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GİRİŞ: 
Ülkemiz gıda sektöründe kendi kendine yeten, aynı anda dört iklimin yaşandığı nadir 

ülkelerden biri olarak dünyada cennetten bir köşedir. Ancak kirlenen kaynaklar, bilinçsiz toprak 
kullanımı ve erozyon nedeniyle yok olan topraklar sebebiyle bu özelliğini de yavaş yavaş 
kaybetmektedir. Tarım dışı arazilerin miktarı gün geçtikçe artmakta buna bağlı olarak tarım 
alanları da daralmaktadır. Erozyonu önlemek hatta köklü çözümler bulmak, bu ülkenin her ferdin 
birinci görevi haline gelmiştir. Bu ancak bilinçli bir toplum ile mümkündür. Dünyada cennetten 
bir köşe olan ülkemizde çözümde doğal olarak birçok yol bulanmaktadır. Bu doğal çözümlerden 
bir tanesi ise kökleri 40 metreye kadar inebilen dalları dolarlar açan ve adı yöreden yöreye 
farklılık gösteren Kaparidir. Bölgesel olarak adlar ise Kedi Tırnağı, Hint Hıyarı, İt Hıyarı, İt 
Kavunu, Karga Kavunu Yılan Kabağı, Çaltı Dikeni, Turşu otu, Cimbom, Gevil, Yumuk, Bugo, 
Bubu Kepek Çiçeği, Beri kemeri, Şeballâh, Deve dikeni, Keper, Kepere, Kepre, Gebre, Gebere, 
Geber otu diye bilinen Capparıccec familyasına mensup olan Kapari bitkisidir. Çok yıllık (150–
200 yıl yaşar) sürünücü, eliptik veya oval yapraklı, Stipüla’ları ucu kıvrık diken şeklini almış, 
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu' da her çeşit toprakta yetişen bir bitkidir. Kapari bitkisinin 
kurağa dayanıklı kökleri çok kuvvetli ve büyük olup, 40 metre derinliğe kadar gider.  

Çiçekler beyaz veya hafif pembemsidir. Hoş kokulu zigomorf simetrili veya hafifçe 
zigomorftur. Üst petal uzun nektaryumlu veya türe göre kısa nektaryumlu olabilir. Çiçeklenme 6–
8. aylardadır, Yol kenarları, açık alanlar, tarla kenarları, hendekler, boş arsalar daha çok yayıldığı 
sahalardır. 

Doğada killi-kireçli-kıraç çölümsü yerlerde rahatlıkla yetişebilir. Fakir, taşlık, kayalık, 
toprak miktarı az olan arazilerde yetişmesi kuraklığa dayanıklı tarım dışı kabul edilen bu 
alanların ekonomik olarak değerlendirilmesinde oldukça uygun bir bitki konumuna getirmektedir. 
Toprakta normal oranda fosfor ve potasyum ile yüksek oranda kalsiyum bulunursa daha iyi verim 
alınmaktadır. 

Öncelikle salamura yapılan çiçek tomurcukları, meyveleri ve sürgün uçlarının çeşni ürünü 
olarak beslenmede, kök kabukları ve diğer organlarının ise değişik amaçlarla tedavide 
kullanılabildiği ve bu bitkilerden peyzaj, erozyon kontrolü, kozmetik üretimi ve hayvan besleme 
gibi gibi alanlarda da faydalanıldığı bilinmektedir. Kaparinin (Capparis spp).Capparaceae 
familyasından tropik/subtropik kökenli, 350 ‘den fazla tür içerdiğini ve bütün kıyılarda doğal 
olarak yetişebildiğini görmekteyiz. 

Akdeniz ve Batı Asya Ülkelerinde, İlk üçünün çeşitli varyeteleri de bulunan C.spinosa L., 
C.ovata Desf., C.feueophylia DC., C.mucronifolia Boiss., C.ortillogina Decne, C.decidua (Forks) 
Edgew, bitkilerden başlıca altı türe, yaygın olarak rastlanıldığı görülmüştür. Kapari tohumunun 
özelliğinden dolayı çimlenme oranının düşük olduğu, doğada çoğalmasını karıncalara, kuşlara ve 
toprak mikro organizmasına bağlı olduğu bilinmektedir. Tohumla çoğalmanın İspanya ve 
İtalya’da yaygın olduğunu, fidelik veya tarlaya ekim öncesinde tohumların kumda katlanarak ön 
çimlendirmesinin başarıyı artırdığı bilinmektedir. Çoğaltmada odunsu veya otsu çeliklerin de 
kullanılabileceği, bunların ıslak kumda ve soğukta tutulmasının ya da hormonlarla muamelesinin 
köklendirmeyi artırdığını, Sonbaharda alınan çeliklerin Şubat-Mart aylarında dikilebilineceği 
bilinmektedir. 

Kapari (Capparis spp.)’nin Karadenizin nemli ve yağışlı bölgeleri hariç Türkiye’nin bütün 
bölgelerinde yetişebildiği, taşlık, kireçli ve toraklarında doğal olarak yetiştiği, tıp ve gıda sanayi 
yanı sıra süs bitkisi peyzajda ve ayrıca erozyonla mücadelede kullanıldığını müşahede 
etmekteyiz. Ülkemizde tarımının fazla yapılmadığı, ihracatın doğadan toplamalarla 
gerçekleştirildiği bilinmektedir. Doğada yaygın olarak bulunmasına karşın kültüre alınmasında 



tohumlarda çimlenme, çeliklerde ise köklenme oranlarının düşüklüğü gibi birtakım sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. 

Kaparinin Akdeniz florasının tipik bir çalısı olduğunu, İtalya'nın birçok bölgesinde, 
özellikle Sicilya, Apulia ve Liguria'da bulunduğu kültürü yapılan önemli bitkiler arasında yer 
aldığını bilinmektedir. Ayrıca Capari-Dacea familyasında Capparis cinslerinin çok sayıda türü 
kapsadığını ve eksilikle tropik bölgelerde önemli bir tıbbi bitki olduğunu belirlenmiştir. Akdeniz 
havzasında iki türün Capparis Spinosa L. ve Capparis Ovata Desf. çok yaygın bulunduğunu ve 
anılan türlerin Avrupa ve bazı bölgelerde yoğun bir şekilde tarımı yapılarak ekonomik bir önem 
kazandığı bilinmektedir. 

Sicilya da tarımı yapılan Kapari popülâsyonlarının (nüfus varlığı) kültürü ve üretim 
durumlarının 1984 ve 1985 yıllarında incelenmiş, çoğunlukla Salina ve Pentellaria adalarında 
tarımı yapılan C. spinosa biyotiplerinde ve İ986’da Sicilya'da türe özgü Kapari popülasyonu olan 
Nocellara biyotipi ile çalışmalarını yürütmüşlerdir.  

Güney Teksas'ın ekstrem koşullarında 20 hafta bulunan Capparis incana bitkisinin çalı veya 
ağaçcık formunda, 2 ile 7,5 cm boyunda olduğunu, Doğu Meksika'da yetişme alanları 
bulunduğunu tespit edilmiştir. Sığır otlatmada kullanılan meralarda, çalıları kontrol altında 
tutmak için periyodik olarak otlatma yapıldığını ve geçmişte de bunların otlatılmış olduğunu, üç 
farklı lokasyondan aldıkları bitkilerin buna rağmen sağlıklı şekilde geliştikleri ve çiçek açtıkları 
görülmüştür. 

Kaparinin artan pazarı ve sosyo-ekonomik önemlerine rağmen bitki karakteristikleri ve 
özellikle içerdiği hammaddenin özelliği hakkında oldukça az veri bulunduğunu, bazı: 
yayınlanmış verilerin flavonoidlerin ve isosiyanat glikozitlerinin kâlitatif kompozisyonunda %73 
nem, %1,6 kül, %5,8 Protein,%1,6 yağ, 871 ppm Ca, 636 ppm Mg, 542mg/100g K, 226 ppm Na, 
13 ppm Fe, 21 mg/100 g P, %5,4 ham selüloz bulunduğu, taze Kaparide ise flavonoitlerden 
Guercetin derivat, Kaempferol-3-rhamorutinoside, Rutin, kaempferol derivat, Kaempferül-3-
rutinoside, Kaempferol-3- glucoside olduğu saptanmıştır. 

Kapari bitkisinin tanen ve sarsısak kokulu uçucu yağı ile flaven türevleri (rutin) 
isotiosiyanat glikozitleri, kurutulmuş kök kabukları ve tomurcukları günümüzde idrar söktürücü 
(diüretik), kabızlık giderici, kuvvet verici ve vitamin benzeri özellikleri nedeniyle geniş çapta 
kullanım alanı bulmaktadır. Ayrıca C.decidua'da anılan kısımları, astım iltihap ve gut hastalığında 
tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında, zihinsel rahatsızlıklarda, cilt ve deri 
hastalıklarında da kullanılmaktadır. Yapraklarından ise yanıklarda, şişliklerde ve hemoroit 
tedavisinde merhem yapımında yararlanılmaktadır.  

Kapari bitkisinin kök kabuklarının kullanımı ayrıca vücuda rahatlık vermekte, iştah 
açmakta skorbit tedavisinde kullanılmakladır. Farmakolojik kullanımının kök kabuklarının 
infuzyon veya dekoksiyonu şeklinde su toplanmasında, bazı kansızlık durumlarında, genel 
zafiyette, mafsal iltihaplarında ve gut hastalığının tedavisinde eskiden beri kullanıldığı 
bilinmektedir.  

Capparis tomentosa kabuğunun zihinsel rahatsızlıklarda, Capparis horrida yapraklarının 
kuvvetli deri ısıtıcılarında çoğunlukla yakı ya da yara merhemi formunda, kan basıncını deriye 
doğru artırıcı ve sıcak tutucu, yanıklar, şişlikler ve hemoroid tedavisinde, Capparis flesusa'nın 
Batı Hindistan'da yapraklarının kaynatılarak deri hastalıklarında kullanıldığını bilinmektedir.  

Capparis fascicülaris ve Capparis tomentosa'nın bilinçsiz ve işlenmeden kullanılan yaprak, 
kabuk, kök ve meyvelerinin Doğu Afrika'da hayvanlarının ve insanların ölümüne neden olduğu 
bilinmektedir.  

Kaparinin kök, kabukları ve dalları farmakolojik ve kozmetik alanlarda kullanıldığı gibi 
bunun yanı sıra çiçek tomurcuklarının çeşni olarak gıda sanayinde kullanıldığını bilinmektedir.  



Mucize Bitki Kaparinin ilaç ve kozmetik sektöründeki kullanım alanları şunlardır: 
1. Adet düzenleyici ve sancıları giderici,  
2. Ağrı kesici 
3. Antitümör 
4. Balgam söktürücü  
5. Cinsel Gücü Artırıcı Kuvvet verici 
6. Dalak hastalıklarında,  
7. Diş ağrıları 
8. Gençleştirici, 
9. Gut hastalığına  
10. Hemoroid (basur) için  
11. İdrar söktürücü,  
12. İshal giderici, 
13. İskorpit hastalığı  
14. Kabızlık giderici (Sindirim sistemini düzenler) 
15. Kalça rahatsızlıklarında,  
16. Kan bozuklukları 
17. Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyici 
18. Köklerinden vücut için ilaç yapılır  
19. Kramplarda tedavilerinde, 
20. Mide rahatsızlıkları 
21. Romatizma, Felç 
22. Solucan düşürücü  
23. Zehirlenmelerde,  

Bitkisel ilaçlar uzun deneme devresi geçirmemeleri ve doğal seçime uğramaları, hücre 
içinde oluştukları için, canlı organizmaya daha uygun yapıda olmaları ve dolayısıyla yan 
etkilerinin az veya olması nedenleri ile tercih edilmektedir. Ayrıca yarı-sentetik ilaçlar için zengin 
bir potansiyel oluşturmaktadırlar. 

Türkiye, iklim ve coğrafik duruş bakımından tür çoğunluğu ile (9000) bağlantılı olarak 
tıbbi bitkiler yönünden Avrupa'nın en zengin florasına (bitki varlığı) sahip ülkelerden birisidir. 
Yurdumuz eskiden beri drog ihraç eden önemli ülkeler arasında yer almaktadır. 1983 yılında 59 
ithalâtçı ülkenin tıbbi bitkiler ithalatı 607 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Anılan yılda 
Türkiye'nin ihracatı ise 10,6 milyon dolar olmuştur. 

Zengin bir floraya sahip olmasına karşın Türkiye'de halen ilaç sanayinin gereksinim 
duyduğu hammaddelerin %70 den fazlası ithal edilmekte olup, ilaç piyasası yılda 10 milyon 
doların üzerinde hammaddeye ihtiyaç duymaktadır. İthal edilen ilaç hammaddeleri arasında doğal 
olarak florada bulunan ve yetiştirilme olanağı olan bitkilerden elde edilen hammaddeler de 
bulunmaktadır. Türkiye'nin dışsatımını: ve dışalımını yaptığı başlıca droglara ödediği miktar, 
sırasıyla 33.346 bin dolar ve 1.818 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Yukarıda anılan dışsatım 
drogların birçoğu doğadan direkt toplamayla gerçekleştirilmekte ve bu drogları oluşturan bitki 
popülâsyonlarının çoğu yurdumuzda endemik sayılabilecek türlerden, oluşmaktadır, bunlar 
vejetasyondan çekilme hatta yok olma durumu ile karsı-karşıya gelmiştir. 

