosa L. ve C. ovata Desf., türleridir. Bu türlere 
ait toplamda altı alt tür (C. spinosa L.’nin alt türleri: C. spinosa var. 
inermis Turra, C. spinosa var. Spinosa Zoh., C. spinosa var. aegyptia 
Lam., C. ovata Desf.’nin alt türleri ise, C. ovata var. palaestina Zoh., C. 
ovata Desf. var. canescens (Coss.) Heywood, C. ovata var. herbacea 
Willd.) bulunmaktadır (Davis, 1982). Kapari çok yıllık dikotiledonlu 
bir bitki olup yaklaşık 100-150 yıl yaşayabilmektedir. Kalın sarmaşık 
şeklinde ve 20 cm derinlere inebilen kazık kök sistemine sahip bir 
çalıdır. Kapari bitkisinin gövdesi 50-100 cm yüksekliğinde, bazı türleri 
diken formunda odunsu bir bitkidir. Yaprak kısımları büyük, oval, düz 
kenarlı ve tüylüdür. Bitkinin mevsiminde açan çiçekleri heybetli, 
beyaz, pembe gibi renkler alan dört çanak ve dört taç yapraktan 
oluşmaktadır. Flamentleri altta beyaz uca doğru açık pembe veya koyu 
viyola renkte çok sayıda erke organı bulunmaktadır. Meyveleri 
ortalama 3-5 cm uzunluğunda ovaryumun ucunda ve kahve tonlarında 
çok sayıda tohum taşıyan, karpuzcuk şeklinde etli oval üzümsü 
meyvelidir (Kara et al., 1996; Arslan ve Söyler, 1999; Akın, 2009). 
Kapari kaya ve mineral maddelerce zengin topraklarda yetişebildiği 
gibi kıraç ve verimsiz alanlarda (kumlu, killi, kireçli, besin maddece 
zayıf, kayalıklar, kurumuş nehir yatakları ve yarı çöl ovalarda) 



 

22 ZİRAAT ALANINDAKİ YENİ YAKLAŞIMLAR 

rahatlıkla yetişebilmektedir (Ölmez ve ark., 2011). İklim istekleri 
olarak yıllık ortalama 13 ºC sıcaklık ve yıllık ortalama 200 mm yağışa 
ihtiyaç duymaktadır. Rakım olarak 0-1800 m arasında ve toprakların 
pH’sı 6,3-8,3 arasında değiştiğini tespit edilmiştir (Ölmez ve ark., 2011; 
Akgül, 1996). Kapari türleri aşırı soğuğa, sıcağa ve olumsuz çevre 
şartlarına karşı, kök yapısının derinlere kadar inebilme özelliğinden 
dolayı kurak şartlara karşı ve -8ºC’lik kış soğuklarına karşıda oldukça 
dayanıklıdır (Söyler ve Arslan, 2000; Akın, 2009).      
 
2.3. Kapari Meyvesinin Bileşimi 
 
Capparis spinosa ve Capparis ovata çeşidinin tomurcuklarına ait 
bileşim unsurları Özcan (1996) tarafından belirlenmiş olup Çizelge 
1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 2.1. Kapari meyvelerinin bileşim unsurları* (Özcan 1996) 
 

Bileşimi 
Bitki Türü 

C. spinosa C. ovata 
Nem (%) 82.70 82.11 
Ham protein (%) 19.33 23.67 
Ham kül (%) 6.31 6.24 
Ham yağ (%) 4.83 3.74 
İndirgen şeker (%) 5.52 6.43 
pH değeri 4.32 4.28 
Ham selüloz (%) 18.09 14.39 
Nişasta (%) 3.54 3.26 
Toplam karotenoid (mg/kg) 6.67 8.43 

*Bileşimler indirgen şeker hariç kuru madde üzerinden verilmiştir. 
 
Aktan et al. (1981), kapari tomurcuklarının 100 g kuru madde 
içeriğinde 67 mg kalsiyum, 65 mg potasyum, 9 mg demir, 24,01 g 
protein olduğunu tespit etmişlerdir. Kapari bitkisi genellikle salamurası 
veya konservesi yapılarak diğer gıdaların yanında garnitür olarak 
tüketilmektedir. Diğer turşularda olduğu gibi iştah açıcı özelliğinden 
dolayı hazır gıdalarda (pizza, habburger gibi), salatalarda, değişik 
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soslarda, balık ve et yemeklerinde kullanılmaktadır (Akgül 1996). 
Kapari meyvesinin tadı içerisinde bulunan glikosidi olan glukokaparin 
maddesi sayesinde hardal-karabiber karışımı bir dadı andırmaktadır. 
Ayrıca glukokaparin maddesinin parçalanması ile D-glukoz ve metil 
izotiyosiyanatanın ayrılması sonucu kapariye özgü aromayı veren metil 
izotiyosiyanata ayrılarak kendine has aromasını vermektedir (Özcan ve 
Akgül, 1995). Kapari bitkisinin kök kabuğu, meyvesi gibi diğer 
yapılarında değişik oranlarda kimyasal bileşenleri (protein, mineral, 
yağ, vitamin, alkaloid, flavonoid, glikozinolat, polifenol) içermektedir. 
Özellikle bitkinin içerisinde bulunan flavonoidler ve glukozinolatlar 
sayesinde bitkinin tıbbi ve aromatik özellik kazandırmaktadır (Akgül, 
1996). Kapari çiçek tomurcuklarında bulunan rutin (quercetin 3-
rutinoside), güçlü bir antioksidandır ve tomurcuklarda ortalama % 0,2-
0,5 arası oranda bulunmaktadır. Rutin P vitamini aktivitesine sahip 
olduğundan, kılcal damarların direncini arttırmakta ve geçirgenliği 
azaltmaktadır. Ayrıca hipertansiyon, damar sertliği ve dolaşım 
bozukluğunda da kullanılmaktadır (Özcan ve Akgül, 1995; Akgül, 
1996; Moghaddasi, 2011).  
  
2.4. Sonuç 
 
Son yıllarda tüm dünyada artış gösteren birçok hastalığa karşı bitkilerin 
gerek tedavi edici ve gerekse önleyici etkileri çeşitli araştırmalarla 
kanıtlanmıştır. 
 
Bu açıdan kapari bitkisi; antikarsinojenik, doğal bir antioksidan, 
antihepatotoksik, antienflamatuar bir etkiye sahip olduğundan 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp çalışmaları için değerli bitkilerden 
birisidir. Çiçek tohumlarında bulunan rutin (quercetin 3-rutinoside) ve 
antioksidanlar ile yüksek miktardaki selenyum; kanser, hipertansiyon, 
damar sertliği ve dolaşım bozukluğu gibi hastalıkların tedavilerinde 
önemli etkilere sahiptir. 
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Sonuç olarak,   kapari bitkisi, başta kanser hastalığı olmak üzere birçok 
hastalığın tedavisine yönelik yeni yollar açmış olup konu ile ilgili 
araştırmalar devam etmektedir. Ancak bu alanda yapılan çalışmaların 
kısıtlı olması nedeniyle, kapari bitkisine ait çalışmaların arttırılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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3.1. Giriş  
 
İklimde her zaman değişiklikler gözlemlenmiştir. Fakat son yıllarda 
iklimde meydana gelen dalgalanmaların çevre üzerindeki olumsuz 
etkileri özellikle tarımsal üretimin verim ve kalite yönünden olumsuz 
etkilenmesine neden olmuştur. Nüfusun hızla artması, besin 
kaynaklarına olan talebi artırmıştır. Bunun sonucu olarak daha fazla 
üretim çabaları çevrenin tahrip olmasına yol açmıştır (Alexandratos, 
2005). İnsan aktivitelerindeki bu artış atmosfere salınan CO2 ve diğer 
gazların artmasına neden olmuştur. Atmosferde bulunan sera gazları 
güneşten gelen kızıl ötesi radyasyonu tutmakta, bu olay sıcaklığın 
artışına neden olan sera etkisini meydana getirmektedir. Birçok bilim 
adamına göre küresel sıcaklık ortalamalarında meydana gelecek küçük 
artışlar bulutluluk, yağış, rüzgâr ve kasırga gibi birçok önemli iklim 
değişikliklerine yol açacaktır (Solomon et al., 2009). Bu olay doğal 
kaynakların kıtlığına ve besin üretiminin düşmesine yol açacaktır. 
Global ısınmanın diğer bir etkisi de atmosferde nem miktarının artması 
nedeniyle mantar ve bakterilerin yol açtığı hastalıkların artış 
göstermesidir (Chakraborty et al., 2000; Hunter, 2001).  Mevcut bitki 
tür ve çeşitleri önceki iklim şartlarına iyi adapte olmuşlardır. Gelecekte 
iklimde meydana gelecek değişiklikler nedeniyle bu bitkiler daha az 
verimli olacak belki de uyum sağlamayıp yok olacaklardır. Sayılan bu 
nedenlerden dolayı değişen iklim şartlarına uyumlu bitkilerin 
keşfedilmesi veya yeni bitkilerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.), Güney Amerika’nın Andean 
Dağları’nda yetişen bir tahıldır. Dünyanın birçok yeri için mükemmel 
bir alternatif bitkidir. Kinoa Andean Bölgesi’nde 5000-7000 yıldır 
farklı ekolojik bölgelerde Şili’nin kuzey batısında deniz seviyesinden 
Bolivya’nın 4000 rakımlı Altiplano kadar yetişmektedir (Fuentes et al., 
2009). Bu esnekliği nedeniyle kinoa yüksek enlemler için alternatif 
bitki olabileceği belirtilmiştir (Pulvento et al., 2010). Diğer yandan 
ekolojik olarak sürdürülebilir sistemlerden birisi ve çevre dostu bir 
uygulama olan organik tarımda (Gül ve ark., 2018; Kara ve Gül; 2019; 
Bayraktar, 2017) kinoa;  bu alternatif olabilecek bir bitkidir. 
 
