
Biyokimyasal Yapı ve Değişimi 

   Bitkisel yapılar 3 grup maddeden oluşur. Bunlar su, 
organik ve inorganik maddelerdir. Bu yapıda suyun 
uçurulmasından sonra kalan kısım kuru madde olarak 
tanımlanır.  

   Kuru madde 500°C gibi yüksek sıcaklıkta yakılırsa geriye 
kül kalır. Bu mineral elementlerin, karbonat, silikat, fosfat 
tuzu veya oksalitleridir. Kül bitkisel yapının inorganik 
kısmını oluşturur ve kuru maddenin yüzdesi olarak 
gösterilir.   

   Kuru maddede kül dışında bulunan maddeler organik 
maddelerdir. Esas olarak oksijen, karbon, hidrojen ve 
azottan oluşmuşlardır. Ancak bitkide yapılarına inorganik 
maddeler de katılır.  
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Meyve ve Sebzelerin Biyokimyasal Yapısı 



1. SU 

   Yaş meyve ve sebzelerin büyük bir kısmını 

su oluşturur. Bunun yüzde miktarı tür, çeşit, 

ekoloji ve bakım işlemleriyle değişim 

gösterir.  

   Meyvelerde genel olarak erkenci çeşitlerin 

su miktarı geçci çeşitlerden daha yüksektir. 

Bol yağış alan ve sulamanın fazla yapıldığı 

bahçelerde meyvenin su miktarı yüksektir. 

Kurutmalık özelliğe sahip çeşitlerde su 

miktarı daha düşük olur.    



Meyve ve Sebzelerin Tüketilen Kısımlarında Bulunan Su 

Miktarı (%) 

Tür  Su (%) Tür  Su (%) 

Elma 84 Lahana 92 

Şeftali 87 Marul 95 

Kiraz 82 Havuç 88 

Muz 75 Hıyar 96 

İncir 77 Domates 94 

Üzüm 81 Kavun 92 

Çilek 89 Soğan (kuru) 87 

Portakal 86 Patates 78 



   Metabolik olaylar sulu ortamda gerçekleşir. Bu nedenle 
meyve ve sebzeler gelişme dönemi boyunca suyu en 
yüksek değerde tutarlar. Çiçeklenme döneminde su miktarı 
düşüktür. Döllenmeden sonra gelişen iletim sistemi ile su 
miktarı hızla yükselir ve en yüksek değerini bulur. 
Olgunlaşma dönemi sonunda hafif bir gerileme gösterir. 
Sebzelerde ise gelişmeye başladığı anda su miktarı en 
yüksektir, daha sonra geriler.  

   Derimden sonra meydana gelen su azalması ürünün 
özellikleri ve ortam koşullarına göre fiziksel kurallara uygun 
bir şekilde gelişir. Ürün su kaybeder ve dış hücre tabakası 
hücrelerinin turgorları kaybolduğundan buruşma meydana 
gelir.  

   Su en çok hücre vakuolünde bulunur. Büyük kısmı 
serbest haldedir. Bir kısmı da iyonlar, şekerler, organik 
asitler, sekonder maddeler ve tuzların dehidrasyon suyu 
halindedir.       



2. MİNERAL MADDELER 

    Külü oluşturan ve bitkinin beslenmesinde önemli 
olan maddelerdir. Bitkinin daha fazla su tüketen 
organlarında fazladır. Yaş ağırlığa göre meyveler 
%0.3-0.8 arasında kül oluşturur. Külün yüzde 
miktarı meyve gelişmesiyle geriler. Meyve başına 
miktarı ise artar.  

   Yaş meyve ve sebzelerde külü oluşturan en 
önemli element potasyum’dur. Meyvelerde külün 
%45-55’ini oluşturur. Diğerleri fosfor, kalsiyum, 
magnezyum, sodyum, demir, alüminyum ve diğer 
iz elementlerdir.     

   Genel olarak bu maddelerin meyvedeki miktarı 
yapraktaki değerin altındadır. Ancak bazı kavun ve 
hıyarlarda N, P ve K miktarı yapraktakinden 
fazladır.   



3. KARBONHİDRATLAR 

    

  Ürünlerde besin değerini oluşturan bu 

maddeler çoğunlukla serbest halde 

bulunurlar. Çeşitli flavonoidlere bağlanarak 

renklenmeyi sağlar ve organik asitlerle 

beraber tadı oluştururlar. Ayrıca askorbik 

asit olarak vitamin değeri kazandırır. 

Ürünlere dayanıklılık verir ve kaliteyi sağlar.  



A. Şekerler 

   Meyvelerde değişen miktarlarda bulunan 
suda eriyen karbonhidratlardır. Birçok 
meyve ve sebzede asıl birikim maddesidir. 
Miktarı tür, çeşit, ekoloji, bakım işleri ve 
gelişme durumuna göre değişir. Miktarı 
birçok meyvede %5-10 arasındadır. Ancak 
hurma, incir, üzüm gibi kurutmalık 
meyvelerde ve alkole işlenen elma ve armut 
çeşitlerinde, muz, ananas gibi bazı tropik 
meyvelerde daha yüksektir.   



   Suda erir kuru maddelerin büyük bir 

kısmını şekerler oluşturur. Örneğin 

elmalarda %7-16 arasında değişen bu 

maddelerin yaklaşık %85’i şekerlerdir. 

Şeftalilerde bu oran %60-65, portakalda 

%70-75, domateste %65’dir. 

