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Birçok bitki türünde de olduğu gibi abiyotik stres unsurlarından kuraklık, zeytin      

(Olea europaea L.) yetiĢtiriciliğinde de en önemli sınırlayıcı etmenler arasında 

bulunmaktadır. Bu nedenle bitkilerin abiyotik stres faktörlerine karĢı sahip oldukları 

savunma mekanizmalarının aydınlatılması oldukça önemlidir. Bu kapsamda 

gerçekleĢtirilmiĢ olan tez çalıĢmasında, ticari öneme sahip olan 4 farklı zeytin çeĢidinde 

(Ayvalık, Domat, Manzanilla, Kilis Yağlık) su noksanlığı koĢullarında ortaya 

çıkabilecek anatomik, morfolojik, fizyolojik ve gen ifadesi değiĢimlerinin araĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. Kendi kökleri üzerindeki 2 yaĢlı zeytin fidanları 45 gün süre ile sulama 

yapılmamıĢ ve kuraklık stresinden sonraki 45 gün süre ile stres bitkileri yeniden 

sulanmıĢ ve zeytin çeĢitlerinin kuraklık stresi sonrası geliĢimleri incelenmiĢtir. Her 

çeĢidin yaprak dokularından her 15 günde bir örnekler alınarak, stoma sayısı ve çapı, 

tüy sayısı ve çapı, yaprak oransal su içeriği, yaprak su potansiyeli ve Real-Time PCR 

analizi yapılmıĢtır. Kuraklık stresine maruz kalan zeytin çeĢitlerinde uygulama süresine 

bağlı olarak birim yaprak alanındaki tüy sayısı ve yaprak su potansiyeli değiĢimleri 

istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur. Dolayısıyla birim yaprak alanındaki tüy sayısı 

ve yaprak su potansiyeli parametrelerinin kuraklık stresinin belirlenmesine yönelik 

önemli bir parametre olduğu tespit edilmiĢtir. Tüm moleküler verilerin ortak 

değerlendirilmesiyle DHN1, DHN6, OESDHN genlerinin ifadesinin çeĢitlerin kuraklık 

stresine karĢı direnç kabiliyetlerinin değerlendirilmesinde bir moleküler belirteç olarak 

kullanılabileceği belirlenmiĢtir. 
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Drought is thought to be one of the most important limiting factors in the cultivation of 

olive (Olea europaea L.)  as well as in many plant species. For this reason, elucidation 

of plant defense mechanisms against environmental stress factors are a very important 

issue. In this context, it was aimed to investigate the changes in anatomical, 

morphological, physiological level and also ingene expressions in four commercial 

olive cultivars  (Ayvalik, Domat, Manzanilla, Kilis Yaglık). 2-years-old olive seedlings 

with their own roots were not irrigated for 45 days and the stress plants were re-irrigated 

for 45 days after drought stress and the development of olive cultivars after drought 

stress was investigated. Each cultivar of leaf tissue each cultivar were collected 

biweekly and the number and diameter of stomas, number and diameter of trichome, 

leaf relative water content, leaf water potential were analyzed and also real-time PCR 

exprements were conducted. For olive cultivars, the number of trichome and leaf water 

potential changes per unit leaf area were found statistically significant under drought 

stress condition. Therefore, number of trichome per unit leaf area and leaf water 

potential were important parameters for the determination of drought stress. At the same 

time,DHN1, DHN6, OESDHN genes were identified as useful workers for detection of 

tolerance capability of olive cultivar against to drought stress conditions according to 

the results obtained by analysis. 
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1. GĠRĠġ  

 

1.1 Zeytin Hakkında Genel Bilgiler 

 

1.1.1 Zeytinin tarihçesi 

 

Zeytin kelimesinin kökeni yunanca elaia, latince Olea‟dır. Bitkinin Türkçe adının 

kökeni, semitik kökeni olan zayit kelimesinden gelmektedir. Zeytinyağının ismi de 

benzer Ģekilde semitik kökeni olan ulu isminden türetilmiĢtir.  Genellikle 300-400 yıl 

gibi uzun ömürlü bir ağaç olan zeytinin 3.000 yıl yaĢayanlarına da rastlanmıĢtır (Tunalı 

2008).   

Kuzey Afrika‟daki Sahra Bölgesinde gerçekleĢtirilen arkeolojik araĢtırmalarda ise 

M.Ö.12 bin yıllarına ait zeytin ağacı fosillerine rastlanılmıĢtır. Tarihte zeytinyağına 

iliĢkin en belirgin izler ise M.Ö. 4500 yıllarında ve Akdeniz‟deki Girit Medeniyeti‟nde 

görülmektedir (Tunalı 2008). Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟ni içine alan Yukarı 

Mezopotamya ve Güney Ön Asya zeytinin anavatanıdır (ġekil 1.1). Buradan; Mısır, 

Tunus ve Fas‟a, Anadolu üzerinden de Ege Adaları, Yunanistan, Ġtalya ve Ġspanya‟ya 

doğru yayılmıĢtır (Ozkaya vd. 2008). 

 
 

ġekil 1.1 Zeytinin anavatanı ve yayılıĢı 
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1.1.2 Zeytinin sınıflandırılması 

 

Zeytin türünün botanik olarak sistematikteki yeri çizelge 1.1‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 1.1 Zeytin (Olea europaea L.) botanik olarak sınıflandırılması  

 

Zeytin türünün sistematikteki yeri 

Alem Bitkiler 

Alt alem Tracheobionata 

ġube Spermatophyta 

Alt Ģube Magnoliophyta 

Sınıf Magnoliopsida 

Alt sınıf Asteridae 

Takım Lamiales 

Aile Oleacea 

Cins Olea 

Tür Olea europaea L. 

Alt tür Olea europea oleaster (Yabani zeytin, Delice)  

Olea europea sativa (Kültür zeytini) 

 

1.1.3 Zeytin yetiĢtiriciliğinin Dünyadaki durumu 

 

Dünya genelindeki zeytin yetiĢtiriciliğinin yüzde 90‟lık bir kısmı Akdeniz havzası, 

geriye kalan kısmı ise Latin Amerika ülkelerinde yapılmaktadır. Dünyada 35 ülkede 9 

milyon hektar alanda 900 milyon ağaç varlığı ile 17 milyon ton olan dane zeytin 

üretiminin baĢta Ġspanya, Ġtalya, Yunanistan, Türkiye, Suriye ve Tunus olmak üzere 

Akdeniz ülkelerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir (Anonymous 2015a). Önemli zeytin 

üretici ülkeler sırasıyla Ġspanya, Ġtalya, Yunanistan, Tunus, Suriye ve Türkiye‟dir. 

Bunların yanı sıra son yıllarda Avustralya, Japonya ve Arjantin gibi ülkelerde de zeytin 

üretimine baĢlanılmıĢtır. Türkiye‟de yıllar itibariyle yaklaĢık zeytin üretim miktarı 

çizelge 1.2‟de verilmiĢtir (Anonim 2017a).  

Çizelge 1.2 Türkiye‟de yıllar itibariyle yaklaĢık zeytin üretim miktarı    

(https://www.tarim.gov.tr 2017a) 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zeytin(Ton)  1.415.000 1.750.000 1.820.000 1.676.000 1.768.000 1.700.000 1.730.000 
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Çizelge 1.3 Dünya genelinde zeytin yetiĢtirilen alanların sulanma durumu  (Anonymous 2015b) 

 
Üretici Ülkeler 

Avrupa Birliği (27 ülke) 

2012/2013 Sulanan Alan (ha) Sulanmayan Alan (ha) 

Güney Kıbrıs Rum 

Cumhuriyeti 

13.100 10.100 3.000 

Ġspanya 2.584.564 731.025 1.853.539 

Ġtalya  1.350.000 280.556 1.069.444 

Yunanistan 1.100.000 294.196 805.804 

Fıransa 55.000 20.954 34.100 

Malta 140 54 86 

Portekiz  347.292 70.620 276.672 

Slovenya 1.805 85 1.720 

AB Toplam 5.451.901 1.407.536 4.044.365 

AB haricindeki ülkeler    

Arnavutluk 49.900 10.054 39.846 

Hırvatistan 18.000 6.850 11.150 

Karadağ 10.200 510 9.690 

AB haricindeki Toplam 78.1000 17.414 60.686 

Afrika Kıtası    

Güney Afrika 6.000 2.100 3.900 

Cezayir 400.000 120.000 280.000 

Angola 450  450 

Mısır 119.000 59.400 59.600 

Libya 205.000 12.000 193.000 

Moracco 922.000 341.140 580.860 

Tunus 1.839.600 73.800 1.765.800 

Afrika Kıtası Toplam 3.492.050 608.440 2.883.610 

Orta Doğu Ülkeleri    

Ġran 138.158 124.342 13.816 

Irak 4.812  4.812 

Ġsrail 36.000 9.000 27.000 

Ürdün 65.000 15.000 49.400 

Lübnan 53.646 8.159 45.487 

Filistin 81.100 100 81.000 

Suriye 647.500 66.000 581.500 

Türkiye 831.000 66.480 764.520 

Ortadoğu Ülkeleri 

Toplam 

1.857.216 289.681 1.567.535 

Amerika Kıtası    

Arjantin 100.000 70.000 30.000 

Brezilya 1.000  1.000 

ġili 24.000 24.000  

ABD 18.000 14.400 3.600 

Meksika  8761 7.776 986 

Peru 17.207 13.594 3.613 

Uruguay 10000 2.300 7.700 

Amerika Kıtası Toplam 178.968 132.069 46.899 

Asya Okyanusya    

Avusturya 30.000 21.000 9.000 

Çin 32.000 9.600 22.400 

Yeni Zellanda 2.900 2.030 870 

Asya Okyanusya Toplam 64.900 32.630 32.270 

Diğer Ülkeler 8.900 5.500 3.400 

Dünya Toplamı 11.132.035 2.493.270 8.638.765 
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Çizelge 1.3‟e göre dünya genelinde 11.132.035 ha alanda zeytin yetiĢtiriciliği 

yapılmakta olup bu alanın 8.638.765 ha‟lık kısmında sulama yapılmaktadır. Ülkeler 

bazında zeytin yetiĢtiriciliği incelendiğinde Angola, Irak ve Birazilya‟da zeytin 

yetiĢtiriciliğinin tamamı sulanmadan yapılmakta iken, ġili‟de ise zeytin tarımı tamamı 

sulanarak yapılmaktadır (Anonymous 2015b) 

Çizelge 1.4‟e göre zeytin yetiĢtirilen toplam alanın %  49 u AB ülkelerinde bulunurken 

bunu % 31 ile Afrika kıtası %  16,55 ile Orta asya takip etmektedir. Dünyadaki zeytin 

yetiĢtirilen toplam alanın %  7,5‟i Türkiyede bulunmaktadır (Anonymous 2015b). 

 

Çizelge 1.4 Dünya geneli zeytin yetiĢtirilen alanların dağılımı (Anonymous 2015b) 

 %  Açıklama 

AB (27 ülke) 49 Ġspanya % 23,Yunanistan % 10,Ġtalya % 12 

Afrika 31 Tunus %  16,5 Fas %  8 

Orta Asya 16,5 Türkiye % 7,5 Suriye %  6 

Dünyanın geri kalanı 3,5 Amerika, Avrupa‟nın geri kalanı, Asya ve Okyanusya   

Toplam 100 11.132.035 ha 

Çizelge 1.5‟e göre Avrupa birliği ülkelerinin % 57‟sinde zeytin yetiĢtiriciliğinde sulama 

yapılmakta iken bu oran Afrika kıtasında % 24‟e Orta Asya‟da ise % 12‟ye 

düĢmektedir. Dünya geneline bakıldığında sulanan zeytin alanı 2.493.270 ha olup, bu 

değer zeytin yetiĢtirilen toplam alanın  % 22‟sidir. Ülkeler bazında incelendiğinde 

zeytin yetiĢtiricilen toplam alanın Ġspanya‟da %  29,5‟unda, Yunanistan‟da % 12‟sinde, 

Türkiye‟de ise %  6‟sında sulama yapılmaktadır (Anonymous 2015b). 

Çizelge 1.5 2012-2013 yılı dünya genelinde sulanarak zeytin yetiĢtirilen alanların dağılımı 

(Anonymous 2015b) 

 %  Açıklama 

AB (27 ülke) 57 Ġspanya % 29.5, Yunanistan % 12, Ġtalya % 11 

Afrika 24 Tunus %  4 Fas %  14 

Orta Asya 12 Ġran %  5 Türkiye %  6 Suriye %  6 

Dünyanın geri kalanı 7 ġili‟nin geneli, Arjantin ve Avusturya   

Toplam 100 2.493.270 ha (Toplamın % 22’si) 
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Çizelge 1.6‟ya göre zeytin veriminin dünya genelinde 1.850 kg/ha olduğu sulamanın 

yapıldığı ġili‟de zeytin veriminin 6.443 kg/ha‟a ulaĢtığı ancak genel olarak susuz zeytin 

tarımı yapılan Tunus da ise zeytin veriminin 647 kg/ha‟a kadar düĢtüğü görülmektedir  

(Anonymous 2015b). 

Çizelge 1.6 Zeytin verimi (Anonymous 2015b) 

Ülkeler Kg/ha 

ġili  6.443 

Avusturya 3.283 

Ġspanya 3.182 

Arjantin  2.371 

Ġtalya 1.846 

Yunanistan 1.737 

Türkiye 1.727 

Fas 931 

Tunus 647 

Dünya Ortalaması 1.850 

 

 ġekil 1.2‟ye göre 1981-2017 yılları arasındaki karĢılaĢtırmalı indeks tabanlı zeytinyağı 

üretim miktarı ve üretim alanı değiĢimi incelendiğinde üretim miktarının dalgalı bir 

seyir gösterdiği ancak üretim alanının ise daha düzenli bir artıĢ göstermektedir 

(Anonymous 2016). 

 

ġekil 1.2 KarĢılaĢtırmalı indeks tabanlı zeytinyağı üretim miktarı ve üretim alanı değiĢimi  

(Anonymous 2016) 
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ġekil 1.3‟e göre erken çiçeklenme hastalıklar ve kuraklık sonucu oluĢan iklim 

değiĢikliği nedeniyle zeytin yağı üretim miktarı iniĢli çıkıĢlı bir seyir göstermiĢ olup bu 

dalgalanma özellikle 2012-2017 yılları arasında gözlenmiĢtir (Anonymous 2016). 

Uluslararası zeytinyağı konseyinin son verilerine göre 2016-2017 sezonunda dünyada 

2milyon 536 bin ton zeytinyağı üretilmiĢtir. Bu rakam önceki sezon verilerine göre       

%  20 gerilemiĢtir. 

 

 

ġekil 1.3 Yıllar itibariyle zeytinyağı üretimi (Anonymous 2016) 

 

ġekil 1.4‟e göre yıllara göre dünya zeytin üretim alanı sürekli artıĢ göstermiĢtir.2006 

yılında zeytin üretimi yapılan toplam alanın %  20 si sulanırken %  80‟inde kuru tarım 

yapılmıĢtır. 2014 yılı verilerine göre bu değerler sırasıyla % 22 ve % 78 olarak 

kaydedilmiĢtir (Anonymous 2016).  
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ġekil 1.4 Dünya zeytin üretim alanlarındaki (Ha) değiĢim (Anonymous 2016) 

 

1.1.4 Zeytinin yetiĢtiği iklimsel koĢullar ve toprak isteği 

 

Akdeniz havzasının karakteristik bir bitkisi olan kültür zeytini bu bölgedeki subtropik 

iklimin uzun ve sıcak yaz mevsimine adapte olmuĢtur. Kuzey yarımkürede zeytinin 

vejetatif tomurcukları mart ayının sonunda sürer. Nisan sonu - mayıs baĢı gibi 

çiçeklenme baĢlar. Bir önceki mevsimde oluĢan apikal ve az sayıdaki lateral gözler 

geliĢmeye baĢlar. Sıcaklığın 12°C üzerine çıkmasıyla geliĢme teĢvik olur. Zeytinde 

ortalama 10- 35 çiçek/somak vardır ve meyve tutumu %  1-3 arasında değiĢmektedir. 

Ilık iklimlerde yetiĢtirilen zeytinlerde ilk geliĢme dönemi mart ve ağustos aylarında 

gerçekleĢtikten sonra, ikinci geliĢme dönemi eylül ve ekim aylarında olur ve bu 

dönemde meyvelerin su miktarı artar Ekim ayından sonra renklenme baĢlar ve çoğu 

çeĢitte kıĢ aylarında tam olgunluğa ulaĢılır (Hartmann ve Whisler 1975).    

1.1.5 Zeytin ağacı ve su noksanlığına toleransı 

 

Kuraklık stresine karĢı içsel savunma mekanizmalarını kısa sürede etkinleĢtirerek 

kendini koruyabilen bir tür olan zeytin, kuraklığın uzun sürmesi durumunda bile, birçok 

tür ve çeĢide göre su stresine daha toleranslıdır (Xiloyannis vd. 1999). 
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Dünyada zeytin alanlarının % 22‟inde sulama yapılmaktadır. YağıĢa bağlı 

zeytinticiliğin yapıldığı alanda su noksanlığından dolayı ürün kaybı ortaya çıkmaktadır 

(Çizelge 1.5 ve 1.6). YağıĢa bağlı zeytin yetiĢtiriciliğinde, yıllık yağıĢ miktarının yanı 

sıra, yağıĢın vejetasyon sürecindeki dağılımı da önem taĢımaktadır. Türkiye‟de zeytin 

yetiĢtiriciliği geniĢ bir alana yayılmıĢ olup, zeytin Ege, Marmara, Akdeniz, Karadeniz 

ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde Akdeniz ikliminin hâkim olduğu kesimlerde 

yetiĢtirilmektedir (Sakar 2011).  

Zeytin ağaçları solunum hızlarını yavaĢlatarak ve geniĢ ve derin kök sistemi 

oluĢturarak, su stresinden kaçınabilir. Devam eden su noksanlığı durumunda ise çeĢitli 

fizyolojik, biyokimyasal, biyofiziksel ve gen düzeyindeki adaptasyonlar ile hayatta 

kalabilmeyi baĢarabilirler (Connor 2005). Çizelge 1.7‟de zeytin ağacının geliĢme 

dönemleri üzerine su stresinin etkileri belirtilmiĢtir.  

Çizelge 1.7 Zeytin ağacının geliĢme dönemleri üzerine su stresinin etkileri (Fereres 1995) 

Fenolojik olay  Dönem  Su Stresinin Etkisi 

Sürgün büyümesi KıĢ sonu-yaz 

baĢı 

Sürgün büyümesi azalır. 

Çiçek tomurcuğu 

oluĢumu 

ġubat-Nisan Çiçek tomurcuğu azalır. 

Çiçeklenme Nisan-Mayıs Abortif çiçek oluĢur. 

Meyve tutumu Mayıs-Haziran Meyve tutumu azalır, periyodisite 

artar. 

Meyve büyümesi Haziran-

Temmuz 

Hücre bölünmesi azalır, meyve 

hacmi küçülür 

Meyve geniĢlemesi Ağustos-hasat Hücre uzaması azalır, meyve 

küçülür. 

Yağ birikimi Eylül-hasat Meyve yağ oranı azalır. 

 

Türkiye‟de çok sayıda zeytin çeĢidi olmakla birlikte, bunların kuraklığa adaptasyonları 

hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Her bir çeĢidin su stresine karĢı tepkilerinin 

bilinmesi su kaynaklarının ve sulama suyunun kısıtlı olduğu koĢullarda kültüre alınacak 

çeĢidin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. 
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Dünyadaki doğal kaynakların nüfusu besleme kapasitelerinin azalmasına ve bunun 

sonucunda milyonlarca insanın açlıktan ölmesine neden olabileceği göz önüne 

alındığında, kuraklık, dünya üzerindeki tüm canlı yaĢamı için tehlike oluĢturmaktadır. 

Bu nedenle, kuraklık stresine dayanıklı bitki türlerinin belirlenmesi, tolerans 

mekanizmalarının açıklanması, kurumaya dayanıklı bitkisel gen kaynaklarının 

korunması ve aktarımı çalıĢmaları yönündeki araĢtırmalar, özellikle küresel ısınma 

sonucunda etkisini giderek arttıran kuraklığın, ilerde tüm canlılar için büyük bir sorun 

haline gelmesini önlemede rol oynayacaktır. 

1.1.6 Türkiye’de bitkisel üretim ve su noksanlığı potansiyeli 

 

Bitkisel üretimde bir bölgeye düĢen yağıĢ miktarı ve yağıĢın vejetasyon dönemindeki 

dağılımı, hangi türün hangi bölgede ekonomik olarak yetiĢtirilebileceğini belirleyen 

önemli faktördür. Dünyanın birçok lokasyonunda olduğu gibi, Türkiye‟nin bazı 

kesimlerinde de büyüme döneminde yağıĢlar yıllara göre son derece kısıtlı ve düzensiz 

olmaktadır (ġekil 1.5 - 1.6). Bu dönemde genellikle sulamada kullanılacak kaynaklar da 

çok sınırlı olduğu için bitkiler önemli su sıkıntısı ile karĢılaĢmaktadır. Özellikle bu 

kritik dönemde meyve ağaçlarının su ihtiyaçlarının fazla olmasına karĢın, yeterli suyun 

bulunamayıĢı, kuraklığa maruz kalınan süreye bağlı olarak ağaçlarda önemli 

zararlanmalara neden olmaktadır. Eğer bitki tür veya çeĢidi; kuraklık stresine toleranslı 

ise olumsuz koĢullarda da ekonomik verim alınabilmektedir (Karipçin 2009). 
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ġekil 1.5 Türkiye geneli yıllık yağıĢ miktarı (https://www.mgm.gov.tr 2017b) 

Ülkemizde tarıma uygun arazilerin büyük bir çoğunluğunun arid iklim koĢullarına sahip 

olması nedeniyle, kültür bitkilerinde kurağa dayanım konusunda araĢtırmaların 

yapılması, meyve tür ve çeĢitlerinde kısıtlı sulama karĢısında ortaya çıkacak anatomik, 

morfolojik, fizyolojik ve gen ifadesi değiĢimlerinin belirlenmesi, kuraklıktan en az 

düzeyde etkilenen çeĢitlerin saptanması bakımından önem arz etmektedir.  

 
 

ġekil 1.6 Türkiye geneli meteorolojik kuraklık haritası  (https://www.mgm.gov.tr 2018) 
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1.1.7 Kuraklık stresinin belirlenmesine yönelik parametreler 

 

Bitkiler su istekleri yönünden aĢağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır (Toker 2004). 

Hidrofitler: AĢırı nemli toprak veya bataklık koĢullarında yetiĢebilen bitkiler. Kökleri 

yüzlektir. Yaprakdaki sünger mezofilleri geliĢmiĢtir. Örneğin çeltik bitkisi hidrofit 

grubundadır. 

Mezofitler: Kültür bitkilerinin büyük bir çoğunluğunu içine alan gruptur. Nispeten 

kurak ve kısmen nemli arazilerde yetiĢtirilebilirler. 

Kserofitler: Su noksanlığı olan alanlara canlılıklarını koruyabilen bitkilerdir. Üç grupta 

incelenirler. 

Kısa ömürlü efemer bitkiler; yaĢam döngüleri 20-40 gün arasında olan kısa ömürlü 

çöl bitkileridir. 

Sukkulent bitkiler; özel dokuları sayesinde hücreler arası boĢluklarınında, aldıkları 

suyu depolayabilen bitkilerdir. Solunum hızları oldukça yavaĢtır. 

Sukkulent olmayan bitkiler; Köklerinin derinlere inmesi, dallanması ve toprak üstü 

organlarının küçük ve tüylü olması bu bitki grubunun karakteristik özelliğidir. Hücre 

özsuyu ozmotik basıncı oldukça yüksek bitkilerdir. 

Günümüzde, tarım alanlarının geniĢlemesiyle, birçok bitki türü doğal olarak var olduğu 

üretim alanlarının dıĢına taĢınmıĢtır. Dünya nüfusunun hızlı artıĢı ve geliĢen 

teknolojinin de etkisiyle iklimsel değiĢimler olmuĢ, bu durum birçok çevresel faktörün 

canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini artırmıĢtır. 

Su noksanlığı stresinde ilk gözlenen olgu, yaprak su potansiyelinin ve yaprak oransal su 

içeriğinin (YOSĠ) düĢmesi sonucu, yapraklarda solma meydana gelmesidir. Bu bilgi 
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ıĢığında, yaprak su potansiyeli ve yaprak oransal su içeriği parametreleri, bitkilerdeki su 

stresinin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır (Barrs 1968). 

Bitki hücresindeki toplam su potansiyeli üç grupta toplanabilir (Barrs 1968); 

a) Hücre içi boĢluklardaki çözeltilerin oluĢturduğu; Osmotik Potansiyel 

b) Hücredeki osmotik potansiyelden kaynaklanan hidrostatik basınç ve hücre 

duvarlarının geriliminin oluĢturduğu; Turgor Basıncı 

c) Hücredeki kolloidlerin emme kuvvetleri ve hücre duvarındaki kapilarite 

kuvvetinin oluĢturduğu Matriks Potansiyel 

Su potansiyeli ölçümü için yaprak sapını da içeren yaprak örneği alınır. Sapın kesilen 

ucu dıĢarı çıkıntı yapacak Ģekilde hava geçirmez çelik bir basınç hücresi içerisine 

yerleĢtirilir.  Hücre içine, bitki öz suyunun kesilmiĢ uçtan çıkmaya baĢlamasına dek 

giderek artan biçimde basınç uygulanır. 

Yaprak su potansiyeli yapraklardaki suyun enerji durumunun aynı sıcaklıktaki saf suyun 

enerji durumundan ne kadar farklı olduğunu gösteren negatif bir değerdir ve bar (0,987 

atmosfer=10 Mpa =10 Megapaskal) olarak ifade edilir. Bu değer, bitkinin türü, bitkinin 

içinde bulunduğu geliĢme evresi ve çevresel faktörlere göre değiĢebilir. Toprak su 

potansiyelinin azalmasıyla yaprak su potansiyeli değeri de hızlı bir Ģekilde düĢmektedir 

(Camacho vd. 1974). Bitki-su dengesinin kurulmasında en büyük paya sahip olan 

yapraklarda, su potansiyeli ölçümlerinin yapılması tavsiye edilmektedir.  Bu 

ölçümlerde, basınç hücresi (pressure chamber, pressure bomb) cihazı kullanılmaktadır 

(Jones 1990). 