Ülkemiz yıllardır ihraç edebileceği drog miktarının en alt seviyesinde bulunmaktadır. 
Tedavi alanlarında oldukça geniş kullanımı olan birçok tıbbi bitkinin Ülkemizde üretilmesi 
mümkün olmasına rağmen, döviz ödenerek etkili maddeler satın alınmaktadır. Türkiye'de 
tecrübeli üretici yokluğu, bu işle uğraşan araştırma ve satış koşullarının bulunmaması gibi 
sebeplerle Anadolu'da yetişen tıbbi bitki bitkilerden gereği kadar yararlanılmamaktadır. 



Son yıllarda hızlı nüfus artışı ve daha iyi beslenme sorunları, gıda maddeleri üzerinde 
yapılan çalışmalara önem kazandırmış, klasik besin kaynakları yanında yeni besin kayrakları 
bulma çalışmalarını gerekli kılmıştır. Özellikle doğada bol miktarda bulunan yenilebilen bitkiler 
bu açığı çok ucuza kapatabilmektedir. Zaten halkımız bu bitkileri sebzelerin bulunmadığı veya 
pahalı olduğu zamanlarda çiğ veya pişmiş olarak kullanma alışkanlıklarına sahiptir, Kapari 
tomurcuğunun bu yönde değerlendirilmesi mineral madde ve vitamin açığını kapatma yönünden 
yararlı olacaktır. Vitamin ve mineral maddece zengin çiçek tomurcukları, turşusu yapılarak gıda 
maddesi olarak tüketilmekte, baharat ve garnitür olarak bütün yiyeceklerde kullanılmaktadır. 
Capparis spinosa'da elementel selenyum miktarının 0,800 mikrogram/g kuru maddeye kadar 
çıktığı, bunun bitkisel kökenli 32 yiyecekte iz halde bulunduğu tespit ediliş ve selenyumun kişi 
basına günlük 0,190 mikrogram/g alınması gerektiği tespit edilmiştir. 

Kapari bitkisinin çiçek tomurcukları (çiçek açmadan önce ki hali ) nohut veya bezelye 
büyüklüğünde toplanmakta olup besleyici değeri çok yüksektir. Polen tozuna eş değerde besin 
maddesi ihtiva etmektedir. Çiçek tomurcuklarından yapılan turşu değerlidir. Protein, vitaminler 
ve mineral maddelerce zengin olan çiçek tomurcuklarından hardal yağına benzer keskin tadı ve 
özel kokusu, turşusunda ortaya çıktığından baharat ve garnitür olarak bütün yiyeceklerde 
kullanılmaktadır. 

Almanya’da yapılan bir araştırmada Kapari'nin 472 çeşit yemekte kullanıldığı ortaya 
çıkmıştır. Bu yiyecekler sekiz ana grupta toplanmıştır. Avrupa ve Amerika'da mutfak 
restoranlarda varlığı vazgeçilmez duruma gelmiştir. 

KAPARİNİN KULLANIM ALANLARI  
Yurdumuzda pek bilinmemesine rağmen gebere otunun kök kabuğunun idrar söktürücü ve 

kabızık giderici özelliği vardır. Çiçek tomurcuklarında bol miktarda vitamin ve protein vardır. 
Yapılan bir çalışmada 100g çiçek tomurcuğunda kuru madde olarak;67 mg fosfor, 9 mg demir, 
24 mg protein, 12 mg selüloz ve 2 mg lipid tespit edilmiştir. Gıda, kozmetik, boya, ve ilaç 
sanayinde kullanılan kaparinin yurt dışına ihracı genellikle salamura şeklinde olmaktadır. 
Konserve olarak hazırlanan kapari: turşu, salata, pizza üstü, balık ve av etleri yanında garnitür 
olarak yenilmektedir. Sağlık açısından karaciğer fonksiyonlarını düzenlediği ve cinsel gücü 
arttırdığı söylenmektedir. Doğadan toplanan tomurcuklar bir kavanoz içerisinde %20'lik tuzlu 
suda 2-3 ay bekletilip sonra bire bir oranında sirke içine konulup on gün sonra yenildiğinde 
aroması ve lezzeti çok beğenilmektedir.  

Güneş seven, sıcak bölge bitkisi olarak bilinen gebere otu, 
yurdumuza önemli miktarda döviz getiren bir bitkidir. Yaz 
aylarında, atıl işgücünün değerlendirilmesi yönüyle işsizliği 
azaltması ve toplayıcılarına yeterli gelir sağlaması büyük bir 
avantajdır.  

Çok yıllık derin köklü ve yayılıcı özelliği ile iyi bir erozyon 
kontrol bitkisidir. Bu bitki, yurdumuzun uygun bölgelerinde, 
erozyona tabi yerlerde, normal kültür bitkilerinin yetişmediği 
yada ekonomik gelir elde edilemeyen güneye meyilli arazilerde 
yetiştirilerek daha çok döviz geliri sağlanıp işsizlik kısmen 
önlenebilir. 

Kaparinin Gıda Sektöründeki Kullanım Alanları: 
1. Salatalar,  
2. Çorbalar,  
3. Balıklar,  
4. Et yemekleri,  



5. Soslar,  
6. Sebze yemekleri,  
7. Hamur işleri,  
8. Makarnalar,  
9. Ordövr ve kanepeler. 

Kapari Yem Sektöründe ise; hasat mevsimi sonunda bitki kurumadan budanarak 
toplandığından süt hayvancılığında, kümes hayvanlarının yumurta verimini artırılmasında katkı 
yemi olarak kullanılabilir, Silaj yapılarak da kullanılabilir. Kapari bitkisinin katıldığı yem, verilen 
hayvanlarda süt, yumurta ve üremede artışa neden olduğu görülmektedir.  

Özellikle Türkiye’deki Keçi varlığı dikkate alındığında, Keçilerin zorlanmadan 
yiyebilecekleri bir bitkidir ve verimi arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 

Diğer evcil hayvan türleri dikenli bir bitki olan Kapariyi yemekte zorlanacakları için 
dikenlerinden ayırmak gerekmektedir. 

Çiçek açtıktan sonra arıcılıkta da verim artışı olduğu tespit edilmiştir ve diğer bitki türlerine 
göre çiçeğini geç açtığı için arıcılıkta alternatif bir bitkidir. 

KAPARİ  
''Kapari''...Bu üç heceli kelime, sizde hiç bir şey çağrıştırmadı, 

öylemi?Olabilir. 
Ya ''Kedi tırnağı'', ''Hint hıyarı'', ''it hıyarı'', ''it kavunu'', ''karga 

kavunu'', ''yılan kabağı''? Hayır mı?  
Ya; ''menginik'', ''cimbom'', ''gevil'', ''yumuk'', ''bugo'', ''bubu'', 

''kepekçiçek'', ''beri kemeri, ''şeballah'', ''deve dikeni''? 
Yine hayır öylemi? Hala bu sözcükler sizin için bir şey ifade 

etmiyor,öyle mi? Peki; ''keper'', ''kepere'', ''kepre'', ''gebre'', ''gebere'' ya da 
''gebere otu''? 

Neyse, sizi daha fazla merakta bırakmayalım... Saydıklarımız kaparinin ülkemizin değişik 
yörelerindeki adları. Öyle sanıyoruz ki bu sözcüklerden hiç olmazsa birini duymuş olmalısınız. 
Çünkü kapari ülkemizde doğal olarak yetişen bir bitki türü. 

Belki hiç farkında olmadınız bu bitkinin, yerde kümelenmiş görüntüsüne bakıp, ''çalı'' diye 
düşünüp, gelip geçtiniz yanından. 

Belki bahçenizde, zaman zaman kendini gösterecek olsa hemen budayıp kurtulmaya 
çalışıyorsunuz ondan. Ya da kökünden sökerek... Toprağı sımsıkı kavrayan,toprağın 
derinliklerine indikçe dal budak salarak geniş bir yayılma gösteren köklerini kazdıkça hayrete 
düşüyor, belki de pes ediyorsunuz.Çünkü köklerden kurtulmanız bir türlü mümkün olmuyor. 
Çabanız boşuna, çünkü; kaparinin kökleri, toprakta metrelerce derinliklere kadar inebiliyor. 
Yaşama bu kadar sıkı sıkıya sarılması insanoğlunun bu yakıp yıkma, yok etme eğilimini 
bildiğinden midir nedir? Kim bilir.? 

Belki de kimi zaman, verimsiz olduğu için hayvan yemi niteliğine fiğ, burçak, mürdümek 
ekerek değerlendirdiğiniz; bir türlü satıp elinizden çıkaramadığınız kıraç arazinizde, nasıl olup 
yayıldığına akıl erdiremediğiniz yeşil bir çalı olarak çıktı karşınıza. Hani merakınızı yenemeyip 
kırmızı küçük karpuzları andıran yemişlerinin tadına baktınız da acı mı acıydı... 

Nereden bilirdiniz ki; Almanlar, bu kırmızı minik karpuzcukların salamurasını, sosunu 472 
çeşit, evet evet tam 472 çeşit yemekte kullanmakta. Nereden bilebilirsiniz ki; İspanyollar, yılda 
15 milyar dolar kazandıkları tomurcukları nedeniyle kapari bitkisini ''Milli Bitki''ilan ettiler ve 
Devlet korumasına aldılar. 



Burdur başta olmak üzere Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Batı Anadolu illeri, Orta 
Anadolu' Tokat ve civarında, Doğu Karadeniz ve Güney doğu illerinde doğal olarak yetişen 
kapari(gebere otu), çalımsı yapıda, dik ve yatık olarak büyüyen dikenli bir bitkidir.  

Fosfor, potasyum ve kalsiyumca zengin kalkerli ve killi toprakları seven ve güneşten 
hoşlanan bir bitki olması nedeniyle, güneye bakan yamaçlarda kendiliğinden yetişir ve iyi gelişir. 
Capparaceae familyasında olan gebere otunun Capparis spinosa ve c. ovata olmak üzere iki türü 
mevcuttur.  

Tabii;kapari bitkisinin gerek köklerinden,gerek yapraklarından gerekse meyvelerinden ilaç 
sanayinde pek çok hastalığa deva olacak ilaçların üretiminde yararlanıldığını da bilmiyor 
olabilirsiniz. 

Çünkü bugüne kadar bu bitki üzerine yapılan bilimsel araştırma, yok denecek kadar az. 
Oysa kapari varlığını antik çağlardan günümüze kadar sürdürmekte... 

TARİH BOYU KAPARİ 
Evliya Çelebi, Çorumun Osmancık ilçesinde 400 yıl öncesinde keşfetmiş bu bitkinin 

varlığını. Ünlü “Seyahatname”sinde "Şehrin üç tarafı kumsaldır; asla çamur olmaz. Havası fazla 
sıcak olduğundan üzümü lezzetli ve sulu olur. Kumsallığın toprağında "gebre" isminde bir yemiş 
olur ki sirke turşusu yapılır, gayet faydalıdır. Bu şehirde o turşu meşhur olmuştur,”  

"Şehrin üç tarafı kumsaldır." diyerek, şehrin üç tarafının, kumlu topraktan oluğunu 
vurguluyor. Bu kumlu toprak, asla çamur olmadığına göre fazla yağış almayan su tutmayan kıraç 
bir yapıya sahip, besin maddeleri yönünden de oldukça fakir bir topraktan bahsetmektedir. 

“Havası fazla sıcak olduğundan üzümü lezzetli ve sulu olur." Bu cümleden anlıyoruz ki; 
yörede sıcak ve kurak bir iklim egemen. 

Kumsallığın toprağında “gebre” adında bir yemiş yetişiyor ki “sirke turşusu” yapılır; gayet 
faydalıdır. Bu şehirde o turşu, meşhur olmuştur. İşte bu kumlu toprakta, bu iklim şartlarında 
"gebre" adında bir yemiş yetişiyor ve yöre halkı bu yemişin sirkeli turşusunu yapıyor. Bu turşu 
için "çok faydalı" diyor Evliya Çelebi. Faydalı oluşu hastalıklara deva olmasından, zindelik, 
sağlık, güç vermesinden olsa gerek. Ve meşhur olması da lezzetli, faydalı oluşundan... 

Evliya Çelebi, bu kısacık yazısında pek çok ipucu veriyor bize ama biz bu kadarıyla 
yetinmeyelim. Daha gerilere gidelim... 