   Suda eriyen diğer maddeler ise organik 

asitler, pektinler, basit fenoller, glikozitler, 

tuzlar, vitaminler, suda erir basit 

proteinlerdir.  



   Meyve ve sebzelerde bulunan önemli şekerler Bakır +2’yi 
indirgeyen glikoz ve fruktoz (indirgen şekerler) ve 
indirgemiyen sakkaroz (indirgen olmayan şekerler)’dir.     

   İndirgen olan ve olmayan şekerlerin oranı çeşitlere göre 
değişir.  

**İndirgen şeker bakımından zengin meyveler: Elma, 
armut,üzüm, incir, nar, çilek, frenk üzümü, dut, ahududu, 
altıntop, limon ve domatestir.  

** Sakkaroz bakımından zengin meyveler: Şeftali, nektarin, 
kayısı, kurutmalık erikler, mandarin, hurma, kantalop 
kavunları 

   Kayısı, erik, incir ve üzüm daha çok glikoz taşır. Birçok 
türde glikoz ve fruktoz dengededir. Kiraz, vişne, incir, 
üzüm, domates, dut, nar gibi meyveler hiç sakkaroz 
içermez. 

   Tatlı patates, patates, yer elması, soğan, sarımsak, 
havuç, kırmızı pancar, kök kerevizi gibi toprak altı yapılar 
şekerce zengindir (%10-20). 

 



   Toplam şekerler olgunlaşma döneminde suda 
erir maddeler gibi hem meyve başına hem de 
yüzde olarak artar. Bu yüzde artış bazı türlerde 
(elma, armut gibi) uzun bir sürede gerçekleşirken, 
bazı türlerde (şeftali, kayısı, erik, portakal, üzüm, 
kavun) kısa sürede hızla ve belirgin bir şekilde 
gerçekleşir. Bu yüzden bu grup meyvelerde 
tatlanma hızla ilerler.  

 Derimden sonra solunumda kullanıldığından 
dolayı, toplam şeker miktarı giderek azalır. Nişasta 
taşıyan meyvelerde bu azalış, nişasta 
parçalanmasının tamamlanmasından sonra 
görülür. Derimden sonra şekerlerde görülen 
değişimler de türlere göre değişir. 



B. Nişasta 

   Birçok meyve gelişmenin erken dönemlerinde nişasta 

bulundurur. Ancak elma, armut, ayva, kivi ve muz gibi bazı 

meyvelerde derim döneminde bile nişasta bulunur. 

Turunçgiller ve domateste genç meyvede bulunan nişasta 

olgunlaşma öncesi tamamen kaybolur. Sert çekirdekli 

meyvelerde olgunlaşma öncesi çok az olan nişasta miktarı, 

olgun meyvede tamamen kaybolur. Patates, tatlı patates, 

kestane önemli miktarda nişasta taşımaktadır.  

   Gelişme döneminde yaprakların oluşturduğu nişasta, 

suda erir formda (sakkaroz, sorbital) meyveye taşınarak 

yeniden nişastaya döner. Bu birikim, hem meyve başına 

hem de yüzde olarak yaz aylarında maksimum seviyeye 

ulaşır daha sonra gerilemeye başlar.   

      



   Nişasta sentezi çevre koşullarına bağlıdır. 
Işıklanma ve sıcaklık sentezi hızlandırır, düşük 
sıcaklık ve su azlığı geriletir. Kötü beslenme 
koşulları nişasta birikimini sınırlandırır. Bezelye, 
tatlı mısır gibi bazı sebzelerde gelişme ilerledikçe 
şeker oranı azalırken nişasta artar.  

   Nişasta parçalanması fosforilaz ve hidrolaz 
enzimleriyle gerçekleşir. Nişastanın parçalanma 
hızı sentez hızını aşınca meyvedeki nişasta 
birikimi gerilemeye başlar. Öncelikle meyve 
merkezinde başlayan kayıp, epidermiste son bulur. 
Nişastayı parçalayan bu enzimlerin hidrolik 
aktiviteleri olgunlaşma ile artar. Bu artış depolama 
sırasında da sürer.    



C. Pektik Maddeler 

    Bu maddeler, heteropolisakkaritler grubuna girerler. 
Parçalanma ile galakturonik asit ve metilalkol oluşur. 
Sebzelerde az, meyvelerde fazla miktarda bulunur. 
Miktarları Ca-pektat olarak domates, üzüm, kiraz ve 
vişnede %0.1-0.5, elma, armut, ayva, şeftali, bazı erikler, 
ahududu, böğürtlen, çilek, incir, muzda %0.4-0.8 ve kayısı, 
limon, altıntop ve bazı eriklerde %0.8-1.2 arasında değişir. 
Endüstride turunçgil kabuğu ve elma artıklarından elde 
edilir.  

   Pektinler primer hücre çeperi ve orta lamelde diğer 
yapısal maddelerle birlikte bulunur. Hücreleri birbirine 
bağlayarak dokulara direnç verir. Pektinler içinde yer yer 
rammoz molekülleri bulunan α, D, (1-4) galaktronik asit 
polimeridir.     



   Pektinler değişik özellikler taşıyan yapılara 
halinde bulunurlar. 