3.2. Kinoa’nın (Chenopodium quinoa Willd.) Tarihçesi 
 
Arkeolojik çalışmalar İspanyolların ilk defa Amerika’yı istila 
ettiklerinde kinoa binlerce yıldır insan gıdası olarak tüketilmekte 
olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bitkinin milattan önce 3000-5000 
yılları arasında kültüre alınmaya başlandığı öne sürülmüştür. İnkalar 
kinoayı ana tahıl olarak adlandırmışlar ve güneş tanrısının bir hediyesi 
olarak görmüşlerdir. Bugün kinoa Andean bölgesi dışında 50 ülkede 
yetiştirilmektedir. Andean kinoa İnca’lardan önce kültüre alınmıştır 
(Jacobsen, 2003). Göç ve ticaret yoluyla Andean bölgesine yayılmıştır. 
İnca öncesi topluluklar sulama, intensiv tarım, rotasyon, teraslama ve 
toprak koruma yoluyla dağlarda tarımsal verimi artırmışlardır. Bu 
faaliyetler genellikle Titicaca gölü çevresinde gerçekleşmiştir. İnca’lar 
Cuzco da krallıklarının kurduğu zaman kinoanın tarımsal önemi ve 
besin değerini fark ettiler, ona anne tahıl ismini verdiler ve dini 
törenlerde tanıttılar. Kinoa Marches savaşı sırasında İnca ordusunda 
konsatra gıda olarak kullanıldı. Inca krallığı döneminde kinoa sistemik 
olarak Şiliden Colombiya’ya yayıldı. Kinoa tohumlarının boyutu, 
tohum renginin siyahtan sarı pembe ve beyaza çeşitliliği, Andean 
çiftçilerinin yetiştiricilikteki başarısını göstermektedir.  
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3.3. Kinoa’nın Kültüre alınması 
 
Kinoa Andean bölgesinde erken kültüre alınan bitkiler arasındadır. 
Arkeolojik kayıtlara göre kinoa’nın kültüre alınması milattan önce 5000 
yıllarında Peru’nun dağlık alanlarından Ayacucho ve güney 
Amerikanın birkaç farklı bölgesinde başlamıştır (Lumbreras et al., 
2008). Chenopodium sp.’nin milattan önce 3000 yılına ait tohum 
kalıntıları Şili’nin Chinchorro kompleksinde bulunmuştur. Kinoa’nın 
yetiştiriciliği hakkındaki çalışmalar Peru ve Bolivya’da Titicaca gölü 
havzasında yoğun olarak yapılmıştır.  Bölgede milattan önce 1800 ila 
milattan sonra 500 yılları arasındaki tarımın önemli bir parçası olduğu 
bulunmuştur (Bruno and Whitehead, 2003). Arkeolojik kanıtlara göre 
Kinoa’nın ıslahı binlerce yıl önce tohum ve bitkilerin seçilmesiyle 
başlamıştır. Doğal ve insan seleksiyonu sonucunda ortaya çıkan farklı 
kinoa fenotip ve genotipleri dünya çapındaki seleksiyon yoluyla elde 
edilen diğer tek yıllık ve çok yıllık bitki türlerine benzer şekilde Andean 
bölgesinin farklı yerlerine adaptasyon sağladı (Duvick, 1996). Yalnızca 
uzun yıllar boyunca doğal ve insan eliyle yapılan seleksiyon 
iyileştirilen bitkilerin tohumlarının uygun olduğu kanıtlanmıştır. 
Kinopodların yabani ve kültüre alınmış varyeteleri arasındaki en büyük 
farklılık tohumların morfolojisidir. Tohum kabuğu kalınlığı, tohum 
boyutu ve desenleridir. Kültüre alınmış olan kinoalarda ince tohum 
kabuğu ve dormansinin azalması insan seleksiyon baskısına karşı 
bitkinin adaptasyon tepkisidir (Murray, 2005). İnsan 
manipilasyonundan etkilenen diğer karakteristik özellik tohum 
rengidir. Çeşitler arasında siyah tohumlu olanlar azalma eğilimindedir 
(Tapia, 1979). 
 
3.4. Botanik ve Taksonomik olarak Sınıflandırılması 
 
Kinoa karakteristik olarak tahıllardan oldukça farklı olduğu için yaygın 
olarak yalancı tahıl olarak bilinir. İlk olarak dikotiledon yapıdadır ve 
Poaceae (grasses) familyasındaki bitkileri monokotiledondur. Dahası 
kinoa ve amaranth gibi türler tipik tahıllarda olduğu gibi glüten içermez. 
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Önemli derecede tür içi çeşitlilik ve esnekliğe sahiptirler. Ekstrem iklim 
yetiştirme koşullarında fizyolojik etkinliği nedeniyle yetişebilmektedir. 
C3 bitkisi olarak sınıflandırılmaktadır. Andean kinoa 0,5-2 metre 
arasında boylanabilmekte, tohum çapı 2 mm civarındadır. Kökleri 
dallanmakta ve kumlu kurak topraklarda 180 cm derinliğe kadar 
inebilmektedir.  Farklı genotiplerde köklerinde dallanma olan, olmayan 
ve ara formları mevcuttur. Bitki dolu, don ve kuraklık gibi abiotik stres 
faktörlerine karşı etkili mekanizmalara sahiptir. Agronomik koşullar ve 
çeşitle bağlantılı olarak birçok fenotipik farklılıklar rapor edilmiştir. 
Bazı bitkilerde yapraklar polimorfik yapıda ve farklı formlarda, 
renklerde (yeşil, kırmızı, pembe) olabilmektedir (Mujica et al., 2001a). 
Genç yaprakların üst yüzeyleri Ca-oxalate tabakasıyla kaplıdır. Çiçek 
tomurcukları merkez eksen, ikincil eksen ve üçüncül eksenleri ile tipik 
çiçek seklindedir. Gevşek ve sıkı formda olabilmektedir. Çiçekler eksik 
çiçek, kendine tozlanan ve allogamous olabilmektedir. Hermaphrodite 
ve dişi çiçekler mevcuttur (Bhargava et al., 2006). Allogami çeşitler 
arasında farklılık göstermekte ve %0-80 arasındadır.  Çiçeklenme 12-
15 gün civarında devam etmesine rağmen çiçekler 5-7 saat boyunca 
açık kalır. Maksimum çiçek açma saat 10 ile 14 saatleri arasındadır. 
Tohumlara hasat zamanı ortalama %15 nem içeriğine sahiptir 
(Gallardo; 1997). 
 
3.5. Kinoa’da Ekotipik Sınıflandırma 
 
Kültüre alınmış kinopods lar sıkı çiçek salkımı, tohum dökme 
mekanizması, meyvelerin üniform şekilde olgunlaşması ve çimlenme 
dormansisinin azalması olmak üzere birkaç özelliğe göre 
sınıflandırılırlar (Bruno and Whitehead, 2003). Kinoalar meyvenin 
morfolojik karakteri, yeniden üreme organları ve bitki boyu, yaşam 
döngüsü, verim potansiyeli, strese dayanıklılık veya patojen ve 
hastalıklara dayanıklılık bakımından sınıflandırılmaktadırlar. Buna ek 
olarak tohum büyüklüğü, rengi, protein ve yağ içeriği ile saponin içeriği 
de dikkate alınır. Mevcut bilgiler dâhilinde kinoa 5 ekotipe 
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ayrılmaktadır. (Tapia et al., 1980). Bu ekotiplerin adapte olduğu rakım, 
kuraklık ve tuzluluğa tölerans, fotoperiyot istekleri farklıdır. 
 
Bu popülasyonlar kültüre alınma süresince çevresel etkilerden göz 
önüne alınarak seleksiyona tabi tutulmuş olması muhtemeldir. 
 
3.5.1. Vadi tip 
 
Bu ekotip vadilerde 2000-3800 m rakımlarda yetişmektedir. Genellikle 
2-3 m boylanmaktadır. Dallanmakta ve yaşam döngüsü 210 günden 
fazla sürmektedir. Düşük saponin içeriğine sahiptir ve bazıları 
küflenmeye dayanıklı veya toleranslıdır (Peronospora variabilis). 
 
3.5.2. Altiplano tip 
 
Titicaca gölü civarı orjinlidir. 3800-4000 m rakımlarda yetişmektedir. 
Kuraklık, don ve doluya karşı dayanıklıdır. Bitki 1-1,8 m 
boylanabilmekte 120-210 gün civarında yaşam döngüsüne sahiptir. 
Genellikle dallanmaz ve tohumları saponince zengindir. Küfe karşı 
reaksiyonu farklılık gösterir töleranslı, dayanıklı ve yüksek derecede 
hassas olabilmektedir. 
 
3.5.3. Tuza dayanıklı tip 
 
Bolivyanın güneyinde tuzlu düzlüklerde 4000 m civarında rakımlı 
bölgelerde 300 mm yağış alan 8 pH’nın üzerindeki yerlerde 
yetişmektedir. Bitki karakteristiği Altiplano ekotipine benzerdir. 
Genellikle tohumları siyah keskin kenarlı ve saponin içeriği zengindir. 
Ekotipler arasında saponinsiz genotipler mevcuttur. Bunlar çoğunlukla 
beyaz tohumlulardır. 
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3.5.4. Sahil tip 
 
Güney Şili 40 enlem civarı orjinlidir. Çoğunlukla dallanmaz, uzun 
günlerde çiçeklenir. Küçük sarı şeffaf ve yüksek saponin içeren 
tohumları vardır. Mantari hastalıklara dayanıklı olduğu bildirilmiştir 
(Fuentes et al., 2009). 
 
3.5.5. Suptropikal tip 
 
Bu ekotipler Bolivyanın subtropikal Yungas bölgesi orjinlidir. Bitkiler 
koyu yeşil renkte olgunlukta turuncu renge dönerler, çok küçük sarı 
turuncu tohumları üretirler (Tapia, 1982). 
 
