
Bahçe Ürünleri ve Genel 

Özellikleri 

• Sebzeler 

• Meyveler 

• Süs bitkileri ve çoğaltma 

materyalleri 



Pazara hazırlama tekniği bakımından 
incelendiğinde, bu üç grup arasında genel 
anlamda önemli farklar yoktur.  

Ancak, ele alınan organ veya dokuların özellikleri, 
hasat sonrası dönemde ortaya çıkan sorunları ve 
pazara hazırlama işlemlerini çeşitli yönlerden 
etkiler.  

Bu nedenle, bahçe ürünlerinin benzer reaksiyonlar 
gösteren doku veya organları bakımından 
sınıflandırılması yararlıdır. Burada, yetiştirme 
tekniği ve kullanılma şekli daha az önemlidir.  

Ancak süs bitkileri materyalinin incelenmesi genel 
esasları ile konumuz içinde olmakla beraber, 
üzerinde daha az durulmuş ve ağırlık, yenebilen 
meyve ve sebzelere verilmiştir. 

 



SEBZELERİN SINIFLANDIRILMASI 

1. A. Yaprak Sebzeler (Lahanalar, marul,salata, pırasa, yeşil 
soğan, ıspanak) 

    B.Gelişmemiş çiçek başları (Karnabahar, enginar)  

2. A. Olgunlaşmamış meyveler (Taze fasulye ve bakla, 
patlıcan,biber, bamya, hıyar, yazlık kabak) 

     B. Diğer yapılar (Kuşkonmaz, mantar, tatlı mısır, alabaş) 

3. Olgun meyveler (Kavun, karpuz, domates, kışlık kabaklar) 

4. Toprakaltı yapıları 

    A. Kökler (Pancar, havuç, turp, kök kereviz) 

    B. Soğanlar (Kuru soğan ve sarmısak) 

    C. Yumru ve rizomlar (Patates, tatlı patates, yer elması) 

 

 

 

 

 



MEYVELERİN SINIFLANDIRILMASI 

1. Yumuşak Çekirdekli (Elma, armut, ayva, yeni 

dünya, muşmula) 

2. Sert Çekirdekli (Şeftali, kayısı, erik, vişne) 

3. Sert Kabuklu (Fındık, ceviz, badem, antep 

fıstığı, kestane) 

4. Turunçgil (Portakal, mandarin, altıntop, limon) 

5. Üzümsü (Üzüm, kivi, ahududu, böğürtlen, 

çilek, dut, frenk üzümü) 

6. Diğer (İncir, nar, muz) 



SÜS BİTKİLERİNİN  SINIFLANDIRILMASI 

1. Kesme Çiçekler  

2. Çiçekçi yeşillikleri 

3. Çelikler 

4. Soğan, rizom, yumru ve kökler 

5. Fidan, fide ve çilek fideleri  



Bahçe Ürünlerinin Genel Özellikleri 

 

A. Yapısal Özellikler 

B. Mekanik Direnç 

C. Pazarlama Tekniğine İlişkin Özellikler 

D. Besin Değerleri 



A. Yapısal Özellikler 

 

1. Dış Koruyucu Örtü (Dermal Sistem) 

2. Bazal Sistem 

3. İletim Sistemi 



1. Dış Koruyucu Örtü (Dermal Sistem) 

   Bitkilerin dış koruyucu örtüsü epidermistir. 
Bu tabaka üzerindeki cansız kütikula ile 
birlikte birçok fiziksel ve fizikokimyasal 
olayları etkiler.  

   Gaz değişimi, su kaybı, aromatik 
maddelerin salgılanması, iç dokuların böcek, 
patojen ve sert iklim zararlılarından 
korunması, çeşitli kimyasal maddelerin 
dıştan içeri alınması epidermisin kontrolü 
altındadır.  



1. Dış Koruyucu Örtü (Dermal Sistem) 

    Altındaki hipodermis ile birlikte kabuğu oluşturur. 
Çeşitli renk maddeleri bu iki tabakada yoğun olarak 
bulunurlar ve kabuk rengini verirler. 