Protopektin, pektik maddelerden birisidir ve diğer 
pektik maddeler bunlardan kaynaklanır. 
Protopektin olgunlaşmamış meyve ve sebzelerde 
özellikle hücre duvarında ve orta lamellerde yoğun 
olarak bulunur. Esterleşme derecesi çok yüksektir, 
suda çözünemez ve meyve-sebze dokusuna sert 
bir tekstür veren öğelerden birisidir. Meyve ve 
sebzlerin olgunlaşma sürecinde doğal halde 
bulunan protopektinaz tarafından pektin ve 
hemiselüloza parçalanır. Böylece protopektin, 
çözünebilir pektine dönüşür ve doku yumuşar.      



Pektinik asit, pektik bileşikler grubundan diğer bir 

maddedir. Metil alkol ile az miktarda esterleşmiş, 

suda kolloidal halde bulunan galakturonik asit 

zincirleridir. Metilleşme derecesi arttıkça suda 

eriyebilme özelliği kazanır ve pektinleşirler.  

Pektin, farklı oranda metil ester grupları içeren, 

suda çözünebilir özellikteki pektinik asittir. Uygun 

koşullarda şeker ve asitle jel yapabilme 

özelliğindedir.  

Pektik asit, metil alkol ile esterleşmemiş, suda 

kolloidal halde bulunan galakturanik asit zinciridir.  



   Meyve gelişmesi devresinde meyve 

başına pektin miktarı önce hızlı, sonra yavaş 

biçimde artarken; yüzde pektin miktarı tür ve 

çeşitlere göre farklı şekilde azalır. Bu 

azalma derimden sonra da devam eder. Bu 

genel eğilim elma, armut ve özellikle 

domates gibi ürünlerde görülmektedir.  

 

Esterleşme derecesi, molekülde esterleşen 

–COOH sayısının yüzde değeridir.  



   Pektin gruplarındaki gelişmeler tür ve 

çeşitlere göre farklılık gösterir. Örneğin 

yarma şeftalide protopektin hızla azalırken, 

et şeftalide bu gelişme sınırlı ölçüde olur. 

Bunun sonucunda olgunlaşmanın 

başlamasıyla hücre çeperi incelir, meyve 

yumuşar. Turunçgil meyvelerinde pektin 

gruplarındaki değişimler sınırlıdır. 

Domateste yumuşama pektin moleküllerinin 

parçalanarak küçülmesi, çilekte ise Ca-

pektatın metillenmesi ile ilişkilidir.  



   Pektinin parçalanmasında önemli aşama 
protopektinin parçalanmasıdır. Pektin esteraz metil 
köklerini ayırarak alkol ve karboksile dönüştürür. 
Bu enzim esterleşme derecesini geriletir. 
Poligalakturonaz pektin zincirini kısaltır bu da 
domateste et sertliğinin azalmasının başlıca 
nedenidir.  

   Pektik enzimler içerisinde en önemlisi pektin 
esteraz (PE)’dır. Aktivitesi poligalakturonazdan 25 
defa daha fazladır. Olgunlukta aktiviteleri artar, 
aşırı olgunlukta geriler. Bu enzimin aktif olduğu 
dönemde dokuya kalsiyum verilmesi, Ca-pektat 
oluşumu ve sertleşmeye neden olur.   



D. Diğer Polisakkaritler 

   Bunlar özellikle meyve eti direncinde rol alan 
selüloz, hemiselüloz ve bazı meyvelerde mekanik 
veya mikrobiyolojik aktivite sonucu görülen sakız 
maddeleridir.    

   Selüloz, mikrofibriler yapıda β-D- (1-4) glikoz 
polimeridir. Hemiselüloz ise diğer 5 ve 6 C’lu 
polimerlerdir. 

   Meyve ve sebzelerde selüloz miktarı yaş ağırlığa 
göre %0.5-1.5 arasında değişir. Gelişme 
devresinde meyve başına düşen miktarı doğrusal 
olarak yükselirken, yüzde miktarında yavaş bir 
artış olur. Olgunlaşma döneminde primer 
çeperlerdeki lifler kısmen kaybolur.      



    

 

   Hemiselüloz miktarı, meyvede önce hızlı, 

sonraları yavaş olarak artar. Bu maddeler 

selüloza göre daha az stabildir. Bu nedenle 

bazı meyvelerde olgunlaşma devresinde bir 

ölçüde parçalanırlar. Bunun sonucunda 

selüloz miktarı derimden sonra değişmediği 

halde, hemizselüloz miktarı azalır.  



E. Organik Asitler 

   Organik asitler özellikle meyvelerde tadı 
belirleyici özelliktedirler. Metabolizmada aktif 
görev yaparlar. Özellikle solunuma, fenol, 
lipit, uçucu maddeler ve amino asitlerin 
sentezine katılırlar. Hücre öz suyunda çeşitli 
katyonların nötrleşmesini sağlarlar. 
Şekerlerle beraber tadı etkiler ve özellikle 
turunçgil ve üzümde olgunluk derecesinin 
belirlenmesinde kullanılır. Ürüne ekşi bir tat 
verirler. Malik asitin ekşi tadı, sitrik aside 
göre ¼ oranında daha fazladır.  