Andean bölgesinde beş gruptan sınıflandırılan kinoa farklı ülkelere 
yayılmıştır. Bolivyadan İnter-Andean vadisine, dağlık alanlara, kumlu 
düzlüklere ve Yungas’a, Colombiya ve Ekvatordan İnter-Andean 
vadisine, Perudan ise Andean vadisi ve dağlık alanlara dağılmıştır. Şili 
kionaları ise salt flatlands ekotipleridir. Rojas (2003) Bolivya’dan tespit 
ettikleri genetik yapıları 7 alt grupta toplamıştır. İlk alt grup salt 
flatlands ekotipinde Potosi ve Oruro, ikince alt grup Northern 
Altiplano, Central Altiplano Oruro, bir alt grup ise salt Flatlands ve 
Altiplano arasında ve iki ekotip ise Andean vadisi Cochabamba, 
Chuquisaca, ve Potosidir. Bu alt ekotipler bitkilerde çiçeklenme ve 
tohum rengi çeşitliliği, çiçek tipi, yetiştirme süresi, protein ve agro 
endüstriyel değeri, saponin miktarı, yapraklardaki betacyanin miktarı 
bakımından geniş bir genetik çeşitlilik barındırır. Bu çeşitlilikten dolayı 
bitkiler tuzluluk, yağış miktarı, asitlilik, sıcaklık, rakım, don ve kuraklık 
gibi farklı toprak ve ekolojik şartlara adapte olabilirler. 
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Şekil 1.1. Kinoada Ekotipler ve yetiştirildiği rakım aralıkları (Rojas and 
Pinto, 2015) 
 

 
Şekil 1.2. Kinoa’nın Andean bölgesinde coğrafik dağılımı (Rojas and 
Pinto, 2015) 
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3.6. Kinoanın Ekolojik Adaptasyonu 
 
Kinoanın yüksek ve zengin besin içeriğine ek olarak olumsuz yetiştirme 
koşullarına töleransı bitkinin dünyanın diğer bölgelerinde ilginin 
artmasına yol açtı (Jacobsen et al. 2007). Jacobsen ve ark. (2003b)’ye 
göre Andean bölgesi ile benzer çevresel özelliklere sahip bölgeler 
Avrupanın güneyi, ABD, Africa ve Asya’da kinoa yetiştiriciliği için iyi 
bir potansiyel mevcuttur. Kinoanın Avrupa’ya adaptasyonu üzerine 
yapılan çalışmalardan umut verici sonuçlar elde edilmiştir (Geerts et al., 
2008) Danimarka ve Avrupanın bellli yerlerinde kinoa geleceğin besin 
maddesi ve yem bitkisi olarak düşünülebilir (Sigsgaard et al., 2008). 
Kinoa, Kanada’da artan bir popülerliğe sahiptir (AAFRD, 2005). 
Afrika kendi beslenme güvenliğinin yanında dünyada artan talebi kinoa 
üretimi ile avantaja çevirebilir. Andean bölgesi orjinli kinoalar Afrika 
tarım sistemine adaptasyon bakımından uygundur. Kinoa elverişsiz 
iklim ve toprak koşullarında ürün verebilmektedir (Garcia et al., 2003). 
Kinoanın kurak koşullara toleransı, bu alanlardaki çiftçiler tarafından 
cezbedici olmasına yol açmıştır. Bu yüzden Kenya, Hindistan, Kuzey 
Amerika ve Avrupa’da geniş çapta yetiştiriciliği yapılır. Birçok kinoa 
yetiştiricisi küçük çaplı çiftçilerdir ve bitki onlara gelirlerini iyileştirme 
vadeder. Andean bölgesinin fakir yerlileri fiyatların ve talep 
artmasından büyük fayda sağlamaktadırlar. 
 

 
Şekil 1.3. Farklı renk ve formlarda kinoa bitkilerinden görünüm (Rojas 
and Pinto, 2015) 
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3.7. Kinoa’nın Coğrafik Dağılımı 
 
Kinoa’nın orijin merkezinin dağılımındaki genişlik nedeniyle bitki çok 
merkezli orijine sahip bir tür olarak kabul edilebilir. Andean bölgesi 
bitkinin gen merkezi olarak kabul edilmekle birlikte çeşitlilik rotaları 
mevcuttur (Mujica, 1992). İnka yönetimi döneminde kinoa Andean 
bölgesinin batısı boyunca yetiştirilmiştir (Lescano, 1994). 
Kolombiya’dan (Pasto) Kuzey Arjantin’e (Jujuy and Salta) ve Şili’ye 
(Antofagasta ve Concepción) kadar uzamaktadır. Güney 
Kolombiya’nın 5 kuzey enleminden Şili’nin 43 güney enlemi Tenth 
bölgesini kadar yayılmıştır. 
 
Şilinin deniz seviyesi bölgesinden Peru ve Bolovyanın 4000 rakımlı 
Altiplano bölgesine kadar uzanır. Bu yünden coast, valleys, İnter-
Andean valleys, salt flatlands, ve Altiplan kinoalar mevcuttur. Bitkinin 
genetik çeşitliliği coğrafik dağılım ile bağlantılı olduğu düşünülebilir 
(Rojas, 2003). Özellikle Kolombiyada kinoalar Nariño bölgesinde 
Ipiales Puesrés, Contadero, Cordova, San Juan, Mocondino ve Pasto 
kasabalarında, Ekvator’da kinoalar Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Latacunga, Ambato ve Cuenca 
alanlarında yetişmektedir. Peru da Kinoalar Cajamarca, Callejon de 
Huayllas, Mantaro Valley, Andahuayllas, Cusco ve Puno (Altiplano) 
bölgelerinde yetişmektedir. Bu alanlar yetiştiricilik yapılan alanların 
%75’ini içermektedir. Bolivya da kinoa Altiplano La Paz, Oruro, ve 
Potosi de, inter-Andean valleys Cochabamba, Chuquisaca, Potosi, ve 
Tarija da yetişmektedir (Rojas et al., 2010b). Ayrıca kinoanın Ninth ve 
Tenth bölgelerinde yetiştiği rapor edilmiştir (Barriga et al., 1994). 
Kinoa Arjantin’de Jujuy ve Salta’da yüksek dağlık alanda izole şekilde 
üretilir. Yetiştiricilik Tucuman’ın Calchaquíes vadilerine genişlemiştir 
(Gallardo and Gonzalez, 1992). 
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3.8. Sonuçlar 
 
Dünyadaki iklim değişiklikleri yüzyıllar boyu devam eden bir süreçtir. 
Fakat bu sürecin hızı canlıların özellikle bitkilerin adaptasyon 
sağlamasına olanak verecek düzeydeydi. Sanayi devrimi ve 
sonrasındaki dönemde atmosfere salınan sera gazı miktarındaki artış 
beraberinde küresel ısınma kavramını ortaya çıkarmıştır. Isınan hava 
bünyesinde daha fazla nem tutmaktadır. Bununla yağışlarda 
düzensizlik, uzun süreli kuraklık, dolu ve don gibi iklim faktörleri 
bitkileri olumsuz yönde etkilemektedir. Gelecek iklim ön görülerine 
göre dünyada kuraklığın artacağı ön görülmektedir. Bunun yanında 
yanlış arazi kullanımı sonucunda tarım arazilerinde ortaya çıkan 
tuzluluk sorunu mevcuttur. Bu gibi etkenler tarımsal verim ve kaliteyi 
düşürmektedir. Ortaya çıkan bu olumsuz iklim ve çevre faktörlerine 
karşı kuraklık, tuzluluk gibi etkenlere dayanıklılığı bilinen, besin içeriği 
zengin olması gibi özellikleriyle Kinoa bitkisi önemli bir alternatif bitki 
olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca kinoa da görünen biyoçeşitlilikte 
göz önüne alındığında olumsuz şartlara dayanıklı çeşitlerin 
geliştirilmesi olanakları mevcuttur. 
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4. ÜZÜMSÜ MEYVELER 
 

Dr. Erol AYDIN1* 

 
1Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun-Ordu Karayolu 
17. km Gelemen, Tekkeköy / Samsun 

*e-mail: aydin.erol@tarimorman.gov.tr 
 
4.1. Giriş 
 
Üzümsü meyveler, genel anlamda, üzüme benzeyen meyve türleri için 
kullanılmaktadır. Bu meyvelerin etli, sulu, yumuşak ve hoş kokulu 
olmaları en önemli özellikleridir. Botanik anlamda üzümsü meyveler 
“yarı çalımsı veya çalımsı bitkilere sahip, yumuşak etli, sulu, çoğu kez 
küçük, yenebilen meyveleri olan bitkiler” olarak tarif edilmektedir 
(Anonim 2006). 
 
“Üzümsü Meyveler” daha çok üzüm (Vitis vinifera), çilek (Fragaria x 
ananassa), ahududu (Rubus idaeus) ve böğürtlen (Rubus spp.), frenk 
üzümü (Ribes rubrum, Ribes nigrum) ve bektaşi üzümü (Ribes uva-
crispa), maviyemiş (Vaccinium corymbosum), turnayemişi (Vaccinium 
macrocarpon), kuşburnu (Rosa canina) gibi temel türlerle birlikte çok 
sayıda doğada bulunan ve yeni yeni kültüre alınan yeni cins ve bunlara 
bağlı türler akla gelmektedir. Yukarıda sayılan cins ve türlere ilaveten 
son yıllarda ülkemizde geniş yetiştirme alanları bulan kivi ve 
Anadolu'nun hemen her yöresinde yetişmekte olan dut da bir üzümsü 
meyve olarak kabul edilmektedir (Ağaoğlu, 2009). 
 
Üzümsü meyveler dünyada çok sevilerek, tüketilen ve çeşitli şekillerde 
değerlendirilen meyve türleridir. Üzümsü meyveler kuzey yarım kürede 
çok geniş bir alana yayılmışlardır. Türkiye bu türlerin doğal yayılma 
alanı içinde bulunmakla birlikte, hemen hemen bütün bölgelerde bir 
veya birkaç türün farklı formlarına, genotiplerine rastlanmaktadır. 

mailto:aydin.erol@tarimorman.gov.tr
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Üzümsü meyveler başlangıçta daha çok ev bahçelerinin bitkileri olarak 
tanınırken, son yarım asırdan beri dünya üzerinde endüstriyel kullanıma 
dönük geniş alanlarda üretimleri yapılmaktadır. Ayrıca, diğer meyve 
ağaçlarının alt bitkileri veya ara bitkileri olarak da yetiştirilmektedirler. 
Her yıl düzenli ürün vermeleri, kısa sürede meyveye yatmaları ve 
yetiştiriciliklerinin kolay olması nedeniyle tarım işletmelerinin değerli 
birer tamamlayıcı bitkileridirler. Aile işletmelerinin ideal ürünleri olup, 
gıda maddesi olarak değerleri gün geçtikçe artmaktadır. Meyve suyu 
yapımında, dondurma ve konserve yapımında kullanılmaları; ev ve 
küçük bahçe işletmelerinde taze olarak satış imkânlarının da bulunması, 
bunun yanında büyük işletmelerde endüstriye yönelik büyük ölçüde 
yetiştirilebilmeleri bakımından çok önemli bir bitkiler grubunu 
oluşturmaktadırlar (Ağaoğlu, 2009). 
 
Hasattan sonra depolama ve muhafaza problemleri olmakla birlikte, 
endüstride büyük alıcı kesime sahip olmaları nedeniyle 
pazarlanmalarında önemli sorunlar oluşmamaktadır. Ülkemizde ise 
yetiştirilen üzümsü meyvelerden çilek dışındakilerin pazarlanmasında 
zaman zaman problemler yaşanmaktadır. Bu problemlerin nedeni, 
halen üretim alanlarının çok küçük parseller halinde yapılması, 
sanayicinin istediği miktarlarda üretime geçilememesidir. Özellikle 
meyve suyu sanayisinin 1990'lı yıllardan itibaren hızla gelişmesi bu 
ürünlere olan talebi de teşvik etmiştir. Günümüzde meyve suyu 
sanayisinin yanında; alkollü içkiler, konserve fabrikaları, reçel, 
marmelat, jöle, şekerleme, pasta, dondurma, mısır gevrekleri ve 
kurutma endüstrisi alanlarında üzümsü meyveler kullanılmaktadır.  
 
