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Bitki Hormonları 
 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 birçok büyüme ve gelişme olayını 
yönetmek ve hücreler, dokular ve organlar 
arasında iletişimi sağlamak için değişik bitki 
hormonu sentezlerler. 

 A. Oksinler 

 B. Giberellinler 

 C. Sitokininler 

 D. Absisik asit 

 E. Etilen 

 F. Salisilatlar 

 G. Jasmonatlar 

 H. Brassinosteroidler 

Oksinler 
 Oksinlerle ile ilgili ilk bulgular 19. yy sonlarına doğru elde 

edilmiştir. 

 Darwin 1880’li yıllarda Kanarya çimeni bitkisinde fototropizm 
çalışmalarında ilk bulguları elde etmiştir. 

 1926’da Went, bu kimyasalın difüzyon yoluyla jelâtin bloğa 
geçtiğini bulmuş ve bitki uzamasını teşvik etmesinden dolayı 
auxin (oksin) adını vermiştir. 

 1930’larda bu etkiyi meydana getiren 
kimyasal maddenin indol-3-asetik asit (IAA) 
olduğu belirlenmiştir. 

 IAA ilk defa insan idrarında belirlenmiş, daha 
sonra bitkilerdeki varlığı ispat edilmiştir. 

 Bitkilerin haricinde fungus ve bakteriler gibi 
mikroorganizmalarda IAA sentezi 
yapabilmektedir. 

 

 Çoğu bitkide başlıca oksin IAA (indol asetik 
asit)’dir. 

 IAA haricinde doğal olarak bitkilerde 
sentezlenen başka oksin hormonları da vardır. 

Biyosentezi 

 Bitkilerde bulunan başlıca doğal oksin formu 
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. IAA 
biyosentezinde triptofan amino asitine bağlı 
olan ve bağlı olmayan olmak üzere iki temel 
yol bulunmaktadır. 
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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, genç primordia, 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 
 Hücre genişlemesi (+) 

 Hücre bölünmesi (+), 
sitokininle beraber 

 Damarsı doku farklılaşması 
(+), ksilem 

 Adventif kök oluşumu (+) 

 Kök büyümesi ve yan kök 
oluşumu (+) 

 Tropistic tepkiler (+) 

 Dallanma (-), Apikal 
dominansi 

 Yaprak yaşlılığı (-) 

 Etilen sentezini uyarma 
(+), fazlalığında 

 

 Asimilat paylaşımı (+) 

 Çiçek tomurcuğu 
farklılaşması (-) 

 Çiçek kısımlarının büyümesi 
(+) 

 Dioik çiçeklerde dişi çiçek 
oluşumunu uyarma (+) 

 Meyve tutumu ve büyümesi 
(+), partenokarpi 

 Meyve olgunlaşması (-) 

 Yaprak ve meyve absisyonu 
(+, -) 
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Oksin tabiatındaki BDM 
 A. İndol grubu 

 İndol asetik asit (IAA) 

 İndol propiyonik asit (IPA) 

 İndol bütirik asit (IBA) 

 B. Naftalen grubu 

 Naftalen asetik asit (NAA) 

 ß-Naftoksi asetik asit (NOA) 

 C. Fenoksi grubu 

 Fenoksi asetik asit 

 Fenil asetik asit (FAA) 

 4-Klorofenoksi asetik asit (4-CPA) 

 2,4-Diklorofenoksi asetik asit (2,4-D) 

 2,4,5-Triklorofenoksi aserik asit (2,4,5-T) 

 D. Benzol grubu 

 2,4,6-Triklorobenzoik asit 

 2,3,6-Triklorobenzoik asit 

 4-Amino-3,5,6-trikloropikolinik asit 

Giberellinler 
 Giberellinler ilk olarak 1930’lu yıllarda 

çeltikte uzama hastalığına sebep olan 
Gibberalla fujikuroi mantarından elde 
edilmiştir. 

 Daha sonra bitkilerde yapılan çalışmalarda 
125’den fazla giberellin çeşidi olduğu 
belirlenmiştir. 

 Bunlardan GA3 en bilineni olmakla beraber, 
bitkilerde en önemli olanı GA1’dir. 

 Giberellinler mavelonik asitten genç sürgün 
dokularında ve gelişen tohumlarda 
sentezlenir. 

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 

 Gövde uzaması (+) 

 Uzun gün bitkilerinde çiçek sapının uzaması (+) 

 Tohum çimlenmesini uyarma (+) 

 Çimlenme sırasında enzim üretimi (+), α-amilaz 

 Meyve tutumu ve büyümesi (+), üzüm 

 Dioik çiçeklerde erkek çiçek oluşumu (+) 

 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu (-) 
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Sitokininler 

 İlk olarak 1950’li yıllarda tanımlanmışlardır 
ve hücre bölünmesine sebep olduklarından ilk 
önce kinetin olarak isimlendirilmişler, daha 
sonra sitokininler olarak adlandırılmışlardır. 

 Bitkilerdeki en yaygın sitokinin zeatindir. 

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

Taşınması 

 Sitokininler ksilem vasıtasıyla akropetal 
yönde köklerden sürgünlere taşınırlar. 

 Ayrıca, floem vasıtasıyla bitkinin diğer 
kısımlarına taşınmaları söz konusudur. 

Etkileri 
 Hücre bölünmesi (+), oksin varlığında 

 Morfogenesis (+), sürgün ve tomurcuk 
oluşumu 

 Yaprak büyümesi ve genişlemesi (+) 

 Apikal dominansi (-), dallanma 

 Yaprak yaşlanması (-) 

 Stoma açılması (+) 

 Kloroplast gelişmesi (+) 

 Yan kök oluşumu (-) 

 Besin maddesi taşınması (+) 

Absisik asit (ABA) 
 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. 
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Taşınması 

 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. 