Bazı meyve ve sebzelerde bulunan serbest asit 

miktarı ve pH değerleri 

Tür Asit (%) pH 

Elma 0.2-1.0 3.0-3.3 

Kiraz 0.4-0.6 4.0 

Üzüm 0.6-1.0 3.3 

Çilek 0.8-1.2 3.4 

Portakal 1.2-1.5 3.2 

Limon 4.9 2.5 

Muz 0.6 4.7 

Domates 0.6 4.2 

Havuç 0.3 5.0 

Ispanak 0.2 5.5 



        Meyve ve sebzelerde bulunan organik  asitler 

1. Alifatik monokarboksilik,Basit: Formik, asetik, bütrik 

         “                 “ ,Alkol taşıyan: Gliserik, glikolik 

         “                 “,Aldehit    “     : Glikoksilik 

         “                 “,Keton      “     : Pürivik 

2.Alifatik dikarboksilik:  Oksalik,süksinik,fumarik,L-malik,        
D-tartarik, sitromalik 

3. Alifatik trikarboksilik: Sitrik, galaturonik, sisakonitik 

4. Şeker Asitleri: Sakkarik, galaturonik, sisakonitik 

5. Karboksilik-monokarboksilik 

  a) Aromatik fenol asitleri: Benzoik, salisilik, P-kumarik, kafeik 

  b) Alisilik fenol asitleri:Kuinik (ayva), şikimik 

6. Ester karakterinde, uçucu çeşitli organik asitler      



   Organik asitler hücre içerisinde çeşitli 
yapılara bağlanmış, çeşitli katyonlarla 
nötrleşmiş ve serbest halde olmak üzere üç 
durumda bulunurlar. Serbest asitlik kuvvetli 
alkali çözeltilerle (NaOH, KOH) ile titre 
edilerek bulunur. Toplam asit için 
nötrleşmeyi sağlayan katyonların 
uzaklaştırılması gerekir. Serbest asidin, 
toplam asit içerisindeki payı tür, çeşit, ve 
beslenme koşullarına göre değişir. Elmada 
%65-81, şeftalide %33-87, turunçgillerde 
%85-97 ve muzda %100’dür.   



   Bahçe ürünlerinde en fazla malik (elma asidi), sitrik 
(limon asidi) ve tartarik (şarap asiti) asit bulunur.   

Malik asiti en fazla olan türler: Elma, armut, şeftali, kayısı, 
kiraz,vişne, erik, üzüm, muz, havuç, kereviz 

   Elmada 8-13 meqv/100g serbest asit bulunur. Bunun 
%80-90’ı malik asittir. Bu grup meyvelerde ayrıca sitrik, 
kuinik, kabukta şikimik ve tartarik asitte bulunur. 

Sitrik asiti en fazla olan türler: Turunçgil meyveleri, incir, 
nar, ananas, çilek, ahududu, böğürtlen,domates, 
marul,yapraklı ve baklalı sebzeler 

   Bu meyveler genellikle asitçe zengindir. Limonlar 60-120 
meqv/100g serbest asit içerir (%4-9). Diğer türler genelde 
10-20 meqv/100g serbest asit içerir. Bu grup ayrıca malik, 
kuinik, şikimik, oksalik asitleri de içerir.   

Tartarik asiti en fazla olan türler:Üzüm. Özellikle bazı 
çeşitlerinde fazla miktarda bulunur. Bu meyvedeki serbest 
asidin %40-80’ini oluşturur.  



    Serbest asit yüzde miktarı genel olarak gelişme 

ve olgunlaşma dönemi boyunca azalan bir eğilim 

gösterir (Elma, turunçgiller, kayısı, üzüm). Bu 

gelişme dönemi ilk yarıda bir maksimumdan geçer. 

Azalış elmada derimden sonra da devam eder. 

Bununla birlikte turunçgiller ve üzümde derimden 

sonra asit miktarında önemli bir azalma görülmez. 

Armut, kiraz, muz gibi meyvelerde asit miktarı 

gelişme döneminde sürekli azalırken, olgunlaşma 

döneminde belirgin bir artış görülür ancak post-

klimakterik dönemde yeniden azalma görülür. 

Limon gelişme devresinde yüzde asit miktarı 

sürekli artan bir meyvedir.   



   Sofralık meyvelerde yüzde asit miktarında 
derimden önce gözlenen azalmanın en 
önemli nedeni su ve diğer organik maddeler 
birikiminin asit birikiminden fazla olmasıdır.  

    Ancak olgunlaşmanın ilerlemesiyle birlikte 
asit azalışının nedenleri farklıdır. Organik 
asitlerin (özellikle malat) solunumda 
kullanılmaları, genellikle giderek artar. 
Ayrıca asitler olgunlaşma döneminde pektin 
parçalanmasıyla ortaya çıkan katyonları 
nötrleşirler. Organik asitler bazı durumlarda 
derimden sonra şeker sentezinde 
kullanılırlar.  



   Meyve başına asit miktarı da genellikle gelişme 

döneminde bir maksimumdan sonra geriler. Bu 

maksimum genellikle derim zamanına denk 

gelmektedir.  

   Asit kaybı ekolojik koşullar ve olgunlaşmaya 

bağlıdır. Özellikle 20°C’nin üzerindeki sıcaklık, 

olgunluğu hızlandıran koşullar asit kaybını 

hızlandırır. Metabolizmayı yavaşlatan ve solunumu 

azaltan düşük sıcaklık, düşük oksijen ve yüksek 

CO2 gibi ortam koşulları asit kaybını da azaltır. 

Ancak optimumun altındaki sıcaklıklar yeniden asit 

kaybını hızlandırır (üşüme zararı). 



pH Değeri 

   Meyve ve sebzelerin pH değerleri asit miktarı ve 
bileşimi ile katyon miktarı ve bileşimine bağlı 
olduğundan türler arasında oldukça değişiklik 
göstermektedir (Örneğin limonda 2, domateste 4). 
Elma, üzüm, portakal gibi türlerde olgunlaşma 
döneminde önce genellikle yükselir. Muz, armut ve 
kirazda önce hızla düşer, sonra yükselir. 
Limonlarda olgunlaşma döneminde önce hızla, 
sonra yavaşlayarak düşer.  