Üzümsü meyveler canlı renkleri ile içerdikleri tat, koku ve aroma 
bakımından çekiciliği fazla olan meyveler olup, her yaş grubu insanları 
tarafından sevilerek tüketilmektedir. Bu özellikler yanında, insan 
sağlığı bakımından son derece önemli olan antosiyanin, fenolik 
bileşikler ve antioksidantlar gibi birçok fitokimyasallar bakımından da 
zengindirler. Yapılan bilimsel çalışmalar özellikle, bu gruptaki 
meyvelerin içerdiği spesifik fitokimyasal ve bunların antioksidant 
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etkilerinin insan sağlığı, özellikle yaşlanmayı geciktirme ve kanseri 
önleme üzerine olumlu etkisini ortaya çıkarmıştır. Diğer birçok 
meyveyle karşılaştırıldığında, üzümsü meyveler antosiyanince oldukça 
zengindirler. Organik tarım, sağlık ve çevre  önemli sağlıklı ürün 
üretiminde (Bayraktar, 2017) biki ve çevreye zarar vermeyen tamamen 
doğal girdiler kullanılarak belirli kurallar çevresinde ekolojik olarak 
sürdürülebilir sistemlerdir (Gül ve ark.,  2018; Kara ve Gül, 2019). 
 
 
Yapılan ekonomik analizler birim alandan en yüksek getiriyi üzümsü 
meyvelerin sağladığı göstermiştir. Son yıllarda gündemde olan organik 
tarıma üzümsü meyveler son derece uygundur.  
 
Çilek, ahududu, böğürtlen, maviyemiş, siyah ve kırmızı frenk üzümü 
en çok tüketilen üzümsü meyvelerdir. Ahududu ve böğürtlenler 
arasında Rubus loganobaccuus gibi birçok melezler de bulunmaktadır. 
Modern kültür çilekleri, 1750'lerde Romalılar tarafından bölgesel bir 
çeşidin Amerikan ve Şili çeşitleri ile peş peşe melezlenmesiyle elde 
edilmiştir. Ahududu Avrupa'da Orta çağlarda kültüre alınmış ve 
böğürtlenler Neolitik zamanlardan beri tüketilmektedir. Çoğu üzümsü 
meyvelerin bu tarihsel uzun yaşamına rağmen, hasat sonrası 
bozulmalara olan hassasiyetleri nedeniyle üretim alanlarında hızlı bir 
artış meydana gelmemiştir (Ağaoğlu, 2009).  
 
4.2. Üzümsü Meyveler Üretiminin Dünyadaki Durumu 
 
Dünyadaki meyve üretimi 865.590.060 ton civarındadır. Çizelge 4.1’de 
görüleceği üzere Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
verilerine göre 2017 yılında dünya elma üretimi (83.139.326, armut 
24.168.309 ve şeftali ve nektarin üretimi ise 24.665.205 ton’dur. Dünya 
üzümsü meyve üretimi 16.419.866 tondur. Üzümsü meyvelerin dünya 
üretimleri ülkelere göre değişmekle birlikte çilek, kivi, ahududu, 
maviyemiş, bektaşi üzümü ve turnayemişi üretimi daha yaygındır. 
Çizelge 4.2’de görüldüğü gibi 2017 yılı verilerine göre üzümsü 
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meyveler içerisinde üretim bakımından çilek 9.223.815 ton ile ilk sırada 
yer alırken, kivi 4.038.872 ton ve ahududu ise 812.735 ton ile ikinci ve 
üçüncü sırada yer almaktadır. Üzümsü meyvelerin dünyadaki üretim 
miktarı son yıllarda artış göstermektedir (Anonim 2017).  
 
Çizelge 4.1. Yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan meyvelerin dünya 
üretimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ürünün 
Adı Yıl Üretim Alanı 

(Ha) 
Üretim 
(Ton) 

Ort.Verim 
(Hg/Ha) 

 
Elma 

2010 4886697 71193749 145688 
2014 5140317 85477191 166287 
2017 4933841 83139326 168508 

 
Armut 

2010 1545092 22557785 145996 
2014 1572360 26016189 165459 
2017 1385629 24168309 174421 

 
Şeftali ve 
Nektarin 

2010 1536590 20540621 133676 
2014 1525083 22510967 147604 
2017 1528026 24665205 161418 

 
Kiraz ve 
Vişne 

2010 396595 1998316 503868 
2014 406550 2154802 530021 
2017 416445 2443407 586729 

 
Fındık 

2010 607428 854742 14071 
2014 633215 708500 11188 
2017 672221 1006178 14967 
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Çizelge 4.2. Üzümsü meyvelerin dünya üretim miktarları  
 

Ürünün 
Adı Yıl Üretim 

Alanı(Ha) 
Üretim 
(Ton) 

Ort. Verim 
(Hg/Ha) 

Çilek 
2010 317582 6566541 206766 
2014 373889 8154169 218090 
2017 395844 9223815 233016 

Kivi 
2010 172359 2837310 164616 
2014 224113 3652526 162977 
2017 247793 4038872 162993 

Ahududu 
2010 106362 522062 490835 
2014 93087 628163 674812 
2017 118219 812735 687482 

Maviyemiş 
2010 76455 327866 42884 
2014 92936 525648 56560 
2017 109541 596813 54483 

Frenk 
Üzümü 

2010 123579 637225 51564 
2014 116729 633652 54284 
2017 115548 578349 50052 

Bektaşi 
Üzümü 

2010 30676 159958 52144 
2014 30272 175124 57850 
2017 29436 169369 57538 

Turna 
yemişi 

2010 30784 466006 151379 
2014 38406 638833 166338 
2017 41085 625181 152169 

 
Çilek üzümsü meyveler grubunda üretimi en çok olan türdür. Dünya 
üzerinde çok geniş bir yayılış alanı gösteren çilek hem sanayi hem de 
sofralık tüketim için kullanılır. Birçok meyve türüne göre daha kısa 
zamanda meyveye yatması, ara ziraatı bitkisi olarak değerlendirilmesi 
ve birim alandan fazla miktarda ürün alınması çileği karlı bir meyve 
yapmıştır. Çilek (Fragaria x ananassa Duch.) adaptasyon kabiliyetinin 
yüksekliği sayesinde dünyada en geniş yayılma alanına sahip olan 
meyve türlerinden birisidir. F. ananassa’nın kültürü ve ticari olarak 
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yetiştiriciliği 250-260 yıl öncesine dayanmaktadır (Galletta and 
Bringhurst, 1990). 
 
Çizelge 4.2’de görüleceği üzere dünya'da çilek üretimi 80 ülke 
tarafından yapılmaktadır. 2017 yılında dünyada 395.844 hektar alanda 
9.223.815 ton çilek üretilmiştir. Çin 3.717.283, ton üretimle çilek 
üretiminde lider durumdadır. Çin’i sırasıyla; ABD (1.449.280 ton), 
Meksika (6.584.369 ton), Mısır (407.240 ton) ve Türkiye (400.167 ton) 
ile izlemektedir. Dünya çilek üretiminde beşinci sırada yer alan 
Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise ilk sıradadır. Ülkemiz 
dünya çilek üretiminin % 4'ünü gerçekleştirmektedir. 
 
Diğer birçok meyve türünün henüz pazara inmediği baharın ilk 
aylarında pazarda bulunabilmesi, albenisi ve C vitamini içeriğinin 
oldukça yüksek olması, bu meyvenin bazı ülke pazarlarında çok 
tutulmasına ve yüksek fiyatlarla satılmasını sağlamaktadır.  
 
Çizelge 4.2 incelendiğinde dünya ahududu üretiminin yaklaşık % 50-
55 eski doğu bloğu ülkeleri diye tanımladığımız ülkelerden elde 
edilirken, % 14-16’sı Kuzey Amerikan ülkelerinden karşılanmaktadır. 
Ahududu üretimi, 1990’lı yıllarda balkanlarda yaşanan politik durum 
ve Yugoslavya içi savaşı nedeniyle büyük oranda etkilemiştir. 2017 yılı 
verilerine göre dünya ahududu üretimi 812.735 ton olup, Rusya 
146.377 ton üretim ile ahududu üretiminde ilk sırada yer alırken, 
Sırbistan (109.742 ton), A.B:D (106.100 ton) ve Polonya (104.482 ton), 
üretim ile Rusya’yı takip etmektedir. 
  
Dünya ahududu tüketimi, üretime paralel olarak gün geçtikçe 
artmaktadır. Ahududunu en çok tüketen ülke A.B.D olup bu ülkeyi 
Almanya, İngiltere ve Fransa takip etmektedir. Tüketimdeki artış taze 
ürüne olan artışın yanında sanayi kuruluşları sayılarının artmasıyla 
ilgilidir. 
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Maviyemiş (Vaccinium spp.) ılıman iklim kuşağına uyum gösteren bir 
tür olmak ile birlikte botanik sınıflandırmada üzümsü meyveler 
gurubunda yer almaktadır. Dünyada çok geniş yayılma alanına sahip 
olmak ile birlikte, kültürü yapılmakta olan yüksek boylu (Vaccinium 
corymbosum), alçak boylu (Vaccinium angustifolium) ve tavşan gözü 
(Vaccinium ashei) olmak üzere üç farklı türü vardır. Mekanizasyon 
uygulamalarında ki sorunlardan dolayı alçak boylu çalı formunda ki 
maviyemiş yetiştiriciliği daha zordur. 1906 yılında Amerika’da 
başlayan maviyemiş yetiştiriciliği günümüzde birçok çeşitle 
sürdürülmektedir (Gümüş ve ark., 2009). Kuzey Amerika başta olmak 
üzere Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde yüksek çalı formundaki 
maviyemiş kültürü ile tavşan gözü maviyemiş yetiştiriciliği yapılırken, 
alçak boylu çalı formundaki maviyemişler çoğunlukla Kanada'da 
yetiştirilmektedir. Dünya maviyemiş üretim alanlarının yaklaşık %10’u 
Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Dünyadaki maviyemiş üretimi 
596.813 ton olup, A.B.D 236.621 ve Kanada 160.246 ton ile maviyemiş 
üretiminde ilk iki sırada yer almaktadır. 
  