Saf su için bu değer sıfır olup, doğadaki tüm çözeltilerin su potansiyellerinden daha 

yüksektir (Kacar vd. 2006). Yaprak su potansiyeli mezofit bitkiler için -30 bar ve daha 

aĢağı değerlerde olduğunda fizyolojik ölüm olayı baĢlar; bu kritik yaprak su patansiyeli 
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değerinin, domates için - 7 ile - 9 bar, soya fasulyesi için - 10 ve -12 bar, Ģeker pancarı 

için -13 bar, arpa için - 30 bar, asma için - 13 bar ve elma için -18 ile - 22 bar arasında 

değiĢtiği saptanmıĢtır (Hsiao 1973). 

Hücre içindeki osmoz basıncı ile hücre zarındaki turgor basıncı arasındaki fark, suyun 

köklerle alınmasını sağlar. Basınçlar arasında denge varsa suyun hücre içine giriĢi 

durur. Normal Ģartlarda, toprak suyundaki mineral madde yoğunluğu, bitki öz suyunun 

yoğunluğundan az olduğu için osmatik basınç farklı oluĢur ve su topraktan bitkiye 

taĢınır (Alagöz 1984). 

Yaprak oransal su içeriği; yaprak su potansiyeli ve ozmotik düzenlemenin olası etkisi 

altında, hücresel hidrasyon açısından bitki su durumunun uygun bir tahminidir. Bitki 

dokularındaki %  su miktarının saptanmasında, bitkinin kuru ağırlığı esas alınmakta ve 

bitki su içeriği, oransal olarak hesaplanmaktadır (Bacelar vd, 2007). 

Kuraklık ve benzeri abiyotik streslere dayanıklı bitki tür ve çeĢitlerinin belirlenmesi, 

insanların gıda ve diğer yaĢamsal ihtiyaçları karĢılayabilmesi için önem arz etmektedir. 

Dünya‟da küresel ısınma, kullanılabilir su kaynaklarının azalması, sera gazlarındaki 

artıĢ nedeniyle verimli alanlar çölleĢme tehlikesiyle karĢı karĢıyadır. Dolayısıyla 

özellikle sulama suyunun kısıtlı olduğu ve yıl içerisindeki dağılımının düzensiz olduğu 

bölgelerde; kısıtlı sulama koĢullarında kültür bitkilerinin tepki mekanizmalarının 

bilinmesi son derece önemlidir.Benzer önem, ülkemiz ekonomisinde belirgin bir 

konumda olan zeytin yetiĢtiriciliği için de söz konusudur. 

Bu çalıĢmada; i) ülkemizde ticari olarak yaygın yetiĢtirilen 4 zeytin çeĢidinin su 

noksanlığı (kuraklık) stresine karĢı bitkisel toleranslarını belirleyerek, zeytin çeĢitlerini 

karĢılaĢtırmak, ii) çeĢit farklılıkları düzeyinde kuraklık mekanizmasını aydınlatmak iii) 

zeytinde çeĢit, hibrit, popülasyon taraması, seleksiyonu ve tanısına yönelik kullanılacak 

morfolojik-anatomik, fizyolojik ve gen ifadesi düzeyinde standart kriterler oluĢturmak 

amaçlanmıĢtır. 
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2. KAVRAMSAL KURAMLAR 

 

2.1 Bitkilerde Stres Kavramı 

 

Bitki geliĢimi ve verimliliği, çeĢitli biyotik ve abiyotik stres faktörlerinden olumsuz 

etkilenir. Her bitkinin en iyi Ģekilde adapte olabileceği bir ortam ve kendine özgü belirli 

bir çevresel isteği bulunmaktadır. Bitkinin adapte olduğu çevrede devamlı veya kısa 

süreli, olumsuz fakat hemen öldürücü olmayan koĢullar stres olarak bilinir. Bir baĢka 

yaklaĢımla; bitkide metabolizmayı, büyüme ve geliĢmeyi etkileyen veya engelleyen, 

uygun olmayan herhangi bir durum veya madde stres olarak kabul edilir. ElveriĢsiz bir 

çevre faktörüne karĢı bitkinin hayatta kalabilme yeteneği ise stres direnci veya toleransı 

olarak adlandırılır (Levitt 1980, Jaleel vd. 2007). 

 

Kuraklık stresi büyümeyi ve verimi etkileyen önemli abiyotik streslerden biri olup 

bitkilerde birçok fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler cevabı tetiklemekte ve böylece 

bitkiler, sınırlı çevresel koĢullara adapte olmayı sağlayacak tolerans mekanizmaları 

geliĢtirebilmektedirler. 

Stres faktörüyle karĢılaĢan bitkilerde çeĢitli değiĢimler ve tepkiler meydana gelir. Stres 

faktörünün ortamdan uzaklaĢması ya da stres etmenine karĢı toleranslı olunması 

halinde, bitki revize olabilir. Fakat stresin uzun süreli olması, zaman içinde daha Ģiddetli 

hale gelmesi ya da dayanıklılığın sağlanamaması durumunda, bitki canlılığını gitgide 

kaybederek telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelmekte ve bitkinin ölümü 

gerçekleĢebilmektedir (Özcan vd. 2004). 

Bunlardan; patojenler yani hastalık etmenleri, hayvanlar, parazitik bitkiler biyotik stres 

faktörleri iken; kuraklık, düĢük ve yüksek sıcaklık, tuzluluk, su baskını, ıĢık, radyasyon, 

oksidatif stres, rüzgar, kar ve toprakta bitki besin elementleri eksikliği ya da fazlalığı 

gibi unsurlar da abiyotik stres faktörlerini oluĢturmaktadır (Çizelge 2.1). Kuraklık stresi; 

bitki geliĢimi ve ürün verimini etkileyen en önemli abiyotik streslerden biri olup 
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bitkilerde fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler tepkileri uyarmaktadır. Böylece 

bitkiler çeĢitli tolerans mekanizmaları geliĢtirerek, ölümcül olmayan çevresel stres 

koĢullarına adapte olabilmektedirler (Arora vd. 2002).  

Çizelge 2.1 Bitkilerde stres oluĢturan bazı faktörler (Mahajan ve Tuteja 2005) 

Abiyotik Stres Faktörleri Biyotik Stres Faktörleri 

Kuraklık Patojenler (Virüs-Bakteri-Mantar) 

Yüksek sıcaklık Böcekler 

Tuzluluk Herbivorlar 

Soğuk ve don Kemirgenler 

AĢırı su Hücreler 

Radyasyon  

Kimyasallar ve kirlilik  

Oksidatif stres  

Rüzgâr  

Toprakta besin yoksunluğu  

 

2.1.1 Bitkilerde kuraklık stresi 

 

Kuraklık (su noksanlığı) stresi; toprağın sahip olduğu suyun yetersiz kalması ve buna 

bağlı olarak bitkilerin normal geliĢimlerini sağlayamaması koĢuludur (Özcan vd. 2004). 

Kuraklığın etkisi kuraklık süresi ve Ģiddeti, çeĢit, bitkinin bulunduğu ortamdaki yağıĢsız 

dönem, toprağın su tutma kapasitesi, evapo-transporasyon hızı gibi etmenlere göre 

değiĢmektedir (Kozlowski ve Pallardy 1997). 

Kuraklık genel olarak su noksanlığı ve kuruma olarak iki grupta incelenir. Su noksanlığı 

stomaların kapanması, karbondioksit alımının ve fotosentez hızının azalması Ģeklinde 

seyreden hafif düzeydeki su kaybıdır. Kuruma ise, bitkilerdeki metabolik faliyetlerin ve 

hücre yapısının bozulması sonucu hücre içi tepkimelerin durmasına neden olabilecek 

Ģiddetli su kaybıdır ( Kalefetoğlu ve Ekmekçi 2005). 

Bitkilerde kuraklık stresinin etkileri mekanik, metabolik ve oksidatif etkiler olarak üç 

grupta toplanabilir.  
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Mekanik etki 

Bitki hücrelerinden belirgin su yitimi gerçekleĢtiği zaman bitkide turgor kaybıyla 

kendini gösteren ilk belirti mekanik etkidir (Levitt 1980). Plazma zarının yapısı 

hücredeki su içeriğinin bir sonucudur; bu yapı membrandaki hidrofobik fosfolipid 

uçların su tarafından itilmesi ile oluĢur (sıvı-katı faz). Hücreden su kaybıyla beraber, 

membran yapısı değiĢir, fosfolipidlerin hidrofilik uçları arasındaki mesafe azalır, 

böylece membranlar bütünsel görünür (jel fazı). Bu yeni yapıda membran lipidleri sıvı-

katı fazında olduğundan daha az kinetik enerji ile lateral ve rotasyonal harekete sahiptir. 

Su kaybı nedeniyle hücrede hacim küçülür ve plazma membranı hücre duvarından 

ayrılır (plazmoliz). Gerilim altındaki plazma membranı ve tonoplastta gerçekleĢen 

çökme, yırtılmalara yol açabilir (McKersie ve Leshem 1994). Bu durum zarlar üzerinde 

yerleĢmiĢ olan hidrolitik enzimlerin serbest kalması ve dolayısıyla sitoplazmanın 

otoliziyle sonuçlanabilir (Salisbury ve Ross 1992). Bu zarar, stresin süresine ve 

Ģiddetine bağlı olarak hücre içi metabolizmayı bozar.  

Metabolik etki 

Su; hücre içeriğinin büyük bir kısmını oluĢturur, taĢıyıcıdır, hücresel reaksiyonlar ve 

iĢlevler için çözücüdür. Dolayısıyla hücrede su kaybı oluĢursa hücre içi denge bozulur. 

Su kaybına bağlı olarak gerçekleĢen iyon-birikimi, membran bütünlüğünün bozulmasına 

ve proteinlerin yapısal değiĢimlerine yol açarak hücreye zarar verebilir. Su kaybı 

sonucunda; proteinlerin yapısında bulunan hidrofobik ve hidrofilik aminoasitlerin su ile 

etkileĢimlerinde anormallikler olur  (Campbell 1991). Bu durum protein 

denatürasyonlarına ve enzim inhibisyonlarına neden olur. DNA ve RNA gibi nükleik 

asitlerin yıkımı; su noksanlığı stresinin zararlarındandır. Kuraklık stresine maruz kalmıĢ 

olan yapraklarda, RNAaz bağlı durumdan serbest forma geçmesi nedeniyle RNAaz 

aktivitesinin arttığı bildirilmiĢtir (Kessler 1961).  
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Oksidatif Etki 

Kuraklık stresi nedeniyle meydana gelen serbest radikaller (eĢleĢmemiĢ elektron içeren 

moleküller) hücre içinde lipid peroksidasyonunu ve doymuĢ yağ asidi oluĢumunu aktive 

eder ve bu durumda membran yapısı zarar görür (Sgherri vd. 1996). 

Bitkiler kuraklık stresi altında gaz alıĢveriĢinin sağladığı stomalarını kapatır; dolayısıyla 

fotosentez için gerekli olan CO2‟in alımı azalır. Fotosentez metabolizması inhibe 

olurken, ıĢık absorbsiyonunda düzensizlikler oluĢur (Foyer ve Noctor 2000). 

Fotosentezin ikinci aĢaması olan Fotosistem II (PSII)‟deki azalma, elektron oluĢumunda 

da düĢüĢlere neden olur (Sarwar vd. 2017) 

Kuraklık sırasında bitkilerin stomalarını kapatmalarına hidrolik sinyaller (yaprak su 

potansiyeli, hücre turgoru) ve kimyasal sinyaller (absisik asit) sebep olur. Köklerde 

sentezlenen ve transpirasyon akıntısıyla bekçi hücrelerine taĢınan absisik asit (ABA), 

bekçi hücrelerindeki hipotetik ABA reseptörüne bağlanarak, kuraklık stresi koĢulları 

altında stomaların kapanmasını sağlar (Teiz ve Zeiger 1998). 

2.1.2 Kuraklığın fotosentez üzerine etkisi 

Yapraktaki su potansiyelinin ve hücre turgorunun azalmasının, stomaların 

kapanmasında etkili olduğu görüĢü yaygındı. Ancak, yaprak su potansiyelinde azalma 

olmamasına rağmen stomatal geçirgenliğin azaldığını gösteren çalıĢmalar sonucunda; 

stomalardaki kapanmanın yapraktaki su potansiyelinden ziyade toprağın su potansiyeli 

ile iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir (Asamaa vd. 2002, Comstock 2002). 

Uzun süreli kuraklık stresine maruz kalan bitkilerin kloroplast yapıları incelendiğinde 

fotosentetik elektron taĢınımı ve fotofosforilasyon kapasitelerinin azaldığı gösterilmiĢtir 

(Smirnoff 1993). Kuraklığın fotosentetik elektron zincir reaksiyonlarını engelleyici 

etkisi, aktif oksijenlerin oluĢumuna neden olabilir. Fotosentezin özellikle ikinci aĢaması 

(PSII)‟ında görev yapan D1 ve D2 proteinlerinin stres nedeniyle inhibe olduğu, stresin 
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süresinin ve Ģiddetinin artmasıyla da bu proteinlerdeki yıkımın onarılamaz olduğu tespit 

edilmiĢtir (Asada 1999). 

2.1.3 Stresin algılanması ve stres sinyal iletimi 

 

Bitkinin strese tepkisi, stresin algılanması ile baĢlar ve strese özgün düzenleme 

mekanizmalarını aktifleĢtiren sinyal iletimi ile devam eder. Stres ile beraber ilgili genler 

aktive edilir. Su kaybı ABA üretimini tetikler ve sentezlenen ABA çeĢitli genlerin 

indüklenmesini uyarır. Su stresi ile indüklenen birçok gen dıĢarıdan uygulanan ABA‟ya 

cevap vermez. Bu bulgular; kuraklık stresinin baĢlangıç sinyali ile spesifik genlerin 

ifadesi arasında ABA-bağımlı ve ABA-bağımsız olmak üzere iki sinyal iletim yolunun 

varlığını göstermektedir (Shinozaki ve Yamaguchi-Shinozaki 1996). 

 

ġekil 2.1 Abiyotik stres Ģartlarına uyum (Kireçci 2012) 

 

2.1.4 Kuraklık stresine karĢı oluĢturulan cevaplar 

 

Bitkiler kuraklıktan kaçınma ya da kuraklığa tolerans Ģeklinde strateji geliĢtirmektedir. 

Bitkilerde kuraklık stresine karĢı oluĢturulan cevaplar; bitki türü, su kaybının seviyesi 

ve süresi, bitkinin geliĢim durumu, yaĢı, hücre tipi ve hücre içi kompartman (hücre zarı 

veya hücre çeperi gibi) durumuna göre değiĢim göstermektedir. Bu nedenle bitkide 



19 

 

oluĢturulan cevapların süresi de aynı Ģekilde birkaç saniyeden (fosforilasyon gibi) bir 

kaç saate (gen ifadesi değiĢiklikleri gibi) kadar farklılık gösterebilmektedir (Bray 1997). 

Strese karĢı oluĢturulan cevapta yer alan genler incelenerek, abiyotik stres adaptasyonu 

ile ilgili moleküler mekanizmalar belirlenmiĢtir (Wang vd. 2003). Bu genler,  erken ve 

geç indüklenen genler olarak iki gruba ayrılır. Reseptörler tarafından stres sinyalinin 

algılanması ile devreye giren ve kısa sürede ifade edilenler (birkaç dakika içinde) 

erkenci genler olarak tanımlanır (ġekil 2.1). Bu genlerin tüm sinyal bileĢenleri hazırda 

mevcut olduğu için, bu genler indüklenirken yeni protein sentezine ihtiyaç yoktur ve 

geçici olarak indüklenir. Stres sinyali algılandıktan sonra çok hızlı etkin olamayan gen 

grubu ise geç indüklenen (birkaç saat içinde) genlerdir. Bu genlerin ifadeleri çoğunlukla 

devamlıdır. Strese cevapta yer alan genlerin büyük bir kısmını oluĢtururlar. 

Antioksidantlar, LEA (late embryogenesis abundant) benzeri proteinler, ozmolit 

biyosentezinden sorumlu genler, geç indüklenen genler grubunda yer alır (Mahajan ve 

Tuteja 2005). 

2.1.5 Kuraklık stresine cevapta rol oynayan fonksiyonel proteinler 

 

Membrandaki proteinlerin ortalama %  5-10‟unu oluĢturan su kanal proteinleri, bitki 

hücrelerinde plazma ve vakuol membranında bulunan integral su-seçici proteinlerdir 

(Chrispeels vd. 1999) su kanallarının, membranın osmotik iletkenliğini 10-20 kata kadar 

arttırmaktadır. Fosforilasyon, hücrelerde protein aktivitesini düzenleyen son derece 

önemli bir mekanizmadır. Protein fosforilasyonundan sorumlu olan kinazlar, kuraklık 

ve kuraklık stresini de içeren birçok stres durumunda sinyallere cevap olarak 

indüklenmektedir. ġaperonlar; ısı Ģoku protein (IġP) ailesi içinde yer alırlar. Bitkilerde 

ısı-Ģoku proteinlerinin moleküler ağırlıkları 15-28 kD olan küçük IġP‟leri, IġP 60, IġP 

70, IġP 90, IġP 100 gibi birçok sınıfı mevcut olup, bu moleküller sitoplazmada, 

nükleus, mitokondri, kloroplast ve endoplazmik retikulumda bulunmaktadır (Iba 2002). 

Moleküler Ģaperonlar; translasyonun hemen ardından proteinlerin katlanmalarındaki ve 

membran transportuna uygun bir yapıya dönüĢmelerindeki fonksiyonlarına ek olarak 

kuraklığa, sıcaklığa ve diğer streslere bağlı olarak denatüre olmuĢ proteinlerin 
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kümeleĢmesini önlerler ve küme olmuĢ protein moleküllerinin renatürasyonunu 

sağlarlar (Iba 2002). Proteazlar; su noksanlığı durumunda yeni proteinlerin ve 

enzimlerin sentezlenebilmesi için eskilerinin yıkımını yani protein dönüĢümünü 

sağlarlar (Shinozaki ve Yamaguchi-Shinozaki 1996). LEA proteinleri; su kaybını en aza 

indirmek üzere suyun bağlanmasından, protein ve zarların kararlılığının sağlanması, 

kademeli iyon geçiĢinin korunması ve aktif oksijen türlerinin yok edilmesine kadar 

birçok fonksiyona sahiptirler (Close 1997).   

2.1.6 Kuraklık stresine cevapta osmolit sentezi için gerekli enzimler 

 

Kuraklık nedeniyle hücre içi osmotik dengenin bozulmasıyla, bitkiler osmolitler olarak 

bilinen ve turgorun devamını sağlayan bileĢikleri stoplazmada biriktirirler (Moghaieb 

vd. 2004). Biriken organik bileĢikler hücre içinde kararlı durumda bulunmakta, 

kolaylıkla metabolize edilememekte ve yüksek konsantrasyonlarda birikimleri 

durumunda bile hücresel fonksiyonlara karĢı herhangi bir etki yapmamaktadırlar (Iba 

2002). Prolin, betainler, dimetilsülfoniopropionat, polyoller (mannitol, sorbitol, pinitol), 

trehaloz ve fruktanlar osmotik koruyuculara örnektir. Kuraklık stresine cevapta 

oluĢturulan osmotik düzenleme yukarıda belirtilen osmolitlerin sentezinde görev alan 

spesifik enzimler (prolin-5-karboksilat sentetaz, prolin-5-karboksilat redüktaz, betain 

aldehid dehidrogenaz, kolin monooksidaz gibi)  ile sağlanmaktadır (Moghaieb vd. 

2004). 

2.1.7 Kuraklık stresine cevapta rol oynayan regülatör proteinler 

 

MAP kinazlar, hücre dıĢı sinyallerin hücre genomuna iletilmesinde önemli rol oynayan 

oldukça korunmuĢ bir enzim ailesidir. Abiyotik strese verilecek tepkinin ilk sinyali 

kinazlar ailesine dahil olan mitojen ile aktive olan protein kinaz yolağı ile 

baĢlamaktadır. Daha sonra genoma aktarılan bilgi ile çok sayıda farklı transkripsiyon 

faktörleri aracılığıyla metabolizmanın yeniden yapılandırılmasını sağlamaktadır 

(Dolferus 2014). 
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Genlerin transkripsiyonunu düzenlemek için DNA üzerinde belli bir diziye bağlanabilen 

proteinler olarak tanımlanan transkripsiyon faktörleri, stres halinde devreye girer 

(Okamuro vd. 1997). 

2.1.8 Su noksanlığı stresine maruz kalan bitkilerdeki tolerans mekanizmaları 

Fosfolipitlerin hidrolizi,  LEA (Late Embryogenesis Abundant) ve dehidrin genlerinin 

ifade düzeylerindeki değiĢiklikler, birçok detoksifikasyon proteinlerinin oluĢması ve 

çeĢitli enzimlerin aktivasyonunun kuraklık stresine toleransta etkin rol oynadığı 

görülmektedir (Zhu 2002). Bunlara ek olarak ozmotik dengenin, hücredeki 

membranların ve makromoleküllerin devamlılığını sağlayan sorbitol, prolin, glutamat, 

glisin-betain, karnitin, mannitol, fruktan, trehaloz, sükroz, oligasakkarit gibi bileĢikler 

sentezlenmektedir. Bu bileĢikler yardımıyla dehidrasyon sürecinde su noksanlığına karĢı 

hücrenin direnci artmaktadır. Ayrıca kuraklık stresine maruz kalan bitkilerde, toprak 

üstü aksamında sürgün geliĢimi hızı azalırken; toprağın derinliklerindeki suya 

ulaĢabilmek için kök sistemi geliĢimi artar (Angelopoulos vd. 1996). Bununla beraber 

yaprak yüzeyinin küçülmesi veya yaĢlı yaprakların absisyonu nedeniyle transpirasyon 

seviyesinin azalması kuraklık stresine adaptasyonu kolaylaĢtırır (Mahajan ve Tuteja 

2005). 

Kuraklığa tolerans mekanizması birçok biyokimyasal ve moleküler mekanizmayı (gen 

vb.) içermesi nedeniyle oldukça karmaĢık bir süreçtir. Bu bağlamda, ilgili moleküler 

kontrol yolaklarının ortaya çıkartılmasında stres ile iliĢkili spesifik genlerin ifadesinin 

bilinmesi gereklidir. Önceki çalıĢmalarda; LEA gen ailesi ve bu ailenin alt grubunda yer 

alan Dehidrin (DHN) genlerinin bitki stres cevabında önemli rol oynadığı 

belirtilmektedir (Wang vd. 2003). 

2.2 LEA Proteinleri (Geç Embriyogenez Proteinleri) 

 

Embriyogenezin geç aĢamasında bol miktarda bulundukları için Geç Embriyogenez 

Proteinleri olarak bir adlandırma yapılmıĢtır. Bu proteinler ilk olarak buğday (Triticum 
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aestivum) ve pamuk (Gossypium hirsutum L.) embriyolarında tanımlanmıĢlardır (Galau 

vd. 1986). 

Yüksek yapılı bitkilerde LEA proteinleri, tohum geliĢiminin geç dönemi sırasında 

dehidrasyon ile birlikte oluĢan, boyutları 10 kDa-30 kDa arasında değiĢen küçük 

moleküllerdir. Bitkilerde kuruma meydana gelmesi halinde, tohum geliĢiminin son 

aĢamasındayken yüksek konsantrasyonda LEA proteinlerinin çoğunun mRNA‟sı 

embriyo dokularında depolanmaktadır (Ingram ve Bartels 1996). Embriyo, bitkinin 

geliĢimi sırasında bir dizi aĢamadan geçerken yeĢerme süresi için gerekli enerjiyi 

hücresel geniĢleme aĢamasında kuru kütle artıĢı ile sağlamaktadır. Yani tohumun su 

içeriğinde bir azalmaya gidilir. Bitkilerin çoğunda bu azalma tohum geliĢiminin son 

aĢamasında ve olgunlaĢma aĢamasında yaklaĢık olarak %  10‟na kadar varmaktadır. Bu 

aĢamada tohumuntüm metabolizmasında gen ifadesi ve protein profilleri önemli ölçüde 

değiĢebilmektedir. LEA proteinleri, tohumda depolanan diğer proteinlerin aksine 

sonradan birikmeye baĢlamaktadır. Öyle ki, son embriyogenez aĢamasında depolanan 

proteinlerin genleri tamamen degrede olmuĢken, LEA proteinlerinin mRNA‟ları dehidre 

olmuĢ olgun embriyolarda yüksek miktarda bulunmaktadırlar. LEA proteinleri, bitkide 

kök ve diğer organlarda da bulunmaktadır. Hücrede ise genel olarak sitoplazma ve 

çekirdekte bulunmaktadır (Hong-Bo vd. 2005).  

2.2.1 LEA proteinlerinin yapısı 

 

LEA proteinleri, tohumların olgunlaĢması sırasında özellikle düĢük sıcaklık, tuzluluk, 

su eksikliği gibi abiyotik stres koĢullarında hücrelerdeki bozunmayı engellemek için 

gen ifadesini düzenleyen, embriyo geliĢimi ve ABA gibi faktörler ile indüklenen protein 

grubudur (Close 1996). Embriyo olgunlaĢmasının ileri dönemlerinde çokça 

bulundukları için geç embriyogenezis döneminde bol olan proteinler yani LEA olarak 

isimlendirilirler (Cuming 1999). Ġlk kez pamuk (Gossypium hirsutum) embriyolarında 

LEA proteinleri incelenmiĢtir (Ingram ve Bartels 1996). LEA proteininin yapısal 

karakterizasyonu ilk olarak buğdayda (Triticum aestivum) yapılmıĢtır (McCubbin vd. 

1985). 
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LEA proteinlerinin büyük bir kısmının oldukça hidrofilik olmaları nedeniyle, su 

bağlama kapasiteleri de yüksektir. Bu özelliğinden dolayı bitki stres mekanizmasında 

koruyucu rol oynadıkları düĢünülmektedir (Ergen vd. 2009). Lea proteinleri belli amino 

asitler bakımından (örneğin; alanin, glisin, glutamik asit ve treonin) zengin ve belli 

amino asitler bakımından (örneğin; triptofan ve sistein) ise yoksuldurlar (Dure  1997). 

LEA proteinlerinin, zar içi yapılarının korunmasında, kalsiyum gibi iyonların 

ayrılmasında, iyonların suya bağlanmasında ya da yer değiĢtirmesinde (Close 1996), 

stres durumunda hücredeki dehidrasyona ve hücre deformasyonuna karĢı toleransta 

(Ingram ve Bartels 1996), katlanmamıĢ proteinlerin renaturasyonunda etkili olduğu 

bildirilmiĢtir (Cuming 1999). 

2.2.2 LEA proteinlerinin gruplandırılması 

 

LEA proteinleri farklı sekans dizilerinin olması ve farklı aminoasit içeriğine bağlı 

olarak gruplandırılmıĢtır. Bu ayrım, aynı zamanda grupların her birinin su kaybı 

durumunda farklı fonksiyona sahip olduklarını da göstermektedir (Bray 1993). 