   Epidermis hücrelerinin şekilleri düzgünden poligona 
dek değişir.  

   Genel olarak hipodermis hücrelerine göre daha küçük 
ve kalın çeperlidir. 

   Şekilleri bir örnek olan hücreler, aralarında boşluk 
olmadan sıkıca birleşmiştir. 

   Meyvelerde gelişme dönemi sonuna doğru birbirinden 
ayrılır ve buralara kütin yerleşir. Daha sonra hücreler 
bozulur ve ölür. 
  

    



1. Dış Koruyucu Örtü (Dermal Sistem) 

   Epidermiste dışa uzanan çeşitli tipte 
uzantılar vardır. Bu epidermal uzantılar 
koruyucu veya salgı görevi olan tek hücreli 
tüyler, pullar ve papillerdir. 

   Bunlar stoma ve lentiselleri, epidermisi 
hava akımı,fazla ışıklanma ve sıcaklık 
değişimlerinden koruyarak su kaybını azaltır. 

   Bunların koparılması durumunda su kaybı 
artar.  
  



1. Dış Koruyucu Örtü (Dermal Sistem) 

    

   Epidermis üzerinde iç-dış ortam arasında bağlantıyı 
sağlayan stoma ve lentiseller bulunur. Gaz alışverişi 
ve transprasyon stomalardan gerçekleşir. Bu nedenle 
olgunlaşmayı etkiler. 

   Stomaların birim yüzeydeki sayıları tür ve çeşide 
göre değişir. Ortalama cm2’de 300-600’dür.  

   Elma, armut, kayısı ve erik gibi birçok meyvede 
olgunluğa doğru kaybolurken, şeftali, kiraz ve turunçgil 
meyvelerinde stomalar olgunlukla kaybolmaz. 

   Domateste stomaların bulunmaması gaz alışverişi 
sap çevresi ve çukurundan yapılır. 

   Vinifera tipi üzümlerde stomaların az olması 
nedeniyle SO2 ile fümige edilebilir. 
  



1. Dış Koruyucu Örtü (Dermal Sistem) 

   Lentiseller, kabuk gelişmesi sırasında stomalar 

ve tüyler kaybolurken bunların yerine oluşan 

açıklıklardır. Meyve gelişmesinde iç dokuda ortaya 

çıkan gerilim kabuğu çatlatabilir. Bu açıklıkların ve 

stomaların yerlerinin kapanması, suberin 

salgılanması ve burada oluşan fellogen dokunun 

çalışması ile sağlanır.  

   Gelişmenin erken döneminde çalışan bu sistem, 

daha sonraki yaralanmalarda çalışmaz.   



   Lentiseller, fellogen dokunun gelişme ve 

suberinleşme durumuna göre kapalı veya az-çok 

açık olurlar. Buna göre az veya çok gaz geçiren bir 

açıklık olarak dokunun gaz değişimini sağlar. 

Fellogen doku küçük, sıkı yerleşmiş ve 

suberinleşmiş hücreler oluşturmuş ise lentiseller 

kapalı; hücre bölünmesi olmaksızın suberinleşmiş 

ise açık olurlar.     

    Genelde lentiseller de mum, toz vb. ile 

kapanırlar ve işlevsiz kalırlar. Genel olarak 

lentiselleri fazla olan dokular hızlı su kaybeder ve 

çabuk buruşurlar.  



 

Lentiseller ayrıca sap ve köklerde bulunur, yaprakta 

bulunmazlar. Meyvelerde genellikle 450-800 adet/meyve 

kadar bulunurlar.  



Kütikula, kalın ve karışık yapılı bir tabaka halinde 
tüm epidermisi aralıksız olarak kaplar. Bu lipit 
nitelikli polimer, suyu iticidir ve üzerinde su filmi 
oluşturmaz.  

   Epidermis hücrelerinin pektin ve selüloz 
çeperinin üzerinde biriken kütin, bunlarla karışmış 
olarak yerleşir.  