Maviyemiş taze olarak tüketilebildiği gibi tek başına veya diğer meyve 
suları ile karıştırılarak meyve suyuna da işlenmektedir. Meyveleri 
kurutulduktan sonra puding, kek, ekmek ve çöreklerde 
kullanılmaktadır. Kuru meyveler toz haline getirildikten sonra şeker 
hastaları için tatlandırıcı veya baharat olarak kullanılabilmektedir. 
Reçel, marmelat ve konserveye işlenebilen maviyemiş şaraba da 
işlenebilmektedir. Yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal 
giderici ve kadınlara özel günlerin etkisini azaltıcı etkiye sahiptir. 
Antioksidan ve anti-aging özelliği olan maviyemişler kansere karşı 
koruma sağlayan enzimleri harekete geçirirken hızlı tümör gelişimlerini 
de azaltmaktadır. Antioksidant içeriği en yüksek olan meyve türüdür.  
 
Kivi 1900 yılında ilk defa Çin’in Yangtze vadisinde yaşayan yabancılar 
tarafından keşfedilmiş olup, 1910 yılında Yeni Zelanda’nın kuzey 
adaları ve California’da yetiştiriciliğine başlanmıştır. Çin’ den 1900’lü 
yılların başında bir miktar tohum Yeni Zelanda’ya götürülmüştür. Bu 
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tohumlardan elde edilen bitkiler arasından yetiştirilen çeşitler elde 
edilmiştir. Hayward çeşidi ülkelere göre % 70-98 oranında üretimde yer 
almaktadır. Hayward ve diğer tüm çeşitler Actinidia deliciosa türüne 
dâhildir. 
 
Dünyada yetiştiriciliği yapılan çeşitlerin orijini Yeni Zelanda’dır. 
1930’larda Yeni Zelandalılar kivinin kültürünü geliştirmişlerdir. 
Kivinin ekonomik kültüre alınması 60 yıl gibi çok kısa bir süreyi 
kapsamaktadır. Dünyadaki kivi üretiminde Çin 2.024.603 ton ile ilk 
sırada yer alırken, Çini sırasıyla İtalya (541.150 ton) ve Yeni Zelanda 
(411.783 ton) izlemektedir.  
 
Frenk üzümü üzümsü meyveler içerisinde meyve suyu üretiminde 
yaygın olarak kullanılır. 2017 yılı verilerine göre Rusya (351.304 ton) 
ve Polonya (128.808 ton) dünyanın en büyük frenk üzümü üreticisi iki 
ülkesidir. Almanya’da frenk üzümü üretimi 90’lı yılların ortasından 
itibaren bu ürüne olan ilginin artmasına paralel olarak artmış ve üretim 
bakımından Polonya’dan sonra Avrupa’daki ikinci ülkedir. Siyah frenk 
üzümünün çoğu gıda sanayinde kullanılmaktadır. Kırmızı frenk 
üzümünde ise durum tam tersidir.  
 
Meyve suyu sanayiinde, reçel ve marmelat yapımında kullanılan 
bektaşi üzümünde ise 2017 yılı verilerine göre dünyadaki üretimi 
169.369 ton’dur. Almanya 86.480 ton üretim ile bektaşi üzümü 
üretiminin yaklaşık % 50’sını karşılamaktadır. Almanya’yı Rusya 
(58.551 ton), Polonya (9.457 ton) ve Ukrayna (7.820 ton) izlemektedir. 
 
Turnayemişi, yüzey örtücü özellik gösteren, yayılıcı kollar (omcalar) 
oluşturan ve bu kollar üzerinde meyveli kısa dikey sürgünler veren 
herdem yeşil bir bitkidir. Su içinde büyüyebilir ancak havasız suyu 
sevmez. Sulak ve bataklık alanlar turnayemişi için uygun alanları 
oluşturmaktadır.. Alman ve Hollandalı göçmenler Amerika Kıtasına 
yerleştikten sonra bu meyvenin çiçeklerini turna kuşunun boyun, baş ve 
gagasına benzeterek craneberry (crane=turna) adını vermişlerdir. 
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Zamanla Cranberry olarak kısaltılmıştır (Anonim., 1997; Roper and 
Vorsa, 1997; Prouse and Anderson, 1999; Anonim, 2000; 
DeMoranville, 2000; DeMoranville et al., 2001; Trehane, 2004; 
Anonim, 2007). Asitli ve kırmızı renkli meyveleri ile 40°-50° Kuzey 
enlem dereceleri arasındaki asitli ve sulak alanlarda yayılım gösteren 
turnayemişi Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak 
yetiştirilmektedir.  
Çizelge 4.2’de görüleceği üzere 2017 yılı verilerine göre dünya 
turnayemişi üretimi 625.181 ton olup, bunun % 60'ı Amerika'da, % 
20'si Kanada'da, %17 Şili üretilmektedir. Daha çok meyve suyu 
sanayisinde kullanılan turnayemişi günümüzde elma ve portakal gibi 
meyve suyu olarak tüketilen temel meyveler kategorisinde ele 
alınmaktadır (Patent and Booth, 2000). Son yıllarda Polonya, 
Avusturya, Almanya, Rusya ve Türkiye'de deneme amaçlı olarak 
yetiştirilmeye başlanmıştır (Anonim 2017).  
 
Turnayemişi Amerika'da yıllardır taze, dondurulmuş, sos veya meyve 
suyu olarak kullanılmaktadır. C vitamini içeriği yüksek olduğundan, 
kan şekerini düşürmekte, idrar sistemi enfeksiyonlarında anti bakteriyel 
etki göstermekte ve ağız-diş sağlığı için kullanılmaktadır (Elaine, 2003; 
Dawning, 2004). Antioksidan olarak bilinen fenolik maddelerce zengin 
olan turnayemişi bakterilere karşı vücudu korumakta hatta sindirim 
sistemi ülserine karşı yararlıdır. Ayrıca kalp dostu olarak bilinen 
turnayemişi yaşlanmayı da geciktirici rol oynamaktadır (Çelik ve Ateş, 
2009). Turnayemişinin Stapyhlococcus, Salmonella ve E. coli 
bakterilerinin insan vücudunda gelişmesine engel olduğu da 
saptanmıştır. Çekirdeklerinden elde edilen yağda bol miktarda omega-
3 bulunduğundan, beyin hücrelerindeki zararı önleyen turnayemişi 
beyini sinirsel hasarlara karşı korumakta ve felç riskini azaltmaktadır 
(Anonim., 2002; Anonim., 2003; Anonim., 2004; Anonim., 2005; 
Anonim., 2006a; Anonim., 2006b; Anonim., 2007a; Anonim 2007b; 
Xiao and Shi, 2003). 
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4.3. Üzümsü Meyveler Üretiminin Türkiyede’ki Durumu  
 
Türkiye’de toplam tarım alanı 231.999.458 da olup bunun 154.359.791 
da kısmında tarla bitkileri, 35.127.733 da kısmı nadas alanı, 7.836.320 
da kısmında sebze yetiştiriciliği ve 33.810.840 da alanda ise bahçe 
bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde toplam meyve üretimi 
yıllara göre farklılık göstermekle birlikte 2018 yılı için 20.494.028 
tondur. Üzümsü meyvelerin meyvecilik tarım alanı içindeki payı % 1 
düzeyinde ve üretim bakımından ise meyvecilik içindeki payı % 2.5-
3’tür. Çizelge 4.3’den anlaşılacağı gibi 2018 yılı verilerine göre 
ülkemizin elma üretimi (3.625.960 ton), kiraz ve vişne üretimi (823731 
ton), fındık üretimi (515000 ton) ve şeftali ve nektarin üretimi ise 
789.457 ton’dur. 
 
Çizelge 4.3. Türkiye’de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan meyvelerin 
üretim miktarı 
 

   *Ortalama verim kg/dal olarak hesaplanmıştır 

Ürünün 
Adı Yıl Üretim 

Alanı (ha) 
Üretim 
(Ton) 

Ort.Verim 
(Kg/Ağaç) 

 
Elma 

2010 165077,50 2600000 56,60 
2015 171409,80 2569759 52,60 
2018 174640,40 3625960 58,60 

 
Armut 

2010 20252,40 380003 38 
2015 24967,30 463623 43 
2018 26389,30 519451 45 

Şeftali ve 
Nektarin 

2010 43099,00 539403 40 
2015 44503,70 642727 48 
2018 46360,90 789457 47,50 

 
Kiraz ve 
Vişne 

2010 89881,10 612894 30,50 
2015 102684,20 719100 28 
2018 105811,20 823731 31,50 

 
Fındık* 

2010 667864,90 600000 2 
2015 702627,90 646000 2 
2018 728380,80 515000 1 
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Üzümsü meyvelerin yetişmesi için optimum koşullara sahip olan 
ülkemizde çilek dışındaki üzümsü meyveler günümüzde henüz 
ekonomik düzeye erişememişlerdir. Çilek üretimi ise, 1970’li yıllardan 
başlayarak gittikçe artan ivme ile günümüzde önemli bir düzeye 
ulaşmıştır. 2018 yılı verilerine göre çilek üretim miktarı 440968 
ton’dur. Üretim miktarı bakımından 2010 yılına göre çilek üretiminde 
yaklaşık %50 oranında artış gerçekleştiği Çizelge4.4’te görülmektedir. 
Çilek ülkemizde yakın bir geçmişe kadar 3-5 yöremizde yetiştirilirken 
günümüzde 45-50 ilimizde değişik ölçeklerde de olsa ekonomik olarak 
üretilmektedir. Yetiştiriciliği kolay olan bu türün iyi bir planlama ile 
yılın 12 ayında ülkemizde yetiştirilebilmektedir. Diğer birçok tarım 
ürünlerinin aksine üzümsü meyvelerin üretiminden, hasat ve ambalaj 
işlemlerinde 10-12 yaşlarındaki çocuklardan bile yararlanılmaktadır. 
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Çizelge 4.4. Türkiye’de üzümsü meyvelerin üretim durumu  

Ürünün 
Adı Yıl 

Üretim 
Alanı 

(dekar) 

Üretim 
(Ton) 

Ortalama 
Verim (kg) 

 
Çilek 

2010 116792 299940 2568 
2015 141893 375800 2648 
2018 161021 440968 2739 

 
Kivi 

2010 17189 17189 39 
2015 24108 41640 39 
2018 29902 61920 42 

 
Ahududu 

2010 2198 1980 901 
2015 4885 4320 884 
2018 6769 5875 868 

 
Dut 

2010 18662 75096 30 
2015 20806 69334 29 
2018 22717 66647 29 

Böğürtlen 
2010 - - - 
2015 2464 2425 984 

2018 2807 2540 985 

Maviyemiş 
2010 - - - 
2015 533 180 338 
2018 990 375 399 

 
 
Çilek ara ziraatı olarak da yetiştirilebilmektedir. Yeni tesis edilen 
meyve bahçelerinde sıra aralarında çilek bahçesi kurulabilmektedir. İlk 
seneden itibaren meyve verebilmesi ve uzun vadeli yatırımlara 
gereksinim duymaması nedeniyle, yeni tesis edilen meyve bahçeleri 
verime yatıncaya kadar çiftçilere yan gelir sağlayabilmekte olup bu 
suretle bahçenin tesis masrafları azaltmış olmaktadır. 
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1990’li yıllarda adaptasyon çalışmalarına başlanan kivi Karadeniz 
bölgesi sahil kuşağından Yalova iline kadar olan alanda yetiştiriciliğine 
başlamıştır. Yörelerdeki ekolojik koşullar yetiştiricilik açısından ideal 
olması nedeniyle üretim hızlı bir artış göstermiştir. Sadece ekolojik 
koşulların ideal olması değil aynı zamanda yetiştirilen ürünün 
değerlendirilebileceği pazarların üretim alanlarına yakın olması 
üretimin artmasında önemli rol oynamıştır. 2010 yılı verilerine göre 
ülkemizdeki kivi üretimi 17189 ton ’dur. Kivide üretim miktarı 
bakımından 2010 yılından 2018 yılına kadar yaklaşık % 350 oranında 
artış olduğu Çizelge 4.4’te görülmektedir. 
  