Transkript yoğunluğuna ve embriyogenezisteki ifade seviyelerine göre LEA genleri LEA 

ve LEA-A alt grupları olarak ikiye ayrılmaktadır. Tohum geliĢiminin ilk safhalarında 

LEA genleri, LEA-A genlerine göre daha çok ifade edilir (Hughes ve Gaiau 1989). 

LEA genlerinin kimyasal özelliklerine ve proteinlerin yapısal domainlerine göre yapılan 

gruplamada iki faklı yaklaĢım vardır.  Dure vd. (1989) tarafından yapılan çalıĢmaya 

göre; aminoasit dizilerindeki korunmuĢ motiflere bakılarak LEA proteinleri 5-9 alt 

gruba ayrılmaktadır. Diğer sınıflama yönteminde ise bilgisayar analizi yapılmaktadır. 

Protein ya da oligonükleotit tahmini profili (=Protein or Oligonucleotide Probability 

Profile = POPP) olarak isimlendirilen program ile protein dizisindeki aminoasitlerin 

kısmen alt ve üst yerleĢimlerini gösterir ve buna göre isimlendirilir. POPP analizine 

göre, LEA proteinleri tekrar 4 gruba ayrılmıĢtır (Wise 2003). 
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LEA I proteinleri: Buğday Em proteinini (Cuming 1984) ve ona homolog olan pamuk 

D-19 proteini (Baker vd. 1988) içerir.  LEA I proteini glisince (%  20) ve yüklü 

aminoasitlerce (%  40) zengin olduğu belirlenmiĢtir (Gaubier vd. 1993). LEA I 

proteinlerinin ortalama moleküler ağırlığı; 11,5 kDa olup küçük ve asidikten nötrale 

yakındır (Shih vd. 2008).  

LEA II proteinleri: Ġlk olarak pamuk embriyolarındaki araĢtırmalar ile tespit edilmiĢ 

olan bu proteinler D-11, olarak da isimlendirilir (Baker vd.1988).  LEA II proteinlerinin 

ortalama moleküler ağırlığı; 18,3 kDa,  bu proteinler küçük ve nötralden bazike yakındır 

(Shih vd. 2008).  

LEA III proteinleri: D-7 proteinleri olarak da isimlendirilen bu grup proteinlerinin, 

ortalama moleküler ağırlığı 25,5 kDa olup ve nötralden bazige yakındır (Shih vd. 2008).  

LEA IV proteinleri: D-113 proteinleri olarak da isimlendirilen bu grup proteinlerinin, 

ortalama moleküler ağırlığı 12,6 kDa bu proteinler küçük olup ve baziktirler (Shih vd. 

2008). Bu proteinler diğerlerinden farklı olarak korunmuĢ motif ve dizi içermezler.  

LEA V proteinleri: Pamuk D-34 ve D-95 proteinleri bu grup içinde yer alır (Galau vd. 

1993). Bu proteinlerin ortalama moleküler ağırlığı 18,1 kDa olup büyük ve asidiktirler 

(Shih vd. 2008).  

Atipik LEA proteinleri: Embriyogenezisin geç aĢamalarında birikim gösterir ancak 

korunmuĢ motif içermemektedirler (Shih vd. 2008). 

LEA I, II, III ve IV proteinleri hidrofilik özellikte iken LEA V proteinin hidrofobik 

olduğu tespit edilmiĢtir (Shih vd. 2008).  

Tuzluluk, kuraklık ve düĢük sıcaklık gibi abiyotik stres faktörlerinin bitkiyi 

etkilemesiyle beraber; bitkinin gösterdiği tolerans düzeyi ile LEA proteinin ifadesi 

arasında bir korelasyon olduğu bildirilmiĢtir (Wise 2003).  
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2.3 Dehidrinler 

 

Ġlk kez pamuk ve pirinçten izole edilen dehidrin geni son yıllarda birçok farklı bitki 

çeĢidinde klonlanmıĢtır (Baker vd. 1988, Mundy vd. 1988, Svenson vd. 2002). 

Dehidrasyon durumunda teĢvik olan proteinlerdir. 

Dehidrin geni,  özellikle tuz, su noksanlığı ve soğuk stresinde, hücresel dehidrasyon 

durumlarında, stomaların kapanma mekanizmalarında, osmotik dengenin 

sağlanabilmesi için gerekli olan gen ifadesinin düzenlenmesinde görev alan LEA grubu 

protein ailesi üyesidir (Ingram ve Bartels 1996,  Close 1996, Bray 1997, Cornic 2000). 

Dehidrinlerin büyüklüğü 82 - 648 aminoasit arasında değiĢir ve çözünmüĢ proteinlerin 

% 1-5‟i oranında birikebilirler (Close 1996). Proteinlerinin büyüklüğü 5,3-66,3 kDa 

(ortalama 18,3 kDa) arasında değiĢtiği ve nötrden baziğe yakın olduğu belirlenmiĢtir 

(Shih 2008). Dehidrinlerin aminoasit içeriği incelendiğinde, sistein ve triptofan 

aminoasitlerini içermedikleri ancak yüklü ve apolar aminoasitleri bulundurdukları 

görülmüĢtür. Bu bileĢim sayesinde dehidrin polipeptitleri, hidropatik ortamlarda 

oldukça hidrofilik davranmakta ayrıca yüksek sıcaklıklarda çözünebilmektedirler 

Abiyotik stres altındaki bitki hücrelerinde oluĢabilecek deformasyonu önlemede, 

dehidrin proteinlerinin yukarıda sayılan özelliklerinin etkili olduğu düĢünülmektedir 

(Bray 1993). 

2.3.1 Dehidrinlerin Lokalizasyonu 

Dehidrinler; çekirdekte, plazma zarında, mitokondride, sitoplâzmada, vakuollerde, 

vasküler ve çevresindeki dokularda ve hücre içi organellerin endomembranlarında tespit 

edilmiĢtir (Close vd. 1993, Danyluk vd. 1998, Borovskii vd. 2000). 
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2.3.2 Dehidrinlerin Birikme KoĢulları 

Dehidrinlerin; bitki dokularında, tohum olgunlaĢması sırasında veya çevresel etkenler 

tarafından indüklenen osmotik streslerin sebebiyle oluĢan hücresel dehidrasyonda 

biriktikleri belirlenmiĢtir (Close 1996). 

Ortamdaki suyun uzaklaĢması nedeniyle dehidrasyon ile beraber, hücre içi 

konsantrasyon artarken turgor kaybolur ve plazmoliz oluĢabilir (Scarth 1941). Stres 

koĢulları altında dehidrasyonda etken bileĢenler ortaya çıkar, buna karĢılık dehidrinlrein 

ifadesi artar böylece bitkide tolerans mekanizmasının devreye girmesi sağlanır. Yani 

dehidrinler, hücresel makromoleküllerin denaturasyonunu azaltarak ya da önleyerek; 

hücrelerin dehidrasyonu tolere etmesine yardımcı olurlar (Rinne vd. 1999). Bazı 

dehidrinler soğuk stresi ile indüklenirler (Bravo vd. 1999). DüĢük sıcaklık ile ifade 

edilen dehidrinler; su noksanlığı stresinde teĢvik olunan dehidrinlerden daha çok 

korunmuĢ tekrarlar içerir. DüĢük sıcaklık stresine maruz kalan bir bitkide; 

stoplazmasındaki dehidrinler hücre yapısının stabilitesini korurlar. Yüksek ozmotik 

basınç koĢullarında, glisince zengin olan dehidrinler ve hidrofilik proteinlerin birikimi 

ile strese karĢı tolerasyon sağlamıĢtır (Close 1997). 

2.4 Protein ve Dehidrinlein Gen ifadesinde Kullanılan EĢ Zamanlı PCR 

Real time PCR, iĢaretli prob ve boyalar vasıtasıyla  “PCR” çoğaltımının anlık olarak 

izlenebildiği bir çoğaltma yöntemidir. Bu amaçla, retrovirüslerden izole edilen Revers 

transkriptaz enzimi aracılığı ile örneklerden izole edilen RNA moleküllerinden 

komplementer DNA (cDNA) oluĢturulur ve gen ifadesi incelenir. Real time- PCR da 

baĢarıyı etkileyen en önemli unsurlar, iyi kalite ve saflıkta örneklerin eldesi, uygun 

primerin, emzimin ve tampon çözeltilerin kullanılmasıdır. Ġdeal bir RNA izolasyonu 

için protein, lipid, DNA ve nükleazların dokudan arındırılması gerekmektedir. EĢ 

zamanlı PCR, çoğalan DNA‟ya paralel olarak artıĢ gösteren floresan sinyaline dayalı bir 

PCR yöntemidir. Klasik PCR‟da, DNA‟nın çoğalması ile elde edilen PCR ürünleri jel 

elektroforezinde yürütüldükten sonra görüntülenirken, real time PCR‟da ise 

amlifikasyon ve görüntüleme aĢamaları eĢ zamanlı olduğu için klasik PCR‟a göre real 
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time PCR daha hızlı ve güvenilidir. EĢ zamanlı PCR analizlerinde kullanılan gösterilen 

floresan iĢaretli prob ya da boyalar iki grupta toplanabilir. Bunlardan, hibridizasyon 

probları, moleküler boncuklar, taqman, scorpion primerleri ve FRET (Fluorescence 

Resonance Energy Transfer) özgül floresan iĢaretli problar olarak; syber green I ve 

etidyum bromid ise özgül olmayan floresan iĢaretli problar olarak sınıflandırılır. 

497 nm dalga boyunda yükseltgendiği ve 520 nm dalga boyunda ise indirgendiği bilinen 

SYBR Green I, real time PCR için en çok tercih edilen boyadır. Kullanılan floresan 

boyanın yalnızca çift zincirli DNA‟ya bağlandığını ve DNA‟nın çoğalmasıyla cihazda 

okunan floresan miktarının da aynı anda arttığı, serbest DNA molekülünün ise yok 

denecek kadar az miktarda floresan ıĢıması yaptığı belirlenmiĢtir. Primerler bağlanıp 

zincir uzamaya baĢladığında ise, boya tanecikleri çift zincirli DNA‟ların arasına girerek 

floresan ıĢıması yapar (ġekil 2.2). Reaksiyon baĢlangıcında ıĢımanın az olduğu ancak 

döngü sayısı artıĢıyla kuvvetli florasan sinyali oluĢtuğu anlık olarak tespit edilebilir 

(Kubista vd. 2006). 

 
 

ġekil 2.2 SYBR Green I boyasının çalıĢma prensibi (Baloğlu 2016) 

 

 

Fazla sayıda hedef genin çoğaltılması bu yöntemin avantajı iken, istenmeyen PCR 

ürünlerinin çoğalması nedeniyle floresan ıĢımanın olması ise bir dezavantajtır. 

Reaksiyon sırasında primerlerin birbirlerine bağlanmalarıyla oluĢan çift zincirli DNA 

bölgelerine dimer denir. Dimer oluĢumu ile de floresan ıĢıması görülmektedir. 

DNA‟ların erime eğrisi analizleri (melting curve) yapılarak çoğalmıĢ DNA‟nın, 

istenilen hedef bölge olup olmadığı tespit edilir. Her bir DNA‟nın spesifik bir erime 

sıcaklığının (Tm)  olması, her DNA ürününün kendine özgü uzunluğu olduğunu ve her 

türe ait gen dizisinin farklı olduğunu göstermektedir. Böylece güvenilir Ģekilde 
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bilinmeyen iki DNA dizisi karĢılaĢtırılabilir. Ct değeri (eĢik döngüsü değeri); ilk 

anlamlı artıĢın olduğu noktadır ve real time PCR‟da, çoğalma esnasında görülen 

floresan ıĢımanın eĢik değerini aĢtığı döngü sayısını gösterir (ġekil 2.3) (Wong ve 

Medrano 2005).  

 

 

ġekil 2.3 Ct değerlerine bağlı miktar tayini (Anonymous 2018) 

 

2.4.1 Housekeeping Genlerin RT-PCR ÇalıĢmalarındaki Önemi  

RT-PCR uygulamalarında normalizasyon amacı ile çeĢitli koĢullarda ifade düzeyi 

değiĢmediği bilinen (en az etkilenen) bir referans gene ihtiyaç vardır (Bustin 2002). 

Özellikle farklı bireylerden alınan ya da aynı bireyden farklı dönemlerde alınan 

örneklerle yapılan çalıĢmalarda, ilgilenilen genin ifade düzeyinin incelenebilmesi için 

dokularda ifade düzeyi değiĢmediği varsayılan bir baĢka gen ürünün mRNA ile 

normalizasyon yapılması gereklidir. Ġlgilenilen genin ifade düzeyi, referans gen olarak 

kullanılan housekeeping genin ifade düzeyine oranlanır. Bu oranlamayla amaçlanan 

izole edilen RNA miktarı ve sentezlenen cDNA miktarının getirdiği örnekler arası 

baĢlangıç farklılıklarını, deneysel hataları normalize etmektir. Bu nedenle farklı doku ve 

hücre tiplerinde, hedef genlerin ifade düzeyinin kantitatif olarak belirlenmesi amacıyla 

yapılan çalıĢmalarda, önce referans olarak kullanılacak housekeeping genin doğru 

seçilmesi gereklidir. ÇalıĢmalarda kullanılacak housekeeping genin ifade düzeyi, ne 
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kadar az değiĢkenlik göstererek sabit kalırsa, hedef genin ifade düzeyinin belirlenmesi 

için o kadar güvenilir bir referans olacaktır. 

„Real time PCR‟ cihazı ile yapılan bu çalıĢmaların kısaca özeti Ģekil 2.4‟de 

gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.4 EĢ zamanlı PCR çalıĢma ve analiz aĢamaları (Baloğlu 2016) 
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2.5  Dehidrinler Hakkında Yapılan Moleküler AraĢtırmalar 

 

Dehidrinlerle ilgili çoğunlukla otsu türler ile ilgili araĢtırmalar mevcut olmasına rağmen 

odunsu türlerde yapılan çalıĢmalar daha azdır (Yakubov vd. 2005). Dehidrin proteinlerin 

ifadesi, hücrelerde su kaybına neden olan çeĢitli abiyotik stres faktörleriyle 

indüklenebilmektedir. Bu faktörler arasında, düĢük sıcaklık, don, yüksek sıcaklık, kuraklık, 

tuzluluk ve aĢırı buharlaĢma en önemlileridir. Ayrıca, absisik asit (ABA) ve ağır metal 

içeriğindeki artıĢının dehidrinlerin ifadesini arttırdığı bilinmektedir (Kosova vd. 2007). 

Birçok çalıĢmada dehidrin transkriptlerinin veya proteinlerinin birikimi ile donma, 

kuraklık ve tuzluluk toleransı arasında pozitif bir iliĢki bildirmiĢtir (Rorat 2006). Son 

yıllarda 13 dehidrin geni (Dhn1-Dhn13) tanımlanmıĢ ve (kabuklu) arpada kuraklık, 

düĢük sıcaklık ve tuz stresine karĢı ifadeleri üzerine birçok araĢtırma yapılmıĢtır. (Choi 

vd. 1999). Su stresi altında (Suprunova vd. 2004), tuzluluk stresinde (Walia vd. 2006) 

ve soğuk stres altındaki çeĢitli buğday türleri ve yabani arpa çeĢitleri arasında dehidrin 

genlerinin ifadesi incelenmiĢtir (Tommasini vd. 2008). Kabuklu arpada dehidrin geni 

ifadesi fazla bilinmemektedir.  

Brassica juncea (hardal otu) bitkilerinden klonlanan Bjdhn2 ve Bjdhn3 genlerini 

mayalara aktarıldıktan sonra gen ifadesi değiĢimi incelenmiĢtir. Bjdhn2 ve Bjdhn3 gen 

ifadeleri, düĢük sıcaklık, kuraklık, tuz stresi ve ABA uygulaması sonucunda artığı 

belirlenmiĢtir. Transgenik tütün bitkilerinde Bjdhn2 ve Bjdhn3 genleri düĢük sıcaklık ve 

kuraklık stresinde toleransı yükseltmiĢtir. AraĢtırma verileri, Bjdhn2 ve Bjdhn3 

genlerinin membranlarda koruyucu olarak abiyotik streslerde rol aldığını göstermiĢtir 

(Xu vd. 2008). 

Wisniewski vd. (2008), Royal Gala elma çeĢidinde 2 hafta su noksanlığı stresi 

koĢullarında iki dehidrin geninin (mddhn1 ve mddhn3) ifade düzeyini incelemiĢ ve 

kuraklık stresinde kök, kabuk ve yaprakta, mddh1 geninin ifade edildiği belirlenmiĢtir. 

Jun-Bo Du vd. (2011)‟de yaptıkları çalıĢmada, dehidrinlerin stres altında yabani arpada 

(Hordeum vulgare ssp agriocriton) normalde olduğundan daha hızlı ve bol miktarda 
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ifade edildiği ve bunun da strese tolerans ile orantılı olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca, 

dehydrin‟in ekin ıslahı ve stres direnci değerlendirmesi için de bir direnç belirteci olarak 

görülebileceği öngörülmektedir. Dehidrinleri, yüksek molekül ağırlıklı (MW) 

(çoğunlukla DHN5 dahil), orta-MW ve düĢük MW olarak sınıflandırmıĢlardır. Kontrol 

fidelerinde neredeyse hiç dehidrin tespit edilmediğini ve yüksek molekül ağırlıklı 

dehidrinlerin PEG ile 24 saat süreyle muamelesinde hem WB‟de (Hordeum vulgare ssp 

agriocriton) hem de TB‟de (Tibetan hulless barley) baskın olduğunu ve TB‟deki miktar 

WB‟deki (Hordeum vulgare ssp agriocriton) değerden çok daha fazla olduğunu 

sonuçlar göstermiĢtir. Ayrıca 24 saatlik PEG ile muamelesinden sonra hafif düĢük MW 

dehidrinler, TB‟de (Tibetan hulless barley) tespit edilmiĢtir, ancak WB‟de (Hordeum 

vulgare ssp agriocriton) görülmemiĢtir. 48 saat sonra, TB‟nin yüksek MW dehidrinleri 

WB‟den (Hordeum vulgare ssp agriocriton)  daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. Dahası, 

düĢük MW dehidrinleri TB‟de (Tibetan hulless barley)  çarpıcı biçimde arttığı ancak 48 

saatte B‟de ifade edilmediği gözlemlenmiĢtir.Dhn4 geni normal Ģartlar altında WB 

(Hordeum vulgare ssp agriocriton) ve TB‟de (Tibetan hulless barley)  görülmezken; 

kuraklık, tuz veya soğuk stresi altındayken 24. saatte gözlemlenmiĢtir. PEG veya NaCl 

stresi altında WB (Hordeum vulgare ssp agriocriton)  ve TB (Tibetan hulless barley)  

fideleri için Dhn4 geninin ifade seviyelerinde hiçbir fark gözlenmemiĢtir. 

Liang vd. (2012) elmada 12 dehidrin genini (mddhns) ile yaptıkları çalıĢmada su stresi 

ve soğuk stresi altında mddhns gen ifadesi değiĢimini araĢtırmıĢtır. Dokuz mddhn 

geninde transkripsiyon kuraklık stresi koĢullarında zamanla artmıĢ ve gen ifadeleri su 

eksikliğinin 6. gününde en yüksek olmuĢtur. Bu genlerden mddhn1, mddhn2, mddhn4, 

mddhn5, mddhn6‟nin ifadeleri diğerlerine göre 100 kat daha fazla artmıĢtır. Genç 

bitkiler 4 °C‟ye maruz bırakıldığında, yapraklardaki mddhn2, mddhn4 ve mddhn6 

transkriptleri 24 saat soğuk stresinden sonra 200-1200 kat artmıĢtır. Soğuk stresi altında 

mddhn8 geninin transkript birikimi 18 kat artarken, mddhn1, mddhn3, mddhn5, mddhn7 

ve mddhn9 genlerinin ifade seviyeleri sabit kalmıĢtır. 

Hu vd.  2010‟da kuraklık toleransında bermudagrass (Cynodon spp.) genotiplerinde 

farklı Ģekilde ifade edilen dehidrinleri tanımlamak ve bu bitkilerin kuraklık stresine 

tepki olarak dehidrin proteinlerinin miktarındaki değiĢimleri belirlemek amacıyla bir 
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araĢtırma yapmıĢlardır. Dehidrin proteinlerinin ifadesinin, hücresel dehidrasyonuna yol 

açan çevresel streslerle baskılanabilir veya güçlenebilir olduğu belirtilmiĢtir.  Dört 

melez bermudagrass (Cynodon dactylon L. x Cynodon transvaalensis L.) („Tifway‟, 

„Tifdwarf‟, „Tifeagle‟, „Kanl‟)  ve dört ortak bermudagrass genotipi (Cynodon dactylon) 

(„C299‟, „Sportbermuda‟, „H10‟, ve „H19‟)‟nin yaprakları ve büyüme uçları 

dehidrasyona 14 gün boyunca maruz bırakılmıĢtır. „C299‟ ve „Tifeagle‟ genotiplerinde, 

diğer genotiplere göre daha belirgin değiĢiklikler görülmüĢ olup, çim kalitesi ve yaprak 

oransal su içeriği (RWC) bakımından da kuraklık stresine karĢı daha duyarlı oldukları 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca yaprakların dehidrasyonu sırasında, kuraklığa dirençli „Tifway‟ 

de göreli su kaybı oranı (RWL) bakımından kuraklığa duyarlı‟ C299‟ya göre anlamlı 

derecede düĢük bulunmuĢtur. Ġyi sulanan Ģartlar altında tüm genotiplerde dehidrin 

polipeptidi tespit edilmemiĢtir. 6 gün kuraklığa maruz bırakılmıĢ „C299‟ genotipinde ise 

24 kDa‟lık bir polipeptid tespit edilmiĢ olup, diğer genotiplerde dehidrin poliploidi 

bulunmamıĢtır. 

Yang vd. (2012), Vitis vinifera ve V. yeshanensis türlerinde 4 adet DHN geni ile 

yaptıkları çalıĢmada DHN1 geninin normal geliĢim koĢullarında ifade olmadığı ancak,  

kuraklık, soğuk, ABA uygulaması ve salisilik asit uygulaması gibi farklı abiyotik 

stresler altında ifade olduğu bildirilmiĢtir. DHN 1 geni su noksanlığı koĢullarında V. 

yeshanensis‟de, V. vinifera‟dan daha erken ifade edilmiĢtir. DHN 1‟e benzer Ģekilde 

DHN 2 geni de soğuk, sıcak, embriyogenesiz ve ABA tarafından uyarılırken, kuraklık, 

Erysiphe necator (külleme) enfeksiyonu, SA (Salisilik asit) uygulamasına yanıt 

vermemiĢtir. DHN 3 ve DHN 4 soğuk, sıcak, kuraklık ve SA uygulamalarına yanıt 

vermemiĢlerdir. 

Dehidrin proteinlerinde kuraklık stresi ile ilgili olarak birçok araĢtırma yapılmıĢtır 

(Labhilili vd. 1995, Close 1996, Borovskii vd. 2002, Jiang ve Huang 2002). 

Dehidrinlerin birikimi, kök, yaprak ve tohumlar gibi çeĢitli dokularda gözlemlenmiĢtir 

(Houde vd. 1992, Close vd. 1993, Han ve Kermode 1996, Mohammadkhani ve Heidari 

2008). 
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Dehidrin birikiminin tek yıllık ürünlerdeki dehidrasyon toleransı ile pozitif iliĢki 

gösterdiği bildirilmiĢtir (Close vd. 1993, Mohammadkhani ve Heidari 2008). Örneğin, 

kuraklığa dayanıklı buğday (Triticum aestivum L.) bitkileri kuraklığa duyarlı buğday 

genotipleri ile karĢılaĢtırıldığında dehidrinlerin 24 kDa kadar daha fazla ifade edildiği 

belirlenmiĢtir (Lopez vd. 2001). 

Öztürk vd. (2002), kuraklık stresi altında Hordeum vulgare L. (arpa)‟da dehidrin 

transkriptlerinin arttığını öne sürmüĢtür. Buna ek olarak, Poa bulbosa (yumrulu salkım 

otu) ve Festuca arundinacea (uzun çayır otu) gibi uzun ömürlü otlarda kuraklık 

toleransı ve kuraklığa karĢı hayatta kalma ile iliĢkili olarak dehidrinlerin ifadesindesinde 

bir artıĢ olduğu ortaya konulmuĢtur (Volaire vd. 2001, Jiang ve Huang 2002). 

Volaire vd.(2001), 22, 32, 42 ve 44 kDa‟luk dehidrin proteinlerinin, kuraklık stresine 

maruz kalan Dactylis bitkilerinde ifade edildiğini, buna karĢın iyi sulanan bitkilerde 

dehidrin proteinlerinin saptanmadığını belirtmiĢtir. Tek yıllık ve çok yıllık bitkiler 

kuraklık stresi ile baĢa çıkmak için dehidrin genlerinin ifadesi ile strese karĢı yanıt 

oluĢturmaktadır. Bu nedenle, dehidrin gen ifadesi çim veya yem otları olarak kullanılan 

uzun ömürlü otlarda kuraklığa toleransını artırabilir veya biyokütle üretiminin 

devamlılığını sağlayabilir (Hartung vd. 1998). 

Triticum durum ve T. aestivum ‟un geliĢmekte olan tohumlarında grup 2 (dehidrinler) ve 

grup 4 LEA genlerinin gen ifade profilleri, gerçek zamanlı kantitatif RT-PCR ile 

izlenmiĢtir.  ÇalıĢılan beĢ genin dehidrasyona, düĢük sıcaklığa, tuzluluk derecesine ve 

ABA‟ya karĢı buğday tohumlarındaki birikimi belirgin bir farklılık göstermiĢtir. Td29b, 

Td16 ve Td27e gen transkriptleri LEA genleri için beklendiği üzere embriyogenezizde 

geç birikmiĢ, tohum geliĢimi boyunca Td11 gen transkriptleri mevcutken, tohumlarda 

hiç Td25a gen transkripti tespit edilememiĢtir (Ali-Benali vd. 2005). Td27, Td16 ve 

Td25a genleri dehidrinleri kodlamaktadır (Labhilili vd. 1995). 

Bir buğday dehidrininin transgenik pirinçte dehidrasyon toleransını arttırdığı 

gösterilmiĢtir (Cheng vd. 2002). Kararlı olarak ifade edilen dehidrinler, aynı zamanda 
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stres altındaki huĢ ağacında (Rinne vd. 1999) ve Arabidopsis (Nylander vd. 2001) de 

tespit edilmiĢtir. 