   Olgunlaşma dönemindeki değişimi göz önüne 
alınarak pH değeri yalnız veya titre edilebilir asit 
miktarı ile ilişkilendirilerek olgunluk durumunun 
saptanmasında kullanılır (Üzüm ve turunçgil). 
Ancak pH değeri iklim, toprak ve beslenme 
koşullarından çok etkilenir.     



5. YAĞLAR ve YAĞ BENZERLERİ 

   Genel olarak yaş meyve ve sebzeler çok az 

miktarda (%0.1-1.0) yağ taşırlar. Yalnız zeytin, 

avakado meyveleri önemli miktarda yağ 

taşırlar. Tohumu yenen sert kabuklu 

meyvelerde de yağ miktarı yüksektir.  

   Yağ ve benzerleri şu şekilde incelenir.  

1. Yağ asitleri 

2. Depo yağları 

3. Kütikullar lipitler 

4. Hücresel zar lipitleri 



Yağ asitleri, uzun zincirli bir ucunda –COOH bulunan 
alifatik bileşiklerdir. Doymuş, doymamış ve OH taşıyan 
örnekleri vardır. Tohum ve meyve eti yağlarının yağ asit 
bileşimleri farklıdır.  

Depo yağları, perikarp dokusunda önemli miktarda yağ 
içeren meyveler zeytin ve avakado’dur. Zeytin yaş 
ağırlığına göre %15-40, kuru ağırlığına göre %35-70 yağ 
içerir. Avokadoda ise bunlar sırasıyla %4-20 ve %50-75’tir.  

   Zeytinde hızlı birikim gelişmenin yavaşladığı Eylül-Ekim 
aylarına rastlar. Avokadoda gelişmeyle uyumludur. Dane 
başına yağ birikimi ise doğrusaldır.  

   Yağca zengin ürünlerde, kuru ve kurutulmuş ürünlerde 
yağlardaki bozulmalar depo ömrünü sınırlandırır. Yüksek 
sıcaklık, ışık (mavi ve ultraviole), iyonize radyasyon, 
peroksitler, lipoksigenaz enzimleri ve metal katalizörler yağ 
bozulmasını hızlandırır, düşük sıcaklık, düşük oksijen, 
antioksidantlar, ışığı geçirmeyen ambalajlar ve enzim 
inhibitörleri yavaşlatır.  



6. RENK MADDELERİ  

   Meyve ve sebzelerin dış ve iç dokularında 

renk veren çeşitli maddeler bulunur. Bunlar 

özellikle kabuk yüzeyinde bulunurlar ve 

ürünün olgunluk ve kalite durumunu belirler.  

A.Klorofiller 

B.Karotinoidler 

C.Flavonoidler 

D.Antosyanlar 

   



A. Klorofiller 

   Sitoplazmada bulunan kloroplastlara yerleşmiş 
olan yeşil renkli lipit-protein karakterli 
pigmentlerdir. Yaş meyve ve sebzelerde bileşimin 
büyük bir bölümü klorofil a, kalanı ise klorofil b’dir 
ve bitkilerde yaklaşık olarak 3:1-4:1 oranında yer 
almaktadırlar.  

   Fotosentetik olmasına karşılık meyve ve 
sebzelerdeki kloroplastlar ışıklanma durumu ve 
doku içerisindeki yerine göre genellikle küçük 
kalmış ve az gelişmişlerdir. Bu nedenle meyve 
kabuğunda çok, meyve etinde ve iç dokularda az 
miktarda klorofil bulunur.    



   Meyvelerde toplam miktarı, gelişme devresi 

başlarında bir maksimumdan sonra azalırken, 

birim yüzey başına miktarı sürekli azalır. Bu 

azalışın nedeni hem yüzey genişlemesi hem de 

klorofil parçalanmasıdır. Gözle görülür yeşil renk 

kaybı olgunlaşma devresinde gözlenir. 

    Klorofil sentezi ve parçalanmasını kolorfilaz 

enzimi kontrol eder. Özellikle olgunlaşma 

devresinde hızlı klorofil kaybı, enzim aktivitesinde 

preklimakteriel devrede başlayan artışın 

sonucudur ve bu aktivite artışı post klimakteriel 

devreye uzanır.      



    Klorofil kaybını birçok faktör etkiler. Genel olarak 
derim öncesi ve derim sonrası olgunluğu 
hızlandıran etkiler klorofil kaybını da yönlendirir. 
Düşük sıcaklık ve aşırı azot beslenmesi bu kaybı 
yavaşlatır.  

   Derimden sonra klorofil kaybı düşük sıcaklıkta 
bile ilerler ve uzun süre depolanan ürünlerde yeşil 
renk kaybolur. Ortamda oksijen azlığı, CO2 
bulunması da klorofil kaybını geciktirir. Koparılmış 
yapraklarda ışık klorofil parçalanmasını hızlandırır, 
karanlık yavaşlatır.  

   Klorofil kaybının yavaşlatılmasıyla hücre 
bölünmesinin uyarılması arasında oldukça güçlü 
bir ilişki vardır. Hücre bölünmesini arttıran sitokinin 
yeşil rengin korunmasını da sağlar. Etilen klorofil 
kaybını hızlandırır. 