Türkiye, ahududu üretimine oldukça geç başlamış bir ülkedir. Bunda 
üreticilerin ahududu tarımını bilmemelerinin yanı sıra ahududu işleyen 
işletmelerin sayısının çok az olmasının da payı bulunmaktadır. Son 
yıllarda üreticilerin daha karlı olabilecek yeni alanlar arayışı ve gerek 
tüketiciler tarafından gerekse meyve işleme endüstrisinin artan talebi 
ahududuya olan ilginin artmasına neden olmuştur. Bursa ili 6.611 da 
üretim alanı ve 57.480 ton üretim ile ülkemizdeki toplam ahududu 
üretiminin % 98’ini karşılamaktadır.  
 
Ülkemizde meyvesinden yararlanılan ve yaygın olarak yetiştirilen dut 
türleri Morus alba (beyaz dut), Morus nigra (siyah dut) ve Morus rubra 
(kırmızı veya mor dut)’tur. Ülkemiz dutun anavatanlarından ve doğal 
yayılış alanlarından olmasına karşın mevcut potansiyel iyi 
değerlendirilememiştir. Çizelge 4.3’de belirtildiği gibi 2018 yılı 
verilerine göre ülkemizdeki dut üretimi 66647 ton’dur. Ülkemizde dut 
ağaçları karışık bahçe ve sınır ağacı olarak bulunduğundan, kültürel 
bakım işlemleri yeterince yapılamamaktadır. Hatta meyve kalitesi 
bakımından oldukça üstün özelliklere sahip olan dut ağaçları yalnızca 
kerestesinden yararlanılmak için kesilerek yok edilmektedir (Erdoğan 
ve Pırlak., 2005). Türkiye dut üretiminde 2010-2018 yılları arasında 
yaklaşık % 10’luk bir azalma gerçekleşmiştir (Anonim 2018). 
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Çizelge 4.5. Üzümsü meyvelerin dünyadaki ve Türkiye’deki ihracat, 
ithalat geliri 
 

Ürünün 
Adı 

Yıl İhracat Geliri (1000 
$) 

İthalat Geliri (1000 $) 

Tr Dünya Tr Dünya 

 
Çilek 

2010 28101 1866157 0 1983416 
2013 24775 2330136 0 2530292 
2016 7685 2275246 17 2574677 

 
Kivi 

2010 63 1854065 2353 1803432 
2013 220 2053309 4012 2158802 
2016 203 2514458 3981 2597554 

Turna 
yemişi 

2010 0 446914 0 310043 
2013 0 626700 0 562044 
2016 3 899410 0 601213 

 
Maviyemiş 

2010 0 370846 0 557310 
2013 0 616126 0 791053 
2016 0 744865 0 1536202 

 
Çizelge 4.5’ten anlaşılacağı gibi dünyada çilek ihracatından 
2.275.246.000 dolar gelir elde edilirken, ülkemizde ise çilek 
ihracatından 7.685.000 dolar gelir elde edilmiştir. 2010-2016 yılları 
arasında dünya çilek ihracatında yaklaşık %20 oranında artış olurken, 
ülkemizde ise %26 oranında düşüş meydana gelmiştir. Kivi, 
turnayemişi ve maviyemiş ihracatından dünyada yaklaşık olarak 
4.158.000.000 dolar gelir elde edilirken, ülkemizde ise bu meyvelerden 
dikkate değer ihracat geliri elde edilememiştir. 
  
2016 yılı verilerine göre üzümsü meyvelerin dünyadaki ithalatında 
çilek 2.574.677.000 dolar ile ilk sırada yer alırken, turnayemiş’i ise 
601.213.000 dolar ile son sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise kivi’de 
3.981.000 dolar, çilek’te ise 17000 dolar’lık ithalat söz konusudur. 
Diğer üzümsü meyvelerde ithalat gerçekleşmemiştir (Anonim., 2016).  
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Türkiye geneli üzümsü meyveler ihracat kayıtlarında çilek ve kivi 
türleri dışında taze dondurulmuş ve işlenmiş ahududu, böğürtlen, frenk 
üzümü, bektaşi üzümü ve dut gibi türler bulunmaktadır. Bu türlere 
ilişkin rakamlar çoğunlukla birlikte verildiğinden her türden ne kadar 
ihraç edildiğini ayırt etmek zordur. 
 
Ülkemiz florasında yabanilerinin bol olarak bulunduğu ancak kültür 
formlarının yetiştiriciliğinin yapılmadığı maviyemiş konusunda da son 
3-4 yıl içerisinde çok büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle Doğu 
Karadeniz bölgesinde kültür çeşitleriyle farklı büyüklükte kapama 
bahçeler tesis edilmeye başlanmıştır.  
 
Meyve suyu sektörü üzümsü meyveler açısından büyük bir potansiyel 
oluşturmaktadır. Sağlıklı beslenme bilincinin yerleşmesi sonucu, daha 
kaliteli, aroma ve tat seçenekleri arttırılmış meyve suyu sektörü bu 
ürünlerimiz açısından gün geçtikçe daha büyük gelişmeler gösterecektir 
(Ağaoğlu., 2009).  
 
Ülkemizdeki meyve bahçeleri küçük ölçekli olduğundan üreticinin 
ürettiği ürün miktarı da az olmaktadır. Sanayi kuruluşları da ihtiyacı 
olduğu ürünleri tesisin bulunduğu yerlerden temin etmede sıkıntılarla 
karşılaşmaktadırlar. Üzümsü meyvelerde adi depolama ve nakliye 
koşullarında ürün kayıpları gerçekleştiği için özellikle ürün temini 
esnasında ciddi kalite kayıpları meydana gelmektedir. Ürün 
kayıplarının önüne geçebilmek için yaygın bir soğuk zincir ağına sahip 
taşımacılık yapmak gerekir. 
 
4.4. Üzümsü Meyvelerin Yarını 
 
Günümüzde gıda sanayiindeki büyük gelişmeler, üretilen her türlü 
meyve ve sebzenin değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır. Bu 
gelişmeler, üzümsü meyvelerin de yetiştiriciliğinin gelişmesinde büyük 
bir güç olmuştur. Üzümsü meyvelerin gıda sanayiinde taze veya 
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dondurularak kullanımının çeşitlenmesi ve özellikle süt ürünleri 
endüstrisi, dondurma üreticileri, şekerleme ve pasta üreticileri 
açısından öneminin artması nedeniyle; üzümsü meyveler bu sektörde 
taze, püre edilmiş, şurup veya su olarak düzenli bir şekilde 
tüketilmektedir. Gelecekte, tüketicilerin hazır gıdalara ve kolaylığa 
olan talebinin artması ile birlikte hiç kuşkusuz ki üzümsü meyveler gıda 
sanayiinde daha çok kullanılacaktır. 
 
Ülkemizde meyve suyu sanayi önemli gelişmeler kaydetmiş ve çok 
büyük bir işleme kapasitesine ulaşmıştır. Meyve suyu sanayiinde 
ülkemizde en çok işlenen meyveler vişne, şeftali, kayısı, portakal ve 
elma olup son yıllarda üzüm, ayva, çilek, erik ve armut gibi diğer 
meyvelerle çeşit zenginleştirmeye yönelik olumlu bir gelişme göze 
çarpmaktadır. Bu ürünlerden üzüm ve çilek üzümsü meyveler grubu 
içerisinde sayılan türlerdir. Bu incelememizde üzüm dikkate 
alınmamıştır. Bunun sebebi, üzümün bağcılık bilim dalı içerisinde 
ekonomik olarak çok büyük önem arz etmesi ve ülkemizde arzu edildiği 
takdirde üzüm yönünden istenildiği miktar ve kalitede ürün 
bulunmasının kolay olmasıdır. 
 
Çilek üretimi her geçen gün artmakla beraber, daha çok Akdeniz sahil 
kuşağında erkenci ve sofralık amaçlı yetiştiricilikle büyük atılım 
görülmektedir. Halbuki, ülkemiz farklı ekolojik bölgelere ve 
yüksekliklere sahip bulunduğu için çok değerli olan bu iklimsel avantajı 
kullanarak yıl içerisindeki üretim süresinin ve miktarının arttırılması 
çok kolaydır. Çileğin 1 ve 2 yaşlı dönemlerinde maksimum verime 
ulaşılması, arzu edilen miktarda ürün elde edebilmesini 
kolaylaştırmaktır. İyi bir planlama ve destek ile çilekte ham madde 
sorununu çözmek mümkündür. 
 
Diğer üzümsü meyvelerde (frenk üzümü, ahududu, böğürtlen, kuşburnu 
vd.) Ülkesel çapta üzümsü meyveler master planları hazırlanarak, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Üniversite ayaklarının sektör ile birlikte 
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yeniden ele alınarak canlandırılması, birlikte yönlendirilmesi 
gerekmektedir. 
 
Meyve suyu ve derin dondurulma için önerilecek üzümsü meyve 
çeşitlerinin yetiştiriciler tarafından tercih edilerek yetiştirilmelerini 
sağlamak amacı ile bu sanayi sektörlerinin üreticiye belli yöntemlerle 
güven vermeleri gerekli görülmektedir. 
 