Antik çağlarda; Yunan Uygarlığının hüküm sürdüğü dönemlerde, bilim adamlarının 
eserlerinde, bu bitkinin hastalıkların tedavisinde ve kozmetikte yararlanıldığından söz ediliyor. 
Aristo ve Hipokrat, (M.Ö.334–322 / M.Ö.400) eserlerinde bu bitkinin tomurcuklarında çok sırlar 
olduğunu yazıyorlar. 

Mısırdaki Firavun mezarlarında, İtalya’da Rönesans dönesinden kalan bölgelerde, 
kaparinin faydalarından bahsediliyor. Arkeolojik araştırmalar, ilk çağlardan bu yana kaparinin 
kök, yaprak ve meyvelerinden ilaç yapımında yararlanıldığını gösteriyor. 

Bodrum yarımadası karşısındaki Keçi Adası 'nın eskiden beri “Kapari Adası” olarak 
adlandırılması, bu bitkinin Anadolu'daki tarihinin çok eskilere gittiğinin bir başka kanıtı. 

Ayrıca kapariye Osmanlı Saray mutfağında da rastlanılmaktadır. 
Halk içinde anlatılan bir hikâyeye göre Bir büyük Kertenkele ile Yılan Kapari bitkisinin 

yanında karşılaşırlar, Yılanın Kertenkeleyi her ısırmasından sonra Kertenkele kapari bitkisinin 
yanına koşar ve yaprağından ısırır ve geri döner bu bitkinin yanından uzaklaşıncaya kadar devam 
eder ve sonunda Kertenkele bitkiden ısıramaz ve ölür. Bu hikâye Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
bu bitkiyle alakalı olarak sıkça anlatılır. Ayrıca daha bilmediğimiz birçok rahatsızlığa iyi geldiği 
de söylenmektedir.  

Peygamber efendimizin kapari bitkisi ile ilgili Hadisi şerifi:  



İbni Abbas (r.a.) demiştir ki :"Ben benzi sararmış olarak peygamber aleyhisselamın yanına 
varmıştım", "Ey İbni Abbas bu ne haldir" diye sordu. Bende "Basur hastalığı var dedim", "Küçük 
yaşta olmana rağmen öylemi, Gebere otunun çiçek tomurcuğunu alıp iyice döversin, sonra 
sulandırıp içersin" buyurdu. Bende aynen yaptım iyileştim.  

Kaynak: Tıbbi-Nebevi cilt 1 sf.89  
Hadis kaynağı: Ebu Nuaym vr. 81ab 
KAPARİ TÜRLERİ 
Dünya üzerinde 350 türü bulunmakta, ülkemizde ise iki türü yaygın olarak yetişmektedir. 
Capparıs spinosa (Boylu Kapari)2,5 m 'ye kadar boylanabilen, daha çok deniz seviyesinde 

ve 200–300 m, kadar olan yüksekliklerde yetişmektedir. 
Capparıs ovata (Bodur Kapari): Fazla boylanmayan yatay olarak gelişen, kümeler oluşturan 

sürgünleri bazen 20-30 cm kadar yükselebilen daha ziyade iç kesişlerde yetişen bir türdür. 
300 metreden başlayarak özellikle ülkemizin kuzeydoğusunda 1500-1600 metre yüksekliğe 

çıkabilmektedir. Kapari genellikle Ülkemizin Karadeniz Kıyı bölgesi hariç bütün bölgelerinde 
yetişebilmektedir. Karadeniz kıyı bölgelerinde yetişememesinin nedeni, sıcak ve kurak iklim 
bitkisi olması, yağmuru ve rutubetli iklimi sevmemesidir. Kapari toprak isteği yönünden oldukça 
kanaatkârdır. Özellikle en kıraç arazilerde bile serpilip yayılabilmektedir. Tuzlu topraklar hariç, 
bütün topraklarca yetişebilmektedir. Kumlu, balçık, killi, taşlı topraklarda, kurumuş nehir 
yataklarında, step ve yarı çöl özelliğine sahip ovalarda yetişebilmekte, târihi eserlerin bulunduğu 
sit alanlarda, harap, viran, terk edilmiş yerlerde, kalkerli çıplak kaya çatlaklarında bile karşımıza 
çıkmaktadır. Yeter ki tohum toprağa ulaşabilsin, kök salabilsin. 

Batı Anadolu’da ki çalışmalarda, Capparis spinosa ve Capparis ovata Desf., bitkilerinin 
bulundukları toprak tipi, toprak üstü aksamı ve çiçek tomurcuklarında fiziksel ve kimyasal 
analizler yapılmıştır. Araştırıcılar bu güne kadar Türkiye'de yapılan ekolojik çalışmaların 
sinekoloji dalında yoğunlaştığını, büyük ekonomik öneme sahip ağaç, çalı ve otsu türlerle ilgili 
problemlerin çözümünde çevresel etmenlere bağlı bireysel ekolojik çalışmalara çok az 
değinildiğini bildirmişlerdir, Bu çevresel etmenlerden birisinin de toprak olduğunu, toprak 
koşullarının yalnızca çimlenmeyi değil, aynı zamanda bitki büyüklüğünü, vejatatif organların 
kuvvetini, çiçeklenme-tüylenme gibi gelişimin her safhasını önemli ölçüde; etkilediğini 
söylemişlerdir. Elde edilen, bulgularında Capparis spinosa ve Capparis ovata'ya ait toprak ve bitki 
örneklerinin fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları olarak; toprak bünyesi, pH sı, tuzu, organik 
madde miktarı, total azot miktarı, fosfor miktarı, potasyum miktarı sınır değerlerini 
belirlemişlerdir. Toprak ve bitkideki N (Azot), P (Fosfor), K (Potasyum) miktarlarını karşılaştıran 
araştırıcılar istatistikî analizler sonucunda Capparis spinosa türünün toprak minerallerinin 
kullanımında daha dengeli bir davranış içinde olduğunu, buna karşılık Capparis ovata türünün 
toprak elementlerini Capparis spinosa ya göre daha aktif olarak kullandığı saptanmıştır, 

Çevre şartlarına göre kapari çalısının (Cappris ovata Desf.) besin isteklerinin Güney 
İspanya’da yapılan bir denemede C.ovata dal gübrelemenin etkisini kontrol etmek için iki 
yaşındaki bitkileri saksılarda yetiştirerek N, P ve K dozlarını faktöriyel deneme planına göre 
uygulamışlardır. Hem N, hem de P gübrelemesinin üretim ve besin doku konsantrasyonlarında 
artışı teşvik ettiğini saptamışlardır Kapari bitkisinin su ve besin elementlerinin oldukça sınırlı 
olduğu fakir topraklara adapte olan bir karakteristik gösterdiğini, K ve Ca (Kalsiyum) 
gübrelerinin toplam su ihtiyacı ve alımı artırdığını, dikenli dallar ve kalın bir dış kabuğun 
kimyasal korunmayla otlanmayı önlediğini ve mantari yapıdaki derin bir kök sistemi ile 
C.ovata’nın oldukça verimsiz topraklara ve ekstrem (aşırı uç) çevre koşullarına dayanabildiği 
saptanmıştır. 



Bir çok çalının farklı ekolojik iklimlere uyum için yüksek adaptasyon gücüne sahip 
olduğunu, bunların bazılarının (Capparis horrida ) çok kuraktan çok nemli değişen alanlarda 
büyüyebildiğini bildirmişlerdir, aralarında Capparis decidua'nın da bulunduğu toprak tipine 
uygun kök gelişimi yapan uygun çalı türünün seçimiyle rüzgar erozyonunun azaltılacağını, 
heyelanın veya eksilen toprak katmanının sel ve yağmur sularıyla olan aşınmanın 
önlenebilmesinin ağaçlandırmaya bağlı olduğunu, bunların çoğaltılmasının tohumla veya çelikle 
yapılabildiğini bildirmiştir. Çalı türlerinin tohumlarında bulunabilecek dormantlığın kimi 
kimyasallarla giderebileceğine işaret etmiştir. 

Capparis spinosa L. bitkisinin hem tohumla hem de çelikle çoğaltılabileceği görülmüştür. 
Tohumla üretim yapıldığında birçok çimlenme problemlerinin olabileceği, esas amacın farklı 
metotlarla tohuma dormansisini kırmak ve uygun çimlenme dönemini belirlemek olduğunu 
bildirmişlerdir. Araştırmacılar, tohumları mekanik, kimyasal, fiziksel ve enzimatik aşındırmaya 
tabi tutmuşlardır. Tohumların canlılık değerinin tetrazolium testinde % 90' in üzerinde 
bulunmasına rağmen, Gibberelik asit ve Sülfürik asidin H2SO4 kullanılmasıyla, sonuçlarda % 40 
çimlenme olduğu saptanmıştır. 

C.spinosa bitkisinde doğal köklenme potansiyelindeki değişimini incelemiş ve iki yıl 
süreyle her ay bitkinin alt dallarından, orta kısımlarından 8 cm uzunluğunda, üzerinde iki yaprak 
taşıyan çelikler almıştır. Alınan bu çelikleri her ikisi de 1:1 ya da 1:3 oranında ince elenmiş meşe 
ağacı toprağı ve nehir kumu içeren köklendirme kasalarına dikilmiştir. En çok köklenme, mart ve 
nisan ayında alınan çeliklerde gözlemiştir. Köklenme yüzdesinin 1:3 ortamında %16,3 1:1 
ortamında %13,7 olduğu görülmüştür. 

Bitkinin ana dallarından veya yıllık sürgünlerden, 8 cm uzunluğunda alınan çelikleri, 
köklenme ortamı olarak % 25 ince elekten geçirilmiş iyi cins orman toprağı ve %75 ince nehir 
kumundan oluşan karışıma dikilmiş, çeliklerin aldığı ortamdan altmış gün sonra çeliklerin 
köklenmeye başladıkları görülmüştür. 

TOHUM ÇİMLENDİRME VE KAPARİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
Kapari doğada çoğalmasını, karıncalara, kuşlara ve toprak mikroorganizmalarına borçludur. 

Çünkü kapari bitkisinin tohumunda çimlenme engeli olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle de doğal 
çimlenme oranı düşüktür. Bu çimlenme engelini, karıncalar ortadan kaldırmaktadır. Tohumun 
çevresindeki mantarımsı zar, karınca asidince etkilenmekte ve böylece çimlenme ortamı 
kendiliğinden oluşmaktadır. Karınca, kapariyi kışlık yiyecek olarak taşırken ağzından toprağa 
düşürmekte çimlenme başlamaktadır. 

Doğada tohumla kapari bahçesi tesisi biraz risklidir. Bu nedenle daha ziyade fidan dikimi 
önerilmektedir. 

Yurdumuzda Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Batı Anadolu illeri başta olmak üzere, Orta 
Anadolu’da Tokat ve civarında, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu illerinde doğal olarak yetişen 
GEBEREOTU (Capparis sp);çalımsı yapıda dik ve yatık olarak büyüyen dikenli bir bitkidir. 
Fosfor, potasyum ve kalsiyumca zengin kalkerli ve killi toprakları seven ve güneşten hoşlanan bir 
bitki olması nedeniyle, güneye bakan yamaçlarda kendiliğinden yetişir ve iyi gelişir. Capparaceae 
familyasından olan gebere otunun Capparis spinosa ve C. Ovata olmak üzere iki türü mevcuttur 

Ülkemizde kaparinin tohumla üretiminde olumlu sonuçlar alınmaktadır. Özellikle soğuk-
ıslak katlanmaya alınan tohumlarda yüksek çimlenme görülmektedir. Ancak doğal şartlarda 
çelikle üretiminde yeterli başarı elde edilmektedir. 

Şanlıurfa-Birecik, Bolu, Diyarbakır, Mardin, Artvin-Ardanuç, Osmaniye, İzmir-Torbalı, 
Burdur-Elmalıdere, Antalya Orman Fidanlıkları'nda 1996 yılından itibaren kapari fidanı 
üretimine başlanmıştır. Ancak daha sonraları bu fidanlıkların büyük bir kısmı kapatılmıştır. 



Kapari (Capparis spinosa L.) bitkisinin olgunlaşıp çatlayan meyveleri (yenidünya 
meyveleri büyüklüğünde) Eylül ayının başlarında toplanır, tohumları diğer meyve kısımlarından 
temizlenir, çeşme suyu ile yıkanıp kurutularak ve oda sıcaklığında muhafaza edilir. Tohumlar 
petri kâpları içersinde çimlendirme kâğıtları üzerinde ve 5 ml. su veya 250 ppm benomyl (küf 
gelişimini önlemek için) ilave ederek çimlendirilir. Tohumların bulunduğu petri kaplarında 
evaporasyonu önlemek için bunlar plastik kutulara yerleştirilir ve 23 OC derecede, 12 saat 
bekletilir. Tohum kabuğu ve diğer tohum kısımları embriyo çimlenmesini engellendiğini 
saptanmıştır. 

