


BİTKİSEL HORMONLAR

• Doğal olarak bitkilerde oluşan, fizyolojik 
olayları kontrol edebilen, çok düşük 
miktarlarda dahi etkili olabilen 
biyokimyasal maddelere bitki hormonu adı 
verilir. 

• Bitki hormonları bitki büyümesi ve 
gelişmesini düzenleyen işaret olarak da 
görev yaparlar ve karşılıklı olarak 
birbirlerini etkilerler. 



• Bitki hormonları bitkide birçok büyüme, 
farklılaşma ve gelişme olaylarını 
doğrudan veya başka bir olay üzerinden 
dolaylı olarak etkileyebilirler. 

• Bitkilerde doğal olarak meydana gelen 
biyokimyasal maddelerin yanı sıra 
sentetik olarak elde edilen hormon 
etkilerine benzer etkiler oluşturan 
maddeler de bulunmaktadır. Bu sentetik 
maddelere Bitki Büyümesini Düzenleyici 
Maddeler adı verilir. 



•Bitkiler dıştan ve

içten gelen sinyallere

karşı çeşitli tepkide

bulunurlar.

•Özel bir reseptöre

bağlanan bir hormon

veya diğer bir madde

sinyal sekonder mesaj-

cılar üretmek için hücreyi

uyarır. Sekonder

mesajcılar , orjinal

sinyale karşı hücrenin

çeşitli tepkiler üretmesini

tetikler.

•Hücrede sinyal oluşumunun üç farklı evresi vardır. Bunlar algılama ,iletme

ve yanıt verme şeklinde gerçekleşir.

Bitkilerde sinyal oluşumu ve iletimi



• Bir sürgün, güneş ışığına ulaşınca çok 
önemli morfolojik ve biyokimyasal 
değişiklikler geçirir. Bu değişiklikler 
yeşillenme olarak isimlendirilir. 
Yeşillenmede yer alan reseptör fitokrom
olarak adlandırılır. Özel bir proteine 
bağlanmış ışık absorblayan bir pigmentdir. 
Yeşillenme süreci çok düşük düzeydeki ışık 
tarafından başlatılır.



• Sinyal algılandıktan sonra hücre içi iletimi 
başlar ve yüzlerce ikinci mesaj taşıyıcı 
molekül oluşturabilir. Fitokromun
aktifleştirdiği G-proteinleri ikincil bir 
mesaj taşıyıcı  olarak sıklik GMP’ı
oluşturan enzim olan guanil siklazı
aktifleştirir. Sonuçta protein kinaz adı 
verilen enzimler aktifleştirilir.



• Bununla birlikte çok çeşitli hormonlar ve 
çevresel uyartılar sitoplazmadaki Ca
seviyesinde küçük bir artışa neden olur. 
Bu yolla protein kinazlar aktifleşir. 
Yeşillenme mekanizması sırasında 
fitokromun aktifleşmesinin ikincil mesaj 
taşıyıcıları olarak hem cGMP hem de Ca-
Kalmodulin üretilmesiyle sonuçlanır.



• Yanıtın oluşması transkripsiyon 
faktörlerinin doğrudan DNA bölgesine 
bağlanması ile meydana gelir. Mevcut 
enzim moleküllerinin aktifleştirilmesi de 
bir yanıt meydana getirir.



P

•Yeşillenmeden sorumlu proteinlerin çoğu fotosentezde görev alan enzimlerdir. Diğerleri

klorofilin üretilmesini sağlayan ve büyümeyi düzenleyen hormonların seviyesini 

etkileyen proteinlerdir.



Bitkiler çevresel uyartılara hormonlarla cevap

verirler

•Bütünlüğü bozulmamış bitki organlarının

uyartıya yönelmelerine ya da o uyartıdan

uzaklaşmalarına neden olan büyümeye yanıt

tropizma olarak isimlendirilir. Işığa yönelim ise

pozitif fototropizmadır.

•Sadece koleoptilin ucu ışığı algılayabilir, fakat

kıvrılma uçtan belli bir uzaklıkta oluşur. Bir

sinyal çeşidinin ,uçtan aşağı taşınması gerekir.