   Daha dışta ise kütin saf, yumuşak halde bulunur.  

En dışta kütikular mum tabakasıyla son bulur. Bu 
tabakalar sınır bölgelerde birbiriyle karışmıştır . 
Örneğin pektin ve selüloz beraberce pekto-
selülozik bir tabaka oluşturur. Kütin içinde de mum 
parçaları bulunur.  

 



•  Kütikulanın kalınlığı, bileşimi ve fiziksel özellikleri; 

transpirasyon, gaz geçirgenliği, patojen zararları ve kimyasal 

madde girişini etkiler.  

•  Kutikulanın bileşimi zamanla değiştiğinden gaz geçirgenliği 

değişir.  

•  Bu nedenle gelişen etli meyvelerde zamanla yüzey/hacim 

oranı da azalırken içsel oksijen azalır, CO2 artar. 

•  Kutikula özellikle meyvelerde kalındır. Örneğin elma, 

armut, erik, kiraz, üzüm, portakal. Elmada, kalınlığı 3 mikron 

kadar olur.  

•  Yaprak sebzelerde kalınlık, kök sebzelere göre daha 

fazladır. Tür, çeşit, ekoloji ve bakım işlemleri kütikulanın 

oluşumunu etkiler.  

•  Örneğin su azlığı, fazla ışık yoğunluğu kütikula gelişmesini 

arttırır. Hızlı gelişen dokularda kütikula ince olur. Kutikular 

maddeler epidermal hücrelerden salınırlar. 

 



 



Kütin Fazla sayıda (2-3) hidroksil taşıyan 
yağ asitlerinin, birbirleriyle esterleşerek 
(estolid), kondasasyonu sonucu oluşmuş; 
yüksek moleküllü bir polimer lipit’dir.  

   Yapıya karbonhidrat, fenolik asitler vb. 
maddeler de ester bağı ile katılır. İçinde az 
miktarda fenol asitleri de bulunur. Kütin, 
organik çözücülerde bile zor çözünür. Suda, 
-OH kökleri nedeniyle su bağlayarak şişer ve 
doku içine girişleri kolaylaştırır. Uzun kütin 
molekülleri çapraz bağlantılarla epidermal 
zar üzerinde sıkı bir tabaka oluştururlar. 

 

 



Epi Kütikular mum (vaks)  

Kütin üzerine yataklanmıştır  ve yüzeyden 

olan su kaybını sınırlayıcı bir tabakadır. Yağ 

asitleri ile uzun zincirli mono alkollerin (setil, 

seril, mirisil) yüksek moleküllü esterleridir. 

Karışımda ayrıca hidrokarbonlar (önemli 

miktarda parafin, olefin), yağ asitleri (normal, 

hidroksi, etilenik) bulundurur. 

 



Mum  

Bunlar genellikle 20-35 C'lu yüksek molekül 

ağırlıklıdır ve benzer fiziksel özellikleri taşırlar. 

Suda çözünmez, suyu iticidirler.  

Erime noktaları 40-100 °C arasındadır. Normal 

sıcaklıkta kristal veya pseudo-kristal haldedirler. 

Bazı meyvelerde iri mum partikülleri oluştururlar 

(pus). Örneğin, üzüm, erik, elma vb.  

Meyve mumları, triterpenoid şeklinde bileşikler de 

taşırlar. Buna örnek, elma, armut, üzüm, vb. de 

bulunan ursolik asittir. Yüksek sıcaklıklarda, güneş 

zararında, eriyerek yapı ve görünüş değiştirirler. 
 

 



Kütikular mum, gelişme devresi başlarında yumuşaktır. 

Hava ile temas halinde esasen sert olan mum, zamanla 

daha da sertleşir. Sertleşen örtü, meyve gelişmesine 

uyamadığından, tür ve çeşide özgü şekiller oluşturacak 

şekilde yarılır. Örneğin, pulcuk (erik), çubukcuk (üzüm), 

granül vb.  