Tripepi vd. (2011) tarafından yapılan çalıĢmada, zeytin yapraklarında Dehidrin 

genlerinin fonksiyonlarının belirlenmesine yönelik, yaralama, kuraklık stresi ve tuz 

stresi uygulanmıĢ zeytin (Olea europaea L. cv. Leccino) çeĢitlerinde gen ifadesi 

değiĢimleri karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada özellikle kuraklık ve tuz stresi 

uygulamarında, 16 kDa ve 18 kDa moleküler ağırlığında iki dehidrin proteininin 

ifadesinin artıĢ gösterdiği açıklanmıĢtır.   

2.6 Kuraklık Toleransına Yönelik Fizyolojik, Morfolojik ve Anatomik ÇalıĢmalar 

 

Zeytinde su noksanlığının etkilerinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada;   kontrol uygulamasının 

%  50‟ si kadar kısıtlı sulama yapılmıĢ ve uygulama sonucu stomal iletkenlik, karbon 

asimilasyonu, sürgün uzunluğu değerlerinde azalma olduğunu bildirilmiĢtir (Aganchich 

vd. 2009). 

Su noksanlığı stresi altındaki Coratina zeytin çeĢidinin yapraklarındaki ozmotik 

düzenleme mekanizması incelemek amacıyla doku içerisindeki ortalama su içeriği ve su 

potansiyeli parametreleri değerlendirilmiĢtir. Kontrollerde yaprak su potansiyeli           

(-2,06) MPa‟dan, (-2,81) MPa‟ya düĢerken, en Ģiddetli stres altındaki bitkilerde             

(-3,07) MPa‟dan (-3,85) MPa‟ya düĢmüĢtür. Yine aynı çalıĢmada, turgor kaybı 

noktasında, yaprak oransal su içeriği kontrol bitkilerinde % 77,8 iken Ģiddetli stres 

altındaki bitkilerde ise %  74,5 olmuĢtur (Dichio vd. 2003). 

Koroneiki zeytin çeĢidinde yaprak yapısı, gaz değiĢimleri ve su iliĢkileri üzerine su 

stresinin etkilerinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada, nisan - ekim ayları arası iki sulama rejimi 

uygulanmıĢtır. Sulama, toprak su potansiyeli sulu ve kurak uygulamalar için sırasıyla     

(-0,03) MPa ve (-1,5) MPa olduğunda yapılmıĢtır.  ÇalıĢma sonucunda, osmotik 

potansiyeldeki hızlı düĢüĢ nedeniyle turgor potansiyelinin pozitif kalmasına rağmen, 

stres altındaki bitkilerde yaprak su potansiyeli, stresin baĢlangıcından 8 gün sonra          
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(-4,8) MPa kadar azalmıĢtır. Yaprak su potansiyeli (-1,3) MPa ya düĢtüğünde, stres 

altındaki bitkilerde fotosentez oranı ve stoma iletkenliği azalmıĢtır. Yeniden sulamayla 

fotosentez oranı ve stoma iletkenliği kontrol bitkilerinin ulaĢtığı hacmin %  80‟ine 

ulaĢmıĢtır (Chartzoulakis vd. 2000). 

Kendi kökleri üzerinde yetiĢen 2 yaĢlı Coratina zeytin çeĢidinin kökleri ve yapraklarının 

ozmotik düzenleme kapasitesini, su stresi altındaki bitkilerde ve yeniden sulama 

durumunda belirlemiĢlerdir. Kontrol bitkilerine gün boyunca transpirasyonla kaybettiği 

toplam suyun tamamı, su stresi grubuna ise traspirasyonla olan kaybettikleri suyun       

% 75‟i (düĢük stres), %  50‟si (orta stres) ve %  25‟i (ağır stres) verilmiĢtir. 13 günlük 

uygulamadan sonra, bitkilere transpirasyonla kaybettikleri suyun tamamını verdildiği 30 

gün boyunca yeniden sulamaya tabi tutulmuĢlardır. Uygulamadan 13 gün sonunda 

yapılan ölçümlerde yaprak su potansiyeli değerleri, kontrol bitkilerinde ortalama            

(-0,45) ± 0,015 MPa, düĢük stres durumunda (-1,65) ± 0.021 MPa, orta dereceli stres 

durumunda (-3,25) ± 0.035 MPa ve ağır stres durumunda (-5,35) ± 0,027 MPa olarak 

belirlenmiĢtir. Yeniden sulama döneminde hem köklerde, hem yapraklarda aktif 

ozmotik düzenlemenin düĢtüğü tespit edilmiĢtir (Sofo vd. 2005). 

Stoma hücrelerindeki K
+
 iyonu miktarı da stoma hareketleri üzerine etkide 

bulunmaktadır. Bitki turgor halindeyken stoma hücrelerine komĢu hücrelerden K
+
 

iyonları geçer. Böylece ozmotik basıncı artan stomalar açılır. Bitkide turgor sona 

erdiğinde ise, stoma hücrelerindeki K+ iyonları tekrar komĢu hücrelere geçer ve 

ozmotik basıncı düĢen stoma hücreleri turgorunu kaybederek kapanır. Bu mekanizma da 

iyon kontrolü olarak adlandırılır (Çırak ve Esendal 2006).  

Saksılarda yetiĢtirilen 4 yaĢlı Zard zeytin çeĢidinde; kuraklık stresinin stomalar 

üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılan çalıĢmada; bitkilere su stresi uygulaması 

için 6 gün aralıklarla su verilirken, kontrol bitkilerinde sulama günlük olarak 

yapılmıĢtır. Kontrol bitkilerinde stomaların gün içerisinde açık olduğu gözlenirken, stres 

altındaki bitkilerin sadece sabahın ilk saatlerinde stomalarını açtıkları tespit edilmiĢtir 

(Saei vd. 2006). 
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Ġki yaĢlı „Koroneiki‟ ve „Meski‟ zeytin fidanları ile yapılan bir çalıĢmada, su noksanlığı 

uygulamasının bitkideki su kapsamı üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Özellikle Ģiddetli 

stres durumunda, „Koroneiki‟ çeĢidinde „Meski‟ çeĢidinden daha düĢük yaprak oransal 

su içeriği değerleri gözlenirken; yaprak su potansiyeli açısından daha yüksek negatif 

değerler tespit edilmiĢtir. Koroneiki çeĢidinde ağır stres durumunda, Ψ (-1,6) MPa‟dan     

(-6,53) MPa‟a düĢmüĢtür. Meski çeĢidinde ise bu değerler sırasıyla kontrolde (-1,47) 

MPa iken, ağır stres durumunda (-4,3) MPa olarak belirlenmiĢtir. Yaprak oransal su 

içeriği ise Koroneiki çeĢidinde % 91,54‟den 45,60‟a; Meski‟de ise % 92,27‟den           

% 78,70‟e düĢmüĢtür (Boussadia vd. 2008). 

Bacelar vd. (2007), üç zeytin çeĢidinin (Cobrancosa, Madural ve Verdeal 

Transmontana) genç bitkilerinde yaptıkları çalıĢmada iki farklı su seviyesinin vejetatif 

büyüme, gaz değiĢimi ve biyokütle üzerindeki etkilerini incelemiĢlerdir. Her üç çeĢitte 

de kuraklık stresiyle beraber geliĢmenin ve biyokütle birikiminin etkilendiği tespit 

etmiĢlerdir. Ancak Cobrancosa çeĢidine ait bitkilerin yapraklarının daha küçük olması 

ve su kullanımını diğer çeĢitlere nazaran daha etkin yapabilmesi nedeniyle, yarı kurak 

alanlarda bu çeĢidin yetiĢtirilmesi tavsiye edilmiĢtir. 

Bacelar vd. (2004), zeytin yapraklarında stomaların, yaprağın altında ve kuraklığa karĢı 

koruyuculuk sağlayan trichome tabakasının altında yerleĢmiĢ (hypostomata) durumda 

olduğunu ve kuraklığa maruz kalan zeytin yapraklarının stomalarının; iyi sulanan 

Ģartlarda geliĢen yaprakların stomalarına göre daha fazla sayıda ve daha küçük yapıda 

olduğunu bildirmiĢtir.  

Kuraklığa toleranslı ve duyarlı olduğu bilinen iki zeytin çeĢidinin (Chemlali ve Meski), 

kuraklığın yaprak morfolojisi ve anatomisi üzerine etkilerini açıklamak amacıyla 

yapılan bir çalıĢmada, su noksanlığı koĢulları altında, „Chemlali‟ çeĢidinin, 

„Meski‟çeĢidine göre daha yüksek fotosentetik asimilasyon oranına ve düĢük 

transpirasyon oranına sahip olduğu belirlenmiĢtir. Su stresine maruz kaldığında, 

„Chemila‟çeĢidi üst palisad ve süngerimsi parankimasını, sırasıyla % 17 ve %  22 

oranında arttırmıĢ olup, buna karĢın „Meski‟ çeĢidinde bu oran sırasıyla %  9 ve  %  13 

olmuĢtur. Ayrıca, „Chemlali‟ yapraklarındaki stomatal yoğunluk, kuraklık stresiyle      
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%  25 oranında artarken, Meski çeĢidindeki bu artıĢ ancak %  7 oranında olmuĢtur. Su 

varlığının az olduğu koĢullarda, tüy yoğunluğu „Chemlali‟  çeĢidinde %  25 arttarken, 

Meski çeĢidinde bu oran değiĢmeden kalmıĢtır. Yaprak morfolojisi ve anatomisindeki 

bu farklı değiĢimler, en azından kısmen, iki çeĢit arasındaki kuraklık direncindeki 

farklılığı açıklayabileceği ve özellikle, üst palisade parankima, süngerimsi parankima, 

stoma yoğunluğu ve tüy yoğunluğunun bitkilerdeki kuraklık stresine dayanma 

kabiliyetini açıklayabilen kriterler olarak kullanılabileceği bildirilmiĢtir (Ennajeh vd. 

2010). 

Tunus‟ta bulunan ve yarı kurak iklime sahip olan Chott Mariem bölgesinde, 12 zeytin 

çeĢidi üzerinde yapılan bir çalıĢmada, kuraklığın çeĢitler arasındaki fizyolojik ve 

morfolojik farklılıkları araĢtırılmıĢtır. Stoma yoğunluğu ve sayısı, stomaların oransal 

yüzeyi, stoma iletkenliği, transpirasyon oranı, yaprak sapı elastikiyeti ve yapraktan su 

kaybı açısından önemli genetik farklılıklar olduğunu tespit etmiĢlerdir. AraĢtırma 

sonuçlarına göre, 11,92 µm stoma çapı, 456 stoma adedi/mm
2 

139,9 µm tüy çapı ve  

176 tüy yoğunluğu/mm
2 

 ile Zarrazi çeĢidini kurağa en dayanıklı,  16,89 µm stoma çapı, 

363 stoma adedi/mm
2
, 171,1 µm tüy çapı ve 116 tüy yoğunluğu /mm

2  
ile R‟khami 

çeĢidini kurağa en duyarlı çeĢit olarak belirlemiĢlerdir. Kuraklığa tolerans arttıkça birim 

yaprak alanındaki stoma ve tüy yoğunluğunun da arttığı buna karĢın; stoma ve tüy 

çapının azaldığı tespit etmiĢlerdir (Guerfel vd. 2007). 

Bosabalidis ve Kofidis (2002), Mastoidis ve Koroneiki zeytin çeĢitlerinin yaprak 

anatomisi üzerinde kuraklık stresinin etkilerini inceledikleri çalıĢmalarında birim 

alandaki stoma yoğunluğunda sırasıyla % 49,9 ve % 55,2 olarak artıĢ 

gözlemlemiĢlerdir.  Ayrıca her iki çeĢitte de, stoma uzunluğu ve geniĢliğinde strese 

bağlı olarak önemli düzeyde azalmalar görülmüĢtür. 

26 yaĢlı Manzanilla ağaçlarında yaprak su potansiyeli ve stomal kontrolün araĢtırıldığı 

bir çalıĢmada, bitkilere üç farklı düzeyde su verilmiĢtir. Bitkinin ihtiyacı olan su 

miktarının % 100‟ünü vermek, bunun % 33‟ünü vermek ve hiç su vermemek Ģeklinde 

üç uygulama yapılmıĢtır. Sonuç olarak, su noksanlığı uygulamalarında zeytin ağaçları 

stomalarını kapatarak, aĢırı su kaybını önlemiĢlerdir. Stres dönemi içinde oluĢan 
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yapraklar, 1 yaĢlı yaprakların yaptığından daha iyi stomal kontrol sağlamıĢlardır 

(Fernandez vd. 1997). 

Zeytin (Olea europaea L.), sıcaklığın yüksek ve nemin düĢük olduğu uzun süre 

kuraklığın görüldüğü Akdeniz havzasının yaygın bir türüdür. Bu tür, gaz değiĢimini 

azaltma (Xiloyannis vd. 1988, Moriana vd. 2002), terleme ve su alımı kontrol etme 

(Moreno vd. 1996, Fernández vd. 1997), yapraklar ve kökler arasında yüksek bir su 

potansiyeli oluĢturma (Xiloyannis vd. 1999) ve muhtemelen fotosistem II‟yi (PSII) 

koruyan bazı antioksidan enzimlerin aktivitesini arttırma yolları ile (Sofo vd. 2004)  su 

eksikliklerine karĢı yüksek kuraklık toleransı (Lo Gullo ve Salleo 1988) sergilemektedir 

(Angelopoulos vd. 1996). 

Kuraklık stresi altında zeytin ağaçları, yapraklarında anatomik değiĢikliklere neden 

olarak kuraklık toleransına katkıda bulunur. Ayrıca, yaprak hücrelerinin boyutlarında 

azalma ve yaprak hücrelerinin yoğunluğundaki paralel artıĢ, su eksikliği sırasında 

yaprak tüylerinin ve stomaların sıklığında artıĢa neden olur (Bosabalidis ve Kofidis 

2002) ve yüksek güneĢe iyi adapte olmuĢ skleromorfik yaprakların oluĢumu yarı kurak 

bölgelerdeki ıĢınımlar ve sıcaklıklar (Jarvis ve McNaughton 1986) zeytin ağaçlarının 

kuraklık toleransına katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak, kuraklığın ardından bir 

miktar sulama yapılan zeytin ağaçları fotosentetik fonksiyonun (Angelopoulos vd. 

1996) hızlı bir Ģekilde toparlandığı görülmektedir (Sofo vd. 2004). 

Zeytin ağaçlarının kuraklığa karĢı verdikleri yanıtların birçoğu araĢtırılmıĢtır (Lo Gullo 

ve Salleo 1988, Chartzoulakis vd. 1999). Ancak osmotik ayarlamanın mekanizmaları 

üzerinde yoğunlaĢan az çalıĢma vardır, su kıtlığı ve sulama dönemlerinde bu türün 

osmoregülasyon kapasitesi hakkında çok az Ģey bilinmektedir. 

Zeytin yapraklarında yapılan birkaç çalıĢmada, geçici olarak artmıĢ Ca
+2

 

konsantrasyonu ve antioksidan enzimler (Cansev vd. 2009), dehidrinler (Tripepi vd. 

2011), toplam çözünür Ģekerler (Gulen vd. 2009) ve osmotin kriyoprotektan proteinleri 

(D‟Angeli ve Altamura 2007)  gibi bitki soğuk toleransında etkili olan bileĢiklerin 

birikimi gözlenmiĢtir. 
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Mevcut literatür bilgileri ıĢığında zeytinde kuraklık stresi çalıĢmalarının önemli olmakla 

birlikte kısıtlı sayıda olduğu anlaĢılmaktadır. Yapılan araĢtırmalarda morfolojik gözlem 

(stoma sayısı, tüylülük,  gibi vb.) ve fizyolojik değiĢim (yaprak su potansiyeli gibi) 

araĢtırmalarına ek olarak gen ifadesi araĢtırmalarında önem kazandığı ve dehidrin gen 

ailesinin iyi bir aday gen ailesi olduğu anlaĢılmaktadır. Yukarıda sunulan bilgilerle 

ülkemiz açısından önemi kısaca vurgulanmaya çalıĢılan zeytinde kuraklığa yönelik 

araĢtırmaların son derece kısıtlı olduğu kuraklık stresine karĢı hücresel cevabı gösteren 

gen ifadesi araĢtırmalarının bulunmadığı görülmektedir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Bitkisel Materyalin Temin Edilmesi 

 

AraĢtırmada bitkisel materyal olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal 

AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Zeytincilik AraĢtırma Enstitüsü‟nden 

sağlanan Ayvalık, Domat, Kilis Yağlık ve Manzanilla zeytin çeĢitlerine ait kendi kökleri 

üzerinde yetiĢtirilen 2 yaĢlı fidanlar kullanılmıĢtır.  

 

3.1.1 Kullanılan zeytin çeĢitleri hakkında genel bilgiler 

 

3.1.1.1 Ayvalık 

 

Zeytin çeĢidinin kökeni Edremit Bölgesi olan çeĢit orta büyüklükte meyveye sahiptir. 

Kendi ekolojisinde yağlık olarak değerlendirilir. Yağı altın sarısı renginde, hoĢ meyve 

kokulu, güzel aromalı olup kimyasal ve duyusal özellikleri itibarıyla birinci sırada yer 

alır (Çizelge 3.1). Ayrıca meyve renginin pembeye dönüĢtüğü dönemde hasat edilerek 

çizme zeytin tipinde veya ocak-Ģubat aylarında hasat edilerek siyah sofralık olarak 

değerlendirilir (Canözer 1991). 

 

 Çizelge 3.1 Ayvalık zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) 

1. ADI VE SĠNONĠMLERĠ :  Ayvalık, Edremit yağlık, ġakran, 

Midilli, Ada Zeytini 

2. KÖKENĠ :  Edremit 

3. COĞRAFĠ DAĞILIMI : Çanakkale, Ege Bölgesi Körfez Yöresi, 

Ġzmir, Ġçel, Antalya, Adana, Kahraman- 

maraĢ ve Mardin‟e kadar uzanmaktadır 

4.MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ : 

AĞAÇ  

Kuvvetleri : İyi bakım şartlarında kuvvetli gelişir. 
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Çizelge 3.1 Ayvalık zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) ( devam) 

Taç yoğunluğu :Dallanma seyrek ve yaprak yoğunluğu 

azdır. 

Dalların Rengi : YeĢil-Gri 

Dalların Açı Durumu : Dar açılı olup, dik büyüme özelliği 

gösterir. 

 

Gövdenin Kuvveti : Kuvvetli 

Gövdenin Rengi : Bej-YeĢil 

Gövde Yüzeyinin Durumu :Genç ağaçlarda düzgün, yaĢlandıkça 

koyu gri rengi alır ve pürüzlü görünüm 

kazanır 

YAPRAK  

 ġekli :Uzun-Dar eliptik, genellikle asimetrik 

 Üst Yüzey Rengi                                         : Pussuz, tüysüz,parlak koyu yeĢil renkte 

(000858 leek green)                                                                                                                                                     

Alt Yüzey Rengi : Çok hafif tüylü, gri yeĢil renkte 

Orta Damar : Ġçe doğru bükük, belirgin bir hat 

halindedir 

 Yan Damarlar : Belirsizdir 

Ucu : Açık renkli iğneli 

 Sap Rengi : Gri-yeĢil 

 

Ortalama Boy : 62,54 mm 

Ortalama En : 11,84 mm 

Boy/En Oranı : 5,28 

Sap Uzunluğu : 4,50 mm 

Sap Kalınlığı : 1,34 mm 

ÇĠÇEK  

Somak Uzunlukları : 20-42 mm. arasında değiĢir 

Ortalama Somak Uzunluğu : 29,9 mm 

Somaktaki Çiçek Sayıları : 14-34 arasında değiĢir 

Ortalama Çiçek Sayısı : 20 

MEYVE  

Büyüklüğü  : Orta 

ġekli  : Yuvarlağa yakın, silindirik 

Boyuna Simetri : Simetriktir 

Enine Simetri : Simetriktir 

En GeniĢ Nokta : Orta kısma yakın 

Omurga OluĢumu : Ġki yanda hafif omurga oluĢumu var. 

Ucu : Düz veya yuvarlakça olup meme 

yoktur. 

Sap Cebi : Orta derin, dar, mekik Ģeklinde kenarı 

girintili çıkıntılıdır. 

YeĢil Meyve Rengi : Puslu, tipik zeytin yeĢil renginde 

YeĢil Meyvede Lentiseller : Küçük noktacıklar halinde görülür. 
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Çizelge 3.1 Ayvalık zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) (devam) 

Olgun Meyve Rengi : Koyu viĢne 

Olgun Meyvede Lentiseller : Genellikle belirgindir 

Olgun Meyve Et Rengi :Kabuk altı viĢne renginde olup, çekirdeğe 

doğru açılır ve krem rengini alır. 

Olgun Meyve Eti Sertliği : Orta sertlikte 

Olgun Meyvede Et-Çekirdek Bağlantısı

  

: Bağlantı kuvvetli olup, çekirdek etten 

kolay ayrılmaz 

Ağırlığı (100 Meyve) : 364,80 gr 

Hacmi (100 Meyve) : 360 cm3 

1 kg. daki Meyve Sayısı : 274 

Boyu : 23,40 mm 

Eni : 19,14 mm 

Boy/En Oranı : 1,22 mm 

%  Et Oranı : 85,26 

%  Yağ Oranı : 24,72 

%  Nem Oranı : 55,74 

ÇEKĠRDEK  

Büyüklüğü : Orta 

ġekli : Silindirik 

Boyuna Simetri : Simetriktir 

Enine Simetri : Simetriktir 

En GeniĢ Nokta : Uç kısma yakın 

Ucu : Uçta küçük bir iğne bulunur 

Sap Kısmının ġekli : Çekirdek sap kısmına doğru hafif daralır 

Yüzeyi : Derin oluklu ve pürüzlü 

Yüzey Rengi : Bej- Sarı 

Ağırlığı(100 Çekirdek) : 53,77 gr 

Hacmi  (100 Çekirdek) : 53 cm3 

Boyu : 12,6 mm 

Eni : 7,15 mm 

Boy/En Oranı : 1,78 mm 

Meyvedeki %  Çekirdek : 14,74 

5. FĠZYOLOJĠK ÖZELLĠKLER  

GeliĢme Kuvveti : ÇeĢidin değiĢik tipleri vardır. Genellikle 

kuvvetli ve dik büyür. Mekanik hasada 

elveriĢli bir yapıya sahiptir 

Verimi : Ġyi 

Periyodisite Durumu : Orta derecede periyodisite gösterir. 

Çiçeklenme Dönemi : 16 Mayıs- 9 Haziran arasındaki döneme 

rastlar. 

Döllenme Durumu :Kendine verimlidir. Fakat Gemlik,                                                                            

Memecik, Erkence baba olarak                                                                             

kullanılabilir. Ayvalık ÇeĢidi, Ġzmir                                                                             

sofralığın dıĢındaki çeĢitler için                                                                              
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Çizelge 3.1 Ayvalık zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) (devam) 

 tozlayıcı olarak kullanılabilir. 

Meyve Bağlama Dönemi : 20 Mayıs- 15 Haziran arasındadır 

YeĢil Olum Dönemi : 15-30 Ekim tarihleri arasındadır 

Siyah Olum Dönemi : Ege Bölgesinde 15 Kasımdan sonradır. 

Üretilme ġekli : Genellikle çelikle üretilir. 

Etmenlere KarĢı Duyarlılığı : Soğuğa karĢı kısmen dayanıklıdır. 

6. ÖNEMĠ                                                       : Ege Bölgesindeki ağaç varlığının %  

25,3‟ ünü, toplam ağaç sayısının %  19‟unu 

bu çeĢit teĢkil eder. 

7. ÜRÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ :Kendi ekolojisinde yağlık olarak 

değerlendirilir. Yağı altın sarısı renginde, 

hoĢ meyve kokulu, nefis aromalı olup 

kimyasal ve duyusal özellikleri itibarıyla 

birinci sırada yer alır. Ayrıca meyve 

renginin pembeye dönüĢtüğü dönemde 

hasat edilerek çizme zeytin tipinde veya 

Ocak-ġubat aylarında hasat edilerek siyah 

sofralık olarak değerlendirilir. 

 

 

3.1.1.2 Domat 

 

Zeytin çeĢidi iyi bakım Ģartlarında kuvvetli geliĢen, meyveleri iri, erken meyveye yatma 

özelliği olan bir çeĢit olup, geç sulamalarda soğuğa karĢı duyarlıdır. Çelikleri zor 

köklenme özelliğinde olup genellikle aĢı ile çoğaltılır (Çizelge 3.2). YeĢil sofralık 

olarak kaliteli iĢlenmiĢ ürün veren ve özellikle dolgu zeytini olarak değerlendirilebilen 

bir çeĢittir (Canözer 1991). 

Çizelge 3.2 Domat zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) 

1. ADI VE SĠNONĠMLERĠ : Domat 

2. KÖKENĠ                                                     : Manisa ilinin Akhisar ilçesi 

3. COĞRAFĠ DAĞILIMI :Manisa‟nın Akhisar, Turgutlu, 

Saruhanlı, Ġzmir‟in Merkez, KemalpaĢa, 

Selçuk Aydın‟ın Merkez, Söke, 

Karacasu, Kuyucak ilçelerinde 

yetiĢtirilmektedir.                                                                                                                                           

4. MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ : 

AĞAÇ  

Kuvveti : Kuvvetli 

Habitusu       : Genellikle büyük, geniĢ ve yayvan taç 

oluĢturur 
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Çizelge 3.2 Domat zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) (devam) 

 

Taç yoğunluğu                                       : Dallanma sık ve yaprak yoğunluğu 

fazladır                                                                

Dalların Rengi                                               : Ġki ve daha yaĢlı dallar sütlü 

kahverenginde, genç dallar ise gri-yeĢil 

renktedir.   

Dalların Açı Durumu : Ġki ve daha yaĢlı dallar dik, genç dallar 

geniĢ açılıdır. 

Gövdenin Kuvveti : Kuvvetli 

Gövdenin Rengi :Koyu gri-kahverengi 

Gövde Yüzeyinin Durumu : Genç gövde düzgündür. Ağaç yaĢlandıça 

pürüzlü bir görünüm kazanır. 

YAPRAK  

ġekli :Çok uzun-dar, eliptik Ģeklindedir. 

Üst Yüzey Rengi : Hafif puslu, tüysüz, koyu yeĢil 000858 

 (leek green) ile 0960 (Spinach green) 

renginde 

Alt Yüzey Rengi :Hafif puslu, gri-yeĢil 

Orta Damar : Belirgin bir hat halindedir. Aya orta  

damara göre simetriktir. 

Yan Damarlar : Silik 

Ucu : Uçta küçük açık sarı yeĢil renkte bir iğne 

bulunur. 