Sinyal, geçirgen bir engelden geçebilir fakat

katı bir engelden geçemez.

•Bu sinyal oksin adlı büyüme hormonudur. Işık

almayan bölgede daha çok bulunması o 

bölgenin büyümesine neden olur ve sürgün ucu 

ışığa doğru yönlenmeye başlar.



•Ucun yerine bir blok konduğunda

koleoptilden agar blok’a

geçebilen bir kimyasal kök

koleoptilin uzamasını teşvik

eder.

•Eğer blok karanlıkta tutulan

ve ucu kesilmiş bir koleptilin

ucunun uzağına yerleştirildiğinde

organ,tek taraftan ışık alıyormuş

gibi kıvrılır.

•Oksin sürgünde hücrelerin 

uzamasını teşvik etmektedir.



• Bitkiler birçok büyüme ve gelişme olayını 

yönetmek ve hücreler, dokular ve organlar 

arasında iletişimi sağlamak için değişik 

bitki hormonu sentezlerler. 

• Oksinler

• Giberellinler

• Sitokininler

• Absisik asit 

• Etilen 

• Salisilatlar 

• Jasmonatlar

• Brassinosteroidler



Oksinler



Dal   Koruyucu     Absisyon       Petiyol

tabaka          tabakası

•Bir akçaağaç yaprağındaki 

absisyonu etilen ve oksin

dengesindeki değişiklik kontrol 

eder. Yaşlanan bir yaprak 

giderek daha az oksin üretir. 

Absisyon tabakası böylece 

oluşmaya başlar. Etilenin 

absisyon tabakası üzerindeki 

etkisi arttıkça selülozu ve hücre 

çeperlerinin diğer bileşenlerini 

parçalayan enzimler üretilir.

•Yaprak düştükten sonra 

kabuktaki bir koruyucu doku 

yaprak izi haline gelir. Bu 

yaprak izi bitkiyi patojenlere 

karşı korur.

0.5 mm



• Bitkilerde bulunan başlıca doğal oksin 
formu indol-3-asetik asit (IAA)’dir. 

• Ayrıca, bitkilerde doğal olarak 4-kloro-
IAA (4-Cl-IAA), fenilasetik asit (FAA) 
ve indol-3-bütirik asit (IBA)’de 
oluşmaktadır. Bunlara ilave olarak, IAA 
diğer aspartat, inositol ve glikoz gibi 
organik maddelerle bileşik halde de 
bulunabilir. 



Sentez yerleri 

• Bünyesel IAA seviyeleri genç dokularda, 
sürgün uçlarında, genç tomurcuklarda ve 
yapraklarda, genç meyvelerde ve 
olgunlaşmamış tohumlarda en yüksektir ve 
çoğunlukla daha yaşlı, olgun dokularda çok 
daha düşüktür. Bundan dolayı, genç dokular 
IAA sentezinin yerleridir. 

• Ayrıca, meristemler, damarsı dokular ve 
üretken organlar IAA sentezinin yapıldığı 
yerler olarak belirtilebilir. 



Taşınması 

Damar dokularında polar olmayan taşınma: 

• IAA floem özsuyunun doğal bir bileşenidir 
ve kaynak yapraklar tarafından fizyolojik 
olarak önemli miktarlarda gönderilir. 

• Bünyesel IAA’in yalnızca eser miktarı 
normal olarak ksilem özsuyunda bulunur ve 
uzun mesafeli oksin taşınması için olgun 
ksilemin başlıca bir yol olarak işlev görmesi 
muhtemel değildir.



Uzun mesafeli polar oksin taşınması:

• Kök yöneyli uzun mesafeli polar taşınması, 
damarsı kambiyum ve faklılaşmamış ksilem
damarları ve ksilem parenşimasını kapsayan 
kısmen farklılaşmış kısımlarda gerçekleşir. 

• Kambiyum aktivitesini azaltan veya 
engelleyen çevre şartları ve dış uygulamalar 
uzun mesafeli polar oksin taşınmasını 
azaltır. 



• Taşıyıcı proteinler tarafından yönetilen ve 
kontrollü dağıtımı sağlayan polar oksin
taşınımı, özel hücreler/dokularda daha 
yüksek oksin konsantrasyonlarını temin 
eden yegâne mekanizmadır. 