B. Karotenoidler 

   Birçok bitkisel ve hayvansal kökenli 

materyallere sarı-kırmızı tondaki doğal 

renkleri veren, yağda çözünebilir özelliğe 

sahiptirler. Renkleri sarıdan kırmızıya kadar 

değişir. Mor ve siyah renkleri de vardır. 

Genel olarak karotinler sarı-kırmız, 

ksantofiller sarı renklidir. Hücrede kloro- ve 

kromoplastlarda yerleşmişlerdir. 

Fotosentetik aktif dokuda en öenmli karoten 

β-Karoten; en önemli ksantofil lutein’dir.   



   Bulundukları miktarlar, tür, çeşit, ekoloji ve bakım 

işlemlerine göre değişir. Sarı ve pembe renkli 

ürünlerde bol miktarda bulunur. Kavun, karpuz, 

domates, pembe etli altıntop’da karotenler, elma, 

armut, çilek, kayısı, şeftali, portakal ve mandarinde 

ksantofiller bol miktarda bulunur. Kabuktaki miktarı 

genellikle meyve etindekinden birkaç katı fazladır.  

   Toplam karotenoid miktarı özellikle olgunlşam 

devresinde gerek meyve gerekse birim yüzey 

başına artış gösterir. Bu artışta karotin ve ksantofil 

gruplarının davranışları türlere göre faklılık 

gösterir.  



   Dengeli ve iyi beslenme karotenoid sentezini artırır, 
klorofil miktarını etkilemez. Suda erir maddeler miktarını 
arttıran anaçlar, renklenmeyi de arttırır.  

   Her bir karotenodi için gerekli sıcaklık optimumları ayrıdır. 
Örneğin domateste likopen için optimum sıcaklık 16-21°C 
arasında iken, β-Karoten için ise bu değerlerden daha 
yüksektir. Çok düşük ve yüksek sıcaklıklar sentezi 
yavaşlatır ve önler.  

   Derimden sonra sıcaklıktan başka, ortamda bulunan 
oksijen, CO2, azot ve etilen renklenmeyi etkiler. Düşük 
oksijen, yüksek CO2 ve azot karotenoid sentezini 
geriletirken, etilen düşük konsantrasyonda bile bile sentezi 
hızlandırır.  

  Karotenoid sentezi bazı hormonlardan da etkilenir. 
Oksinler ve GA sentezi geriletici etki yapar.   



C. Flavonoidler 

   Meyvelerde özellikle kabukta bulunur ve 

sarı renk verirler. Hücre vakoulünde erimiş 

halde bulunurlar.  

   Kabuğun güneş gören yüzeyinde fazladır. 

Olgunlaşma ile biraz azalır. Özellikle 

yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde 

bulunurlar ve kalıtımla kontrol edilirler.  



D. Antosiyaninler 

   Sofralık ve teknolojik kaliteyi etkileyen en önemli 

renk maddeleridir. Kırmızı, mor ve siyaha kadar 

değişen renkler verirler. Çeşitli tipleri vardır. Hücre 

vakuolünde erimiş olarak bulunurlar.  

   Meyve ve sebzelerde çiçek, meyve hatta yaprak, 

kök ve yumrularında bulunur. Antosyan miktarı 

kabuk üst rengini değiştirir. Örneğin antosyanca 

zengin kiraz çeşitleri siyah, fakir olanlar beyaz 

kiraz olarak gruplanmıştır. Bazı vişne ve 

portakallarda meyvelerde et dokusunda da 

bulunur.  



   Meyve gelişmesinin son döneminde miktarı hızla 

artar. Derimden sonra genellikle değişmez. Ancak 

teknolojik değerlendirme işlemlerinden kolaylıkla 

etkilenir ve zamanla bozulur. Örneğin berelenme 

ile antosyanlar antosyanoz enzim ile okside olur ve 

kahverengi pigmentler oluşur.  

    Kiraz, vişne, çilek, bazı üzüm ve erik çeşitlerinde 

hemen her ekolojide tüm meyve yüzeyini 

kaplayacak ölçüde kırmızı renk oluştururlar. Bu 

çeşitlerde kabuğun renklenme ölçüsü olgunlukla 

ilişkili olduğundan derim kriteri olarak kullanılır.    



   Antosyan sentezinde ışıklanma, sıcaklık, beslenme ve su 
gibi ortam koşulları da önemlidir. Fotosentezde etkili olan 
mavi ve kırmızı ışıklar, morötesi ve kırmız ötesi ışıklar 
sentezde çalışır. Işıklanmanın ilk döneminde öncül 
maddeler, ikinci döneminde antosyan sentezlenir.  

   Antosyan sentezi için uygun sıcaklıklar az çok değişiklik 
gösterir. Örneğin elmalar için 7-10°C gece ve 18-24°C 
gündüz sıcaklıkları en uygundur. Patlıcanlarda kış 
döneminde düşen sıcaklıklar renklenmeyi geciktirir ve 
bozar. Bu bozulmaya antosyanaz ve polifenol oksidazlar 
neden olur. Dengeli beslenme, iyi budama, meyve 
seyreltmesi gibi net fotosentez verimini ve ışıklanmayı 
iyileştiren, yaz budaması ve bilezik alma işlemleri 
renklenmeyi arttırır. Hormonlar (etilen), kimyasal maddeler 
(alar) renklenmeyi arttırır. Bunlar PAL (amonyumliyaz) 
aktivitesini arttırarak etkili olurlar.  