Geniş çapta bahçe kurmak amacı ile başlangıçta, projede ümitvar olarak 
öngörülen çeşitlerin sertifikalı fidanlarının ithal edilmelerinin 
sağlanması ve uygun fiyatlarla çiftçilere dağıtılmasının yanında; 
biyoteknolojik yöntemlerle bu çeşitlerden kitlesel üretime geçilerek 
ihtiyacın kısa sürede temini yoluna gidilmelidir. 
 
İhtiyaç duyulan sertifikalı fidan üretiminin Tarım ve Orman Bakanlığı, 
özel sektör fidanlıkları ile gıda sanayi sektörünün tam bir işbirliği 
içerisinde bulunması; başlangıç aşamasında fidanların sübvansiyonlu 
olarak üreticilere ulaştırılması gerekli görülmektedir. 
 
Üzümsü meyve yetiştiriciliği ülkemizde bazı türler dışında yaygın 
olmadığından, Tarım ve Orman Bakanlığı modern bahçe tesislerinin 
kurulmasında çiftçiye her türlü teknik desteği sağlamalı, daha sonraki 
bakım aşamalarında da teknik desteğe devam etmelidir. 
 
Yeni tesis edilecek üzümsü meyve bahçelerinin mekanizasyona 
elverişli olarak büyük ölçekli olarak kurulması sağlanmalıdır. Özellikle 
büyük maliyetler gerektiren hasatın mekanizasyonuna imkân verecek 
terbiye sistemlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. 
 
Üzümsü meyve türlerinin ekolojik istekleri göz önüne alınarak 
bölgelerimize göre üretimin gerçekleştirileceği alanların ve alacakları 
payların ortaya çıkarılması gereklidir. 
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Diğer bazı tarım kollarında olduğu gibi üzümsü meyve yetiştiriciliğinde 
de sanayici ile üretici arasında sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması; 
bunun için sanayide işlemeye uygun çeşitlerden oluşturulmuş kapama 
bahçelerin kurulması teşvik edilmelidir. 
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5.1. Giriş 
 
Işık ve aydınlatma kanatlılarda fizyolojik ve davranışsal karakterleri 
etkileyen önemli bir çevresel faktördür. Pek çok metabolik olayı 
senkronize etmesinin yanında, vücut ısısının düzenlenmesi, yem 
tüketimi, üreme, cinsi olgunluğa ulaşma yaşı ve bazı hormonların 
salgılanmasında rol oynamaktadır (Olanrewaju et al., 2006; Er et al., 
2007; Kamanli et al., 2015). Bunların yanında canlı ağırlık, aktivite, 
sürü üniformitesi, gurk olma, prolapsus ve kanibalizm oluşumunda da 
etkilidir. Işık bu etkisini büyük oranda ışık süresi, şiddeti ve rengi ile 
ortaya koymaktadır. Aydınlatma süresi ve ışık şiddetinin uyarıcı etkisi, 
beynin alt kısmındaki hipofiz bezinin ön lobunun aktivesiyle 
olmaktadır. Işık göz yoluyla hipofiz bezini uyararak yumurtalıkta 
foliküllerin büyümesini hızlandıran ve hipofizin ön lobundan salgılanan 
FSH’ın salınmasına neden olmaktadır (Türkoğlu ve Sarıca 2009). Tam 
çevre kontrollü kümeslerde aydınlatma, havalandırma, nem, sıcaklık 
gibi çevre faktörleri kontrol edilebilirken tam çevre kontrollü olmayan 
kümeslerde bu gibi çevresel faktörler kısıtlı oranlarda kontrol 
edilebilmektedir. Pencereli kümeslerde aydınlatma programları 
yapılırken civcivlerin kuluçkadan çıkış tarihi ve gün uzunluğu hesaba 
katılmaktadır. Penceresiz kümeslerde aydınlatma programlarının 
uygulanması daha kolay olmaktadır. Aydınlatma programları 
yapılırken sürekli aydınlatmanın yanında kesikli aydınlatma da 
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uygulanabilmektedir. Tam çevre kontrollü kümeslerde 24 saatlik gün 
uzunluğuna göre aydınlatma programları uygulanırken, 24 saatten kısa 
ve ya 24 saatten fazla gün uzunluğu varsayılarak ahemaral aydınlatma 
programları da yapılabilmektedir (Morris and Butler, 1995; Durmuş ve 
ark., 2004; Türkoğlu ve Sarıca, 2009).  Büyütme ve yumurtlama 
dönemi aydınlatma programları birbirini etkilediğinden çok iyi 
koordine edilmelidir (Morris, 1962). Tavuklar ışık rengini diğer çiftlik 
hayvanlarından daha iyi ayırabilecek bir yapıdadır. 
İnsanlarla da karşılaştırıldığında ışık spektrumunun daha geniş bir 
kısmını görebilir (380-760 nm) (Prescott and Wathes, 1999). Işık 
renginin yumurta tavuklarında büyütme ve yumurtlama dönemlerinde 
verim, davranışsal ve göz sağlığı üzerine etkilerinin olduğu yapılan ile 
ilgili çalışmalar mevcuttur (Türkoğlu ve Sarıca, 2009;  Olanrevaju et 
al., 2006). Yapay aydınlatma amacı ile değişik ışık kaynakları 
kullanılmaktadır. Enerji fiyatlarının artması ve aydınlatma 
ekipmanlarının gelişmesi ile birlikte enerji tüketimleri düşük, verimli 
ve uzun ömürlü değişik ışık kaynaklarının kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda özellikle LED lambaların kullanımı 
yaygınlaşmaktadır (Kamanli et al., 2015). Türkiye de 22 Kasım 2014 
tarih ve 29183 sayılı resmî gazetede yayınlanan Yumurtacı Tavukların 
Korunması ile ilgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmeliğin üçüncü 
bölüm, 13. Maddesinde aydınlatma ile ilgili olarak;  
 

(1) Tüm binalarda, tavukların birbirlerini görmelerine, açıkça görsel 
olarak etraflarını araştırabilmelerine ve doğal davranışlarına imkân 
tanıyacak yeterlilikte aydınlatma seviyesi sağlanır. Doğal 
aydınlatmanın olması durumunda, kümeste pencereler ışığın eşit bir 
şekilde dağıtılmasına imkân verecek şekilde düzenlenir”.  

(2) Adaptasyonun ilk günlerinden sonra, aydınlatma saatleri sağlık 
ve davranışsal problemleri engelleyecek şekilde ayarlanır. Aynı 
zamanda aydınlatma saatleri 24 saatlik bir ritmi takip eder ve 
yaklaşık bir günün 8 saatinden az olmamak üzere, tavukların 
dinlenebilmeleri, immundepresyon ve göz anomalilerinin 
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engellenmesi için yeterli bir süre için kesintisiz karanlık sağlanır. 
Işıklar kapatıldığında, tavuklara rahatsızlık vermeden ve 
yaralanmaya neden olmadan yerleşmelerine imkan tanıyan yeterli 
bir süre için bir alacakaranlık sağlanır. İfadesi ile asgari standartlar 
belirlenmiştir.  

 
5.2. Tavuklarda Göz Yapısı 
 
Kanatlılarda göz fonksiyonu insanlardaki gibidir. Işık kornea ve iris den 
geçerek gözün arkasında bulunan retinayı uyarır. Retina ışığı optik 
sinirler aracılığı ile beyne iletir ve burada ışık görüntüye dönüştürülür. 
Görme duyusu kanatlılarda güvenli uçuş için çok önemli bir husustur 
ve omurgalılara göre üstün görüş keskinliği sağlayan bazı özelliklere 
sahiptirler. İnsanlar trikromatik olduklarından, kırmızı, yeşil ve mavi 
rengi algılayabilen retina konilerine sahipken, tavuklar tetrakoniktirler 
ve fazladan hareketi algılayabilen çift konilere sahiptirler (Prescott and 
Wathess, 1999; Lewis and Morris, 2000). Kanatlılar gözlerinde bulunan 
4 renk reseptörü, ışık reseptörleri ile beyin arasındaki daha fazla sinir 
bağı ile insanlardan ziyade balıklar ve sürüngenlere benzemektedirler 
(Govardovskiĭ and Zueva, 1977). Bu özellik kanatlılara, insan 
tarafından görülebilen kırmızı, yeşil ve mavi ışığa ilaveten mor ışığı, 
spektrumun ultraviyole bir kısmını, polarize ışık ve manyetik alanları 
algılayabilmesini de sağlamaktadır (Anonymous, 2018a; Diyan et al., 
2014).  
 
5.3. Aydınlatma Süresi ve Işık Şiddeti 
 
Işık şiddeti birim alandaki aydınlatma olarak tanımlanmaktadır. Yüksek 
ışık şiddeti tavuklar da aktivite ve kanibalizmi arttırırken düşük ışık 
şiddetinin bunları azalttığı bilinmektedir. Bazı araştırmalarda çok düşük 
ışık şiddetinin (5 lüks’ten daha düşük) retina dejenerasyonu, miyopi, 
glokom ve körlüğü yol açabilen lens hasarlarına sebep olabildiği 
belirlenmiştir (Buyse et al., 1996; Cummings et al., 1986; Ashton et al., 
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1973; Chiu et al., 1975; Li et al., 1995). Yapılan çalışmalar ışık şiddeti 
ve günlük ışık süresinin hipofiz bezini aktive ettiğini ve bu durumun 
tavuklarda büyüme, cinsel olgunluk ve yumurta verimi üzerine etkili 
olduğunu göstermiştir. Işık uyarısı, yumurtalıkta foliküllerin 
büyümesini hızlandırır ve hipofizin ön lobundan salgılanan FSH’ın 
serbest kalmasına neden olur. Cinsel olgunluğa ulaşınca, LH hormonu 
salgılanarak ovum serbest bırakılır (Durmuş ve ark., 2004; Türkoğlu ve 
Sarıca, 2009). Tavuklar sadece gözlerde retinal koni reseptörleri 
aracılığıyla değil, aynı zamanda epifiz bezi ve hipotalamik bezdeki 
ekstra retinal fotoreseptörler vasıtasıyla da ışığı algılarlar. Işığa verilen 
tepki, 24 saatlik döngüde hormonal ve davranışsal açıdan circadian 
ritim tarafından kontrol edilir. Genel bir kural olarak piliçlerin büyüme 
döneminde ışık arttırılmaz, yumurta verimini uyarmak için yumurtlama 
döneminde ise azaltılmamalıdır. Işık süresini 1 saat artırmak üreme 
hormonları üzerinde hemen bir etkiye sahiptir. Maksimum yumurta 
verimi için standart aydınlatma süresi 16 saattir (Anonymous, 2018a). 
Uygulanan aydınlatma süresi sürekli olabildiği gibi belli sürelerde 
aydınlık ve karanlık dönemleri izleyen kesikli aydınlatma programları 
da uygulanabilmektedir (Durmuş ve ark., 2004). Düzenli bir ışık-
karanlık döngüsü yumurtacı tavuklarda melatonin hormonu üretimini 
düzenlemede önemli bir rol oynamaktadır (Lewis et al., 1989; Zawilska 
et al., 2007). Karanlık dönemde ışığa maruz kalmak melatonin 
seviyesinde önemli düşüşlere sebep olmaktadır (Navara and Nelson, 
2007). Normal karanlık dönemde 1 saat yüksek ışık şiddetine maruz 
bırakıldıklarında (1400-1500 lüks) serotonin N-asetiltransferaz 
enziminde 5 kat azalma olduğu gözlemlenmiştir (Hamm et al., 1983). 
Karanlık dönem aynı zamanda hayvanların, enerji tasarrufu, dokuların 
onarımı, büyümenin yanı sıra uyanık saatlerde uyarlanabilir 
davranışların öğrenilmesini de sağlamaktadır (Blokhuis, 1984). Işığın 
göz morfolojisi üzerine etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda 24 saat ve 
ya 24 saate yakın sürekli aydınlatma ve ya loş ışığa maruz bırakılan 
kanatlılarda gözün yapısında morfolojik değişimlerin oluştuğu 
belirlenmiştir (Harrison et al., 1968; Lauber et al., 1970; Siopes et al., 
1983). Sürekli karanlıkta göz anormallikleri oluştuğu bildirilirken 
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(Jenkins et al., 1979; Oishi and Mirakami, 1985), sürekli aydınlatmada 
da göz anormallikleri oluştuğu bildirilmiştir (Lauber et al., 1970; Oishi 
and Murakami, 1985). 
 