Laboratuar koşullarında Kaparinin uygun çimlenme ve köklenme durumlarını belirlemek 
amacıyla yapılan bu kapari tohumları mekanik, fiziksel ve kimyasal aşındırmaya tabi 
tutulduğunda en yüksek çimlenme yüzdesi kimyasal kullanımıyla (%53 lük) 20 dakikalık sülfürik 
asit (H2SO4) süresi + 400 ppm' lik gibberelik asit (GA3) dozunda elde edilmiştir. 

Ön üşütme uygulamasının kebere tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi görülmemiştir. 
Kapari tohumlarında, kimyasallarla yapılacak çimlenme denemeleri için 20 dakikalık bir 

süre yeterlidir.  
Kapari çeliklerini köklenmesi için ise altmış günlük bir süre yeterlidir. 
Köklenmiş çelikler havaların durumuna göre Mart-Nisan ayları gibi tarlaya şaşırtılabilirler. 
Şaşırtmadan önceki tüplerin toprak özellikleri 
Tohum ekimi için hazırlanan tüplerde kullanılacak fidelik toprağı 2:1:1 oranında toprak, 

kum ve organik gübre özelliği taşımalıdır.  
Kaparinin yetiştirilmesi kolay ve diğer türlere göre oldukça masrafsızdır. Kapari bitkisinin 

tarım ve tarım dışı alanlarda yetiştirilmesi önemli bir avantajdır. Kapari bitkisinin arazinin 
bütününde kapama bahçe olarak ve özellikle tarım dışı arazilerde yetiştirilebilineceği gibi tütün, 
bağ, badem ağacı aralarında, tarımsal ormancılık amaçlı kurulan kızılçam ve fıstık çamı 
ormanlarında da yetiştirilebilinir. Ancak bitkinin çiçeklenebilmesi için ışığa ihtiyaç duyduğu da 
unutulmamalıdır. 

Öncelikle dikimi yapılacak arazide, sonbaharda derin sürüm yapılmalıdır. Tarım alanlarında 
kültür bitkisi olarak yetiştirilecek kapari fidanları, ocak-şubat yöre şartlarına göre mart ayında 
fidanlıklardan dikim sahasına sevk edilir. Yurdumuzda erken ilkbaharda tarlaya dikilen kaparinin 
tutma oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Dikim zamanı olarak toprağın tavda olduğu 
zaman tercih edilmelidir. Dikim mesafesi ve kıraç ve eğimli arazilerde 2x2 veya 3x3 metre, taban 
arazilerde (böyle arazilere dikimi tavsiye edilmez) ise de 4x4 veya 5x5 metre olmalıdır. Dikim 
çukurları 20x20x40 cm. boyutlarında hazırlanmalıdır. Dikim çukurlarının dip tarafına toprak ile 
karıştırılmış yanmış hayvan gübresi konmalıdır. Fidan dikildikten sonra üzeri toprak ile örtülmeli 
ve can suyu verilmelidir. Bitkinin aşırı gübrelenmesinden kaçınılmalıdır. Ancak toprağın orta 
derinlikte sürülerek analiz sonucuna göre hektara 400 kg. süper fosfat, 100–150 kg. potasyum 
klorür, 100 kg. amonyumsülfattan oluşan taban gübresi verilmesi, fidanın gelişimini hızlandırır 
ve verimi arttır. 

Fidanların ilk yıl gelişimi  
Kapari fidanları ilk yıl 1 metreye kadar sürgün vermektedir. Mayıs ayından itibaren 10–15 

adet çiçek tomurcuğu, Temmuz ayından itibaren tohumu görülebilinir, Kasım ayından itibaren de 
yapraklarını çekmeye başlamaktadır. 

İlk yıl fidanlara yaz aylarının çok kurak gitmesi halinde su verilmelidir. 
Bitkilerin aşırı sulanması ve sulama yapılırken suyun gövdeye değmesinden kaçınılmalıdır. 

Sonraki yıllarda ise bitkinin, yapısı ve kök sistemi geliştiği için suya gereksinimleri 
kalmamaktadır. Ürün hasat edildikten sonra sonbaharda sürgünler, altında 3–5 cm pay bırakılarak 
budanır ve sahadan, uzaklaştırılır. Böylece fidanlar, her yıl toprak yüzeyinden yeni sürgünler 



vererek daha canlı çıkmaktadır. Dalları kuvvetlendirmek için gözlerin sürmesinden yaklaşık 30–
40 gün sonra budama yapılırsa daha iyi sonuç elde etmek mümkündür. İspanyol'lar,”yeşil 
budama" dedikleri bu yöntemi daha çok tercih edilmektedir. Dallar budamadan sonra, önce dik 
büyümeye başlamakta, daha sonra eğilerek toprakla doğrudan temas edip uzamaya devam 
etmektedirler. 

Kapari fazla uğraş istememektedir. Sadece ot alma, ilaçlama ve kuruyan kısımların 
budanması gibi standart bakım işleri yapılmaktadır. 

Her bitkinin olduğu gibi elbette kapari bitkisinin de zararlıları olabilir ancak Türkiye'de 
henüz bu konuda yeterli araştırma yapılmamıştır. 

Bitkilerde eğer aşağıdaki belirtiler baş göstermişse zarar görmüş kısımların kesilerek 
sahadan uzaklaştırılması gerekmekledir. 

Bitkinin odun kısımlarında derin galeriler açılmakta, zamanla derinleşmekte ise, 
Yaprakların rengi solmakta ve incelmekte ise, 
Sürgünler kısalmakta ise, 
Bitki yavaş yavaş zayıflamakta, verim düşmekte ise,  
Böyle durumlarda bitkiyi sökerek imha etmemiz gerekmektedir. Yoksa bitkiye musallat 

olan böcek, diğer köklerin de başına dert açabilmektedir. 
"Kapari tahtakurusu "da denilen bir tür böcek, İtalya'da sadece bir adada görülmüştür. 

Böcekler yumurtalarını toprağa ve duvar yarıklarına bırakmaktadırlar. İlkbahar başında bitkiye 
zarar vererek hızla zayıflamasına neden olmaktadır. 

Eğer Kapari tahtakurusu yumurtalarına rastlanırsa böcekler çıkmadan önce duvarlara veya 
hasatlar; sonra bitkilere "malethiyon" ya da 'sentetik piretrinli insektisitler uygulanmalıdır. 

Şayet bitkide böcek yumurtalarına ve deformasyonlara rastlanırsa, tomurcukları zamanında 
hasat edilmeli ve zarar görmüş tomurcukları imha edilmelidir  

Kapari bitkisinde bakteriyel hastalıklardan (Yaprak ağ virüsü ve Damar sarılık virüsü) 
görülebilmektedir. Ayrıca çiçek tomurcuklarından yer yer sekil bozuklukları ve bitkide mercimek 
büyüklüğünde doku bozuklukları görülmesi yaprak dökülmesi, köklerin zarar görerek bitkinin 
kuruması, yaprak yüzeylerinde lekelerin oluşması, özellikle yeni vejetasyonun geliştiği dönemde 
yaprak sapının aşırı gelişmesi, yaprak ayasında bozulmaların görülmesi, çiçek sapçığın 
kalınlaşması halinde en yakın Tarım Müdürlüğüne veya bir Ziraat Mühendisine başvurulmalıdır. 

Güneydoğu ve İç Anadolu da farklı sektörlerde ham ve ana madde olarak kullanılan, kısa 
sürede ürün alınıyor olması ve pazarının hazır, işleme, saklama ve ihracat kolaylığı olması 
tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik alternatif proje olarak bu bitkiyi ve faydalarını tanıyıp, 
desteklenmesi ve kamuya tanıtılması gerekmektedir.  

Kaparinin kökleri, toprağın derinliklerine inerek ve toprak altında yatay biçimde metrelerce 
yayılarak dolgu toprağı örtebilme özelliğine sahiptir. Bu özelliği nedeniyle özellikle eğimli 
arazilerde, dere boyundaki tarlalarda kapari yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Böylelikle toprak 
kaybının önüne de geçilebilinir. Kıraç, tarıma elverişli olmayan arazileri değerlendirmek için 
kapari, ideal bir bitkidir. 

Kıraç topraklar ile verimsiz, tarlada, yamaçta, bayırda, verimi düşük üretimlerden 
cayıldığında bu yerlere Kapari dikilebilir, tarıma elverişli olmayan arazi parçalarına ekildiğinde, 
bu arazi parçalarını değerlendirecektir. Erozyonu önleyici rolü ile de baraj, göllerin ve göletlerin 
kenarlarında, yamaçlar da ekilmesi ile toprak kaymalarını önleyecektir,  

Dikimi kolaydır, dönümde 3x3 metre aralıkla 60-100 adet dikilir, can suyu verilir. Yağmur 
olmazsa bir ay sonra bir kere daha su verilebilir. Kökü derinlere iner, toprağı tutar ve en az 15 yıl 
ürün verir, Bakım, sulama, istemez, Her yıl budanır, dalları karpuz gibi toprağa yayılır. Dikenli 
bir bitkidir, toplanan meyvesi çiçek tomurcuğudur, Haziran, Temmuz- Ağustos aylarında 



çalışabilecek herkes ürün toplama işinde görev alırsa, issizlik sorununa çözüm getirecek önemli 
bir faktördür. 

Kapari bitkisi dikildiği toprağın niteliği, ekim aralığı, ekim yerinin güneşe olan etkisi, 
toplanma şekli ve tekniği verimini arttırmaktadır. Yanlış dikim, bilinçsiz hasat plantasyonda 
verimi azaltacaktır. Her üründe olduğu gibi kapari bitkisininde çiftçiye tanıtımı ve çiftçilerin 
eğitimi şarttır.  

Ayrıca İzmir-Kemalpaşa'da turşu yapımı için bir de fabrika kurulmuş bulunmaktadır. 
Ülkemizde İstanbul, Bursa, Gaziantep, Antalya, Mersin, Denizli ve Burdur'dan çeşitli firmalarca 
kapari ihracatı; yapılmakta üretim bir kaç katma çıksa dahi yurt dışından yapılan taleplerin ancak 
bir bölümü karşılanabilmekledir. 

Kapari, geç tutuşan bir bitkidir. Bu nedenle de orman yangınlarında, ormancıların dostudur. 
En kurak yaz: günlerinde, yeşil kalması, toprak yüzeyini örterek ot vejetasyonunun gelişmesini 
önlemesi ve rüzgâr akımlarını kesmesi nedeniyle yangına hassas bölgelerde 
değerlendirilmektedir. Işık isteği göz ardı edilmemekte ve yangın emniyet şeritleri ile yol 
kenarlarında tercih edilmektedir. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (AGM), basta GAP bölgesindeki 
baraj havzalar olmak üzere erozyonun yoğun görüldüğü ve fakir, meyilli arazilerde yapılacak 
ağaçlandırmalarda kapari kullanılması konusunda çalışmalar yürütmüştür. Kapari ile hem 
erozyon felaketi önlenebilecek hem de kapari tomurcukları toplayan halka gelir düzeyi yükseltilip 
büyük bir sorun olan büyük yerleşim yerlerine göçün önüne geçilebilecektir. 

1996 yılı içinde çalışmalara hız verilmiş ve 63000 adet kapari fidanı dikilmiş, 1997 yılında 
ise erozyonlu sahalara 1 milyon kapari fidanı dikilmesi düşünülmüş, sadece Adıyaman'a 
erozyonla mücadele programı çerçevesinde kapari dikilecek alan 30 hektar olarak 
hesaplanmıştır.• 

Kapari erozyonla mücadelede etkin bir rol üstlenmesi nedeniyle “Öze! Ağaçlandırma” 
kapsamına alınmış. Bu konuda gerekli yasa' düzenlemeler yapılmış 04.11.1996 tarihinde yapılan 
değişiklikler ile kapari; Projesine uygun bitirilmek ve belirtilmek kaydıyla, yetişme muhiti 
özellikleriyle endüstriyel ağaçlandırmaya uygun olmayan sahalarda tam alanda, endüstriyel 
ağaçlandırma alanlarında ise asli ağaç türünün altında ikinci tür olarak tıbbi ve aromatik 
bitkilerden kabul edilmiştir.”Özel Ağaçlandırma” kapsamı içine dahil edilmiştir. Amaç özellikle 
orman köylüsünü kapari yetiştiriciliği konusunda teşvik etmektir. Bu nedenle de dileyen üreticiye 
“Ağaçlandırma fonu” imkânları ile kredi verebilecektir. 

Kapari yetiştirmek isteyen üreticilerimiz gerek kredi gerek dikim gerekse bakım ve 
değerlendirme (işleme ve ihracat gibi) konularda Çevre ve Orman İl Müdürlüklerinden veya 
Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrolü Genel Müdürlüğünden bilgi alabilmektedirler.  

Ülkemizde doğal olarak yüzyıllardır varlığını sürdüren kapari, her türlü elverişsiz doğa 
şartlarına kolay uyum sağlayabilmektedirler. 