7. VİTAMİNLER 
   Meyve ve sebzeler en önemli vitamin kaynaklarıdır. Tür 
ve çeşitlere göre vitamin bileşimleri büyük farklılıklar 
gösterir. En fazla ve yaygın olarak bulunanı C vitamini de 
olarak bilinen askorbik asittir. Daha sonra provitamin A 
olarak bilinen Karotenler gelir. B kompleksi vitaminler 
(pantotenik asit, folik asit, niasin, riboflavin (B2), thiamin 
(B1), biotin) bazı meyve ve sebzelerde önemli miktarda 
bulunabilir.  

   Vitaminleri kimyasal yapıları bakımından gruplamak 
olanaksızdır. Bu bakımdan vitaminler çözünme özelliklerine 
göre yağda çözünen ve suda çözünen olarak ikiye ayrılır. 
A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen, C ve B grubu 
vitaminler suda çözünen vitaminlerdir. Yağda çözünen 
vitaminler vücutta depolanabildiği halde suda çözünen 
vitaminlerin önemli miktarı depolanmaz ve fazlası kolaylıkla 
dışarıya atılır.   

   Askorbik asit miktarı tür, çeşit ve ekolojik koşullarla 
ilişkilidir. Genel olarak sitrik asitçe zengin olan meyvelerde 
fazla bulunur.   



Meyveler 

   Askorbik asitçe zengin meyve türleri (30-

50mg/100g): Turunçgil meyveleri, çilek, 

üzümsü meyveler 

   Askorbik asitçe orta değerdeki meyve 

türleri (15-30mg/100g):Muz, ayva, incir, 

kiraz, vişne 

   Askorbik asitçe fakir meyve türleri (5-

15mg/100g):Elma, armut, şeftali, kayısı, erik, 

üzüm 



Sebzeler 

   Askorbik asitçe zengin sebze türleri (50-

150mg/100g): Biber, maydonoz, 

karnabahar, ıspanak, kuşkonmaz 

   Askorbik asitçe fakir sebze türleri (5-

15mg/100g):Kök sebzeler, domates, 

patates, soğan, turp 

   Askorbik asit miktarı sert kabuklu 

meyvelerde çok az bulunurken, kuşburnu 

(1000 mg/100g) ve kivi (300 mg/100g)’de 

oldukça yüksek miktardadır.  



   Meyvelerde dış kabuk ve yakın dokular vitamin C 

bakımından daha zengindir. Örneğin elma 

kabuğunda etin 3 katı, turunçgillerde flavedoda 

etin 5 katı,albedoda 4 katı kadardır. Portakallarda 

meyvede bulunan Vit. C’nin ¼’ü meyve etinde, 

kalanı ise kabuktadır. Ancak domateste tohum 

etrafındaki dokuda yüzde olarak en fazladır.   

   Askorbik asit miktarı ışıklanma ile artar. Serada 

yetiştirilen ürünlerde açıkta yetiştirilenlere göre 

daha fazladır. Güneşlenmenin fazla olduğu güney 

bölgelerinin domatesleri C vitamince daha 

zengindir. Potasyum ve magnezyum vitamin C’yi 

arttırıcı, azot ise geriletici etki yapar.   



    Askorbik asit miktarının gelişme ve 
olgunlaşma devresindeki değişimi türlere 
göre önemli farklılıklar gösterir. 
Turunçgillerde meyve başına miktarı önce 
artar ve olgunlaşma döneminde duraklar, 
yüzde miktarı azalır. Azalış olgunlaşma 
devresinde yavaşlar. Derimden sonra önemli 
değişim gözlenmez.  

   Çilekte mutlak ve yüzde miktarı meyvenin 
renklenmesi ile hızla artar, maksimum 
noktaya ulaştıktan sonra azalmaya başlar. 
Domates ve muzda da renklenme ve 
olgunlaşma devresinde aynı eğilim gözlenir.    



   Meyve ve sebzelerde bulunan diğer vitaminlerin miktarı 
ve önemleri azdır. Provitamin A olan karotenler, meyveler 
ve yaprak sebzelerde önemlidir. Bunlardan β(beta-) karoten 
2 mol; α(alfa-) ve γ(gama)-karoten, kripto ksatin birer mol 
vitamin A oluştururlar.  

Portakal ve mandarinde (0.12-0.25 mg/100g) 

Kayısı, şeftali, erik (0.5-2.5 mg/100g) 

Kiraz, muz, çilek, elma (0.06-0.30 mg/100g) 

Kavun, karpuz, domates ve kışlık kabakta (0.6-2.0 
mg/100g) 

   Yaprakta klorofille beraber bulunduğundan yaprak 
sebzelerde ve özellikle maydanoz, kuzukulağı, şalgam, 
ıspanak, marul, kuru soğan ve havuçta bol bulunur ve 
miktarları 1.0-11.0 mg/100 g’a kadar çıkar. Havuç 
karotence çok zengindir (2-10 mg/ 100g). Ticari çeşitlerde 
en önemli karoten, β karotendir.   

 



8. FENOLİK MADDELER 

   Meyve ve sebzelerde lezzet ve renk oluşumunda 

önemli rol oynarlar. Bu grup bileşikler basit yapılı 

fenoller ve bunların kondansasyonu sonucu oluşan 

karışık yapılı fenoller olarak incelenir.  

   Basit fenoller; 

1.Fenoller (Fenol, hidrokinon) 

2.Benzoik asit ve türevleri (gallik asit) 

3.Sinnamik asit ve türevleri (kafeik asit, kumarik 

asit) 

4.Flavan türevleri 



Kondanse fenoller basit fenollerin polimerizasyonu 
sonucu oluşmuş yüksek moleküllü bileşiklerdir. 
Gallotanenler ve kondanse tanenler olmak üzere 
iki grup önemlidir.  