Sap Rengi : YeĢilimsi-gri 

Ortalama Boy : 68,53 mm 

Ortalama En : 12,20 mm 

Boy/En Oranı : 5,61 

Sap Uzunluğu : 4,00 mm 

Sap Kalınlığı : 1,33 mm 

ÇĠÇEK  

Somak Uzunlukları : 14-36 mm. arsında değiĢir.  

Ortalama Somak Uzunluğu : 24-60 mm 

Somaktaki Çiçek Sayıları : 8-27 arasında değiĢir 

Ortalama Çiçek Sayısı :16  

MEYVE  

Büyüklüğü : Ġri 

ġekli : Silindirik 

Boyuna Simetri : Simetrik 

Enine Simetri : Simetrik 

En GeniĢ Nokta : Orta kısımda bulunur. 

Omurga OluĢumu : KarĢılıklı iki yanda saptan meyve ucuna doğru 

uzanan belirgin omurga oluĢumu vardır. 

Ucu : Düz veya yuvarlak 

Sap Cebi :Genellikle yuvarlak, bazen mekik 

Ģeklinde, orta derinliktedir. 

YeĢil Meyve Rengi : Açık yeĢil 
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Çizelge 3.2 Domat zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) (devam) 

YeĢil Meyvede Lantiseller : Küçük noktacıklar halinde görülür. 

Olgun Meyve Rengi : Parlak koyu bordo 

Hacmi  (100 Meyve) : 525,80 cm3 

Olgun Meyvede Lantiseller :Küçük noktacıklar halinde görülür. 

Olgun Meyve Et Rengi : Beyazımsı-krem 

Olgun Meyve Eti Sertliği : Orta sertlikte 

Olgun Meyvede Et- Çekirdek Bağlantısı : Orta kuvvette 

Ağırlığı (100 Meyve) : 530,30 gr 

1 kg. daki Meyve Sayısı : 189 

Boyu :  26,70 mm 

Eni :  19,48 mm 

Boy/En Oranı :  1,37 

%  Et Oranı :  83,76 

%  Yağ Oranı :  20,57 

%  Nem Oranı :  55,89 

ÇEKĠRDEK  

Büyüklüğü : Orta 

ġekli : Silindirik 

Boyuna Simetri :Sırt kısmı kavislidir. Meyvedeki omurga 

çekirdekte de belirgindir 

Enine Simetri : Simetrik 

En GeniĢ Nokta : Orta kısımdadır. 

Ucu : Uçta küçük bir iğne bulunur. 

Sap Kısmının ġekli : Dar, yuvarlak veya düzdür. 

Yüzeyi :Saptan baĢlayan ve uca kadar uzanan 

oluklar yüzeye pürüzlü bir görünüm 

kazandırır. 

Yüzey Rengi : Bej 

Ağırlığı (100 Çekirdek) : 86,10 gr 

Hacmi  (100 Çekirdek) : 80,00 cm3 

Boyu : 18,48 mm 

Eni : 8,95 mm 

Boy/En Oranı : 2,06 

Meyvedeki %  Çekirdek : 16,24 

5. FĠZYOLOJĠK ÖZELLĠKLER  

GeliĢme Kuvveti : Özellikle iyi bakım Ģartlarında kuvvetli 

geliĢir ve büyük ağaç oluĢturur. O nedenle 

sık aralık ve mesafelerle dikilmemesi 

gerekir. 

Verimi : Verimlidir. 

Periyodisite Durumu :Sulanan iyi bakım Ģartlarında etiĢtirildiği 

için çoğunlukla zayıf periodisite gösterir 

ve düzeni ürün verir. 

Çiçeklenme Dönemi : 16 Mayıs-6 Haziran 

Döllenme Durumu : Yapılan bir araĢtırmaya göre bol çiçek 

tozu verdiği, polenlerin çimlenme  
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Çizelge 3.2 Domat zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) (devam) 

 gücünün yüksek olduğu ve iyi birtozlayıcı 

çeĢit olduğu tespit edilmiĢtir. 

Meyve Bağlama Dönemi : 20 Mayıs-10 Haziran 

YeĢil Olum Dönemi : Ekim ayının ilk yarısı 

Siyah Olum Dönemi : Siyah oluma çok geç ulaĢan bir çeĢittir. 

Kasım ayının 2. Yarısında %  20 oranında 

kararmamıĢ meyve bulunduğu gözlenmiĢtir.  

Üretilme ġekli : Çeliklerin köklenme oranı düĢük olup 

üretimi aĢılama sureti ile yapılır. 

Etmenlere KarĢı Duyarlılığı :Özellikle geç sulamaların uygulandığı 

Ģartlarda soğuğa karĢı duyarlıdır. Odun 

dokusu sert olup zeytin dal kanseri ve kızıl 

kurda karĢı kısmen dayanıklıdır. 

6. ÖNEMĠ :Bugün Türkiye ağaç varlığının % 1,4‟ ünü 

Domat çeĢidi teĢkil eder. Erken meyveye 

yatar, düzenli ürün verir. Sulanan entansif 

yeĢil sofralık zeytin plantasyonları için 

önerilen bir çeĢittir. 

7. ÜRÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : :Ürünü yeĢil sofralık olarak değerlendirilir. 

YeĢil olum döneminde toplanan meyvelerin 

çekirdeği çıkarılır, çekirdek boĢluğuna, 

biber, havuç, badem, ançuez, vs. 

doldurularak dolgulu zeytin Ģeklinde iĢlenir. 

 

 

 

3.1.1.3 Kilis Yağlık 

Zeytin çeĢidi orta kuvvette geliĢir ve çok küçük meyvelere sahiptir. Mutlak periyodisite 

gösteren bir çeĢittir. Çelikleri zor köklenme özelliğindedir (Çizelge 3.3). Kilis, 

Gaziantep‟in Merkez ve Oğuzeli, ġanlıurfa‟nın Merkez, KahramanmaraĢ‟ın Türkoğlu, 

Mardin‟in Cizre ilçeleri yetiĢme alanları arasındadır (Canözer 1991). 

Çizelge 3.3 Kilis Yağlık zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) 

1. ADI VE SĠNONĠMLERĠ : Kilis Yağlık                                                                                                                                  

2. KÖKENĠ  : Kilis ilidir.   

3. COĞRAFĠ DAĞILIMI                          :Gaziantep merkez, Kilis, Oğuzeli, 

Urfa‟nın Merkez, KahramanmaraĢ‟ın 

Türkoğlu, Mardin‟in Cizre ilçelerinde  

yetiĢtirilmektedir. 
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Çizelge 3.3 Kilis Yağlık zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) (devam) 

4.MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ : 

AĞAÇ : 

Kuvveti : Orta düzeyde 

Habitusu : Hızlı geliĢir, orta büyüklükte, yayvanca 

ve sarkık bir taç oluĢturur. 

Taç yoğunluğu : Dallanma durumu iyi 

Dalların Rengi : Ġki ve daha yaĢlı dallar sütlü 

kahverenginde, genç dallar                  

yeĢil-bej renkte 

Dalların Açı Durumu : YaĢlı dallar dar açılı, etek kısmındaki 

genç dallar ise geniĢ açılı ve sarkık 

Gövdenin Kuvveti : Orta kuvvette 

Gövdenin Rengi :Koyu bej 

Gövde Yüzeyinin Durumu :Düzgün, pürüzsüz 

YAPRAK  

 ġekli :Orta uzun-geniĢ eliptik 

Üst Yüzey Rengi : Tüysüz, hafif puslu, koyu yeĢil 000761 

(lavender green) ve 000858 (leek green) 

renginde 

Alt Yüzey Rengi :Hafif tüylü, gri-yeĢil. 

Orta Damar : Belirgin ve aya orta damara göre 

asimetrik. 

Yan Damarlar : Silik 

Ucu :Uçta küçük bir iğne bulunur. 

Sap Rengi : YeĢil-sarımsı 

Ortalama Boy : 57,46 mm 

Ortalama En : 13,18 mm 

Boy/En Oranı :   4,35 

Sap Uzunluğu :   3,80 mm 

Sap Kalınlığı :   1,02 mm 

ÇĠÇEK  

Somak Uzunlukları : 20-40 mm arasında değiĢir. 

Ortalama Somak Uzunluğu : 29,7 mm 

Somaktaki Çiçek Sayıları :14-30 arasında değiĢir. 

Ortalama Çiçek Sayısı : 20  

MEYVE  

 Büyüklüğü : ÇeĢidin en önemli sorunu irili ufaklı 

meyve oluĢumudur. Genellikle meyveler 

çok küçük boyutludur. 

ġekli : Yuvarlak 

Boyuna Simetri : Simetrik 

Enine Simetri :Simetrik 

En GeniĢ Nokta : Ortaya yakın yerde bulunur. 

Omurga OluĢumu : Yok 

 Ucu : Yuvarlak 
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Çizelge 3.3 Kilis Yağlık zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) (devam) 

Sap Cebi :Küçük, orta derinlikte genellikle 

yuvarlak, bazen mekik Ģeklinde 

 YeĢil Meyve Rengi : Tipik zeytin yeĢili renginde 

YeĢil Meyvede Lantiseller                          : Açık renkli küçük noktacıklar halinde 

görülür. 

Olgun Meyve Rengi : Parlak koyu siyah 

Olgun Meyvede Lantiseller :Belirsiz 

Olgun Meyve Et Rengi : Beyaz 

Olgun Meyve Eti Sertliği : Orta sertlikte 

Olgun Meyvede Et - Çekirdek 

Bağlantısı : 

: Et çekirdekten kolay ayrılır. 

Ağırlığı (100 Meyve) : 176,80 gr 

Hacmi  (100 Meyve) : 180,00 cm
3
 

1 kg. daki Meyve Sayısı : 566 

Boyu : 17,58 mm 

 Eni : 14,91 mm 

 Boy/En Oranı :   1,17 

 %  Et Oranı : 82,25 

%  Yağ Oranı : 31,82 

%  Nem Oranı : 40,79 

ÇEKĠRDEK  

 Büyüklüğü :Meyve büyüklüğüne oranla iri 

çekirdeklidir. 

ġekli : Oval 

 Boyuna Simetri : Simetrik 

Enine Simetri : Basık olan çekirdeğin iki yanında 

omurga çıkıntısı bulunur. 

En GeniĢ Nokta : Ortada bulunur 

Ucu : Küçük iğneli 

Sap Kısmının ġekli : Dar ve düz 

Yüzeyi : Pürüzsüz ve çizgi Ģeklinde damarlarla 

kaplı 

Yüzey Rengi : Sarımsı-bej 

Ağırlığı (100 Çekirdek) : 31,37 gr 

 Hacmi  (100 Çekirdek) : 30,76 cm3 

 Boyu : 11,93 mm 

Eni :   7,81 mm 

Boy/En Oranı :   1,52 

Meyvedeki %  Çekirdek : 17,75 

5. FĠZYOLOJĠK ÖZELLĠKLER  

GeliĢme Kuvveti : Orta düzeydedir 

Verimi : Taç büyüklüğüne göre verimi iyidir. 

Periyodisite Durumu : Mutlak periyodisite gösterir. 

Çiçeklenme Dönemi : 20 Mayıs-4 Haziran 
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Çizelge 3.3 Kilis Yağlık zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) (devam) 

Döllenme Durumu : Döllenme sorunu mevcut olup üzerinde 

detaylı araĢtırmaların yapılması gerekir. 

Meyve Bağlama Dönemi : 25 Mayıs-9 Haziran 

YeĢil Olum Dönemi : Ekim ayı 

Siyah Olum Dönemi : Kasım ayının ikinci yarısıdır.  

Üretilme ġekli :Üretimi çelikle yapılabilir. Kendi 

ekolojisinde genellikle yumru ile 

çoğaltılır. 

Etmenlere KarĢı Duyarlılığı : Soğuğa karĢı duyarlı değildir.   

6. ÖNEMĠ : Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli 

bir çeĢididir. Özellikle Gaziantep ve 

civarında yaygın olarak yetiĢtirilmekte 

olup ilin mevcut ağaç varlığının yaklaĢık  

% 60‟ını Kilis Yağlık çeĢidi teĢkil eder. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin toplam 

ağaç sayısının %  52‟sini Türkiye 

genelindeki ağaç varlığının ise %  2,8‟ini 

teĢkil eder. 

7. ÜRÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : Meyveleri yüksek oranda yağ ihtiva eden 

bu çeĢit yağlık olarak değerlendirilir. 

Yapılan bir araĢtırmanın sonuçlarına göre 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çeĢitleri 

içerisinde yağ özellikleri itibari ile birinci 

sırada yer alır. Salkım Ģeklinde ve 

mercimek iriliğinde boncuklu meyve 

oluĢumu çeĢidin en önemli problemidir. 

Ürün hasadı oldukça zordur.  O nedenle 

çoğu kez dal indirmek suretiyle hasat ile 

birlikte budama da yapılır. 

 

 

 

 

3.1.1.4 Manzanilla 

Zeytin çeĢidi sofralık olarak değerlendirilir (Çizelge 3.4). Orta kuvvette geliĢir, 

meyveleri orta iriliktedir, iyi bakım koĢullarında düzenli ürün verir, soğuğa duyarlıdır, 

çelikle çoğaltılır (Canözer 1991). 
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Çizelge 3.4 Manzanilla zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) 

1. ADI VE SĠNONĠMLERĠ : Manzanilla, Manzanillo. 

2. KÖKENĠ : Ġspanya‟nın Cordoba Ģehri.       

3. COĞRAFĠ DAĞILIMI : Ġspanya‟nın özellikle Endüstri Bölgesi, 

Amerika, Arjantin, Ġsrail ve 

Avustralya‟da yetiĢtirilmektedir. 

4. MORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ : 

AĞAÇ  

Kuvveti : Orta düzeyde 

Habitusu : Orta büyüklükte, düzgün yuvarlak bir 

taç oluĢturur. Genel yapısı alçaktan 

taçlandırılmıĢ serbest Ģekle uygundur. 

Taç yoğunluğu : Dallanma durumu iyi ve dallar iyi 

giyimli 

Dalların Rengi : Ġki ve daha yaĢlı dallar gri-yeĢil renkte 

bir yaĢındaki dallar ise yeĢilimsi-gri 

renkte 

Dalların Açı Durumu : Ġki ve daha yaĢlı dallar dar açılı genç 

dallar ise genellikle dik bazen geniĢ açılı 

Gövdenin Kuvveti : Orta kuvvette 

Gövdenin Rengi :Gri-yeĢil 

Gövde Yüzeyinin Durumu : Düzgün, pürüzsüz 

YAPRAK  

ġekli :Orta uzun, geniĢ eliptik 

Üst Yüzey Rengi : Tüysüz, açık yeĢil, 000761 (lavender 

green) renktedir.                                                                         

Alt Yüzey Rengi : Gri-yeĢil 

Orta Damar : Belirgin bir hat halinde olup aya orta 

damara göre simetriktir. 

Yan Damarlar : Belirsiz 

Ucu : Uçta küçük, açık yeĢil renkli bir iğne 

bulunur. 

Sap Rengi : Gri-yeĢil 

Ortalama Boy : 57,66 mm 

Ortalama En : 14,86 mm 

Boy/En Oranı :   3,88 

Sap Uzunluğu :   5,00 

Sap Kalınlığı :   1,30 mm 

ÇĠÇEK  

Somak Uzunlukları : 16-31 mm arasında değiĢir. 

Ortalama Somak Uzunluğu : 22,87 mm 

Somaktaki Çiçek Sayıları : 8-16 arasında değiĢir. 

Ortalama Çiçek Sayısı : 12 
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Çizelge 3.4 Manzanilla zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) (devam) 

MEYVE  

Büyüklüğü : Orta 

ġekli : Yuvarlak 

Boyuna Simetri : Simetrik 

Enine Simetri :Simetrik 

En GeniĢ Nokta : Ortada bulunur 

Omurga OluĢumu : Yok 

Ucu : Yuvarlak 

Sap Cebi :GeniĢ,  mekik Ģeklinde ve orta 

derinlikte 

YeĢil Meyve Rengi : Tipik zeytin yeĢili renginde 

YeĢil Meyvede Lantiseller : Belirsiz 

Olgun Meyve Rengi : Koyu viĢne-siyah renktedir 

Olgun Meyvede Lantiseller :Belirsiz 

Olgun Meyve Et Rengi : Krem                                                                

Olgun Meyve Eti Sertliği : Orta sertlikte 

Olgun Meyvede Et- Çekirdek Bağlantısı : Et çekirdekten kolay ayrılır 

Ağırlığı (100 Meyve) : 373,00 gr 

Hacmi  (100 Meyve) : 315,00 cm3 

1 kg. daki Meyve Sayısı : 268 

Boyu : 18,33 mm 

Eni : 15,67 mm 

Boy/En Oranı :  1,1 

%  Et Oranı : 88,03 

%  Yağ Oranı : 20,39 

%  Nem Oranı : 55,12 

ÇEKĠRDEK  

Büyüklüğü : Küçük 

ġekli : Oval 

Boyuna Simetri : Ucu aĢağı doğru hafif büküktür 

Enine Simetri : Ġki yanda belirgin omurga çıkıntısı 

bulunur 

En GeniĢ Nokta : Uca yakın kısımda bulunur 

Ucu : Küçük iğneli 

Sap Kısmının ġekli : Çok dar, düz bir çıkıntı halindedir. 

Yüzeyi : Sapa yakın kısımda oluklar derin ve 

yüzey pürüzlüdür. 

Yüzey Rengi : Açık kahverenginde 

Ağırlığı (100 Çekirdek) : 44,64 gr 

Hacmi  (100 Çekirdek) : 43,18 cm3 

Boyu : 13,56 mm 

Eni :   9,05 mm 

Boy/En Oranı :   1,49 

Meyvedeki %  Çekirdek : 11,97 
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Çizelge.3.4 Manzanilla zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) (devam) 

5. FĠZYOLOJĠK ÖZELLĠKLER  

GeliĢme Kuvveti :Orta 

Verimi : Verim iyi 

Periyodisite Durumu : Bakım tedbirlerinin tekniğine göre 

uygulandığı koĢullarda düzenli ürün 

verir. 

Çiçeklenme Dönemi :Ege Bölgesi iklim koĢullarında 

çiçeklenme 25 Mayıs - 9 Hazirandır. 

Döllenme Durumu : Normal olarak kendi kendine yeterli 

ölçüde tozlar. 

Meyve Bağlama Dönemi : 25 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasındaki 

döneme rastlar. 

YeĢil Olum Dönemi : Ekim ayı 

Siyah Olum Dönemi : Erken olgunlaĢan bir çeĢittir. Siyah 

olum dönemi genellikle Kasım ayının 

ilk haftasına rastlar. 

Üretilme ġekli : Bu çeĢidin değiĢik tipleri mevcuttur. 

Çeliklerin köklenme oranı tiplere göre 

farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde 

mevcut olan Manzanilla çeĢidinin 

üretimi çelikle yapılmaktadır. 

Etmenlere KarĢı Duyarlılığı : Yabancı kaynakların belirttiğine göre, 

değiĢik iklim ve toprak Ģartlarına karĢı 

kolay adapte olur. Soğuğa karĢı 

duyarlıdır. Dolayısıyla zeytin dal 

kanserine de duyarlıdır. 

6. ÖNEMĠ : Ġspanya‟nın önemli bir zeytinci bölgesi 

olan Endülüs bölgesinde yaygın olarak 

yetiĢtirilmektedir. Ayrıca Amerika, 

Ġsrail, Arjantin ve Avustralya‟da da bu 

çeĢide önemli ölçüde yer verilmektedir. 

Ülkemize 1974 yılında getirilmiĢ ve 

1984 yılından itibaren diğer yerli çeĢitler 

arasında üretimine baĢlanmıĢtır. Bugün 

ülkemiz genelinde ki ağaç varlığı 

160.000 civarındadır. Fakat sofralık 

değerlendirmeye elveriĢli olması, 

değiĢik çevre Ģartlarına kolay uyum 

sağlaması ve çelikle üretimdeki 

köklenme oranının yüksek olması 

nedenleriyle ülkemizde daha ziyade Ege 

ve Akdeniz bölgelerinde yaygınlaĢma 

Ģansına sahip bir çeĢittir. 
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Çizelge 3.4 Manzanilla zeytin çeĢidinin özellikleri (Canözer 1991) (devam) 

7. ÜRÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : Ġspanya‟da yeĢil olum döneminde 

hasat edilir ve Ġspanyol usulüne göre 

fermantasyona tabi tutularak iĢlenir.  

Kaliforniya‟da ise renk dönüĢüm 

döneminde hasat edilir, Kaliforniya 

usulüne göre oksidasyona tabi 

tutularak siyah sofralık olarak 

değerlendirilir. Ülkemizde ise 

Manzanilla zeytin çeĢidi genellikle 

Ġspanyol usulüne göre yeĢil sofralık 

olarak değerlendirilmektedir. Yağ 

kapsamı bakımından zengin olmayan 

bu çeĢidin sofralık kalite dıĢı ürünü 

yağ elde etmek üzere iĢlenebilir. 

 

3.2 Yöntem 

 

3.2.1 Bitki örneklerinin hazırlanması, bitki yetiĢtirme kuraklık stresi koĢulları 

Örnek alımı ve bitki yetiĢtirme: Tez materyalleri Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji 

Enstitüsü‟ne yer alan kontrollü iklim odası koĢullarında 25 °C‟de 16/8 gündüz-gece saat 

fotoperiyotta tutularak stres denemeleri bu koĢullarda gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneme 

süresince bitkilerin sulaması, içeriği çizelge 3.5‟de verilen Hoagland çözeltisi ile 

yapılmıĢtır. 
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Çizelge 3.5 Hoagland çözeltisinin kimyasal içeriği  (http://phytotechlab.com 2017) 

Kimyasal içerik mg/L 

Amonyum fosfat 115,030 

Borik asit 2,860 

Kalsiyum nitrat 656,400 

Bakır sulfat, Pentahidrat 0,080 

EDTA, Disodyum salt 3,350 

Demir sulfat, Heptahidrat 2,500 

Magnezyum sulfat, Anhydrous 240,760 

Manganez klorür, Tetrahidrat 1,810 

Molibden trioksit 0,016 

Potasyum nitrat 606,600 

Çinko sülfat, Heptahidrat 0,220 

 

Su noksanlığı stresi uygulaması:  Kuraklık stresi uygulaması su noksanlığı Ģeklinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 2 yaĢlı fidanlar torf ile doldurulmuĢ 2,5 litrelik kare saksılar 

içerisinde denemeye alınmıĢtır. Su noksanlığı uygulaması baĢlamadan önce deneme 

bitkileri ilkim odasına 4-7 gün önceden konulmuĢtur ve bitkiler ortama alıĢtırılmıĢtır 

(ġekil 3.1). 

 
 

ġekil 3.1 Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuarına ait iklim  

ve geliĢtirme odasında (25°C sıcaklık % 70 nem) saksılardaki zeytin çeĢitleri 
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Denemenin ilk gününden itibaren 45. gününe kadar kontrol bitkilerine 1:1 oranında 

seyreltilmiĢ Hoagland çözeltisi 3 günde bir 150 ml verilirken; stres bitkilerinde ilk 45 

gün sulama yapılmamıĢtır. 45. gün sonunda hem kontrol grubu hem de stres grubu 

bitkileri 5 gün süre ile bitkilerin kendini toparlaması için su dolu kaplar içerisinde 

bekletilmiĢtir. 

Yeniden Sulama Uygulaması  

45 günlük su noksanlığı stresi uygulamasını takip eden 45 gün boyunca yeniden sulama 

uygulaması yapılmıĢtır. Bunun için hem kontrol hem de stres grubu bitkileri 3 günde bir 

1:1 oranında seyreltilmiĢ Hoagland çözeltisi ile düzenli olarak sulanmıĢtır.  

Tüm zaman aralıklarında (15., 30., 45., 60., 75., 90. gün)  bitkilerin gözlemleri 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın yöntem aĢamalarında tez materyallerinin tamamı aynı anda 

çalıĢılmıĢtır. Her bir çeĢitte (stres ve kontrol örneklerinde), tesadüf parselleri deneme 

desenine göre her tekerrürde 3 bitki olacak Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir (Çizelge 3.6).  

Çizelge 3.6 AraĢtırma deseni 

 
   UYGULANAN GÜNLER 

  Su Noksanlığı Stresi  Yeniden Sulama 

  15. 

Gün 

30. 

Gün 

45. 

Gün 

 60. 

Gün 

75. 

Gün 

90. 

Gün 

STRES  

GRUBU 

Bitki Sayısı (Adet) 9 9 9  6 6 6 

Tekerrür Sayısı (Adet) 3 3 3  2 2 2 

KONTROL 

GRUBU 

Bitki Sayısı (Adet) 9 9 9  3 3 3 

Tekerrür Sayısı (Adet) 3 3 3  1 1 1 

 

Stres uygulaması sonunda bitkilerin fizyolojik, morfolojik ve anatomik ölçümleri 

gerçekleĢtirilerek, örnekler sıvı azotta dondurulduktan sonra, RNA izolasyonuna kadar   

-80 °C‟de saklanmıĢtır.  
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3.2.2 Morfolojik ve fizyolojik ölçümler 

 

3.2.2.1 Yapraklardaki stoma eni-boyu ve yoğunluğu 

Uygulamaların stoma yoğunluğuna etkilerini belirlemek amacıyla, tüm zaman aralığı 

(15., 30., 45., 60., 75.,ve 90. gün) bitkilerinde yaprak örnekleri alınarak laboratuvar 

koĢullarında okumalar yapılmıĢtır. Bunun için her uygulamadan tek yıllık sürgünlerin 

orta yerindeki yapraklardan 5 adet yaprakta ve her yaprakta 3 görüntü olacak Ģekilde 

ölçümler yapılmıĢtır (Ennajeh vd. 2010). Toplanan yaprakların alt orta kısımlarına 

sürülen tırnak cilası yardımıyla stoma kalıpları çıkarılmıĢtır. Örnekler lam üzerine bant 

yardımıyla yerleĢtirilmiĢ ve mikroskop fotoğrafları çekilmiĢtir. Stoma yoğunluğu 1 mm
2
 

yaprak alanındaki stoma sayısı olarak hesaplanmıĢtır. 

3.2.2.2 Yapraklardaki tüylerin eni-boyu ve yoğunluğu 

Uygulamaların tüy yoğunluğunu etkilerini belirlemek amacıyla, tüm zaman aralığı (15., 

30., 45., 60.,75., ve 90. gün) bitkilerinde yaprak örnekleri alınarak laboratuvar 

koĢullarında okumalar yapılmıĢtır. Bunun için her uygulamadan tek yıllık sürgünlerin 

orta yerindeki yapraklardan 5 adet yaprakta ve her yaprakta 3 görüntü olacak Ģekilde 

ölçümler yapılmıĢtır (Ennajeh vd. 2010). Toplanan yaprakların alt orta kısımlarından 

bant yardımıyla tüy kalıpları çıkarılmıĢtır. Örnekler lam üzerine bant yardımıyla 

yerleĢtirilmiĢ ve mikroskop fotoğrafları çekilmiĢtir. Tüy yoğunluğu 1 mm
2
 yaprak 

alanındaki tüy sayısı olarak hesaplanmıĢtır. 