Epidermis üzerindeki bu tabakanın kalınlığı, su kaybını 

azaltır. Ancak bazı meyvelerde kolay çatladığından su 

kaybı çok artar. Örneğin Golden Delicious.  

 



2. Bazal Sistem 

   Yaş meyve ve sebzelerde asıl kısımdır.  

Parankima 

Kollenkima 

Sklerenkima 



2. Bazal Sistem 

Parankima; yenen kısmı oluşturur. 

Hücrelerin protoplazması canlıdır. Bazıları 

aktif kloroplast taşır. Renklenen bitki 

organlarında kromoplastlarda bulunur. Depo 

hücreleri olarak görev yapar. Genellikle 

sitoplazmada nişasta, yağ, protein ve 

vakuolde, şeker, fenol, tanen, çeşitli kristal 

yapılar taşır.  



2. Bazal Sistem 

Kollenkima; Mekanik destek sağlar. Canlı 

hücrelerdir. Çeperi kalınlaşmış selüloz, 

hemiselüloz ve pektince zengin hücrelerdir. 

Bulunduğu yapıya gerilme direnci, elastisite 

ve fleksibilite verirler. Sap, yaprak sapı ve 

orta damarların dış tarafında yer alır.  



2. Bazal Sistem 

Sklerenkima; kalın ve ligninleşmiş çeperleri 
vardır. İleri dönemlerde hücreler ölür ve 
yalnızca destek görevi görür. İki tipi vardır. 
Lif şeklinde olanlar uzamış ve sivrilmiştir. 
Sklereidler ise isodiametik, uzunca ve 
dallanmış olabilir. Meyve ve tohumların 
korteks ve floemi içerisinde ve endokarpta 
bulunur. Sekonder çeper çok kalındır ve 
birbirine ince kanallarla bağlıdır. Odunlaşmış 
yapılardır. Armut, ayva gibi türlerde meyve 
eti içerisinde bulunması kaliteyi düşürür.   



2. İletim Sistemi 

   Ksilem ve floemden oluşur. İletim ve 
destek görevi yaparlar. Özellikle ksilemin 
kalın çeperli hücreleri vardır. Meyvenin iletim 
sistemi çiçekte olduğu gibi kalmıştır.  

   iletim sisteminin yayılması oldukça 
önemlidir. İletim sistemi iyi gelişen domates 
çeşitlerinde çatlama eğilimi daha azdır. 
Çünkü meyveye gelen su miktarı her tarafa 
dengeli olarak dağılır.   



B. Mekanik Direnç 

   Mekanik direnç, dış mekanik etkilere karşı 

gösterilen dirençtir. Bu pazarlama sırasında 

ürünün zararlanmalardan korunmasında ve 

derim sonrası dayanıklılıkta önemlidir. Bazı 

meyvelerde hasat kriteri olarak kullanılır. 

Yaş meyve ve sebzelerde dokunun mekanik 

direnci tür, çeşit, ekoloji ve yetiştirme 

koşullarına göre değişir.   



B. Mekanik Direnç 

   Yapıya direnç veren özellikler 3 grupta 

toplanır: 

1. Kabuk özellikleri; kabuk yapısı ve kalınlığı 

dirençte önemlidir. Mekanik zararlanma 

öncelikle kabuk özelliğine bağlıdır. Turunçgil 

ve  sert çekirdeklilerde ince ve zayıf kabuk 

kolay zararlanma nedenidir. Genellikle 

kavun, karpuzda olduğu gibi sert kabuk 

zararlanmayı azaltır.  



B. Mekanik Direnç 

2. Yapının hücresel durumu; 

   Hücre tipi, kollenkimatik ve sklerenkimatik 
hücrelerin miktarı ve dağılımı önemlidir.  

Kerevizde sklerenkimatik lifler 

Avakodada hipodermisi oluşturan kollenkimatik 
hücreler 

Kabaklarda kabuğu oluşturan sklerenkima dokusu, 

Yeşil fasulyede, kabuk yüzeyinde yaşlanma ile 
oluşan uzamış sklereidler 
 

                           doku direncini arttırır.  