Etkileri 



Giberellinler mavelonik asitten genç sürgün 

dokularında ve gelişen tohumlarda sentezlenir. 

Giberillinler



Taşınması 

• Giberellinler bitkilerde hem akropetal
(yukarı doğru) yönde ksilemde, hem de 
basipetal yönde (aşağı doğru) floemde
taşınabilirler. 

• Buradan hareketle, giberellinlerin köklerde 
de sentezlendiği şeklinde bilgiler vardır. 
Bazı araştırıcılar giberellinlerin kökte 
farklı formlara dönüştürülerek tekrar taca 
taşındığını bildirmiştir. 



Etkileri 



Sitokininler

• Bitkilerdeki en yaygın sitokinin zeatindir. 

• Sitokininler mavelonik asitten özellikle 
kök uçlarında, ayrıca gelişen yapraklar, 
sürgün boğumları, olgunlaşmamış genç 
meyveler ve gelişen tohumlarda 
sentezlenirler. 



• Sitokininler ksilem vasıtasıyla akropetal
yönde köklerden sürgünlere taşınırlar. 

• Ayrıca, floem vasıtasıyla bitkinin diğer 
kısımlarına taşınmaları söz konusudur. 

Taşınması 



Etkileri 



• Bu zamana kadar farklı isimlerle anılmıştır 
(Absisin II, Dorminler gibi). 

•Benzer etkilere sahip birçok yapay engelleyici 
madde elde edilmiştir. 

•Bitkilerdeki başlıca görevi stoma kapanmasını 
düzenlemesidir. 

•Bitkilerde mavelonik asitten ve 
karetenoidlerden özellikle su stresi şartlarında 
köklerde ve olgun yapraklarda sentezlenir. 
Ayrıca tohumlarda ABA bakımından zengindir. 

•Tohumda depo proteinlerinin sentezini uyarır. 

Absisik asit (ABA) 



•ABA köklerden ksilem ile ve yapraklardan 
floem ile taşınır. Taşınma floem özsuyunda 
çok daha fazladır. 

•Ayrıca kök ve sürgünler arasında ksilem ve 
floem ile sirküle edildiği görüşleri de 
vardır. 

Taşınması 



Etkileri 



•Gaz formunda bir hormondur. 

•Varlığı ilk kez 1900’lü yılların başında 
keşfedilmiştir. 

•Bitkilerde özellikle meyvede olgunlaşma ve 
yaşlanmaya sebep olur. 

•Ayrıca absisyonun oluşmasında etkilidir. 

•Strese tepki olarak birçok dokuda ve 
özellikle yaşlanan ve olgunlaşan dokularda 
metioninden sentezlenir. 

Etilen (C2H2) 



•Gaz formunda olduğundan bitkide uzun 
mesafelere taşınması mümkün değildir. Yalnız 
kısa mesafelerde hücreden hücreye 
difüzyonla taşınabilir. 

•Ayrıca, uzun mesafelere ACC 

(1-aminocyclopropan-1-carboxylic acid) 
formunda taşınabilir. 

•Bitkilerin hemen tüm organları etilen 
üretebilir. 

•Esas olarak sentezlenen etilen bitkiden 
dışarı atılır. 

Taşınması 



Etkileri 



•İlk olarak Kolza (Brassica) polenlerinde 
izole edilmişlerdir. 

•Tohumda, polende ve genç vejetatif
dokularda bulunur. 

•Sentezlendiği yer hakkında kesin bilgiler 
bulunmamaktadır. 

•Mavelonik asitten sentezlenmektedir. 

Brassinosteroidler



Etkileri 



•Jasmonatlar bitkilerde jasmonik asit ve 
bunun metil esterleri (metil jasmonat, 
MeJA) şeklinde bulunur. 

•Bitkilerde önemli bir koku bileşiğidir 
(yasemin, biberiye gibi). 

•MeJA uçudur, zarar görmüş bir bitkiden 
sağlıklı bitkiye havadan ulaşabilir ve 
dayanıklılığa sebep olabilir. 

•Jasmonik asit linolenik asitten sentezlenir. 