3.2.2.3 Yaprak oransal su içeriği 

Yaprak dokularında su durumunun ortaya konulabilmesi amacı ile yaprak oransal su 

içeriği (YOSĠ) aĢağıdaki eĢitliğe dayanarak hesaplanmıĢtır (Bacelar vd. 2007). YOSĠ 

değerinin 100 den çıkarılmasıyla elde edilen değer, yaprağın su noksanlığını vermekte 

ve su potansiyeli ile çok yüksek bir iliĢki göstermektedir. Kısıtlı sulama 



57 

 

uygulamalarının baĢlamasından sonra, iki hafta aralıklarla olgun yapraklarda 

yapılmıĢtır. 

YOSĠ = 100 (Wf - Wd) / (Ws - Wd) 

Wf: Yaprak yaĢ ağırlığı (g) 

Ws: Yaprak sature ağırlığı (g) 

 Wd: Yaprak kuru ağırlığı (g) 

 

 

 

YOSĠ‟nin hesaplanmasında kullanmak üzere, öncelikle alınan yaprak örnekleri zaman 

kaybetmeden, taze olarak hassas terazi ile tartılarak (Wf), çeĢme suyunda iyice 

temizlendikten sonra, 48 saat süre ile 4 °C‟de saf su içinde bekletilerek, su ile satüre 

edilmiĢ ve satürasyon iĢleminden sonra yine tartım yapılarak, satürasyon ağırlıkları 

(Ws) alınmıĢtır. Satürasyon ağırlıkları tespit edilen zeytin yaprakları, 70˚C sabit ısıya 

ayarlanmıĢ etüvde, 24 saat kurutularak, kuru ağırlıkları belirlenmiĢtir. Elde edilen tartım 

sonuçları ile formüle göre hesaplamalar yapılmıĢtır. 

 

3.2.2.4 Yaprak su potansiyeli ölçümü (MPa) 

 

Stres uygulamaları sonrasında yaprak su potansiyeli ölçümü; basınç bombasında 

(Pressure bomb, PMS Instruments) gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 3.2). Bu amaç için 

kullanılan bitki kısmı Ģekil 3.3.‟de gösterilmiĢtir. Tüm zaman aralıklarında toplanan 

yapraklar DNA ve RNA izolasyonu için -80 °C koĢullarında muhafaza edilmiĢtir.  
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ġekil 3.2 Basınç pombasında yaprak su potansiyeli ölçümü 

 

 

 

ġekil 3.3 Yaprak su potansiyeli ölçümleri için kullanılan bitki kısmı 

 

3.2.3 Moleküler analizler 

Ġlk aĢamada NCBI veritabanında bulunan dizilerden primer dizaynı gerçekleĢtirilmiĢ ve 

PCR reaksiyonu ile bu bölgeler zeytinde çoğaltılmıĢtır. Ġkinci aĢamada ise bu PCR 

ürünlerinden dizi analizi yapılarak, elde edilen bu dizilerden yeniden zeytin kaynaklı 

Real-Time PCR reaksiyonunda kullanılacak primerler dizayn edilmiĢ ve bu primerler 

kullanılarak Real-Time PCR reaksiyonları gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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3.2.3.1 Homolog gen bölgelerinin tespiti,  dizi analizi ve zeytin spesifik real-time 

pcr primerlerinin oluĢturulması  

Zeytin dehidrin ve diğer türlerdeki dehidrin gen bölgeleri, zeytinden izole edilen 

DNA‟lar ile PCR‟da çoğaltılmıĢ, dizi analizi yapılmıĢ ve elde edilen sekans 

sonuçlarından yeniden bu gen bölgelerine yönelik zeytin kaynaklı Real-Time PCR 

primerleri dizayn edilmiĢtir. 

3.2.3.1.1 DNA izolasyonu  

 DNA izolasyonu (Lefort vd. 1998) yöntemine göre çizelge 3.7‟de verilen bileĢenler 

yardımıyla yapılmıĢtır. Uygulanan yöntem kısaca aĢağıda verilmiĢtir.  

➢ 100 mg yaprak dokusuna, 1 ml DNA ekstraksiyon solüsyonu eklenmiĢtir. 

➢ Üzerine örnek baĢına 10 µl 2-Merkaptoethanol eklenmiĢtir.  

➢ Örnekler 65 ˚C‟de 15 dk su banyosunda çalkalanarak beklenmiĢtir. Daha sonra 

oda koĢullarına soğutulmuĢtur.  

➢ Üzerine 0.7 ml kloroform/ isoamil alkol (24:1) eklenerek 20-25 defa sallanır. 30 

dk buz üzerinde bekletilmiĢtir.  

➢  10 dk. 14.000 rpm de santrifüj edilmiĢtir.  

➢ Üst sıvı faz  (süpernatant) (~0.7 ml) yeni bir tüpe aktarılmıĢtır.  

➢ Üzerine ~0.8 ml isopropanol eklenmiĢtir.  

➢ 15-20dk. buz üzerinde bekletilmiĢtir (Tercihen -20˚C‟de gece boyu 

bekletilebilir).  

➢  3 dk 14.000 rpm de santrifüj edilmiĢtir.  Üst sıvı faz atılmıĢtır.  

➢ Alt katı (pellet) üzerine 1 ml (% 70) etanol eklenmiĢtir ve 2 dk. 14.000 rpm de 

santrifüj edilmiĢtir.   
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➢ Ethanol uzaklaĢtırılarak pellet kurtulmuĢtur ve nükleaz içermeyen suda 

çözülmüĢtür (pipetajla pellet oynatılmıĢtır, gece boyu 4˚C de tutularak DNA‟nın 

çözülmesi sağlanmıĢtır). 

➢ Üzerine 100 µl DNA için, 90 U/mg yoğunluğundaki Rnase‟dan 3 µl eklenmiĢtir. 

➢  37˚C de 20 dk bekletilmiĢtir. 

   Çizelge 3.7 DNA ekstraksiyonu sırasında kullanılan reaksiyon bileĢenleri 

 

Toplam konsantrasyon 50 ml 
50 mM TRIS pH 8.0 2 ml 1 M TRIS pH 8.0 
50 mM EDTA pH 8.0 4 ml 50 M EDTA pH 8.0 
4 M LiCl 10 ml LiCl 4 M 
%  1 CTAB 1 g CTAB 
%  2 PVP 2 g PVP 
%  0.5 TWEEN 20 0.5 ml TWEEN 20 

 

Elde edilen DNA  %  1‟lik agaroz jelde görsel olarak kontrol edilmiĢ, miktar ve saflık 

tayinleri ise, Nanodrop (ND–1000) spektrofotometre cihazında belirlenmiĢtir. 

3.2.3.1.2 Homolog gen bölgelerinin PCR’da çoğaltılması 

Bu amaçla izole edilen DNA‟da arpa (AF043087.1, AF043088.1, AF043089.1, 

AF043096.1, AF043091.1) gen bölgelerine yönelik önceden dizayn edilen primerler ile 

çeĢitli PCR optimizasyon reaksiyonları gerçekleĢtirilmiĢtir. Referans gen olarak 

GAPDH kullanılmıĢtır. Optimizasyon sonrasında beklenen bant büyüklüğüne (bp) sahip 

PCR koĢul ve programı kullanılarak PCR reaksiyonları gerçekleĢtirilmiĢtir. Kullanılan 

PCR protokolü çizelge 3.9‟da verilmiĢtir. 
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3.2.3.1.3 Kullanılan primerler 

Kuraklık ile iliĢkili Dehidrin 1, Dehidrin 2, Dehidrin 3, Dehidrin 5, Dehidrin 6, Oeshdn 

primerleri ile kullanılmıĢtır. Genlere ait dizayn edilen primer dizileri çizelge 3.8‟ de 

verilmiĢtir. 

  Çizelge 3.8 PCR‟da çoğaltılan genlere ait dizayn edilen primer dizileri  

 

Primer adı Primer Dizisi Beklenen bant 

büyüklüğü (bp) 

Dehydrin1 

(Arpa) 

Ġleri ACCGACAAGGTGGAGGAGTA 456 

Geri CTTGTCCATGACGCCCTTCT 

Dehydrin2 

(Arpa) 

Ġleri ACGCCACCACCGACAAG 462 

Geri ATGACACCCTTCTTCTCGCC 

Dehydrin3 

(Arpa) 

Ġleri CACCGGCATGGGCACC 476 

Geri ATGATGCCCTTCTTCTCGCC 

Dehydrin5 

(Arpa) 

Ġleri  CACGGGGACGCA 436 

Geri CGTGTCACTCGTCTTCT 

Dehydrin6 

(Arpa) 

Ġleri CAAGACCGGTGGCATCCTC 497 

Geri TCGTGGGTGCCCTCAGTAG 

OesDHN 

(Zeytin) 

Ġleri ATGGCGGAGGAGGGACCCGTC 636 

Geri TTAGTGGCATGCCCCCTCCTT 

GAPDH 

 (Housekeeping 

Gen) 

Ġleri ACAGCTCCTGGTAAGGGTGA 214 

Geri GGCTTGCGTCAAGAAGTCTC 

 

PCR KoĢulları  

 

➢ DNA 120 ng (3 µl ) 

➢ Ġleri ve geri primer (10 pmol) 2 µl 

➢ MgCl2 (2.5mM) (3 µl) 

➢ Buffer (5x) 5µl 

➢ dNTP (0,5mM) 1µl 

➢ Enzim (2000 unit /mg) 0,3 µl 

➢ Nükleaz içermeyen su (son hacim 25µl) 

 



62 

 

Kullanılan PCR Programı  

Çizelge 3.9 Homolog gen bölgelerinin çoğaltılması için kullanılan PCR protokolü 

 

94º C  3 dakika  

94º C  1 dakika 15 döngü 

Her döngüde 1ºC azalıyor  

(Touch down) 
62º C  1 dakika 45 saniye 

72º C  1 dakika 

94º C  1 dakika  

20 döngü 62º C-51º C 1 dakika 45 saniye 

72º C 1 dakika 

72º C  10 dakika   

10 º C ∞  

 

3.2.3.1.4 Homolog gen bölgelerinin agaroz jel elektroforezi 

 

PCR ürünleri  (25 µl) %  2‟lik agaroz jel elektroforezinde 100bp DNA Ladder (L) 

eĢliğinde, 2 saat yürütülmüĢtür ve beklenen bantların iyice açılması sağlanmıĢtır. Gen 

bölgelerine ait PCR ürünleri ile ilgili agaroz jel görüntüleri Ģekil 3.4‟de gösterilmiĢtir. 

Yürüme sonunda her bir gen bölgesine ait beklenen büyüklüğe sahip bantlar UV 

görüntüleme sistemi altında bisturi yardımı ile kesilmiĢ ve darası alınan 1,5 ml‟lik 

ependorf tüplere konulmuĢtur. Bu bantlar pürifikasyon (saflaĢtırma) aĢamasına kadar     

-80 ºC koĢullarında muhafaza edilmiĢtir. Kullanılan 6 primerden, sadece Dehidrin 1, 

Dehidrin 6 ve Oesdhn primerlerinde beklenen bant büyüklükleri elde edilmiĢtir.  

 ġekil 3.4 Dehidrin 1, Dehidrin 6 ve Oesdhn primerlerine ait  %  2‟lik agaroz jelde 

PCR reaksiyonu görüntüsü (L:100bp DNA Ladder) 
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3.2.3.2 PCR ürünlerinin saflaĢtırması  

 

Uygulanan yöntem aĢağıdaki aĢamalara göre yapılmıĢtır. 

➢ Jelden alınan bantların ağırlıkları ölçülmüĢtür. 

➢ Üzerine 1:1 (ağırlık:hacim) oranında „membran binding‟ solüsyonundan 

eklenmiĢtir ve 65 °C‟de eritilmiĢtir. 

➢ Kolonlar temiz tüpe takılır ve üzerine örnekler yüklenir.1 dk. beklenmiĢtir. 

➢ 14.000 rpm‟de oda sıcaklığında 1 dk. satrifüj yapılmıĢtır. 

➢ Alt solüsyon dökülmüĢtür. 

➢ Kolonlara 700 μl memran wash solüsyonu eklenmiĢtir. 

➢ 14.000 rpm‟de oda sıcaklığında 1 dk. santrifüj yapılmıĢ ve alt solüsyon 

dökülmüĢtür. 

➢ „Memran Wash‟solüsyonundan 500 μl eklenerek 14.000 rpm‟de 5 dak. santrifüj 

yapılmıĢtır. 

➢ Kolonlar temiz tüplere aktarılmıĢtır. 

➢ 20 μl nükleaz içermeyen su memrana değmeden eklenmiĢtir ve 1dk. 

bekletilmiĢtir. 

➢ 14.000 rpm‟de oda sıcaklığında 1 dk satrifüj yapılmıĢtır. 

➢ Kolonlar atılmıĢ, tüplerin kapakları kapatılmıĢtır. 

PCR ürünlerinin pürifikasyonu sonrasında saflaĢtırılmıĢ PCR ürünleri % 1,5‟luk agaroz 

jel elektroforezinde görsel olarak kontrol edilmiĢ, miktar ve saflık tayinleri ise, 

Nanodrop (ND–1000) spektrofotometre cihazında belirlenmiĢtir. Kontrol edilen pürifiye 

PCR ürünleri dizi analizi yapılmak üzere hizmet alımı Ģeklinde BM labosis isimli 

firmaya gönderilmiĢtir. 
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3.2.3.3 Real time PCR primerlerinin oluĢturulması 

Dizi analizi sonucunda, Dehydrin 1, Dehydrin 6 ve Oeshdn gen bölgelerine ait zeytin 

kaynaklı elde edilen diziler (ġekil 3.5 - 3.7), Real time PCR primerlerinin 

oluĢturulmasında kullanılmıĢtır. Primer dizaynı NCBI Blast yardımı ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 3.8 - 3.10). Real Time PCR reaksiyonunda kullanılan zeytin 

kaynaklı primer dizilerine ait bilgiler çizelge 3.10‟ da verilmiĢtir.  

 

 

ġekil 3.5 Dehydrin1 gen bölgesine ait dizi analizi sonucu 

 

 

 

ġekil 3.6 Dehydrin 6 gen bölgesine ait dizi analizi sonucu 
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ġekil 3.7 Oeshdn gen bölgese ait dizi analizi sonucu 

 

 

ġekil 3.8 Dehydrin1 (DHN1) gen bölgesine ait primer dizaynı 

 

              

ġekil 3.9 Dehydrin 6 (DHN6) gen bölgesine ait primer dizaynı 
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ġekil 3.10 Oeshdn gen bölgesine ait primer dizaynı 

 

Çizelge 3.10 Real-Time PCR‟da kullanılan primerlere ait bilgiler 

 

Primer adı Primer Dizisi Beklenen bant 

büyüklükleri (bp) 

Dehydrin1 

(DHN1) 

Ġleri TAACGACGTGGCAAATGAGTT 405 

Geri TTGCGCCCTTCTTTGGGT 

Dehydrin 6 

(DHN6) 

Ġleri CTGCCCGATGGGTCTACATC 624 

Geri CGCGGATTACAGGTGACAGT 

OesDhn 

 

Ġleri GAGTTTGAACAGAAGGCGCA 725 

Geri TGTCAGTACCTTTTGGTCCG 

GAPDH 

(Housekeeping Gen) 

Ġleri ACAGCTCCTGGTAAGGGTGA 214 

Geri GGCTTGCGTCAAGAAGTCTC 

 

 

3.2.3.4 Total RNA izolasyonu 

Stres ve kontrol bitkilerinden alınan tüm örnekler, RNA izolasyonu iĢlemine kadar         

-80 °C‟lik derin dondurucuda muhafaza edilmiĢtir. ÇalıĢmada tüm zamanlar için 3 

biyolojik tekrar ele alınmıĢtır. RNA izolasyonu zeytinde uygulamalarında baĢarılı sonuç 

veren RNA izolasyon kiti (Promega Wizard 3100) kullanılarak yapraklardan 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulanan yöntem aĢağıda verilmiĢtir. 
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➢ Örnekler porselen havan içinde sıvı azotta ezilmiĢtir. 

 

➢ 2 ml‟lik eppendorf tüpe 60 mg öğütülmüĢ örnek konulmuĢtur. 

 

➢ Üzerine 175 μl RNA Lysis Buffer ve 350 μl RNA Dilution Buffer eklenmiĢ ve 

vortekslenmiĢtir. 

 

➢  14.000 rpm‟de 15 dk santrifüj edilmiĢ ve üst sıvı yeni tüpe aktarılmıĢtır. 

 

➢ Üzerine 200 μl %  96 etil alkol eklenmiĢ ve pipetaj yapılmıĢtır. 

 

➢ KarıĢım kolona transfer edilmiĢ, 17.000 rpm‟de 2 dk santrifüj edilmiĢ ve alttaki 

sıvı boĢaltılmıĢtır. 

 

➢ Kolon üzerine 600 μl RNA Wash Solution eklenmiĢtir, 17.000 rpm‟de 2 dk 

santrifüj edilmiĢtir ve alttaki sıvı boĢaltılmıĢtır. 

 

➢ Her örnek için DNAse karıĢımı (40 μl Yellow Core Buffer, 5  μl 0,007 M 

MgCl2,5 μl DNAse I enzim) yeni bir tüpte hazırlanmıĢtır. 

 

➢  DNAse karıĢımı örnekler üzerine konulmuĢ ve oda sıcaklığında 15 dk 

beklenmiĢtir. 

 

➢ Üzerine 200 μl DNAase Stop Solution eklenmiĢ,17.000 rpm‟de 2 dk santrifüj 

edilmiĢ ve alttaki sıvı boĢaltılmıĢtır. 

 

➢  Kolon üzerine 600 μl RNA Wash Solution eklenmiĢ, 17.000 rpm‟de 2 dk 

santrifüj edilmiĢ ve alttaki sıvı boĢaltılmıĢtır. 

 

➢  Bir üst basamaktaki iĢlem Ģu Ģekilde tekrarlanır. Spin Kolon üzerine 250 μl 

RNA Wash Solution eklenmiĢ, 17.000 rpm‟de 2 dk santrifüj edilmiĢ ve alttaki 

sıvı boĢaltılmıĢtır. 

 

➢  Her örnek üzerine 50  μl Nükleaz bulunmayan su eklenmiĢtir. 

 

➢  10 μl‟lik hacimlerde porsiyonlanmıĢtır.-80 ºC‟lik derin dondurucuda muhafaza 

edilmiĢtir.  
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Elde edilen RNA‟lar %  1‟lik agaroz jel elektroforezinde görsel olarak kontrol edilmiĢ,       

miktar ve saflık tayinleri ise, Nanodrop (ND–1000) spektrofotometre cihazında 

belirlenmiĢtir. Kontrol edilen RNA‟lardan sonrasında cDNA sentezi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

3.2.3.5 cDNA Sentezi 

 cDNA sentezi için Promega cDNA Sentez kiti kullanılmıĢtır. Çizelge 3.11‟de cDNA 

sentez protokolü verilmiĢtir.  

Çizelge 3.11 Promega cDNA sentez protokolü 

RNA 4µl 70 º C 5 dakika 

Oligo Primer 1 µl 

Nükleaz içermeyen su 2,1µl  

25 º C 5 dakika 

42 º C 60 dakika 

70 º C 15 dakika 

10 º C ∞  

5x reaksiyon Buffer 4µl 

MgCl2 (25Mm) 6,4µl 

dNTP  1 µl 

RNAse-Ġnhibitör 0,5 µl 

Reverse.trankriptaz enzimi 1 µl 

 

cDNA sentezi sonrası Nanodrop ND–1000 spektrofotometre ile elde edilen cDNA 

miktarı ölçülerek miktar tayini yapılmıĢtır. Sentezlenen cDNA‟lar Real-Time PCR 

reaksiyonuna kadar -20
 
°C‟de saklanmıĢtır 

3.2.3.6 cDNA stok solusyonunun seri sulandırılması 

Real Time PCR reaksiyonları hazırlanırken, her bir gen bölgesine ait primerlerden 

standart eğrilerin çizilebilmesi amacıyla bir kontrol cDNA‟sından 6 logaritmik 

konsantrasyon olmak üzere; 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000 ve 1/100000 oranlarında seri 

dilüsyonlar hazırlanmıĢtır. 
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3.2.3.7 Real time reaksiyonları primer optimizasyonu  

Bu kapsamda öncelikle reaksiyon koĢullarının optimizasyonu için ön real time PCR 

denemeleri kurulmuĢtur. Kurulan reaksiyon denemelerinde uygun primer                 (0,5 

ile 1,5 μM arasında taranmıĢtır) ile cDNA konsantrasyonları taranmıĢ ve en ideal 

olanları belirlenmiĢtir. RT-PCR uygulamalarında taraması yapılan koĢullar arasında en 

düzenli cq (quantification cycle) değerini veren reaksiyon koĢulları optimal koĢullar 

olarak seçilmektedir. Tezde kullanılan 4 primer (DHN1, DHN6, OesDHN, GAPDH) 

ayrı ayrı, SYBR Green I (Promega) Master Kit içerikleri kullanılarak optimize 

edilmiĢtir. Primerlere göre optimize edilen içerik ve Real Time PCR programında 

kullanılan bağlanma dereceleri (Tm) çizelge 3.12 -3.13‟de verilmiĢtir.  

Çizelge 3.12 OesDHN Primerine ait Real Time PCR optimizasyon koĢulları  

 

OesDHN Primer Optimizasyon Koşulları (Tm 57 
0
C)  

cDNA (1/10) 1,5 ul 

Ġleri primer (10 pmol) 0.5 ul 

Geri primer (10 pmol)  0.5 ul  

Syber Green Master Mix 2,5 ul  

Toplam hacim  5 ul  

 

 
Çizelge 3.13 DHN 1,DHN 6 ve GAPDH Primerlerinin Real Time PCR optimizasyon koĢulları  

 

DHN 1,DHN 6 ve GAPDH Primer Optimizasyon Koşulları (Tm 58 
0
C)  

cDNA  (1/10) 1,0 ul  

Ġleri primer (10 pmol)  0,75 ul  

Geri primer (10 pmol)  0,75 ul  

Syber Green  Master Mix 2,5 ul  

Toplam hacim  5 ul  
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ġekil 3.11 Real-Time PCR cihazı, Roche Light Cycler-LC 48 

 

3.2.3.8 Örneklerin RT-PCR cihazında yürütülmesi 

 

Her bir primere ait örnekleri içeren cDNA‟lar ile SYBR Green (Promega) Master Mix Kit 

içerikleri karıĢımı RT-PCR cihazına ait 384‟lük platelere yerleĢtirilerek plate  1500 rpm‟de 

2 dk  (+4) °C‟de santrifüj edilmiĢtir. Santrifüj sonrasında Roche Light Cycler sızdırmayan 

folyo ile plaka kaplanarak Roche Light Cycler 480 cihazında (ġekil 3.11) optimize edilen 

sıcaklıklar seçilerek yürütülmüĢtür. Cihazda kullanılan PCR programı aĢağıda verilmiĢtir 

(Çizelge 3.14). 

 

Çizelge 3.14 Real Time PCR programı  
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3.2.3.9 Verilere ait analizler 

Real Time PCR iĢlemi sonrasında, her iki örnekte analiz edilen her gen için, uygulanan 

tüm stres koĢullarına ve kontrollere ait örneklere ait pik profilleri belirlenmiĢtir. Pik 

profillerinden yararlanarak Ct (Cycle Threshold) değerleri oluĢturulmuĢtur. Ayvalık, 

Domat, Kilis Yağlık ve Manzalina zeytin çeĢitlerine ait Real Time PCR sonuçlarına 

göre elde edilen Ct değerleri kullanılarak 2 
−ΔΔCT 

metoduna göre relatif ifade (relative 

expresyon) değerleri hesaplanmıĢtır. DHN1, DHN6, OESDHN genlerinin ifade 

seviyelerine iliĢkin bu sonuçlar 2 
−ΔΔCT

 metoduyla, GAPDH genine göre normalize 

edilerek bulunmuĢtur. Relatif ifade seviyesindeki değiĢiklikler, her stres ve zaman 

koĢulu için 3 tekrara (replikeye) ait ddCt değerleri ile bu replikelere ait kontrol ddCt 

değerleri dikkate alınarak t-test uygulanarak istatiksel olarak değerlendirilmiĢtir. t-test 

sonucu p değeri 0.05‟ ten küçük olanlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir. 

Yaprak oransal su içeriği, yaprak su potensiyeli, tüy sayısı ve çapı, stoma sayısı ve çapı 

değerlerinin kontrole göre anlamlılık düzeyleri t-test ile hesaplanarak p<0.05 ten küçük 

olan değerler anlamlı olarak kabul edilmiĢtir. 

Ayrıca Roche LightCycler
®

 480 Real Time PCR erime eğrisi (melting curve) analiz 

bölümü kullanılarak primerlerde dimer varlığının kontrolü ve özgün olmayan 

amplifikasyon ürünlerinin tespiti analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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4. ARAġTIRMA BULGULARI 

 

4.1 Zeytin ÇeĢitlerinde Stres Uygulamaları 

Her bir çeĢitten 3 tekerrür ve her bir tekerrürde 3 fidan olmak üzere denemeye alınacak 

fidanlar belirlenmiĢ, her çeĢitten 9 fidan kontrol olarak ayrılırken diğer 9 fidan kuraklık 

stresi için tesadüfi olarak seçilmiĢtir. Her çeĢitten 18 adet olacak Ģekilde toplam 72 

fidan, içerisinde torf bulunan 2,5 litrelik kare saksılara dikilmiĢtir. Hem stres hem de 

kontrol grubu bitkilerden farklı zaman dilimlerine ait görseller aĢağıda verilmiĢtir 

(ġekil.4.1 - 4.10). 

 

ġekil 4.1 Ayvalık (üstte) ve Manzanilla (altta) çeĢitlerinin su noksanlığı stresinin 15. 

günündeki görüntüleri 
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ġekil 4.2 Kilis Yağlık (üstte) ve Domat (altta) çeĢitlerinin su noksanlığı stresinin 15. 

günündeki görüntüleri 
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ġekil 4.3 Ayvalık (üstte), Manzanilla (ortada) ve Kilis Yağlık (altta) çeĢitlerinin su noksanlığı 

stresinin 30. günündeki görüntüleri 
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ġekil 4.4 Domat çeĢidinin su noksanlığı stresinin 30. günündeki görüntüsü 

 

Yeniden Sulama 

Su stresinden sonra denem bitkileri ve 5 gün süre ile su ile doyurulmuĢtur. Daha sonra  

hem kontrol hem de stres bitkilerine 1:1 oranında seyreltilmiĢ Hoagland çözeltisi her 

saksıya 3 günde bir 150 ml olacak Ģekilde verilmiĢtir. Yeniden sulamadan sonraki 15. 

gün, 30. gün ve 45.gün‟e ait görseller aĢağıda verilmiĢtir. 