Sıcağı, kuraklığı ve ışığı sevdiği içindir ki daha çok dağların güney yamaçları tercih 
etmekte, derinlere giden kök sistemine sahip olan kapari, çalı görünümünde çok yıllık bir bitkidir. 
Toprak üzerindeki bölümleri bir yıllık olan kapari, bu bölümler kurusa bile kök boğazlarından her 
yıl yeniden sürmekte ve bu şekilde yıllarca varlığı sürdürebilmektedir, 

Hasat zamanı olan mayıs ve eylül ayları arasında yaz yağışları olursa tomurcuk verisi 
düşmektedir. 

Kapari üreticiliği ülkemizde yeterince gelişmemiş, ama umut vericidir, 3000 aile kapari 
yetiştiriciliği yapmaktadır. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (AGM), son yıllarda çalışma 
programında ilk sıraya yerleştirilmiş kapari fidanları milyonlara varan sayılarıyla, Orman 



Fidanlıklarında üreticiyi teklemekledir, AGM hem üreticiyi kazançlı hale getirmeyi 
hedeflemektedir, hem de bu amaçlar gerçekleştirilirken ülke ekonomisi de kazançlı çıkacaktır. 
Gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe önemli bir ürün olarak bilinmektedir, Meyvesi ve kökü ayrı 
ayrı işlenmektedir.  

Kapari bitkisini tanımadan evvel Tarım Müdürlükleri tarafından tarla zararlısı olarak yok 
edilmesi için, çiftçilere tavsiyelerde bulunulmuştur. 

 
Fotoğraflarla dikim İşlemi 

2 x 2 metre arayla yaklaşık 40 x 40 x 40 ebatlarında çukur 
kazılır.(Resim 1) 

 
 
 
 
 
 

 
Kazılan çukurun dibine hazırlanan zengin topraktan 1 kürek 

atılır.(Resim 2) 
 
 
 
 
 

 
Toprak seviyesinden yaklaşık 5-10 cm aşağıda 

olmak kaydı ile çukurun karşılıklı iki kenarına 2 adet 
fidan dikkatlice  dik olarak konur.(Resim 3-4) 

 
 
 
 
 
 
 
Fidanların üzeri hazırlanan zengin toprakla 

tamamen örtülür ve sulama için etrafı çanak şeklinde 
açılır.(Resim5-6) 

 
Çanak şeklinde hazırlanan havuzun içersine 1 kova can suyu 

dökülür.(Resim 7) 
 
 
 
 
 
 



Can suyu döküldükten hemen sonra suyun üzerine 2-3 avuç zengin toprak 
serpiştirilir.(Resim 8) 

 
Son olarak fidan dikilen çanağın tam ortasına 1 adet tahta çubuk 

dikilir. (Resim 9) 
 
Böylece fidan dikim işlemi tamamlanmış olmaktadır.  
 
 
 
 

 
Kapari Üretimi İşleyiş Planı 
1-Akış Şeması 

Dönem  (1. yıl)  (2.yıl)  (3. yıl)  
    

Mart (sonu)>>>  Fidan fiyatı      
 

 
Dikim için 
gereklilikler  
-işgücü  
-sürüm  
-sulama  

Mart-EkimKasım  Bakım  Bakım  Bakım  
-Gübreleme  
-Sulama  

-Gübreleme  
-Sulama  

-Gübreleme  
-Sulama  

Mayıs-Kasım>>>  4-Hasat için 
gereklilikler  
-işgücü  

4-Hasat için 
gereklilikler  
-işgücü  

4-Hasat için 
gereklilikler  
-işgücü  

Kasım 5-Budama  Budama  Budama  
İkinci ürün dikim  
İkinci ürün hasat  

Kasım 6-İkinci ürün dikim  İkinci ürün dikim  
Mart-Mayıs 7-İkinci ürün hasat  İkinci ürün hasat  

 

20 dönüm arazide bir sabit işçi ile üretim yapılması düşünülmüştür. İşçi arazide  
 
Bir yaşındaki kapari fidanlarını Kasım ayının 1 ila 15’i arası güneye bakan sıcak 

bölgelerdeki veya 1200 Rakıma kadar olan arazilere 1000 m² yani 1 dönüm araziye 2mx2m 250 
adet, 40 cm x 40 cm dört köşe 40 cm derinlikte çukur kazılır. 
Hazırlanan zengin topraktan çukur dibine  2 kürek toprak atılır, dört 
köşeye fidan yerleştirilir toprak seviyesinden 10 cm aşağıda olacak 
şekilde ve fidanların üstü örtülecek şekilde toprak atılır, çukurun 
etrafı havuz yapılır. Toprağın sıkışması için ½ teneke su dökülür. 
Böylece fidan dikimi tamamlanmış olur.  

Not: Zengin toprak şöyledir: 5 teneke toprak elenmiş, 1 teneke 
ince kum, 1 teneke yanmış hayvan gübresi hepsi beraber karıştırılır 
ve zengin toprak elde edilmiş olur. 



Kapari fidanları bahar aylarında mayıs ayı sıcaklarının (yağış olmayan havalarda 15 günde 
1 defa) başladığı günlerde çıkar arada bir sulanır, sulamalar esnasında her çukura, çok az 
miktarda (250 gr) yanmış hayvan gübresi verilir. İlk üç yıl dikkatle fidanların bakımını yapıp 
büyütürüz. 

Not: Kapari fidanlarının, köklerini, köstebekler yiyebilir, eğer tarlada köstebek görülüyorsa, 
köstebek tabancalarıyla köstebekleri imha ediniz. 

Kapari fidanları toprağı ve iklim şartlarını severse yılda, 70 cm ile 100 cm arası yani 1 
metre kök salar. Kaparinin ömrü 450 yıl civarında olduğu bilinmektedir. Ayrıca Kapari 
fidanlarının kökleri yüzlerce metre yerin dibine gider. 

Kapari fidanlarını tarlaya diktikten üç yıl sonra ürün vermeye başlar. Üçüncü yıl üç günde 
bir her çukurdan yani diktiğiniz dört adet fidandan 50 gr civarında tomurcuk almaya başlarız. 
Dördüncü yılda her çukurdan iki günde bir 100-200 gr arasında ürün almaya başlarız. Beşinci 
yılda her çukurdan 500-600 gr civarında ürün almaya başlarız. Kaparinin yıl içinde 60-120 gün 
arası tomurcukları toplama süremiz vardır. Biz yılda 120 gün  yerine 60 gün topladığımızı 
varsayalım. 1000 m2 yani 1 dönümden 1000 adet fidandan yani 250 adet çukurdan bir günde 500 
gr ürün aldığımızı düşünelim. 500 gr x 250 adet çukur 125 kg bir günde kapari tomurcuğu elde 
etmiş oluruz. Bu bir günde elde ettiğimiz kapari tomurcuğunu 125 kg x 60 gün yılda 7500 kg 
yapar. Bu hesaplama hava muhalefeti ve diğer etkenler göz önüne alınarak yapılmıştır. Yoksa 
daha çok ürün almamız mümkündür.  

Kapari tomurcukları temiz bir şekilde 7, 8, 9, 10 milim kalınlığında olanları dikkatle sapsız 
şekilde koparırız. Önceden hazırladığımız bezden iki gözlü yaptığımız öneceklerin içine koyarız. 
Önümüzde önecek torbamız, dolduğunda ise Arkamızda taşıdığımız yani sırtımızda (dağarcık) 
şeklinde bezden yapılmış büyük torbaya koyuyoruz, burada herkesin dikkatini çekmek 
istediğimiz bir şey var: Bu toplama işlemi polyester ve naylon torbalarla ve poşetlerle yapılmasın, 
çünkü havanın sıcaklığı naylonun ve topladığımız tomurcukların kızmasıyla Kapari tomurcukları 
yanıyor ve bütün emeklerimiz boşuna gidiyor. Bu nedenle Kapari toplama işini seyrek bezden 
dokunup dikilmiş bezlerden yapılan torbalarla toplayacağız. Toplanan Kaparileri sırtımızda 
taşırken uzun süre arkamızdaki kapariler vücudumuzdan aldığı ısıyla da kızma yapabilir, 
sırtımızdaki torbayı da sık sık depomuzdaki tuzlu salamura dolu bidonlara veya kuru tuzlama 
salamura yaparak Kaparileri muhafaza altına alacağız veya kaparileri sattığımız firmaya aynı gün 
ulaştırmaya çalışacağız. 

Kapari toplama işine Mayıs ayında başladık ve Temmuz ayının ilk haftasının sonuna kadar 
devam ediyoruz ve son topladığımız gün Kaparilerin dallarını toprak üstünden 5 cm yukarıdan 
komple bir orakla biçiyoruz. 10 veya 15 gün sonunda biçtiğimiz dalların yeniden daha çok 
sürgünler vererek çıkan kapari dalları eskisine nazaran daha sık ve çok ürün almaya başlıyoruz. 

Budanan kapari dallarını kurutup, saman yapıp 
hayvanlarınızın yemine karıştırıp hayvanlarınıza yedirebilirsiniz. 

Kapari dallarını ve yapraklarını ikinci bir şekilde %20'lik 
salamurada 20 gün beklettikten sonra doğrayıp hayvanlarınızın 
yemine karıştırıp ta hayvanlarınıza yedirebilirsiniz. 

Kapari dallarını üçüncü bir şekilde de yedirmeniz mümkün 
Kaparileri mısır ve arpa kırmasıyla zenginleştirerek sılaj yapıp bu 
şekilde de hayvanlara zengin vitaminli ve bol proteinli yem elde 
edebileceğinizi göz ardı etmeyin. Bu kapari dallarından yapılan 
yemleri hayvanlarımız yediğinde ise birçok hastalığa bağışıklık 
kazanıyor ayrıca yağ, süt oranları belirgin bir şekilde artıyor. 

Kapari dikilen araziye 6. yıl ikinci ürün..! Evet, ikinci ürünü 



aynı tarlaya, hem de kaparinin ekili olduğu alana buğday ve arpa ekebilirsiniz. Bu iki ekim 
yapılmış arazideki kaparileri mayıs ayında çıkmış buğdayın arasına girerek topluyoruz. 
Kaparilerin bulunduğu yerlerdeki buğdayları  çiğneyebilirsiniz. Varsın olsun çünkü buğdayın 
ekonomik değeri meydandadır. Buradan da anlaşılacağı üzere kapari ekili arazide buğday ve arpa 
ekimi yapabileceğimiz ortaya çıkmıştır. Bu işlem tecrübeyle sabittir. 

Not: Arpa, buğday haricinde başka ürün dikilmez. Çünkü kapari sadece buğday ve arpayla 
geçiniyor. Kapari ağaçların arasında kesinlikle olmaz. Yalnız yaşamayı seven bir bitkidir.  

Kapari tomurcukları bizim anlattığımız şekilde ve düzenli bir şekilde çalışma yapılırsa 
eylül ayının sonuna kadar tomurcukları toplayabiliriz. Hasat sonunda ise kapari dallarını toprak 
üstünden komple orakla vs. araçlarla keserek kapari tarlasını da temizlemiş oluruz. 

Çok önemli bir konuyu da burada hatırlatıyoruz. Kapari tomurcuklarını eğer 
toplayamadıysak bu tomurcuklar çiçek açacaktır. Çiçekten sonra bir karpuzcuk meydana 
gelecektir. Bu karpuzcukları da zeytin çekirdeği büyüklüğüne gelince onları da sapıyla beraber 
koparıp toplayıp bize getirdiğiniz takdirde bunları da alıp mamul hale getirip hem yurt içinde 
satıyor hem yurt dışına ihraç yapabiliyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz.  

Not: Çiçek açmış haldeki Kapari çiçeklerini çiçek halinde getirirseniz onları da alıp, Kapari 
çiçeği reçeli yapıyoruz 

GEBEREOTUNUN YETİŞTİRİLMESİ: 
Doğada kendiliğinden yetişmekte olan gebere otunun üretimi genellikle tohumla 

olmaktadır. Tohumlar, ağustos ve eylül aylarında karpuzcuk şeklinde olan meyvelerden elde 
edilir. 

Karpuzcukların içindeki mercimekten küçük olgun kahverengi tohumlar, suyla yıkanıp 
güneşte kurutulur. (Yapılan bir araştırmada anaçlıklarda toplanan tohumların bin dane ağırlığı 
9,20 g. olarak bulunmuştur. Daha sonra bu tohumlar, ince elekten elenmiş eşit orandaki yanmış 
koyun gübresi, orman toprağı ve yıkanmış dere kumundan oluşan harçla hazırlanan fide yastığına 
Mart ayı sonunda ekilir. 

Fidelik, topraktan 10–15 cm yüksekte düz hazırlanacağı gibi, 15–20 cm mesafeli ve 10 cm 
derinlikte karıklar açılarak da hazırlanabilir. Karık şeklinde hazırla-nan fidelikte tohumlar karık 
sır-tına ekilir ve su karık içine verilir. Yabancı ot ve mantari hastalıklardan korunmak için fidelik 
harcı fümige edilmelidir.1 m2 fideliğe 6–9 g. Tohum ekiminden sonra fidelik düzenli olarak 
süzgeçle sulanmalı ve üzeri gerektiğinde plastik örtü ile örtülmelidir. Tohumlar normal şartlarda 
25–30 günde çimlenir. Çıkıştan sonra yaz boyunca ot alımı, sulama ve ilaçlama düzenli olarak 
yapılmalıdır. 