   Hücre iriliği, iri hücreler geniş hücre arası 

boşluklarla süngerimsi, küçük hücreler dar hücreler 

arası boşluklarla sıkı bir yapıya sahiptir. Bu 

nedenle iri hücreli dokular dirençsiz, küçük hücreli 

dokular ise dirençli olurlar ve gelişme ilerledikçe 

dokuda direnç azalır. Aynı çeşidin iri meyveleri 

daha az dirençlidir.  

   Hücre arası bağlantı gücü, pektinlerle sağlanır. 

Bu maddelerin suda erir hale geçerek orta 

lamelden ayrılması hücresel bağlantıları zayıflatır. 

Hücreler birbirinden kolayca ayrılarak direnci 

geriletir.     



3. Yapının bileşimi; bazı yapılarda dokunun 

bileşiminde bulunan maddeler doğrudan veya 

dolaylı olarak dokunun direnci ile ilişkilidir. 

Nişastalı meyve ve sebzelerde nişasta miktarı ile 

sertlik arasında oldukça yüksek ilişki vardır. Daha 

sonra Ca-pektat ve toplam pektin gelir. Örneğin 

gelişme devresinde sertlik gerilemesi nişasta 

kaybolması ile doğru orantılıdır. Dokunun selüloz, 

hemiselüloz ve kül miktarı da mekanik direnç 

özelliğini etkiler. Bunların miktarı arttıkça direnç de 

artar.    



3. Pazarlama Tekniğine İlişkin Özellikler 

   Derim öncesi ve sonrası yaş meyve ve sebzelerin 
pazarlama tekniği bakımından göz önünde tutulması 
gereken özellikleri;  

1. Derimi yapılan ürünler yaşayan ve canlılıklarını 
devam ettirirler. Bu da solunum yaptığı ve gelişimlerini 
yavaş veya hızlı bir şekilde sürdürdüğü anlamına gelir.  

 2. Belirli bir gelişme devresinden sonra tür, çeşit, 
yapısal özelliklerine göre değişik olayların etkisine 
girerek tükenmeye başlarlar. Bileşimlerinde fazla 
miktarda su bulunduğundan metabolik aktiviteleri 
yüksektir, bu nedenle hızlı yaşlanırlar, su kaybederler 
ve patojenlerin zarar vermesi kolaylaşır.  



3. Diğer canlılar gibi bulundukları ortamla sıkı bir 

etki-tepki ilişkisi içindedirler. Ortam sıcaklığı, nem, 

ışıklanma ve hava bileşim ve hareketi yaşam 

aktivitelerini ve yaşam sürelerini doğrudan veya 

dolaylı olarak etkiler.  

4. Genellikle mekanik etkilere karşı dirençsiz 

yapılardır. Bu nedenle çeşitli zararlanmalardan 

korunmaları için özel şekil ve koşullarda 

pazarlanmaları gereklidir.  

5. Derim öncesi yetiştirme koşulları derim sonrası 

yaşamı etkilediğinden pazarlama ve depolamada 

bu özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.  



D. Besin Değeri 

   İnsan beslenmesinde temel besin maddeleri proteinler, 
karbonhidratlar ve yağlardır. 

   Yaş meyve ve sebzelerin yapısında büyük bir kısmı 
sudan oluşmaktadır.  

   Yapılarında bulunan karbonhiddratlar, organik asitler, 
pektik maddeler, tanen, selüloz-hemüselülozlar insan 
beslenmesinde oldukça büyük öneme sahiptir.  

   Meyve ve sebzeler çeşitli ve bol miktarda vitamin taşırlar. 
Özellikle C ve A vitaminleri oldukça önemli vitaminlerdir.  

   Birçok kuru meyveler, zeytin ve avokado yağca zengin 
türlerdir. Patates ise yüksek miktarda nişasta içermesi 
nedeniyle oldukça değerli bir besin kaynağıdır.    