 
 

ġekil 4.5 Ayvalık çeĢidinin su noksanlığı stresinden sonraki yeniden sulamanın 15. 

günündeki  görüntüsü 
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ġekil 4.6 Manzanilla (üstte), Kilis Yağlık (ortada)  ve Domat (altta) çeĢitlerinin su noksanlığı 

stresinden sonraki yeniden sulamanın 15. günündeki görüntüleri 
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ġekil 4.7 Ayvalık (üstte), Manzanilla (ortada) ve Kilis Yağlık (üstte) çeĢitlerinin su 

noksanlığı stresinden sonraki yeniden sulamanın 30. günündeki görüntüleri 
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ġekil 4.8 Domat çeĢidinin su noksanlığı stresinden sonraki yeniden sulamanın 30. 

günündeki görüntüsü 

 
 

 
 

ġekil 4.9 Ayvalık çeĢidinin su noksanlığı stresinden sonraki yeniden sulamanın 45. 

gününde görüntüsü 
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ġekil 4.10 Domat (üstte), Kilis Yağlık (ortada), Manzanilla (allta) çeĢitlerinin su 

noksanlığı stresinden sonraki yeniden sulamanın 45. günündeki görüntüleri 
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4.2 Stresin Morfolofik, Fizyolojik ve Anatomik Olarak Belirlenmesi 

 

4.2.1 Yaprak su potansiyeli (YSP) 

Yaprak su potansiyeli ölçüm değerleri kuraklık stresi uygulanan bitkilerde kontrole göre 

önemli ölçüde farklılık göstermiĢtir (Çizelge 4.1). Yaprak su potansiyeli ölçümlerinde 

çeĢit, zaman, YSP değerlerin üçlü interaksiyonu istatistiksel olarak önemli çıkmıĢtır. 45. 

gün verilerine bakıldığında en yüksek MPa değeri (-3,74) ile Kilis Yağlık çeĢidine ait 

iken, en düĢük MPa değeri (-3,97) ile Manzanilla çeĢidinde gözlenmiĢtir. Ayvalık ve 

Domat çeĢitleri (-3,87) ve (-3,83) Mpa değerleri ise sırasıyla Manzanilla çeĢidini takip 

etmiĢtir (Çizelge 4.1). Ancak bu farklılıkların istatistiksel olarak önemli olmadığı 

bulunmuĢtur. 

 

Çizelge 4.1 Su noksanlığı stresi altındaki zeytin çeĢitlerinde yaprak su potansiyeli değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuraklık, stres uygulanan bitkilerde gün sayısı arttıkça yaprak su potansiyeli (YSP) nin 

negatif yönde tüm çeĢitlerde arttığı gözlemlenmiĢtir. Su noksanlığı stresinin 15. 

gününde yaprak su potansiyeli değerleri incelendiğinde Ayvalık ve Domat çeĢitlerinde, 

istatistiksel bir fark gözlenmemiĢtir. Ancak 15. günde, Kilis Yağlık çeĢidi diğer çeĢitlere 

ÇeĢit Zaman 

(Gün) 

Uygulama 

Kontrol (MPa) Stres (MPa) 

Ayvalık 15 -1,05 bcd -1,48 e 

30 -1,10 cd -2,65 h 

45 -1,19 cde -3,87 j 

Domat 15 -1,00 abcd -1,48 e 

30 -0,99 abcd -2,15 g 

45 -1,09 cd -3,83 j 

Manzanilla 15 -1,21 cde -2,03 fg 

30 -1,21 cde -3,28 ı 

45 -1,28 de -3,97 j 

Kilis Yağlık 15 -0,70 a -1,14 cd 

30 -0,74 ab -1,84 f 

45 -0,93 abc -3,74 j 

Gün x çeĢit x uygulama interaksiyonu önemlidir. Küçük harfler uygulamanın çeĢitler arasındaki 

zamana bağlı olarak farklılıklarını göstermektedir. DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki 

faklılık istatistik olarak önemlidir (p<0,05). 
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göre negatif yönde en düĢük yaprak su potansiyeline sahip olduğu, Manzanilla 

çeĢidinde ise bu değerin negatif yönde en yüksek olduğu ve istatistiksel olarak önemli 

bulunmuĢtur (Çizelge 4.1 ve ġekil 4.11). Bu bulgular ile su noksanlığı stresinden 

Manzanilla çeĢidinin diğer çeĢitlere oranla daha hızlı etkilendiği söylenebilir. 

Su noksanlığı stresinin 30. gününde yaprak su potansiyeli değerleri incelendiğinde tüm 

çeĢitlerde yaprak su potansiyeli aralarındaki farklılıkların istatistiksel olarak önemli 

olduğu belirlenmiĢtir. Tüm zaman dilimleri göz önünde bulundurulduğunda, 45. günde 

negatif yönde en yüksek MPa değerleri nedeniyle ile tüm çeĢitlerde yüksek oranda 

kuraklık stresi gözlenmiĢtir. 

ÇeĢit x zaman x YSP interaksiyonu incelendiğinde, zamana bağlı olarak yaprak su 

ponsiyeli değerlerinde en sert düĢüĢ Manzanilla çeĢidinde gözlenmiĢtir. Bu durum 

Manzanilla çeĢidinin diğer çeĢitlere göre kuraklık stresinden daha kolay etkilendiği 

olarak yorumlanabilir (ġekil 4.11). 

 

 

ġekil 4.11 Su noksanlığı stresi altındaki zeytin çeĢitlerinde yaprak su potansiyel  

değiĢimi 

 

Yeniden sulamaya baĢladıktan sonraki 15. günde ise tüm çeĢitlerin canlılık gösterdiği 

ve bitkilere su yürüdüğü gözlemlenmiĢtir. Manzanilla çeĢidi negatif yönde en yüksek 

ortalama MPa değeri (-1,15) ile yeniden toparlanmada diğer çeĢitlerin gerisinden 
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seyretmiĢ olup, Kilis Yağlık negatif yönde en düĢük MPa değeri ile en hızlı geri dönüĢü 

sağlamıĢtır (Çizelge 4.2). Sırasıyla Ayvalık ve Domat çeĢitlerinin ortalama     (-0,95) ve 

(-0,85) MPa ile Kilis yağlık çeĢidini takip ettiği görülmektedir (Çizelge 4.2 ve ġekil 

4.12). Ayvalık, Manzanilla ve Kilis Yağlık çeĢitlerinde 15. günden 45. güne kadar olan 

ölçümlerde YSP değeri açısından istatistiki olarak bir farklılık tespit edilmemiĢken 

Domat çeĢitinde 15.gün ile 45. gün arasında istatsiki olarak önemli bir farklılık 

belirlenmiĢtir. 

 

Çizelge 4.2 Kuraklık stresinden sonra yeniden sulanan zeytin çeĢitlerinde yaprak su 

potansiyelinin zamana göre değiĢimi   
 

Zaman 

(Gün) 

ÇeĢitler (Mpa) Ortalama 

Ayvalık Domat Manzanila Kilis Yağlık 

15 -0,90 cd -0,95 d -1,15 f -0,63 a -0,915 

30 -0,96 d -0,78 bc -1,11 ef -0,60 a -0,867 

45 -0,99 de -0,80 c -1,17 f -0,65 ab -0,908 

Ortalama -0,95    C    -0,85    B    -1,15      D     -0,63      A  

Gün x çeĢit interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler çeĢitler arasındaki farklılıkları ve küçük harfler ise 

çeĢit ile gün arasındaki interaksıyonun ortalamalarının farklılıklarını göstmektedir. 

DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık istatistik olarak önemlidir (p<0,05). 

 

 

   ġekil 4.12 Kuraklık stresinden sonra yeniden sulanan zeytin çeĢitlerinde yaprak su                              

potansiyelinin değiĢimi 
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4.2.2 Yaprak oransal su içeriği (YOSĠ) 

Yaprak oransal su içeriği bakımından çeĢit x zaman x uygulama üçlü interaksiyonu 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıĢtır. Ancak tüm çeĢitlerde zamana bağlı olarak 

yaprak oransal su içeriği kontrole göre azalmıĢtır (Çizelge 4.3 ve ġekil 4.13). Kuraklık 

stresi uygulanan süre arttıkça, yaprak oransal su içeriğindeki azalma istatistiksel olarak 

önemli bulunmuĢtur. Stres grubu bitkilerinde 30. günde ortalama yaprak oransal su 

içeriği % 67,79 iken,  45. günde bu değer  % 52,92 olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 

4.3). 

 

Çizelge 4.3 Kuraklık stresinin yaprak oransal su içeriği bakımından zamana göre değiĢimi  

 

Uygulama Zaman (Gün) Ortalama 

15 30 45  

Kontrol ( %) 89,17   a 89,04  a 88,76   a 88,98 A 

Stres (%) 83,83    b 67,79   c 52,92   d 68,18 B 

Ortalama (%) 86,50     A 78,42     B 70,84    C  

Gün x uygulama interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler uygulamalar arasındaki ve günler 

arasındaki ortalama farklılıkları, küçük harfler uygulamalar arasındaki zamana bağlı 

farklılıkları göstermektedir. DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık istatistik 

olarak önemlidir (p<0,05). 

 

 

 

 

ġekil 4.13 Kuraklık stresinin yaprak oransal su içeriği bakımından zamana göre 

değiĢimi  
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Stres grubu bitkilerinde yaprak oransal su içeriği bakımından, Kilis Yağlık çeĢidi      % 

74,57 ile en yüksek değere sahip iken, % 65,14 ve % 63,83 yaprak oransal su içeriğine 

sahip olan Manzanilla ve Ayvalık çeĢitleri arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmamıĢtır (Çizelge 4.4). Yaprak oransal su içeriği verileri göz önünde 

bulundurularak Kilis Yağlık çeĢidinin kuraklık stresinden en az etkilenen çeĢit olduğu, 

takiben Domat çeĢidinin geldiği, bunu da takiben Manzanilla ve Ayvalık çeĢitlerinin 

olduğu söylenebilir (Çizelge 4.4). 

 

Çizelge 4.4 Kuraklık stresi altındaki zeytin çeĢitlerinin yaprak oransal su içeriği  

 
Uygulama ÇeĢitler Ortalama 

Ayvalık Domat Manzanilla Kilis Yağlık 

Kontrol (%) 
86,76   c 89,63  ab 87,83  bc 91,74   a 

88,98 A 

Stres (%) 63,83   f 69,19   e 65,14    f 74,57  d 68,18 B 

Ortalama (%) 75,30  C    79,41  B    76,48  C 83,15     A  

ÇeĢit x uygulama interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler uygulamalar arasındaki ve çeĢitler arasındaki 

ortalama farklılıkları, küçük harfler çeĢitlerin uygulamalara bağlı farklılıklarını göstermektedir. 

DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık istatistik olarak önemlidir (p<0,05) 

 

 

Yeniden sulamayla beraber yaprak oransal su içeriğindeki değiĢimler incelendiğinde, 

tüm çeĢitlerde, yeniden sulama yapılan süre arttıkça yaprak oransal su içeriğinin de 

arttığı tespit edilmiĢtir. Zamana bağlı olan bu artıĢ oranı hem 15. Günde hem de 

ortalamasında Kilis yağlık ve Domat çeĢitleri için istatistiksel olarak önemli 

bulunurken, Ayvalık ve Manzanilla çeĢitleri arasında istatistiksel olarak fark 

görülmemiĢtir. 45. günde ise Kilis yağlık ve Domat en yüksek yaprak oransal su 

içeriğine sahip olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 4.5). 
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ġekil 4.14 Kuraklık stresinden sonra yeniden sulanan zeytin çeĢitlerinde yaprak oransal 

su içeriğinin zamana göre değiĢimi 
 

Yeniden sulamanın 15. gününden itibaren tüm çeĢitlerde toparlanmanın olduğu, 

yeniden sulama yapılmasının 45. gününde ise çeĢitlerin %  86 - %  91 arasında yaprak 

oransal su içeriklerine ulaĢtığı tespit edilmiĢtir (ġekil 4.14). 

  

Çizelge 4.5 Kuraklık stresinden sonra yeniden sulanan zeytin çeĢitlerinde yaprak 

oransal su içeriği  

 
Zaman 

(Gün) 

ÇeĢitler (%) Ortalama 

Ayvalık Domat Manzanilla Kilis Yağlık 

15 77,62  h 80,91  g 76,86  h 83,27  f 79,66 C 

30 86,50  de 89,09 bc 85,55   e 90,94   ab 88,02 B 

45 86,13   e 90,29  abc 88,35  cd 91,69   a 89,11A 

Ortalama   83,41  C    86,76  B    83,59  C    88,63  A  

Gün x çeĢit interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler çeĢitler arasındaki ve zamanlar arasındaki 

ortalama farklılıkları, küçük harfler çeĢitler arasındaki zamana bağlı farklılıkları göstermektedir. 

DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık istatistik olarak önemlidir (p<0,05). 
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Yeniden sulama yapılan stres grubu bitkiler ortalama yaprak oransal su içeriği 

bakımından incelendiğinde, Kilis yağlık ve Domat çeĢitlerine nazaran %  79,06 ile 

Manzanilla ve %  80,01 ile Ayvalık çeĢitlerinde daha düĢük yaprak oransal su içeriği 

belirlenmiĢtir (ġekil 4.15 ve Çizelge 4.6). 

 

ġekil 4.15 Kuraklık stresinden sonra yeniden sulanan fidanların çeĢitlere göre yaprak 

oransal su içeriğnin grafiksel gösterimi 
 

Çizelge 4.6 Kuraklık stresinden sonra yeniden sulanan fidanların çeĢitlere göre yaprak 

oransal su içeriğnin değiĢimi 

 

Uygulama ÇeĢitler (%) Ortalama 

Ayvalık Domat Manzanilla Kilis Yağlık 

Kontrol 

(%) 86,82  cd 89,82  b 88,11   c 91,60  a 
89,08 A 

Stres 

 (%) 80,01   f 83,71   e 79,06  f 85,67  d 
82,11 B 

Ortalama 

(%) 83,41  C 86,76  B 83,59  C    88,63  A 

 

ÇeĢit x uygulama interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler çeĢitler arasındaki ve uygulamalar 

arasındaki ortalama farklılıkları, küçük harfler çeĢitlerin uygulamalara bağlı farklılıklarını 

göstermektedir. DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık istatistik olarak önemlidir 

(p<0.05) 
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4.2.3 Yapraktaki stoma sayısı ve stoma çapı 

Stoma sayısı bakımından çeĢit x uygulama x zaman üçlü inreraksiyonu istatistiksel 

olarak önemli bulunmamıĢtır. Ancak tüm çeĢitlerde kuraklık stresi uygulanan süre 

arttıkça kontrole göre stres grubunda stoma sayısı artıĢı gözlenmiĢtir (Çizelge 4.7). 

Çizelge 4.7 Kuraklık stresinin yapraktaki stoma sayısı üzerine zamana göre değiĢimi 

 

Uygulama Zaman (Gün) Ortalama 

15 30 45 

Kontrol 

(Adet mm
2
) 349,2   b 349,3   b 349,0  b 

349,17 B 

Stres 

(Adet mm
2
) 357,4   b 383,9   a 389,3  a 

376,89 A 

Ortalama 

(Adet mm
2
) 353,3  B 366,6  AB 369,2  A 

 

Gün x uygulama interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler uygulamalar arasındaki ve günler 

arasındaki ortalama farklılıkları, küçük harfler uygulamalar arasındaki zamana bağlı 

farklılıkları göstermektedir. DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık istatistik 

olarak önemlidir (p<0,05). 

 

Stres grubundaki stoma sayısı artıĢ hızının 30. günde, 15. güne göre daha fazla olduğu 

gözlenmiĢtir.45. günde ise stoma sayısı artıĢ hızının daha az olduğu görülmüĢtür. Bu 

durum, stres bitkileri yapraktaki stoma sayısı bakımından belli bir yoğunluk seviyesine 

ulaĢtıktan sonra stres uygulanan süre artsa da baĢlangıç seviyesine oran ile stoma sayısı 

artıĢının daha yavaĢ gerçekleĢtiğini göstermiĢtir (ġekil 4.16). 
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ġekil 4.16 Kuraklık stresi ile beraber zamana bağlı olarak stoma sayısı değiĢimi 

 

Su noksanlığı stresi uygulanan zeytin çeĢitleri arasında, yapraktaki stoma sayısı 

bakımından istatistiksel olarak bir fark bulunmamıĢtır. 

Yeniden sulama periyodunda; stres grubu bitkilerinde stoma sayısının, kontrole göre 

daha fazla olduğu istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 4.8).  

Çizelge 4.8 Kuraklık stresinden sonra yeniden sulamanın stoma sayısı üzerine etkisi 

Uygulama Zaman (Gün) Ortalama 

15 30 45 

Kontrol  

(Adet/ mm
2
) 349,6   c 349,6   c 349,9   c 

349,68 B 

Stres  

(Adet/ mm
2
) 383,9   a 368,6   b 363,1   b 

371,88 A 

Ortalama  

(Adet/ mm
2
) 366,8  A 359,1  AB   356,5  B 

 

Gün x uygulama interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler uygulamalar arasındaki ve günler arasındaki 

ortalama farklılıkları, küçük harfler uygulamalar arasındaki zamana bağlı farklılıkları göstermektedir. 

DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık istatistik olarak önemlidir (p<0,05). 

 

Yeniden sulama yapılan gün sayısı arttıkça kontrol ile stres grubu bitkilerindeki stoma 

sayısı farkı, zaman ile daha azaldığı tespit edilmiĢtir, ancak bu farkın tamamen 
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kapanmadığı görülmüĢtür (ġekil 4.17). Bu durumun stres sonrası bitkiler kendilerini 

toparlasalar da yapraktaki anotomik yapının stres öncesi ile aynı noktaya gelemediğini 

göstermiĢtir. 

 

ġekil 4.17 Kuraklık stresinden sonra yeniden sulamanın, stoma sayısı üzerine etkisinin 

zamana göre değiĢimi 
 

Stoma çapı bakımından çeĢitler incelendiğinde istatistiksel olarak fark bulunmamıĢtır. 

Ancak, stres uygulaması ile beraber tüm çeĢitlerde stoma çapındaki azalma istatistiksel 

olarak önemli bulunmuĢtur. Kontrol grubunda ortalama olarak 15,11 µm olan stoma 

çapı, stres grubunda ortalama olarak 11,50 µm olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.9). 

Çizelge 4.9 Kuraklık stresinin zamana bağlı olarak stoma çapı üzerindeki etkisi 

 

Uygulama Zaman (Gün) Ortalama 

15 30 45 

Kontrol (µm) 15,07   a 15,16   a 15,10   a 15,11 A 

Stres (µm) 12,35   b 11,10   c 11,07   c 11,50 B 

Ortalama (µm)     13,71 A       13,13 B    13,09 B  

Gün x uygulama interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler uygulamalar arasındaki ve günler arasındaki 

ortalama farklılıkları, küçük harfler uygulamalar arasındaki zamana bağlı farklılıkları göstermektedir. 

DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık istatistik olarak önemlidir (p<0,05). 

 

Stoma çapının, stres süresine bağlı olarak değiĢimi incelendiğinde, kuraklık stresinin 15. 

günündeki stoma çapı, stres uygulamasının 30. ve 45. gününde tespit edilen stoma 

çapına göre daha büyük olduğu belirlenmiĢtir. Kuraklık stresi uygulanan stres arttıkça 

stoma çapında azalma olduğu gözlemlenmiĢtir (ġekil 4.18). 
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ġekil 4.18 Kuraklık stresinin zamana bağlı olarak stoma çapı üzerindeki değiĢimi 

 

 

Yeniden sulama periyodunda, çeĢitler arasında stoma çapı bakımından istatistiksel 

olarak fark bulunmamıĢken, zamana bağlı olarak stoma çapındaki değiĢim istatistiksel 

olarak önemli bulunmuĢtur. Stres grubu bitkilerinde yeniden sulamanın 15. günde stoma 

çapı ortalama olarak 12,31 µm iken, bu değer yeniden sulamanın 30. ve 45. günde 

sırasıyla 13,74 µm ve 14,81 µm olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.10). 

Çizelge 4.10 Kuraklık stresi sonrası yeniden sulamanın zamana bağlı olarak stoma çapına etkisi 

 

Uygulama Zaman Gün Ortalama 

15 30 45 

Kontrol 15,05   a 15,07   a 15,08   a 15,06 A 

Stres 12,31   c 13,74   b 14,81   a 13,62 B 

Ortalama 
 13,68  B   14,41   A     14,94   A  

Gün x uygulama interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler uygulamalarve günler arasındaki ortalama 

farklılıkları, küçük harfler uygulamalar arasındaki zamana bağlı farklılıkları göstermektedir. 

DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık istatistik olarak önemlidir (p<0,05). 

 

Yeniden sulama ile beraber stoma çapı artıĢ göstermiĢ ve yeniden sulamanın 45. 

gününde kontrol grubu değerlerine ulaĢmıĢtır (ġekil 4.19). 
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ġekil 4.19 Kuraklık stresi sonrası yeniden sulamanın stoma çapına etkisi 

 

4.2.4 Yapraktaki tüy sayısı ve tüy çapı 

 

Kuraklık stresinin tüy sayısı bakımından çeĢitler üzerindeki etkisi çeĢit x uygulama x 

zaman interaksiyonu istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 4.11). 

 

Çizelge 4.11 Kurak stresinin bazı zeytin çeĢitlerinin yaprağındaki tüy sayısına etkisi 

ÇeĢit Zaman (Gün) Uygulama 

  Kontrol  (Adet/mm
2
) Stres  (Adet/mm

2
) 

Ayvalık 15 101 ıj 105 ı 

30 100 j 125 f 

45 100 j 130 e 

Domat 15 115 g 130 e 

30 115 g 155 d 

45 115 g 160 c 

Manzanila 15 90 k 100 j 

30 90 k 110 h 

45 90 k 116 g 

Kilis Yağlık 15 125 f 130 e 

30 125 f 170 b 

45 125 f 180 a 

Gün x çeĢit x uygulama interaksiyonu önemlidir. Küçük harfler uygulamanın çeĢitler arasındaki 

zamana bağlı olarak farklılıklarını göstermektedir. DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki 

faklılık istatistik olarak önemlidir (p<0.05). 
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Kuraklık stresinin süresi arttıkça, tüm çeĢitlerde yapraktaki tüy sayısı da kontrole göre 

artıĢ göstermiĢtir. Yapraktaki tüy yoğunluğu bakımından stres uygulamasının 45. 

gününde 180 adet/mm 
2 

ile Kilis yağlık çeĢidi en yüksek değere sahip iken, bunu 

sırasıyla 160, 130 ve 110 adet/mm 
2 

değerleri ile Domat, Ayvalık ve Manzanilla çeĢitleri 

takip etmiĢtir (Çizelge 4.11). 

 

ġekil 4.20 Kurak stresinin tüy sayısı üzerine etkisi 

 

 

45 gün süren kuraklık stresin verileri incelendiğinde yapraktaki tüy sayısında artıĢ 

miktarının en fazla Kilis yağlık çeĢidinde olduğu en az artıĢın ise Manzalina çeĢidinde 

olduğu tespit edilmiĢtir. Tüy sayısı artıĢı bakımından Kilis yağlık çeĢidini, Domat ve 

Ayvalık çeĢidi takip etmiĢtir (ġekil 4.20 - 4.21).  

 

ġekil 4.21 Zeytin çeĢitlerinde kuraklık stresiyle beraber tüy sayısı değiĢimi 
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Yeniden sulanmayla beraber yapraktaki tüy sayısı çeĢit x uygulama x zaman 

interaksiyonu istatistiksel önemli çıkmamıĢtır. Tüy sayısı bakımından uygulama x 

zaman etkileĢimi incelendiğinde ortalama tüy sayısı yeniden sulama ile beraber 15. 

günde 125,4 adet/mm 
2
 iken yeniden sulamanın 30. ve 45. gününde sırasıyla 121 ve 

119,1 adet/mm
2 

olarak ölçülmüĢtür. Yeniden sulama ile beraber tüy sayısı azalmıĢtır. 

Ancak 45. ve 30. günler arasındaki azalma istatistiksel olarak önemli bulunmamıĢtır 

(Çizelge 4.12). 

 

Çizelge 4.12 Yeniden sulamayla beraber kontrol ve stres grubunda tüy sayısının zamana göre değiĢimi 

Uygulama Zaman (gün) Ortalama 

15 30 45 

Kontrol (Adet/mm
2
) 107,9 d 107,8 d 107,8 d 107,84 B 

Stres (Adet/mm
2
) 142,9 a 134,1 b 130,4 c 135,81 A 

Ortalama (Adet/mm
2
) 125,4  A 121,0 B 119,1 B  

Gün x uygulama interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler uygulamalar arasındaki ve günler arasındaki 

ortalama farklılıkları, küçük harfler uygulamalar arasındaki zamana bağlı farklılıkları göstermektedir, 

DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki farklılık istatistik olarak önemlidir (p<0,05). 

 

ÇeĢitler arasındaki tüy sayısının yeniden sulama ile değiĢimi incelendiğinde Kilis yağlık 

çeĢidinde 143,6 adet/mm
2 en yüksek tüy sayısı tespit edilmiĢtir. Bunu sırasıyla Domat, 

Ayvalık ve Manzanilla çeĢitleri takip etmiĢtir (Çizelge 4.13). 

 

Çizelge 4.13 Zeytin çeĢitlerinde yeniden sulamayla beraber tüy sayısı değiĢimi 

Zaman 

(Gün) 

Genotipler Ortalama 

Ayvalık  Domat Manzanilla Kilis Yağlık 

(Adet/mm
2
) 

Kontrol 100,7 f 115,4 d 90,29 g 125,0 c 107,84 B 

Stres 112,0 e 157,1 b 112,1 e 162,1 a 135,81 A 

Ortalama 106,3 C 136,2 B 101,2 D 143,6 A  

Uygulama x çeĢit interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler uygulamalar arasındaki ve günler 

arasındaki ortalama farklılıkları, küçük harfler uygulamalar arasındaki zamana bağlı farklılıkları 

göstermektedir. DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık istatistik olarak 

önemlidir(p<0.05). 
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Yeniden sulamanın yapraktaki tüy sayısı üzerine etkisi incelendiğinde, yeniden sulama 

süresi arttıkça kuraklık stresi uygulanan bitkilerdeki tüy sayısı yeniden sulamayla 

azalmıĢtır. Ancak stres grubundaki tüy sayısı istatistiksel olarak yeniden sulamanın 15. 