Fideler, sürgünleri kuruduktan sonra toprak seviyesinden Kasım-Aralık ayı içinde kesilip, 
kalan kısmın üzeri toprakla örtülmelidir. 

 
FİDAN DİKİMİ:  
Ocak-Şubat aylarında fidelikten sökülen fidanlar, sonbaharda derin sürüm yapılan arazilere 

Ocak ayından itibaren dikilebilir. Dikim mesafesi 3*3 veya 4*4 olmalıdır. Bu mesafelerde ve 
yaklaşık 20 cm derinlikte açılan çukurların dibine bir miktar yanmış hayvan gübresi konulup 
toprakla karıştırıldıktan sonra fidanlar dikilir ve sıkıştırılır. 

Dikimden sonra fidanların üzeri toprakla kümbet şeklinde örtülüp etrafı çanak şeklinde 
açılarak can suyu verilmelidir. Usulüne göre dikilen fidanlar o yaz 1 m. ye kadar sürgün verebilir. 
Bu sürgünlerde 10–15 kadar çiçek tomurcuğu olabilir. Birinci yıldaki fidanlara yaz aylarının çok 
kurak gitmesi halinde su verilmelidir. Sulamada suyun gövdeye temasından kaçınılmalıdır. 

 
 



KAPARİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
Gebere otunun kapari denilen çiçek tomurcukları, mayıs ayı ortasından itibaren toplanmaya 

başlanır. Genellikle 10 mm’nin altındaki nohut şeklindeki tomurcuklar, toplama merkezlerinde 
%20’lik tuzlu suda ya da bir kat tuz, bir kat kapari şeklinde katlanarak muhafaza edilir. 

Yurdumuzda pek bilinmemesine rağmen gebere otunun kök kabuğunun idrar söktürücü ve 
kabızlık giderici bir özelliği vardır. Çiçek tomurcuklarında bol miktarda vitamin ve protein 
vardır. Yapılan bir çalışmada 100g. Çiçek tomurcuğunda kuru madde olarak; 67 mg. Fosfor, 9 
mg. Demir, 24 mg. Protein,12 mg. Selüloz ve 2 mg. Lipid tespit edilmiştir. Gıda, kozmetik, boya 
ve ilaç sanayisinde kullanılan kaparinin yurt dışına İhracı genellikle salamura şeklinde 
olmaktadır. Konserve olarak hazırlanan kapari; turşu, salata, pizza üstü, balık ve av etleri yanında 
garnitür olarak yenilmektedir. Sağlık açısından karaciğer fonksiyonlarını düzenlediği ve cinsel 
gücü artırdığı da söylenmektedir. 

Yapılan bir denemede; doğadan toplanan tomurcuklar bir kavanoz içinde %20’lik tuzlu 
suda üç ay bekletilip, sonra birebir oranında sirke içine konulmuştur.10 gün sonra yenildiğinde 
aroması ve lezzeti çok beğenilmiştir. 

 
KAPARİ SÖZLEŞMESİ 

 
SATICI (ÜRETİCİ): ……………… Kapari Araştırma Geliştirme Ve Gıda Üretim Merkezi  
ALICI:  
KONU: Üretici firma alıcı firma için anlaşılan adet ve bedel üzerinden Kapari fidanı teslim 

etmeyi, alıcı firmada anlaşılan adet Kapari fidanı almayı ve bedelini ödemeyi kabul eden iki 
taraflı bir sözleşmedir.  

TAAHHÜTLER:  
Üretici firma ……… adet kapari fidanının bir adet değeri ....… TL’den olmak üzere 1 

KASIM–15 KASIM arasında teslim eder.  
Fidan teslimi Burdur’da firma adresinde yapılır. Taraflar anlaşması halinde dikim yerinde 

yapılır.  
Fidan bedellerinin 1/2’si bağlantı yapıldığında kalan 1/2’si ise mal tesliminde alınır.  
Üretici firma alıcıya fidan dikimi konusunda teknik elemanlar gözetiminde ücreti 

karşılığında yardımcı olmayı taahhüt eder. Alıcı firmada anlaşılan ücreti üretici firmaya peşin 
olarak öder.  

Fidan dikimi yapılacak sahanın toprak etüdü üretici firmaca yapılır. Alıcı firma toprak 
etüdü için üretici firmanın yol, konaklama giderlerini karşılar. Üretici firma toprak etüdü için 
ücret talep etmeyecektir.  

Mücbir ve sağlık sebepleri dışında tarafların itilafı halinde Selahiyattar Mahkemeler Burdur 
Mahkemeleridir. Cayan taraf sözleşilen ürün bedelinin 1/3’ü nü ödeyecektir.  

 
SATICI FİRMA YETKİLİSİ ADINA      ALICI  
 ……./…../200..  
 
KAPARİNİN EKONOMİK GETİRİSİ 
 
Yabani Türü 
(Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü verileri esas- alındığında, ortalama 9 

Kg/ 1 yetişkin bitki) 
 



İstihdama Katısı:  
Tomurcukları zor toplansa da 1 dönümde ekilen 100 kök hesabı ile (1 kök, bir mevsimde 90 

gün boyunca 8-10 kg, ürün verir) 1 kökten, ortama 9 kg. olarâk verim kabul edersek,100 kökten 
900 kg. ürün alınır, Bunu hasat gününe bölersek, günlük bir dönümden 10 kg. ûrün alınır, günde 
bir yetişkin kişi ( 2 çocuk veya yaşlı kişi) ile toplama gerçekleştirilebilinir.  

Bunu ölçü alarak 
Ekonomiye Katkısı:  
1dönüme ekilen 100 kök hesabı ile (3 yaşından büyük 1 kök bir mevsimde 90 gün 

üzerinden ortalama 9 kg, ürün alınırsa), 100 kökten 900 kg ürün alınır. 
Dönümde, günlük ortalama 9 kg. alınan ürün, mevsimlik 900 kg. olur, kabaca ham ürün 1 

USA dolarından alıcı bulmaktadır. Üreticinin eline brüt 900 USA $ geçmesi demektir. 
Ürün işlenmiş olarak satılmak istenirse ki bu da ürünün değerinin 2 $ olması demektir. 

Üreticinin bir defaya mahsus 100 kök bitki için, 36 plastik bidon, her sezonda da 900 kg. su ve 
180 kg. tuz maliyeti olacaktır, buda toplam 123 USA $, üreticinin eline net 1677 $ kalacak, 
(1,677 USA dolarının 2007 yılı kur üzerinden (1,400 YTL) hesaplarsak, bu da yaklaşık 2.347,8 
YTL ( 2.347.800 TL) olur. 

Kültür Olarak Yetiştirildiğinde: 
Resmi veri ortalamalarına göre 25,2 kg olarak kabul edilmiştir. 
1 kökten ortalama 25,2 kg, civarında ürün alındığını kabul edersek, 100 kökten 2520 kg. 

ürün alınır. 
Hasat gününe bölersek, günlük bir dönümden 28 kg. ürün alınır. 
Günde bir yetişkin kişi ile 9–10 kilo toplanabilir, bir kişi bu kadar toplarsa, bir dönümde 

günde 3 yetişkin (5 çocuk veya yaşlı ) kişi çalışırsa ürün toplanır. 
Bunu ölçü olarak alırsak  
Ekonomiye Katkısı: 
1 Dönümde ekilen 100 kök hesabi ile bir kökten, ortalama 25,2 kg verim alındığını kabul 

edersek, 100 kökten 2520 kg ürün alınır. 
Dönümde, günlük 28 kg ürün, alınır ve toplam verim 2520 kg olur, burada 1 USA 

dolarından alıcı bulunduğunu hesaplarsak, üreticin eline brüt 2520 USA doları geçecektir. 
Ürün işlenmiş olarak satılmak istenirse ki bu da ürünün değerinin 2 $ olması demektir. 

Üretici bir defaya mahsus 100 kök bitki için 101 plastik bidon, her sezona mahsus olmak üzere 
2520 kg su, 500 kg tuz maliyeti olacaktır, buda toplam 163 USA dolarıdır, 163 $ maliyet 
düştükten sonra 4.837 USA $: üreticinin elinde kazanç olarak kalacaktır. 4837 USA doları 
bugünkü (2007 yılı ortalaması 1,400 YTL ) kur üzerinden hesaplarsak, yaklaşık 6.771,8 YTL 
(6.771.800 TL) olur. 

İstihdama ve ekonomiye sağladığı katkı ise yukarıdaki açıklamalarda açık olarak 
görülmektedir. İhracat ağırlıklı ürün olduğundan ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ortadadır. 
Değişik yerli yabancı olmak üzere 20 nin üzerinde firma direkt veya şubeler üzerinden Egenin 
değişik illerinde peşin para karşılığı alım yapmaktadırlar. 50 kg lık plastik bidonlarda %20 lik 
tuzlu suya konulmaktadır. 1996 yılı haziran ayı alımları ortalama 135.000 TL/kg, temmuz ayı 
ortalaması 220.000 TL/kg civarındadır. İhracat yapılan ülkeler genelde Amerika Birleşik Devleti, 
Almanya, Avusturya, İspanya, Danimarka gibi ülkelerdir. 

Dünya kapari üretimi yıllık ortalama 8.000 tondur. Türkiye’nin üretimi ise 3.300–4.000 ton 
(hava şartlarına bağlı olarak) arasında değişmektedir  

Türkiye’de kalite yönünden pratikte üç ana grup vardır. Bunlar da: 
Ege malı, 
Güneydoğu malı  



Sahil malı. 
Bu bölge malları söz edildikten sonra, zihinde hemen bir kalite imajı canlanmaktadır. En 

kaliteli ürün ege malidir. Güneydoğu veya sahil malı, ege malı ile paçal yapılıp ihraç 
edilmektedir. Ege malı kalite olarak üstün nitelikli olup, kusursuzdur. Çöp oranı düşüktür. 
Güneydoğu malında kurt problemi vardır. Çöp firesi yüksektir. Kalite olarak daha sert dokudadır 
ve kalitesi düşüktür. Sahil malı ise sahil adıyla adlandırılmasına rağmen sahille ilgisi yoktur. 
Sahilde veya ic bölgelerde yetişebilmektedir. Sahil malı mat yeşil rengi ve yuvarlak. Sert 
dokusuyla düşük kaliteli ayrı bir gruptur. Özel müşterileri de vardır. Daha düşük fiyatla alınır 
satılır. Ege malı ile diğer iki grup arasında alışta fark vardır. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu (ve İç ) 
bölgelerinden başka yer yer mikro klimalarda az miktarda kapari yetişmektedir. Tokat-Yeşilırmak 
vadisi, Kelkit Vadisi, Artvin yöresi gibi. 

Toplanan çiçek tomurcukları, 5 mm altı, 5–7 mm, 7–9 mm, 9-ll mm, 11–18 mm, olmak 
üzere beş gruba ayırıp, %20’lik tuzlu suda ya da bir kat tuz, bir kat tomurcuk seklinde katlanarak 
muhafaza edilir. Tomurcuklar, bu şekilde salamurada bir yıl bekledikten; sonra satılabilmektedir. 
Tomurcukların bozulmaması için gereken tuzlu suyun hazırlanması, büyük bir titizlik istemekte, 
suyun çok temiz olması, dinlenen tuzlu su, üzerindeki köpük alınıp dibinde biriken, tortuyu 
bulandırmadan başka bir kaba aktarılmalıdır. Kapari tomurcukları, bu şekilde hazırlanan suya 
yatırılmalı ve tamamen ıslanmaları sağlanmalıdır. 

İtalya’da yaygın olan sistemde, toplanan tomurcuklar, plastik kaplarda veya tahta fıçılarda 
üzerine%15–20 deniz suyu ilave edilerek saklanmaktadır. Salamurada 7–8 gün kalması 
gerekmektedir. Daha sonra çıkarılan tomurcukluklar, bir veya iki defa aynı işleme tabi tutulmakta 
20 gün suren bu işlem sırasında tomurcuklar sık sık karıştırılmalıdır. 

İspanya 'daki uygulama ise tomurcukların büyüklüğüne göre iki veya üç gruba ayrıldıktan 
sonra plastik, kaplardaki salamuraya alınır. Sıkıca kapatılan kaplar 20–30 gün güneşte bırakılır 
Ürün Satılıncaya kadar yaklaşık 3–5 ay salamurada kalabilir. 

Kapari çiçek tomurcuğu ham olarak tüketilmez. Çünkü tomurcuklarda %0.3 kadar 
glukokaparinden kaynaklanan bir acılık vardır. Salamurada muhafaza edilmesiyle bu acılık azalır. 