Jasmonatlar



Etkileri 



•Bitkilerde salisilik asit olarak bulunur. 

•Çok uzun yıllardır bilinmekte ve ilaç olarak 
kullanılmaktadır. 

•İlk olarak söğüt (Salix) kabuklarından 
ekstrakte edilmiştir. 

•Aspirinin etkili maddesidir (Asetil salisilik 
asit). 

•Fenilalanin amino asidinden 
sentezlenmektedir. 

Salisilatlar 



Etkileri 



•Bitkiler, ışık, yer çekimi veya dokunma gibi 
çevresel uyarıcılara karşı tepki gösterir. 
Bitkinin gelen uyarının yönüne bağlı olarak 
pozisyon değiştirmesine tropizm
denilmektedir. Uyarının geldiği yöne doğru 
harekete pozitif tersi yöndeki harekete 
negatif tropizm denir.

Fototropizm: Bitkinin ışığın geldiği yöne 
doğru büyümesidir. Sürgünlerde pozitif 
fototropizm görülürken köklerde negatif 
fototropizm gözlenir.

BİTKİLERDE  HAREKET



Jeotropizm: Bitkinin yer çekimi etkisinde 
gösterdiği büyümedir. Sürgünler genellikle 
negatif jeotropizm gösterirken, kök uçları 
pozitif jeotropizm göstermektedir. 
Hidrotropizma, Kemotropizma ve 
Tigmotropizma diğer tropizma çeşitleridir.
Nasti: Uyaranın yönüne bağlı olmaksızın 
gerçekleşen hareketlerdir. Örnek olarak 
küstüm otuna dokunulunca tüm yapraklar 
aşağı doğru sarkar.
Çeşitleri: Fotonasti,Termonasti, Sismonasti



Taksi (Yer Değiştirme) Hareketleri: 
Uyaranın yönüne bağlı olarak, özellikle tek 
hücreli bitkilerin yer değiştirme 
hareketidir. Uyaranın yönü önemli olduğu 
için (+) ve (–) taksi hareketinden söz edilir.

Işık: Fototaksi 
Sıcaklık: Termotaksi
Kimyasal madde: Kemotaksi



•Bitkiler yalnız ışığın varlığını değil, aynı 
zamanda yönü, şiddetini ve dalga boylarını
da saptarlar. Klorofilin mavi ve kırmızı 

ışıktaki absorbsiyonu en yüksek değerdedir.

•İki ışık reseptör sınıfı vardır. Heterojen bir 
mavi-ışık reseptörler grubu ve fitokromlar
olarak adlandırılan kırmızı ışığı absorblayan

fotoreseptörler ailesi.

Bitkilerin ışığa tepkisi



•Fototropizma, çimlenme sırasında toprak 
üstüne çıkan bir fidede hipokotil uzaması ve 
stoma açılmasının uyarılması gibi olaylarda 
mavi ışık etkili olmaktadır.

•Bitkiler mavi ışığı tanımak için üç farklı tipte 
pigment kullanırlar. Bunlar kriptokrom
(Hipokotil uzamasının engellenmesi için) 
fototropin (Fototropizma için) ve karotenoyit
olarak adlandırılan zeaksantin (Stoma
açılması için)’dir.



•Işığa doğru kıvrılma fototropin

olarak adlandırılan mavi-ışık

reseptörü tarafından kontrol

edilir.

•Mısır koleoptillerindeki

fototropizmanın bu etkin 

spektrumunda yalnız 500nm’nin

altındaki dalga boyları kıvrılma

oluşturur.

•Her çiftte üstteki resimler deneme

nin başında alınmıştır, alttaki

resim belirtilen renklerdeki ışık

yandan verildikten 90 dakika

sonra alttaki resim çekilmiştir.



• Fitokromlar , bir bitkinin  tüm yaşamı 
boyunca, yani tohumdan çiçeğe kadar, 
ışığa verilen yanıtların pek çoğunu 
düzenler. Marul tohumlarının çimlenmesi 
incelendiğinde, 660 nm dalga boyundaki 
kırmızı ışığın, herhangi bir ışığa maruz 
bırakılmayan kontrol tohumlarına göre, 
marul fidelerinin çimlenmesini en fazla 
arttırdığını ortaya çıkarmıştır. 