   Fenol bileşiklerin olgun meyvedeki miktarı yaş 
ağırlığına göre %0,1-1,0 arasında değişir. Bu 
miktar gelişme dönemi başlangıcında yüksektir, 
gelişme ilerledikçe meyve başına düşen miktar 
artar. Meyve ve sebzelerde özellikle yüzeye yakın 
hücreler fenolik maddeler ve fenol oksidazca 
zengindir.  

Sinnamik asit türevleri genellikle esterleşmiş olarak 
bulunurlar. En öenmli esteri klorogenik asittir. 
Klorogenik asit miktarca en fazla bulunan sinnamik 
asit türevidir. Bunların miktarı gelişme döneminde 
meyve başına artarken yüzde olarak azalır.  

 



Flavan türevleri 

a)Flavonoller genellikle glikozit şeklinde bulunurlar. 
Meyve kabuğunda ve özellikle güneş gören 
yüzünde fazladır. Meyve etinde bulunmaz. 
Gelişme döneminde kabuktaki miktarı olgunluğun 
ilerlemesi ile azalır. En önemlileri kuersetin, 
kampferol ve mirisetindir. 

b)Kateşin ve leukoantosyanidinler Renksiz 
maddelerdir. Genellikle kondanse tanenler halinde 
bulunurlar. Miktarı tür ve çeşide göre değişir. 
Önemlileri kateşin, gallo-kateşin ve 
epigallokateşindir. Meyve kabuğunda fazla, etinde 
az miktarda bulunur.  

 



c) Antosyanlar Parlak ve çarpıcı renkleriyle kolay 

tanınırlar. Yaygın şekilde bulunurlar. En önemlileri 

siyanidin, pelargodin, peonidin, malvidin’dir. 

Genellikle epidermal tabakada bulunur. Bazı 

elmalarda meyve etinde de görülebilir.  

   Antosyan miktarı diğer fenollerin aksine 

olgunlukla artar. Bu artış organ gelişmesinin 

başlarında yavaş, sonlarında hızlıdır.  

   Antosyanlar şekerin ayrılması ve oksidatif halka 

açılmasıyla renklerini kaybeder. Hatta enzimatik 

reaksiyon sonucu kahverengi renk alır.  

  



d) Diğer Flavanlar meyvelerde az miktarda 

bulunur. Ancak tadı etkiler. Örneğin 

turunçgillerde flavon ve flavononlar 5. ve 7. 

karbonlardan şekere bağlanır ve glikozit 

olarak acılık yapar. Hespeidin hafif acılık 

veren bir glikozittir. Bunlardan ileri gelen 

acılık olgunluğun ilerlemesiyle azalır. Bu 

acılık veren maddelerin meyve içindeki 

dağılımı dokuya göre değişir. Kabuk, dilim 

zarları, iletim demetleri ve tohumlarda 

yüksek, meyve eti ve suyunda az bulunur.  



Fenollerin Renklenmeye Etkileri 

   Fenol bileşiklerin renkleri yapılarında bulunan 
hidroksil, metil, glikozit ve şekerlere göre değişir. 
Örneğin beta flavan halkasında hidroksil sayısı 
artınca renk mavi-mor olur. Yapıda bulunan bu 
hidroksillerin glikozitleşmesi veya metilleşmesi ile 
renk kırmızıya döner. 

   Ortamın pH değeri karboksillerin iyonizasyon 
derecesi de rengi etkiler. Düşük pH’da antosyanlar 
kırmızdır. pH değeri yükseldikçe okside olarak 
önce rengini kaybeder, sonra mavi-mor renge 
döner. Mor renkli meyvelerde pigment hücre 
içerisinde pH değeri yüksek bölgelerde bulunur.   



Fenollerin Tada Etkileri 

  Meyvelerde bulunan fenol bileşiklerin çoğu saf 
halde ve düşük dozlarda tadsızdır. Ancak basit 
fenol asitler ekşi, kondanse fenoller buruk, kateşin, 
kumarin ve bazı turunçgil, zeytin flavonoidleri 
acıdır. Fenollerin metalik tuzları da metalik bir 
lezzet verir. Fenollerin tat etkisi suda erirliklerine 
bağlıdır.  

    Burukluk tür, çeşit, ekoloji ve bakım işlerinden 
etkilenir. Genelde fazla miktarda fenolik madde 
taşıyan meyveler buruktur (Kara üzüm-beyaz 
üzüm). Yüksek bölgelerde yetişen elma ve 
armutlar da buruk olur.  



Fenollerin Diğer Etkileri 

   Fenoller bitki sağlığını koruyucu etkiler yapar. 
Genel olarak fenollerce zengin ürünler patojenlere 
daha dayanıklıdır.  

   İnsan metabolizmasında farmakolojik etkiler 
yapar, tedavi edici değerleri vardır.  

   Fenoller bakır taşıyan fenolaz enzimleri ile 
okside olur. Kesilmiş meyve yüzeylerinde enzim ve 
substratların buluşması ve havanın oksijeni ile 
önce renksiz olan kinonlar, sonra bunların 
polimerizasyonu ile koyu esmer metanin oluşur.  

   Fenoller dokuda etilen sentezini de kontrol eder. 
Yapıda fenollerin azalmasıyla olgunlaşma 
kolaylaşır.   



 



 