Etkileri 
 Stoma kapanması (+), su stresi altında 

 Sürgün büyümesi (-) 

 Depo proteinlerinin sentezi (+), tohumda 

 Giberellinlerin etkisini önleme (+), tohumda 

 Dinlenme (+), tohumda, vivipar çimlenme 

 Zararlı saldırısında müdafaa (+), yaralarda 

Etilen (C2H2) 

 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. 

 

Taşınması 
 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. 

Etkileri 

 Strese karşı müdafaa (+), epinasti 

 Meyve olgunlaşması (+) 

 Çiçek ve yaprak yaşlanması (+) 

 Çiçek tomurcuğu oluşumu (+) 

 Adventif kök oluşumu (+), monokotillerde 

 Kök büyümesi (-) 

 Uzunluğuna büyüme (-), genişliğine büyüme (+) 

 Absisyon (+) 

 Solunum (+) 

 Oksin taşınması (-) 

 Çimlenme (+), üçlü tepki 
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Brassinosteroidler  

 İlk olarak Kolza (Brassica) polenlerinde izole 
edilmişlerdir. 

 Tohumda, polende ve genç vejetatif 
dokularda bulunur. 

 Sentezlendiği yer hakkında kesin bilgiler 
bulunmamaktadır. 

 Mavelonik asitten sentezlenmektedir. 

Etkileri 

 Hücre bölünmesi (+) 

 Hücre uzaması (+) 

 İletim sistemi farklılaşması (+), ksilem 

 Fertilite (+) 

 Kök büyümesi ve gelişmesi (-) 

 Etilen sentezi (+) 

 Strese dayanıklılık (+) 

Jasmonatlar 
 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. 

Etkileri 
 Savunma mekanizması (+) 

 Sistemik uyarılmış dayanıklılık (SIR) (+) 

 Büyüme ve tohum çimlenmesi (-) 

 Yaşlılık ve absisyon (+) 

 Yumru oluşumu ve meyve olgunlaşması (+) 

 Pigment oluşumları (+) 

 Sürgün sarılması (+) 

Salisilatlar 

 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. 

Etkileri 
 Savunma mekanizması (+) 

 SAR (Sistemik kazanılmış dayanıklılık) (+) 

 Abiyotik strese dayanıklılık (+) 

 Çiçeklenme (+) 

 Doku ısınması (+) 

 Çiçek ömrü (+) 

 Etilen sentezi (-) 

 Tohum çimlenmesi (-) 

 Yaraya tepki (-) 

 ABA’in zıt etkileri 

http://crop.scijournals.org/content/vol44/issue6/images/large/1920f1.jpeg
http://crop.scijournals.org/content/vol44/issue6/images/large/1920f1.jpeg
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Yaygın adı Ticari adı Kullanım alanları 

AOA (amino-oksiasetik 

asit) 

- Meyve döküm engelleyici 

AVG 

(aminoetoksivinilglisin) 

ReTain Meyve tutumu teşvik edici, olgunlaşma ve meyve döküm 

engelleyici 

BA (6-benzilaminopürin) Accel, Cylex, Paturyl, Pro-Shear Dormansi kırıcı, dallanmayı uyarıcı, meyve seyreltici 

BA+GA4+7 Accel, Cytolin, Perlan, Pomina, 

Promalin, RiteSize, Typy 

Dormansi kırıcı, dallanmayı ve meyve şeklini uyarıcı 

Klormekuat Cycocel, CCC Büyümeyi geciktirici 

3-CPA Fruitone, CPA Meyve seyreltici 

CPPU - Meyve tutumunu uyarıcı, meyve seyreltici 

4-CPA Lena Pattom Meyve tutumunu uyarıcı, partenolarpi 

Daminozid (SADH) Alar, Kylar, B-9 Büyümeyi geciktirici, meyve dökümü engelleyici, renklenmeyi 

uyarıcı 

Etefon Etrel Dallanmayı uyarıcı, çiçek ve meyve seyreltici, renklenmeyi 

uyarıcı 

Giberellik asit (GA3) Berelex, Pro-Gibb, Gibrel, 

Activol, Gib-Sol, Gib-Tabs, Ralex 

Meyve tutumu ve büyümeyi uyarıcı, çiçeklenmeyi engelleyici 

Giberellin A4+7 (GA4+7) Berelex A4/A7 Novagib, Pro 

Gibb 47, Provide, Phylaxia, 

Regulex 

Meyve tutumu uyarıcı, meyve kabuğu beneklenmesini 

engelleyici, dallanmayı uyarıcı 

NAA (1-naftalinasetik asit) Fruitone-N, Fruit Fix, Rhodofix, 

Fruit Set, King Tite, Tipoff 

Meyve seyreltici, büyümeyi geciktirici, meyve dökümü 

engelleyici 

NAAm (naftalinasetamid) Amid Thin, Dirigol-N, Frufix, 

Phytonic, Anna-Amid 

Meyve seyreltici 

Paklobutrazol (PP333) Cultar Büyümeyi geciktirici 

ProCa (proheksadion-Ca) Regalis, Apogee Büyümeyi geciktirici 

TDZ (thidiazuron) Dropp Meyve seyreltici, meyve büyüklüğünü uyarıcı 

2,4,5-TP Fenoprop Meyve dökümünü engelleyici 