• Uzak kırmızı (730nm) ışık ise kontrollere 
göre marul tohumlarının çimlenmesini 
engellemiştir. Karışık ışık koşullarında  
ise en son uygulanan ışık flaşı etkilidir.

• Sorumlu olan fotoreseptör bir 
fitokromdur. Fitokrom protein olmayan 
ve kromofor olarak iş gören kısma 
kovalent olarak bağlanmış bir proteinden 
oluşur.



•Bir fitokromun kromoforunun iki izometrik formu vardır. Bu iki birbirine dönüşür.

İzomerlerden biri kırmızı ışığı diğeri ise uzak-kırmızı ışığı absorblar.

Kırmızı ışık

Pr Pfr

Uzak kırmızı

Kromofor

Fotoreseptör aktivitesi. Fotoreseptör
olarak iş gören bir bölge protein olmayan 
pigment ya da kromofora kovalent bağla 
bağlanır.

Kinaz aktivitesi. Diğer bölge protein kinaz
aktivitesine sahiptir. Fotoreseptör bölge 
alınan ışığın hücresel tepkilere dönüşmesi 
için kinaz bölgeleri ile etkileşir.

Bir fitokrom işlevsel bir molekül 
oluşturmak için birleşmiş birbirinin aynı
iki proteinden oluşmuştur.



Sentez

•Kırmızı ışığa bırakılan marul tohumlarında 
Pr, Pfr’ye dönüşür. Böylece çimlenme 
sağlanır. Bitkiler fitokromu Pr olarak 
sentezler. Eğer tohumlar güneş ışığı alırsa 
fitokrom kırmızı ışığa maruz kalır Pfr oluşur 
ve çimlenme başlar. Tohumlar karanlıkta 
kalırsa pigment Pr formunda kalır.



•Güneş ışığı hem kırmızı ve hem de uzak 
kırmızı ışık içerir. Gündüzleri Pr ile Pfr
arasında dinamik bir denge vardır. Eğer bir 
ormanda diğer ağaçlar bir ağacı gölgelerse 
fitokrom oranı Pr lehine değişir. Çünkü 
ormanın oluşturduğu örtü kırmızı ışığı daha 
fazla eler. Böylece ağacın kaynakları 
büyümeye harcanır. Bu sefer ışığı doğrudan 
almaya başlar ve Prf oranı artar çiçeklenme 
başlar.



• Biyolojik saatler bitkilerde ve diğer 
ökaryotlarda günlük ritimleri (sirkadian
ritim) kontrol eder. Bu ritimlerdeki 
dalgalanmalar iç kaynaklıdır ve 24 saatlik 
bir periyoda göre ayarlanır.

• Tohum çimlenmesi, çiçeklenme ve tomurcuk 
dormansisinin oluşması, kırılması yılın belirli 
dönemlerinde ortaya çıkar. Bitkilerin yılın 
belirli bir dönemini belirlemek için 
kullandıkları çevresel uyartı fotoperyotdur. 
Fotoperyot gece ve gündüzün nispi 
uzunluğudur.

Biyolojik saatler ve Fotoperiyot



• Çiçeklenme için kritik uzunluktan daha kısa 
bir ışık periyoduna gereksinim duyan 
bitkilere kısa gün bitkileri denir. Bu 
bitkiler yaz sonunda, sonbaharda ya da 
kışın çiçek açarlar. Örnek sütleğen, soya 
fasulyesi. Uzun gün bitkileri ise  ilkbahar 
sonunda ya da yaz başında çiçek açarlar. 
Turp, marul, süsen gibi bitkiler. Bazı 
bitkiler  de ise çiçeklenme  fotoperyotdan
etkilenmez. Örnek domates, pirinç gibi.



•Gece, kritik karanlık periyodunu aştığı

zaman çiçeklenme gerçekleşir. Karanlık

periyodunun ışık flaşı ile kesintiye

uğratılması çiçeklenmeyi önler.

•Çiçeklenme gece, kritik karanlık

periyodundan kısa olduğunda

gerçekleşir. Gece uzunluğu ışık

flaşıyla kısaltılabilir.