Gelen Ürün Kontrolü 
Kontrolde, Kaparinin hangi gruba girdiği (Ege, Sahil veya Güneydoğu) randıman, 

fermantasyon, tuzluluk, yabancı madde, parçalanmışlık, koku, tad, ambalaj, v.b. gibi durumlar 
incelenir. 

Kapari şatışlarında kapari tomurcuğunun çap büyüklüğüne göre fiyatları değişiktir, Aşağıda 
yaklaşık olarak verilen kalibrelerine göre fiyat listesi bu konuda bir fikir verebilir. 

 
1993 mevsimi için geçerli yaklaşık ihracat fiyatları 
 
No Ticari Adı    Çap (mm) Fiyat D.M.  (€) 
 
1- Nonpareîllen  alt grup  0-5    8   
     alt grup 5-7    7   
2- Surfines    7-8   6   
3- Capuçines    8-9   5   
4- Capolles    9-11   3,5-4   
5- Fines     11-13   2,5-3   
6- Grosses    > -13   1,5-2 
 
 



Uluslararası Piyasalarda Kullanılan Kapari İsim ve Boy standartları  
 
Ticari Adı: 
NONPAREILLE 
Çapı: Alt Grup  
ø0-5 5-7 mm 
Fiyatı: 8 D.M. 

 
 
  Ticari Adı: 
SURFINES 
Çapı: Alt Grup 
ø7-8 mm 
  Fiyatı: 7 D.M. 

 
 

 CAPUCINES  ø8-9 mm 
 
 
 
 

 
 

 CAPOTES  ø9-11 mm 
 
 
 
 
 

 
 

 FINES  ø11-13 mm 
 
 
 
 

 
 

 GRUESAS ø>=13 mm 
 
 
 
 

 
 
 
 



TARIM İŞLETMELERİNİN KAPASİTELERİ 
İşletme Alanı: Yıllık 250 ton için hesaplanmıştır. 
İstif ve depolama için  : 1500 m2 
Ayıklama masaları  :   300 m2 
Ekipman montajı için :   200 m2 
   TOPLAM : 2000 m2 yere ihtiyaç vardır. 
 
KAPARİ İŞLEYİP İHRAÇ EDEN BELLİ BAŞLI FİRMALAR 
Türkiye’de Kapari işletmeciliğinin merkezi İzmir'dir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu 

Anadolu’dan gelen kapariler İzmir de işlenip ihraç edilirler. Bu sebeple, kapari işleyip ihraç eden; 
firmaların hemen hemen hepsi İzmir’de dir . 

Belli başlı Kapari işi ile uğraşan Firmaları ve yaklaşık kapasiteleri  
1- Canimeks    : 1000 – 1500 ton/yil 
2- Susitaş    : 500 ton/yıl 
3- Ürer    : 300–500 ton/yil 
4- Okyanus Ticaret    : 50–100 ton/yil 
5- Eren Koll. Şti.   : 50–100 ton/yıl 
6- Apaydın Tar. Ür.   : 50 ton/yil 
7- Akça (Osman)    : 50–100 ton/yıl bazı yıllar girmektedir. 
08- Tarımhan A.Ş.   : 800 ton/yıl (İspanyolların Mathias – Maria 

Şirketinin uzantısı)  
09-Güneş A.Ş.(Ferdi Şlezer) : 15–20 ton/yıl 
10-Selçuk Gıda San.   : 50–60 ton/yıl 
11-Serpa A.Ş. (Ümit FAYKOÇ) : 33–30 ton/yıl 
12-İris A.Ş.    : 70–80 ton/yıl 
13-Nejat Ali ATALAN  : 30–40 lon/yıl 
14-Necip ERSOY   : Kapariye Bazı Yıllar Girmektedir. 
15-Kavala Grubu   : Mersin'de fabrikası vardır. 
16-Kerevit A.Ş.   : Bursa da bazen girmektedir. 
17-Aspra A.Ş.    : İtalyan Nino Şirketinin uzantısı 
18-Dosan A.Ş.    : Bursa'da Bazen girmektedir, 
 
KAPARİ İHRAÇ EDİLEN ÜLKELER  
Kapari yarı mamul bir gıda maddesi olarak %18–20 Bome'li tuzlu su içinde yurt dışına 

ihraç edilir. Son yıllarda bazı firmalarca kavanoz ve şişelerde mamul olarak da ihraç girişimlerine 
başlanmıştır. 

Kapari ihraç edilen çeşitli ülkelere örnek olarak Ege ihracatçı Birliklerinin Ekim 1990 Aylık 
Bülteninden alınan aşağıdaki liste değerlendirmede bir fikir verebilir. 01.01,1990 - 30.10, 1990 
tarihleri arasındaki zaman diliminde İzmir’den yapılan G.T.İ.P. No:20.05. 90. 20 Kapari 
ihracatıdır. 

 
Ülke Adı  Miktar (kg)  Tutar ($)  Ort.Fiyat ($/kg) 
Almanya  487.945  2.410.731   4,9 
Avusturya  29.035   78.419    2,7 
A.B.D   349.400  1.651.043   4,7 
Belçika   7.850   43.370    5,5 
Danimarka  38.899   241.737   6,2 



Fransa   138.870  696.143   5,0 
İspanya   397.560  1.653.739   4,1 
İsveç   1.000   6.117    6,1 
İtalya   244.375  893.727   3,6 
Japonya   1.000   6.100    6,1 
Kanada   13.710   77.928    5,6 
Norveç   31   229    1,5 
 
KAPARİ ALICISI BAZI YABANCI FİRMALAR  
 
C.B JACOBS 
Faks:040-7899115-7200527 
Hamburg-GERMANY 
 
G.RUCHTİ Co. A.g 
ALTE Landstrasso 58 cofi ch-8700  
Faks:328899 
Konacut-SWİTZERLAND 
 
İmportato Da Macolive  
S.P.A.-vla Bruceto, 132-51010  
Faks:0572.771819  Tel:0572.771818 
Massue Cozzile-İTALY 
 
Saca İndustria Conserviera s.n.c. 
Di panebianco G.&Russo G.P. IVA 00687630871 
Faks:095.621024  Tel:095.623288 
C/da Tre Fontane-İTALY 
 
Pedro Asensio Sanchez 
Ctr.De Almendricos A Puerto Lumbreras 1,2 km 30893  
Faks:67553 
Almendricos(Lorca)-SPAİN 
 
Kufaan Oylaakarintie 
51101900 Nurmijarvi 
Faks:358.90.204924  
FİNLAND 
 
Profinans AB  
Telefaks:468720/685 
Stockholm-SWEDEN 
 
Handelskompagniet Mirza-Son 
Vigerslevvej-300  
Faks:45-311.163565 
Dk-2500 Valby-DENMARK 



 
600890 West Pender St.Vaneouver 
Faks:604.253-1331 
CANADA 
 
İsmi Tam olarak alınamamıştır.? 
Tel:201.818-0470 
USA 
 
 
KAPARİ İLE YAPILAN BAZI YEMEKLER VE TARİFLERİ 
 
Kapari Soslu Köfteler (1 kişilik) 336 Kkal 
Malzemeler: 
1 dilim bayat tost ekmeği,1 çay fincanı süt,120 gr. dana 

kıyma, 1 yumurta, 1 çay kaşığı ince kıyılmış maydanoz, tuz, 
karabiber, Hindistancevizi rendesi, Yarım soğan, 1 çay kaşığı 
tereyağı, 1 çay kaşığı un, 1 yemek kaşığı krema, 1 yemek kaşığı 
kapari  

Yapılışı: Ekmeği sütle ıslatın. Kıyma, yumurta, maydanoz, 
tuz ve baharatı ekleyerek yoğurun. Köfte şekli verin. Bir tencereye 
1/2 litre su, tuz ve soğan koyup karıştırın. Köfteleri içine atarak 
10–15 dakika pişirin. Tencerede ki sudan 1 çay fincanı kadarını 
başka bir kaba alın. Öte yandan iyice çırpılmış un ve tereyağı karışımı bu suya ekleyin. 
Karıştırarak pişirin. En son olarak kremasını ekleyip ateşten alın. Köfteleri haşlama suyundan 
çıkarın, süzüp bir tabağa koyun. Üzerine sos dökün. En son kapari serpip servis yapın. 

 
Kaparili Kabak Halkaları (8 Kişilik) Süre: 20 dakika 1 Porsiyon 210 Kalori 
Malzemeler  
6 Çorba Kaşığı Zeytinyağı, 750 gr Domates, 3 Kabak, 1 

Kırmızı Dolmalık Biber, 1 Demet Fesleğen, 1 Demet Maydanoz, 1 
Çay Bardağı Rendelenmiş Kaşar Peyniri, 1 Çorba Kaşığı Sirke, 3 
ÇorbaKaşığı Pesto Sosu (hazır ürün), 3 Çorba Kaşığı Zeytin Ezmesi, 2 
Tatlı Kaşığı Kapari, 30 gr Füme Balık, 30 gr Dana Jambon. 

Yapılışı 
Kabakları yıkayıp ayıkladıktan sonra 1,5 cm kalınlığında 

dilimler halinde doğrayın. Büyük tavada bir miktar sıvıyağ kızdırın. 
Kabak dilimlerini kızgın yağda arkalı önlü hafifçe kızartın. Ardından tuz ve karabiberle 
tatlandırın. Kabak, yağı çok fazla çekerse bir kâğıt mutfak havlusunun üzerinde bekletin. 
Domateslerin kabuklarını soyup çekirdeklerini ayıkladıktan sonra küçük küpler halinde doğrayın. 
Biberi yıkayıp çekirdeklerini ayıklayın küp küp doğrayın. Fesleğen ve maydanozu yıkayıp 
ayıkladıktan sonra yapraklarını iri iri kıyın. Eğer kaşar peyniri tüm olarak aldıysanız rendenin iri 
tarafı ile rendeleyin. Bir kâsede domates, biber ve taze baharatları karıştırın. Sirke, tuz ve 
karabiberi ekleyin.  

 Kabak dilimlerinin dörtte birinin üzerini domatesli karışımla donatın. Yine dörtte birine 
pesto sosunu sürün ve üzerine rendelenmiş parmesan serpin. Kalan kabak dilimlerinin yarısının 
üzerine zeytin ezmesini sürüp üzerine kapari serptikten sonra füme balığı ekleyin. Son kabak 



dilimlerini dana jambonla süsleyin. Kabak dilimlerinin tamamını büyük bir servis tabağına 
yerleştirip servis yapın. 

 
Kapari Kahvaltıda (6 kişilik)  
Malzemeler: 
1 kavanoz kapari 120 gr 
2 adet büyük domates (kabuğu soyulmuş, ince kıyılmış), 

Yarım demet maydanoz, 1 kahve fincanı zeytinyağı, Yarım limon 
suyu 

Yapılışı: 
Kaparileri süzdükten sonra bir tabağa koyunuz. İnce 

kıyılmış domatesleri, maydanozları ve diğer malzemeleri ilave 
edip servis yapınız. 

 

Kaparili Kremalı Patates Salatası 
Malzemeler (4 Kişilik) Süre: 35 dak 1 Porsiyon 240 Kalori 
750 gr patates, ovarak yıkanmış, Tuz,  
Sos:150 ml krema, 2 yemek kaşığı kapari, durulanıp 

süzülmüş, 4 taze soğan, ince kıyılmış, 1/2 çay kaşığı limon suyu, 
Taze çekilmiş karabiber,  

Süslemek için:4–8 taze soğan, püskül halinde kesilmiş, 1 
yemek kaşığı doğranmış taze nane 

Yapılışı: 
Patatesleri tuzlu suda bir taşım kaynatın. Daha sonra 15–20 

dakika yumuşayıncaya kadar pişirin. Bu sırada taze soğanların yeşil kısımlarını püskül yaparak 
kesin ve buzlu su dolu bir kâsede en az 30 dakika bırakın. Sosu hazırlayın. Bütün malzemeleri tuz 
ve biberle birlikte bir kapta karıştırın. Patatesleri süzün. Hafifçe soğumasını bekleyip kabuklarım 
soyun ve küp küp kesin. Patatesleri hâlâ sıcakken sosun içine koyup iyice soğumasını bekleyin. 
Patates salatasını taze soğan püskülleri ve doğranmış naneyle süsleyip servis yapın.  

Hazırlama: 
Taze soğan püskülü yapmak için: Kökleri ayırın, ince dış zarı soyup yeşil kısmın büyük 

bölümünü kesin. Çok keskin bir bıçak kullanarak soğanın başından soğan başının dikine 2.5 cm. 
kalacak şekilde birkaç kesik yapın. Aynı işlemi diğer soğanlarda tekrarlayın. 

Alternatif 
Bu salata sıcak da servis yapılabilir: Küp halinde kesilmiş haşlanmış patatesi krema kapari, 

limon suyu, tuz ve biberle birlikte tavaya koyun. Sos kaynama noktasına gelene dek ısıtın. Taze 
soğanı servis yapmadan önce ekleyin.  