Işık şiddeti lüks, clüks ve foot candle olarak ölçülebilmektedir. Genelde 
5 lüksün altındaki ışık şiddeti büyüme ve verim için gerekli uyarıyı 
sağlamada yetersiz olurken 50 lüksün üzerindeki aydınlatmalar da 
asabiyet ve anormal davranışlara sebep olabilmektedir (Anonymous, 
2018a). Işık şiddeti tercihi bakımından yumurtacı tavuk civcivleri 2 
haftalık yaşta 6, 20, 60 lüks ışık şiddetinden daha fazla 200 lüks ışık 
şiddetini tercih ederlerken, 6 haftalık yaşta 20, 60 ve 200 lüks ten daha 
fazla 6 lüks ışık şiddetini tercih etmişlerdir (Davis et al., 1999). 
Civcivler büyütme kümeslerine getirildiklerinde çevrelerini tanımaları, 
yeme ve suya kolay ulaşabilmeleri için oldukça parlak bir ışık 
gereksinmektedirler (Deaton et al., 1981; Siopes et al., 1983; Manser, 
1996; Anonymous, 2018b). Yapılan bir çalışmada ışık şiddeti ile 
tavukların hareketlilikleri arasında pozitif bir ilişki olduğu ve buna 
bağlı olarak enerji tüketimlerinin de arttığı ortaya konmuştur 
(Boshouwers and Nicaise, 1987). Yumurta tavukları ile ilgili olarak 
genelde tavsiye edilen 10-20 lüks civarı ışık şiddetinin verim, refah ve 
personel çalışma koşulları bakımdan yeterli olduğu bildirilmektedir 
(Tucker and Charles, 1993). Etlik piliçlerde yapılan bir çalışmada 5, 50 
ve 200’lük şiddetinde yetiştirilen piliçlerde göz çapında bir fark 
oluşmadığı, 5 lüks de yetiştirilen piliçlerin diğerlerine göre daha fazla 
göz ağırlığına sahip oldukları, yüksek ışık şiddetlerinde piliçlerin 
davranışlarını daha iyi sergiledikleri bildirilöiştir (Blatchford et al., 
2009). Işık şiddeti ile tüy çekme ve kanibalizm arasında doğrusal bir 
ilişki olduğunu ortaya koyan pek çok bildiriş mevcuttur (Mohammed et 
al., 2009). 5 ve 60 lüks ışık şiddetinde yerde büyütülen yumurtacı 
piliçlerde yüksek ışık şiddetinde 5. haftadan itibaren piliçlerin tüy 
çekme davranımına başladıkları ve bunun kanibalizm ile sonuçlandığı, 
loş ışıkta (5 lüks) yetiştirilen piliçlerde bu oranın çok daha az olduğu 
bildirilmiştir (Kjaer and Vestergaard, 1999). 30 lüks ışık şiddetinde 
yetiştirilen tavuklarda büyütme dönemi ile birlikte yumurtlama 
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döneminde de özellikle kloakal kanibalizm kaynaklı ölüm oranlarının 3 
lükste yetiştirilen tavuklara oranla daha fazla olduğu belirlenmiştir 
(Kjaer and Vestergaard, 1999). Loş ışıkta yetiştirilen piliçlerin 
hayatının tüm dönemlerinde sakin yapılı olduklarını bildiren 
araştırmalar olduğu gibi (Kjaer and Vestergaard, 1999), büyütme 
dönemi ışık şiddetinin kanibalizme etkisinin olmadığı, loş ışıkta 
yetiştirilen piliçlerin daha sonradan ani ışık şiddeti değişimlerinde daha 
agresif davranımlar sergileyebildiklerini ve ani ışık şiddeti 
değişikliklerinden kaçınılması gerektiğini bildiren çalışmalar da 
(Hartini et al., 2002) mevcuttur. Işık şiddeti ile genotip arasında önemli 
bir ilişki olduğu tüy çekme bakımından aynı ışık seviyelerine, farklı 
genotiplerin farklı tepkiler verdiği bildirilmiştir (Kjaer and Sorensen, 
2002). 
 
Çok düşük ışık şiddeti ile birlikte sürekli veya buna yakın uzun süreli 
aydınlatmalar tavuklarda morfolojik öküler değişimlere sebep olabilir 
ve bu da yumurta tavuklarında refahı ve davranımı olumsuz olarak 
etkileyebilir. Yeterli süre aydınlatma ve yeterli süre karanlık dönem 
sağlayarak göz sağlığı ve dolayısı ile tavuk refahı sağlanabilir.   
 
5.4. Işık Rengi ve Dalga Boyu 
 
Görünür spektrumdaki farklı dalga boyları insan görme sisteminde 
doğrudan farklı renkleri oluştururlar.  
 
Çizelge 5.1’de verilen görülebilir renkler aynı zamanda farklı dalga 
boylarını ifade etmektedir.  
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Çizelge 5.1. Renklerin dalga boyları (Zwinkels, 2015) 
Dalga aralığı(nm) Renk 

400–430 nm Mor 

430–480 nm Mavi 

480–560 nm Yeşil 

560–590 nm Sarı 

590–620 nm Turuncu 

620–700 nm Kırmızı 

 
Tavuklar farklı ışık kaynaklarından gelen ışığı insanlardan daha farklı 
algılarlar. Her ne kadar yapılan pek çok çalışmada ışık rengi ışık şiddeti 
ile karıştırılsa da dalga boyunun tavuklarda verim ve davranım üzerine 
etkisi tartışılmazdır. Büyüme ve davranış tepkileri prensip olarak retinal 
fotoreseptörlere bağlı iken, fotoseksüel yanıtlar hipotalamik ışık 
alımından etkilenmektedir. Hindilerde ve tavuklarda kırmızı ışık altında 
büyüme, mavi veya yeşil ışık altında olduğundan daha düşüktür ve bu 
kırmızı ışığa maruz kalan tavukların daha aktif ve daha kısa dalga boylu 
radyasyona maruz kalan tavuklara göre daha fazla saldırganlık 
göstermesinin bir sonucu olabilir. Daha uzun dalga boyu ışığın 
hipotalamusa daha kolay nüfuz etmesi, kırmızı ışığın mavi veya yeşil 
ışıktan daha fazla cinsel uyarıcı olmasına sebep olur, ancak hipotalamik 
foto-reseptörler doğrudan aydınlatıldığında mavi/yeşil ışığa daha 
duyarlıdır. Bununla birlikte, yumurta veriminin dalga boyundan 
minimum düzeyde etkilendiği görülmektedir (Lewis and Morris, 2000).  
Genel olarak kırmızı ışık yumurta verimini uyarırken yeşil ve mavi 
ışığın yumurta verimi üzerine etkisi azdır. Ticari yumurtacılarda toplam 
yumurta verimi ışık renginden etkilenmekte, en yüksek yumurta verimi 
kırmızı ışık altında yetiştirilen tavuklardan elde edilmiştir (Anonymous, 
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2018a; Pyrzak et al., 1987). Mavi ve yeşil ışık altında yetiştirilen 
tavuklar kırmızı ışıkta yetiştirilenlere göre daha iri yumurta verdiği 
bildirilmiştir. (Pyrzak et al., 1987). 
 
5.5. Tartışma ve Sonuç 
 
Yumurta tavuklarına uygulanacak aydınlatma programlarını kesin 
sınırlar içerisinde belirlemek oldukça güçtür. Yapılan araştırmalarda 
birbirinden farklı sonuçlar elde edilebilmektedir. Aydınlatma 
proğramları hazırlanırken tavukların yaşı ve genotip mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Genotiplerin ışık şiddetine tepkileri farklı olabilmektedir. 
Yumurta tavukçuluğunda civciv döneminde hayvanların çevresini 
tanıyıp yeme ve suya kolay alışabilmeleri için ışık daha parlak ve uzun 
süreli uygulanabilir. Daha sonra ışığın süre ve şiddeti düşürülmelidir. 
Ticari yumurta tavukları için genelde tavsiye edilen ışık şiddetleri 
azami yumurta verimi için olduğundan refah ve davranım problemleri 
pek dikkate alınmamaktadır. Gaga kesmenin tartışıldığı günümüzde 
gaga kesimi yapılmayan sürülerde ışık şiddetinin yüksek tutulmaması 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çok düşük ışık şiddetleri de göz 
problemlerine sebep olduğu gibi verim için yeterli uyarıyı 
sağlamadığından 5 lüksün altına düşülmemelidir. Yumurta 
tavuklarında verim ve refah için 10-20 lüks ışık şiddetinin yeterli 
olacağı anlaşılmaktadır. Tavuklara mutlaka dinlenebilecekleri 
kesintisiz karanlık süre sağlanması refah, davranım ve sağlık yönünden 
önemlidir. 16 saat aydınlık 8 saat karanlık dönem sağlamanın bunun 
için yeterli olduğu düşünülmektedir. Işık rengi bakımından çalışan 
refahını da düşünerek uygun uzun dalga boylu ışıklar tercih edilebilir.  
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