Aşçının Önerisi: Salatayı süslemeden önce buzdolabında istediğiniz kadar tutabilirsiniz. 
Servis yapmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. 

 
Ton Balıklı Krem Soslu Kaparili Penne (1 Kişilik) 
Malzemeler  
40 gr ton balığı, 20 gr dana jambon, 1 tatlı kaşığı dolusu 

kapari, 2 yemek kaşığı krema, Yarım çay kaşığı muskat, yeteri kadar 
tuz, beyaz biber, 110 gr penne makarna (Yaklaşık 1/5 paket), 1 
yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 1/6 bağ dereotu,  



Yapılışı 
Penneyi 8–10 dakika haşlayın. Tavaya zeytinyağı ve sarımsak koyup soteleyin. İçerisine 

ton balığı, kapari, jülyen doğranmış jambon, muskat, tuz, biber ve kremayı ilave ederek sosu 
hazırlayın. Makarna ile karıştırıp, dereotu ile süsledikten sonra servise sunun. 

 
Kaparili Burdur Pilavı(6 kişilik)  
Malzemeler: 
1 kavanoz kapari, 500 gr pilavlık pirinç, 2 adet domates, 2 adet defneyaprağı, 1 tatlı kaşığı 

tuz, 4 su bardağı et suyu  
Yapılışı: Pirinci tuzlu ılık suda 30 dakika ıslatınız. Sonra 3 defa yıkayınız ve süzgece 

çıkarıp suyun süzülmesini bekleyiniz. Öbür yanda tencereye yağı koyup kızartınız. Kızaran yağın 
üzerine pirinci ilave ediniz. Tuz ile defneyaprağını da ilave edip kevgirle pirinci kızartınız. Bir 
defa kaynamış süzülmüş kaparileri ilave edip kızartınız. Daha sonra kabuğu soyulmuş 
domatesleri ince kıyıp üzerine ilave ediniz ve karıştırınız. Üzerine kaynamış et suyunu ilave edip 
ağır ateşte pişiriniz. Ateşten alıp 15 dakika dinlendirip bir defa pilavı karıştırıp servis yapınız. 

 
Kaparili Ayvalı Tavuk Salatası (8 Kişilik)  
Malzemeler 
1 Göbek Salata, 1 Ayva, 1 Tavuk Göğüs Eti, 1 Soğan, 1 Çorba Kaşığı Kapari, 125 gr 

Mayonez, 5 Çorba Kaşığı Zeytinyağı, 2 Çorba Kaşığı Sirke,  2 
Çorba Kaşığı Hardal, 1 Limon Suyu, Tuz 

Yapılışı: 
Ayvaların kabuklarını soyup dilimleyin ve iri iri doğrayın. 

Kararmamaları için üzerlerine limon suyu dökün. Göbek salatayı iri 
iri doğrayın. Tavuk etini tuzlu suda başlayıp iri küpler halinde 
kesin. Soğanları halka halka doğrayın. Tavuk, soğan, ayva ve 
doğranmış salatayı geniş bir kaba alın. Kapari ve tuz ekleyip 
karıştırın.  

Mayonez, zeytinyağı, sirke, hardal ve tuzu karıştırıp salatanın 
üzerine dökün. Harmanlayıp servis yapın. 

 
Kapari Soslu Spagetti (6 kişilik)  
Malzemeler: 
500 gr spagetti makarna, 2 çorba kaşığı tepeleme tereyağı, 50 gr 

3 nolu ince kıyılmış kapari,2 adet kabuğu soyulmuş ince doğranmış 
domates, 50 gr rendelenmiş kaşar peyniri, 1 kahve fincanı rafine 
yağı 

Kapari sosunun hazırlanışı: Tencereye rafine yağını koyup 
kızartınız. İnce kıyılmış kaparileri ilave edip karıştırınız. Biraz 
kavrulunca üzerine ince kıyılmış domatesleri ve tuzunu ilave edip 
karıştırınız.5 dakika karıştırarak pişiriniz. Sosunu hazırdır. 

Makarnanın hazırlanışı:Ayrı bir tencerede tuzu bol olan kaynar suda spagettiyi 8 dakika 
haşlayınız. Hemen süzgece dökünüz. Üzerine yapışmaması için bir litre kaynar su dökerek 
süzülünce hemen tencereye döküp üzerine tereyağını kızartıp ilave ediniz. Çatalla kırmadan bir 
kere karıştırıp servis tabağına koyunuz. Üzerine daha önce hazırladığımız kapari sosunu ve 
rendelenmiş kaşar peynirini de ilave edip servis yapınız. 

 



Kaparili Kapadokya Kebabı (6 kişilik) 
Malzemeler: 
1 kavanoz 120 gr 3 nolu kapari(kaynatılığ süzülmüş), 1 kg kuşbaşı kuzu veya dana eti, 2 

çorba kaşığı tepeleme tereyağı, 1 adet orta boy ince doğranmış soğan, 2 diş ince doğranmış 
sarımsak, 3 adet kabuğu soyulmuş kuşbaşı doğranmış domates, 1 tatlı kaşığı tuz, Yarım demet 
kıyılmış maydanoz, 4 bardak kaynamış su 

Yapılışı: Tencereye tereyağını koyup kızartınız. Etleri ilave ediniz. Etler pembe bir şekilde 
kızarıncaya kadar karıştırınız. Üzerine soğan ve sarımsağı ilave edip soğanlar pembeleşinceye 
kadar karıştırınız. Bir defa kaynamış süzülmüş kaparileri ilave ediniz. Bir miktar daha karıştırıp 
kuşbaşı doğranmış domatesleri ilave ediniz. Bir sefer karıştırıp kaynamaya bırakınız.  

Not: Et kuzu ise 1 saat 15 dakika dana ise 2 saat pişiriniz. Yemeğiniz pişince üzerine 
maydanoz koyarak servis yapınız. 

 
 
İtalyan Mutfağından Kaparili Sos 8–10 kişilik 
Malzemeler: ½ su bardağı soğuk et suyu,2 su bardağı kaynar et suyu,1 kahve fincanı un,1 

kahve fincanı ince kıyılmış kapari, 1 çorba kaşığı tereyağı, az tuz,  
Hazırlanışı: Küçük bir tencerede tuzu, unu ve soğuk et suyunu iyice karıştırıp 5 dakika 

bekletin. Sonra bir çırpma teli ile karıştırarak kaynar et suyunu yedirin. Orta ateşte 5–6 dakika 
kaynatıp ateşten alın 

 
 
Kapari Karpuzlu İnsuyu Kebabı 
Malzemeler 
1 kavanoz kapari karpuzu salamurası 120 gr ,1 kg kuşbaşı kuzu veya dana eti,2 çorba kaşığı 

tepeleme tereyağı, 1 adet orta boy ince doğranmış soğan, 2 diş ince doğranmış sarımsak, 3 adet 
kabuğu soyulmuş kuşbaşı doğranmış domates, 1 tatlı kaşığı tuz, Yarım demet kıyılmış maydanoz, 
4 bardak kaynamış su,  

Yapılışı (6 kişilik) 
Tencereye tereyağını koyup kızartınız. Etleri ilave ediniz. Etler pembe bir şekilde 

kızarıncaya kadar karıştırınız. Üzerine soğan ve sarımsağı ilave edip soğanlar pembeleşinceye 
kadar karıştırınız, kapari karpuzunu ilave ediniz. Bir miktar daha karıştırıp kuşbaşı doğranmış 
domatesleri ilave ediniz. Bir sefer karıştırıp kaynamaya bırakınız. 

NOT: Et kuzu ise 1 saat 15 dakika dana ise 2 saat pişiriniz. Yemeğiniz pişince üzerine 
maydanoz koyarak servis yapınız. 

 
 
BAZI KAPARİLİ ÜRÜNLER 
 
Kaparili Kuvvet Macunu 
Gücünüze  güç katacak, bazı problemlerinizi çözecek, iktidarsızlığa 

son verecek, emsali görülmemiş bir ürün.  
Bu ürün yemeklerden yarım saat önce sabah, akşam ve yatmadan 

önce bir tatlı kaşığı yenilmelidir. Bu ürün vücut direncini artırır, kuvvet, 
direnç ve zindelik verir. Yorgunluğu giderir, adaleleri  gevşetir ve 
iktidarsızlığa faydalıdır. 

 



KAPARİ REÇELİ 
Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır.  

Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında 1200–1500 yeni lösemili çocuk 
vakası bildirilmektedir. 

Dünyada ilk bizim yaptığımız kapari reçeli çok 
nefis ve aromatik tadıyla insanlara şifa sunuyor. Kapari 
reçeli, kan tablosunu düzenler. Tüm kan hastalıklarını 
hızlı bir şekilde iyileştirir. Kandaki tronbositeneli, 
lokositleri ve diğer hücreleri çok hızlı bir şekilde 

artırdığından dolayı bütün insanların ihtiyacı olan bir üründür. Bu ürünü 
yediğiniz için vücudunuz size teşekkür edecektir 

KAPARİ KARPUZU SALAMURASI 
Türkiye’de ilk bizim ürettiğimiz bu ürünün bağışıklık, sistemini 

güçlendirir. Mide ülseri, hemoroit, guatr, Multipl Skleroz (MS) gibi 
rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Kapari karpuzunu aç iken 5-10 adet yemek ve 
suyundan içmek suretiyle faydalanabilirsiniz. 

Ayrıca, tüm yemeklerin yanında garnitür olarak kapari karpuzunu 
kullanabilirsiniz. Ordövr tabağında da kapari karpuzunun yer almasını 
sağlayınız göreceksiniz çok nefis olacak. Ayrıca bütün balık yemeklerine 
müthiş bir lezzet kattığını göreceksiniz. 

 
KAPARİ ÇAYI  
Doğadan toplanan kapari çiçeklerinden doğal olarak kurutulmuştur.  
Kaynamış bir çay bardağı suyun içerisine bir çay kaşığı koyup 

karıştırınız. 3 dakika demlendirip içebilirsiniz. Bu çayı içtikten sonra 
ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz.  

Daha birçok derdinize deva  olacağını düşündüğümüz bu çayı içmenizi 
tavsiye ediyoruz.  

 
KAPARİ SALAMURASI 
Kapari yenildiği zaman bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemini rahatlatır. Mide 

Ülseri ve Hemoroiti kökünden kazır, atar.  
 
KAPARİ DALI TURŞUSU  
Türkiye'de ilk kapari dalı turşusu biz yaptık ve beğenilerinize sunduk.  
Balık yemeklerinizin yanında tükettiğinizde ağzınızda hoş bir tat 

kaldığını fark edeceksiniz.  
Şifasının yanında lezzetiyle de beğeneceğinizi düşündüğümüz bu ürünü 

mutlaka tadın. 
 
KAPARİ EZMESİ  
Dünyada ve Türkiye'de ilk bizim yaptığımız hiçbir şey katmadan, 

kavanozu açıp hemen afiyetle yiyebileceğiniz bir ürünümüz.  
Hoş bir tadın yanında, kapari ezmesini yiyerek sindirim sisteminizi 

rahatlatacak ve bağışıklı sisteminizi güçlendireceksiniz.  
Sabah kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinizde kapari ezmesi 

tavsiye ediyoruz.  



MAYONEZLİ KAPARİ SOSU  
Rus salatalarınızı, kanepelerinizi, ordövr tabaklarınızı, 

kahvaltılarda tostlarınızı ve ekmeklerinizin üstünü süsleyecek bir ürün.  
Mayonez ile kaparinin bir araya gelmesiyle oluşan bu lezzeti siz de 

fark edeceksiniz.  
Beğeneceğinizi düşündüğümüz bu ürünü denemenizi tavsiye 

ediyoruz. 
 
Kaynak 
Aşçı Murat Mıhladız (Burdur)www.yemekport.com 
 
SONUÇ  
Güneş seven, sıcak bölge bitkisi olarak bilinen gebere otu, yurdumuza önemli miktarda 

döviz getiren bir bitkidir. 
Yaz aylarında, atıl işgücünün değerlendirilmesi yönüyle işsizliği azaltması ve 

toplayıcılarına yeterli gelir sağlaması büyük avantajdır.  
Çok yıllık derin köklü ve yayılıcı özelliği ile iyi bir erozyon kontrol bitkisidir.  
Bu bitki, yurdumuzun uygun bölgelerinde, erozyona tabi yerlerde, normal kültür bitkisinin 

yetişmediği ya da ekonomik gelir elde edilemeyen güneye meyilli arazilerde yetiştirilerek daha 
çok döviz geliri sağlanıp, işsizlik kısmen önlenebilir.  

Gebere otu yetiştiriciliği mutlaka tohumla üretilen fidanlarla yapılmalıdır. Doğadan 
sökülerek yapılan yetiştiricilik başarılı olmadığı gibi doğanın dengesini de bozmaktadır.  

Tomurcukların toplanmasında bez torbalar kullanılmalıdır. Plastik torbalar, tomurcuğun 
kalitesini uzun süre bekletince bozmaktadır.  

 

http://www.yemekport.com/