Gününde 30 ve 45. günden farklı bulunurken yeniden sulamanın 30. ve 45. günde tüy 

sayısı istatistiksel olarak farklı bulunmamıĢtır (Çizelge 4.12). Ayrıca stres bitkilerinde 

tüy sayısının kontrol grubuna göre daha fazla olduğu gözlenmiĢtir (Çizelge 4.13). 

  

Kuraklık stresinin tüy çapı bakımından çeĢitler üzerindeki etkisi incelendiğinde çeĢit x 

uygulama x zaman interaksiyonu istatistiksel olarak önemli bulunmamıĢtır. Tüm 

çeĢitlerde stres grubunda, kontrole göre tüy çapı azalmıĢtır. Kuraklık stresine maruz 

kalmıĢ bitkilerin ortalama tüy çapı değerleri incelendiğinde en düĢük tüy çapı 

seviyesinin 124,72  µm ile Kilis yağlık çeĢidinde tespit edilmiĢtir. En yüksek tüy çapı 

ise Manzanilla çeĢidinde ölçülmüĢtür (Çizelge 4.14) . 

 

Çizelge 4.14 Kurak stresinin zeytin çeĢitlerinin yaprağındaki tüy çapına etkisi 

 

Uygulama ÇeĢitler Ortalama 

Ayvalık Domat Manzanilla Kilis Yağlık 

Kontrol (µm) 188,09 155,22 200,30 140,30 170,97 A 

Stres (µm) 177,94 138,01 188,09 124,72 157,18 B 

Ortalama (µm) 183,00  B 146,60 C 194,20 A 132,50  D  

ÇeĢit x uygulama interaksiyonu önemli değildir. Büyük harfler çeĢitler arasındaki ve uygulamalar 

arasındaki ortalama farklılıkları göstermektedir. DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık 

istatistik olarak önemlidir(p <0,05) 

 

Tüy çapının kuraklık stresi uygulanan gün sayısına göre değiĢimi incelendiğinde tüy 

çapındaki en ciddi azalmanın 15. gün ile 30. gün aralığında olduğu gözlenmiĢtir 

(Çizelge 4.15).  
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Çizelge 4.15 Kurak stresi uygulanan gün sayısına göre yapraktaki tüy çapı değerleri 

 

Zaman  ÇeĢitler ( µm ) Ortalama 

Ayvalık Domat Manzanilla Kilis Yağlık 

15 184.12 152,88 195,30 139,40 167,9 A 

30 183,21 142,79 194,48 130,37 162,7 B 

45 181,72 144,19 192,80 127,77 161,6 B 

Ortalama 183,0 B 146,6 C 194,2 A 132,5  D  

Gün x çeĢit interaksiyonu önemlidir.Büyük harfler çeĢitler arasındaki ve zamanlar arasındaki 

ortalama farklılıkları göstermektedir. DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki faklılık 

istatistik olarak önemlidir (p<0,05). 

 

Tüy çapının kuraklık stresi uygulanan zamana bağlı değiĢimi incelendiğinde, stres 

grubundaki ortalama tüy çapı stresin 15., 30.,ve 45., gününde sırasıyla 167,90 µm
 
, 

162,70 µm
  

ve 161,60  µm
 
olarak bulunmuĢtur.Kuraklık stresinin 15. günündeki 

ortalama tüy çapı,  stresin 30.  ve 45. günlerindeki ortalama tüy çaplarına göre 

istatistiksel olarak farklı bulunmuĢtur (Çizelge 4.16).  

Çizelge 4.16 Kurak stresi uygulanan gün sayısına göre yapraktaki tüy çapı değerleri 

Uygulama Zaman (Gün) Ortalama 

15 30 45 

Kontrol  (µm) 171,00   a 171,00  a 170,90  a 170,97 A 

Stres (µm) 164,90   b 154,40   c 152,30   c 157,18 B 

Ortalama (µm) 167,90    A 162,70       B 161,60    B  
Gün x uygulama interaksiyonu önemlidir. Büyük harfler uygulamalar arasındaki ve günler 

arasındaki ortalama farklılıkları, küçük harfler uygulamalar arasındaki zamana bağlı farklılıkları 

göstermektedir. DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki farklılık istatistik olarak önemlidir 

(p<0,05). 
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Çizelge 4.17 Kuraklık stresi sonrası yeniden sulamanın tüy çapına etkisi 

 

ÇeĢitler Zaman 

Gün 

Uygulama Ortalama 

Kontrol (µm) Stres (µm) 

Ayvalık 15 188,5 b 175,3 cd 181,9 BC 

30 188,2 b 170,3 d 179,3 C 

45 188,1 b 170,2 d 179,2 C 

Domat 15 155,4 e 135,3 fg 145,4 D 

30 155,4 e 130,3 gh 142,9 D 

45 155,5 e 140,3 f 147,9 D 

Manzanilla 15 200,2 a 180,3 bc 190,3 A 

30 200,2 a 180,3 bc 190,3 A 

45 200,3 a 170,3 d 185,3 AB 

Kilis Yağlık 15 140,3 f 109,9 j 125,1 F 

30 140,4 f 120,3 ı 130,3 EF 

45 140,3 f 125,3 hı 132,8 E 
Gün x çeĢit x uygulama interaksiyonu önemlidir. Küçük harfler uygulamanın çeĢitler arasındaki 

zamana bağlı olarak farklılıklarını göstermektedir. DeğiĢik harfleri taĢıyan değerler arasındaki 

faklılık istatistik olarak önemlidir (p<0.05). 

 

 

Yeniden sulamayla beraber yapraktaki tüy çapı değiĢimi incelendiğinde gün x çeĢit x 

uygulama interaksiyonu istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur. Yeniden sulamanın 45. 

gününde Manzanilla ve Ayvalık çeĢidinde stres bitkilerinde tüy çapı sırasıyla 170,3 µm 

ve 170,2 µm iken; bu değer Domat ve Kilis yağlık çeĢitlerinde sırasıyla 140,3 µm ve 

125,3 µm olarak kaydedilmiĢtir (Çizelge 4.17). Dört zeytin çeĢidinde de stres 

grubundaki tüy çapı kontrol grubu tüy çapına göre daha küçük olduğu gözlenmiĢtir 

(ġekil 4. 22). 
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ġekil 4.22 Kuraklık stresinden sonra yeniden sulamanın yapraktaki tüy çapına etkisi 

 

Yeniden sulama periyodunda zeytin çeĢitlerindeki tüy çapı değiĢimi Ģekil 4.23‟de 

verilmiĢtir. Buna göre stres bitkilerinin tüy çapı, Mazanilla ve Ayvalık çeĢitlerinde 

kotrolün tüy çapından uzaklaĢırken, Domat ve Kilis Yağlık çeĢitlerinde stres bitkilerinin 

tüy çapı, yeniden sulama ile birlikte kontrol grubu bitkilerinin değerlerine yaklaĢmıĢtır. 

                   

                Şekil 4.23 Kuraklık stresi sonrası yeniden sulamanın tüy çapı üstüne etkisi 
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4.3 Stresin Moleküler Olarak Belirlenmesi 

 

4.3.1 RNA izolasyonu 

Stres uygulamalarının ardından alınan tüm örnekler RNA izolasyonuna kadar                 

80
°
C°‟lik derin dondurucularda saklanmıĢ ve RNA izolasyonu Promega RNA Ġzolasyon 

kiti protokolüne göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġzole edilen RNA‟lar % 1‟lik agaroz jelde 

görüntülenmiĢ ve ND 1000 Spekrofotometre aracılığı ile miktar ve saflık tayini 

yapılmıĢtır. Ġzole edilen RNA‟lara ait örnek agoroz jel görüntüsü ve nanodrop ölçümleri 

aĢağıdaki gibidir (ġekil 4.24 ve Çizelge 4.18) 

 

 

ġekil 4.24 Bazı örneklere ait RNA izolasyon görüntüsü (%  1‟lik agaroz jelde) 

1: Ayvalık 15.gün Stres, 2: Ayvalık 30.gün Stres, 3: Ayvalık 45.gün Stres, 4: Domat 15.gün Stres, 5: 

Domat 30.gün Stres, 6: Domat 45.gün Stres, 7: Kilis Yağlık 15.gün Stres, 8: Kilis Yağlık 30. gün Stres, 

9: Kilis Yağlık 45. gün Stres, 10: Manzanilla 15. gün Stres, 11: Manzanilla 30. gün Stres, 12: Manzanilla 

45.gün Stres 
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Çizelge 4.18 Bazı örneklere ait RNA nanodrop değerleri (ng/ul) 

Sıra No ng/ul A260 A280 260/280 

1 488,92 9,77 4,61 2,12 

2 1184,29 23,68 11,34 2,09 

3 1217,05 24,34 11,71 2,08 

4 456,40 9,12 4,59 1,99 

5 426,46 8,52 4,17 2,04 

6 600,94 12,01 5,54 2,17 

7 603,75 12,07 5,61 2,15 

8 512,75 10,25 5,22 1,96 

9 523,49 10,47 5,32 1,97 

10 290,19 5,80 2,75 2,11 

11 291,56 5,83 2,76 2,11 

12 313,68 6,27 3,13 2,00 

13 318,27 6,36 3,21 1,98 

14 172,89 3,45 1,60 2,16 

15 170,86 3,41 1,59 2,15 

16 456,30 9,12 4,44 2,05 

17 939,04 18,78 10,38 1,81 

18 735,20 14,70 6,82 2,15 

19 726,82 14,53 6,75 2,15 

20 773,76 15,47 7,59 2,04 

21 741,98 14,84 7,19 2,06 

22 258,34 5,16 2,59 1,99 

23 261,74 5,23 2,62 1,99 

24 358,33 7,16 4,26 1,68 

25 177,30 3,54 1,69 2,10 

26 896,80 17,93 8,58 2,09 

27 910,88 18,21 8,68 2,10 

28 628,77 12,57 6,05 2,08 

 

 

4.3.2 cDNA sentezi 

cDNA sentezi Promega cDNA Synthesis Kit kullanılarak yapılmıĢtır. cDNA sentezi 

sonrası Nanodrop ND–1000 spektrofotometre ile elde edilen cDNA miktarı ölçülerek 

miktar tayini yapılmıĢtır. cDNA sentezi sonrasında örneklerde 260/280 oranının          

1,9 - 2,1 arasında olduğu, 260/230 oranının ise 2,0 - 2,5 arasında olduğu gözlenmiĢtir. 

Bu durum cDNA saflığının iyi olduğunun göstergesidir. Çizelge 4.19‟de cDNA 

miktarları verilmiĢtir. 
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     Çizelge 4.19 Zeytin çeĢitlerinin cDNA‟larının spektofotometrik ölçümleri 

 
  cDNA Miktarı (ng/ul) 

Ö
rn

ek
 n

o
 

ÇeĢitler Ayvalık Domat Manzanilla Kilis Yağlık 

1 2195,1 1986,3 1896,9 1767,0 

2 2342,7 1941,1 1850,5 1887,2 

3 2024,5 1801,4 1974,5 1838,7 

4 1685,2 2019,6 1878,2 1851,3 

5 1790,5 2009,9 1926,8 1776,2 

6 1560,3 2467,0 2018,3 1925,5 

7 1929,1 2027,0 1861,3 1674,8 

8 2010,3 1794,4 2006,5 1828,5 

9 1974,7 2144,4 2051,5 1755,4 

10 1569,5 1797,1 1860,3 1838,4 

11 1783,2 1938,5 1869,1 2005,7 

12 1836,5 1639,4 1774,7 1963,6 

13 2061,7 2067,2 1810,6 1965,8 

14 1850,4 1906,5 1935,8 1867,8 

15 1954,4 2004,6 2022,5 1892,9 

16 1729,7 1940,8 1825,6 1849,4 

17 1953,8 1930,1 1823,3 1854,1 

18 1816,4 1902,2 1824,7 1894,6 

19 1992,8 2386,8 1680,9 2092,0 

20 1721,6 2288,8 1775,1 1818,3 

21 1899,1 2477,4 1823,4 1771,3 

22 1812,9 2333,2 1769,3 1793,2 

23 1696,7 1960,3 1802,7 1714,8 

24 1830,9 1754,7 1953,1 1752,6 

YENĠDEN SULAMA 

 ÇeĢitler Ayvalık Domat Manzanila Kilis Yağlık 

Ö
rn

ek
 n

o
 

1 1505,7 1955,4 1818,6 1749,9 

2 1938,0 1913,2 1757,0 1814,4 

3 2005,3 1870,9 1879,0 1967,8 

4 2116,1 1936,4 1917,5 1938,0 

5 1928,3 1876,3 1980,9 1880,5 

6 1941,4 1925,5 1845,9 1906,0 

7 1929,4 2005,2 1805,2 1856,5 

8 1875,6 1858,6 1812,3 1834,2 

9 2004,2 1946,9 1803,6 1895,0 

10 2166,8 2028,4 1840,9 1976,5 

11 1983,0 2035,9 1808,6 1994,4 

12 1968,2 1999,4 1944,2 1819,8 

13 1987,1 1866,3 1901,0 1761,0 

14 1760,1 1842,5 1920,5 1437,8 

15 2019,6 2001,1 2005,1 1833,4 

16 2134,2 2067,1 2039,9 1903,2 

17 1996,2 1942,5 1817,2 1912,1 

18 1910,2 1974,9 1939,8 2087,0 
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4.4 Real-Time PCR Uygulaması 

 

4.4.1 Standart eğri 

Real-time PCR uygulaması Roche Light Cycler 480 cihazında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ölçümlerin değerlendirilmesi aĢamasında Real Time PC cihazına ait analiz programı ile 

her bir primer için ayrı ayrı standart eğriler ve bu grafiklere ait aĢağıda gösterilmiĢtir 

(ġekil 4.25 - 4.28). Ġyi bir standart eğri grafiği çizilebilmesi için, en az 1 logaritmik 

konsantrasyonun eğri üzerinden geçmesi ve etkinlik (efficiency) değerinin 1,7 ile 2 

arasında, Slope değerinin ise -3,3‟e yakın olması istenmektedir. Efficiency (etkinlik) 

değeri 2‟ye yaklaĢtıkça standart eğri grafiğinin güvenirliği de artmaktadır.  

 

 

ġekil 4.25 Housekeeping  (GAPDH) primerine ait standart eğri 

 

 

 

ġekil 4.26 DHN1 primerine ait standart eğri 
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ġekil 4.27 DHN6 primerine ait standart eğri 

 

ġekil 4.28 OESDHN primerine ait standart eğri 

 

  

4.4.2 Gerçek zamanlı amplifikasyon eğrileri  

 

 

OESDHN, DHN1, DHN6 ve GAPDH primerlerinde standart ve örneklere ait 

amplifikasyon eğrileri ġekil 4.29 - 4.32‟de sunulmuĢtur. Amplifikasyon eğrilerinde Ct 

değerleri kabul edilebilir değerler arasında elde edilmiĢ ve analizlerle bu Ct değerlerinin 

anlamlı değerler olarak kullanılabileceği belirlenmiĢtir. 
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ġekil 4.29 DHN6 primerine ait standart ve örneklere ait amplifikasyon eğrileri 

 

 

ġekil 4.30 DHN1 primerine ait standart ve örneklere ait amplifikasyon eğrileri 

 

 

 

ġekil 4.31 OESDHN primerine ait standart ve örneklere ait amplifikasyon eğrileri 
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ġekil 4.32 GAPDH primerine ait standart ve örneklere ait amplifikasyon eğrileri 

 

4.4.3 Erime eğrisi (Melting Curve)  

Real Time PCR analizlerinde, primerlerde dimer varlığının kontrolü ve özgün olmayan 

amplifikasyon ürünlerinin tespitinde erime eğrisi (melting curve) analizleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 4.33 - 4.36). Erime eğrisi analizlerinde üst üste çakıĢan tek 

pik görüntüleri elde edilmiĢ ve dimer varlığı saptanmamıĢtır. 

 

ġekil 4.33 DHN1 primerine ait erime eğrisi grafiği 
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ġekil 4.34 DHN6 primerine ait erime eğrisi grafiği 

 

 

 

ġekil 4.35 OESDHN primerine ait erime eğrisi grafiği 
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ġekil 4.36 GAPDH (housekeeping) primerine ait erime eğrisi grafiği 

 

4.4.4 Real Time PCR normalize verilerinin ifade analizleri 

Zeytin çeĢitlerinde su noksanlığı koĢullarında GAPDH‟a göre normalize edilmiĢ DHN1, 

DHN6, OESDHN primerlerine göre ifade seviyeleri Ģekil 4.37 - 4.39‟da ve Dunnett t (2-

sided) verileri çizelge 4.20- 4.22‟de verilmiĢtir.  
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     ġekil 4.37 Ayvalık, Domat, Manzanilla ve Kilis Yağlık çeĢitleri için kuraklık stresi   

(Üstte) ve Yeniden Sulama (Altta) koĢullarında DHN1 Primerine Ait 

Normalize Verilerin Ġfade Seviyeleri 
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Çizelge 4.20 Ayvalık, Domat, Manzanilla ve Kilis Yağlık çeĢitleri için Kuraklık Stresi 

ve Yeniden Sulama koĢullarında DHN1 Primerine ait normalize Dunnett 

t (2-sided) Verileri 
 

DHN1 

Zaman 15.gün 30.gün 45.gün 

Ayvalık 12,45 Ġfade Farkı Yok 20,49 

P değeri 0,00 0,09 0,00 

Domat 7,13 2,33 Ġfade Farkı Yok 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Manzanilla 9,51 34,43 83,41 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Kilis Yağlık Ġfade Farkı Yok 7,42 13,02 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Yeniden Sulama 

Ayvalık Ġfade Farkı Yok Ġfade Farkı Yok -5,57 

P değeri 0,91 0,99 0,00 

Domat Ġfade Farkı Yok -6,20 -4,29 

P değeri 0,17 0,00 0,00 

Manzanilla 3,80 -3,00 -8,42 

P değeri 0,00 0,71 0,00 

Kilis Yağlık 2,13 -6,33 Ġfade Farkı Yok 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Sayı t-test sonucunda anlamsız olan değerlerdir 

Ġfade Farkı Yok t-test anlamlı ancak ifade farkı yok 

Ġfade Farkı Yok hem t-test anlamsız hem de ifade farkı yok 

 

 

 

DHN1 geninin ifadesi incelendiğinde genel olarak kuraklık stresi attıkça ifade oranının 

da arttığı gözlenmiĢtir. Kuraklık stresinin 45. gününde Manzanilla çeĢidinde DHN1 

geninin ifadesi 83,41 kat ile diğer çeĢitlere göre en fazla artıĢ sağlanmıĢtır. Manzanilla 

çeĢidini sırasıyla Ayvalık (20,49), Kilis yağlık (13,02) ve Domat (Ġfade farkı yok) 

çeĢitleri izlemiĢtir. Ayvalık zeytin çeĢidi, su noksanlığı stresi altında DHN1 geni 15. 

günde kontrole göre 12,45 kat daha fazla ifade edilmiĢken stres uygulamasının 45. 

gününde kontrole göre 20,49 kat daha fazla ifade edilmiĢ ve diğer günlere göre 

maksimum seviyeye eriĢmiĢtir. Kuraklık stresinin 30. gününde ise kontrol göre ifade 

farkı elde edilmemiĢ olması istatistiksel olarak önemli bulunmamıĢtır. Kilis yağlık 

çeĢidinde ise gen ifadesi seviyesi 15. günde kontrolle aynı seviye olup 30. ve 45. günde 

giderek artan bir durum saptanmıĢtır. Domat, stres koĢulları altında genin ifadesi 15. 
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günde maksimum dereceye ulaĢırken,  15. günden itibaren giderek bir azalma söz 

konusudur. 45. günde ise kontrol grubu ile aynı seviyeye ulaĢmıĢtır (ġekil 4.37 ve 

Çizelge 4.20). 

Yeniden sulama aĢamasında ise Ayvalık çeĢidinin DHN1 geninin ifadesi 15. ve 30. 

günde kontrolle aynı seviyeye olduğu ancak bunun istatistiksel olarak önemli olmadığı 

tespit edilmiĢtir. Bununla beraber yeniden sulamanın 45. gününde DHN1 gen ifadesinde 

kontrole göre 5,57 kat bir azalma meydana gelmiĢtir. Ayvalık çeĢidinde yeniden 

sulamayla beraber toparlanma olduğu söylenebilir. Domat çeĢidinde sulamadan sonraki 

gen ifade kat sayısı 15. günde kontrolle aynı seviyeye tekrar geri döndüğü ancak bunun 

istatistiksel olarak önemli olmadığı tespit edilmiĢtir. Domat çeĢidinin yeniden 

sulamanın 30. ve 45. günlerinde yaklaĢık olarak 4 ila 6 kat arasında bir azalma 

gözlenmiĢtir. Domat çeĢidinin genin ifadesi göz önüne alındığında erken aktivite 

gösteren bir gen olduğunu düĢündürmektedir. Manzanilla çeĢidinde sulamadan sonraki 

dönemdeki gen ifadesi kontrole göre 15.günde bir artıĢ gösterirken, 30. ve 45. günde 

giderek azalmaya baĢlamıĢtır. Yeniden sulamanın 15. günde gözlenen artıĢ nedeniyle 

Manzanilla çeĢidinin kuraklık stresi sonrası sulanmaya rağmen toparlanmanın daha geç 

olduğu düĢünülmektedir. Kilis yağlık çeĢidinde yeniden sulamadan sonra oluĢan gen 

ifadesi 15. günde hemen hemen kontrol ile aynı düzeyde gen ifadesi saptanmıĢtır. 30. 

günde gen ifadesi azalırken 45. günde kontrolle aynı seviyeye gelmiĢtir. Yeniden 

sulama sonrası Kilis yağlık çeĢidinin kuraklık stresi sonrası kontrol ile hemen hemen 

aynı düzeye gelecek kadar toparlanmıĢtır (ġekil 4.37 ve Çizelge 4.20). 
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ġekil 4.38 Ayvalık, Domat, Manzanilla ve Kilis Yağlık çeĢitleri için kuraklık stresi 

(Üstte) ve yeniden sulama (Altta) koĢullarında DHN6 primerine ait 

normalize verilerin ifade seviyeleri    
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Çizelge 4.21 Ayvalık, Domat, Manzanilla ve Kilis Yağlık çeĢitleri için kuraklık stresi ve 

yeniden  sulama koĢullarında  DHN6 primerine ait normalize Dunnett t (2-sided) 

verileri 

 

DHN6 

Zaman 15.gün 30.gün 45.gün 

Ayvalık 10,21 22,04 38,65 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Domat  Ġfade Farkı Yok 13,31 25,54 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Manzanilla 12,88 -2,01 55,54 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Kilis Yağlık 2,80 4,79 Ġfade Farkı Yok 

P değeri 0,00 0,00 0,02 

Yeniden Sulama 

Ayvalık Ġfade Farkı Yok -2,33 Ġfade Farkı Yok 

P değeri 0,33 0,00 0,00 

Domat Fark yok -26,17 Ġfade Farkı Yok 

P değeri 0,03 0,00 0,91 

Manzanilla Ġfade Farkı Yok Ġfade Farkı Yok Ġfade Farkı Yok 

P değeri 0,00 0,00 0,90 

Kilis Yağlık -2,81 -9,80 -5,64 

P değeri 0,00 0,12 0,00 

Sayı t-test sonucunda anlamsız olan değerlerdir 

Ġfade Farkı Yok t-test anlamlı ancak ifade farkı yok 

Ġfade Farkı Yok hem t-test anlamsız hem de ifade farkı yok 
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Ayvalık çeĢidinde DHN6 geninin ifade seviyesi kuraklık stresi uygulanan süre boyunca 

günden güne doğrusal bir artıĢ gözlenmiĢ olup, stresin 45. gününde gen ifadesi 

maksimum seviyelere ulaĢmıĢtır. Domat çeĢidinde ise bu genin ifadesi stresin 15. 

gününde kontrolle aynı sevide iken 30. ve 45. günde giderek artmıĢtır. Domat çeĢidinde 

bu gen geç yanıt oluĢturmaktadır. Manzanilla çeĢidinde ise stres koĢulları altında genin 

ifadesi kuraklık stresinin 15. ve 45. günde artıĢ gösterirken 30. günde ise kontrolden bile 

daha düĢük bir konuma gelmektedir. Kilis yağlık çeĢidindeki DHN6 geninin ifadesi 15. 

ve 30. günde artıĢ gösterirken 45. günde kontrol grubu ile aynı seviyeye geri 

dönmektedir. ÇeĢitlerin gen ifadesi kendi aralarında değerlendirildiğinde Ayvalık ve 

Domat çeĢidinde doğrusal bir artıĢ göstermektedir. Fakat Domat, Ayvalık‟a göre daha 

geç yanıt oluĢturmaktadır. Manzanilla çeĢidinin stres koĢulları altında 45. gündeki gen 

ifadesi diğer çeĢitlere göre maksimum seviyelere ulaĢarak yaklaĢık 50 kat artmaktadır. 

Ayvalık çeĢidi ise 45. günde yaklaĢık 40 kat artmaktadır.  Kilis yağlık çeĢidinin gen 

ifadesi diğer çeĢitlere göre oldukça az seviyelerde seyretmektedir (ġekil 4.38 ve Çizelge 

4.21). 

 

DHN6 gen ifadesi Ayvalık çeĢidinde yeniden sulamadan sonrası 15. günde kontrole 

göre aynı düzeyde gerçekleĢtiği halde bu durum istatistiksel olarak önemli 

bulunmamıĢtır. Bu genin ifade düzeyi yeniden sulamanın 30. gününde oldukça düĢmüĢ 

olup, 45. günde kontrol seviyelerine geri dönmüĢür. Domat çeĢidinde ise DHN6 gen 

ifade düzeyi yeniden sulamanın 15. ve 45. gününde kontrol seviyelerde seyrederken 45. 

gündeki ifade düzeyi istatistiksel olarak önemli değildir. Yeniden sulamanın 30. 

gününde ise DHN6 geninin ifade düzeyi diğer çeĢitlere nazaran en sert düĢüĢü 

göstermiĢtir. Manzanilla çeĢidinde ise yeniden sulamadan sonra tüm günlerde gen 

ifadesi kontrole seviyelere çekilmiĢtir. Kilis Yağlık çeĢidinde ise bu genin ifadesi 

yeniden sulamanın 30. gününde kontrole oran ile yaklaĢık 10 kat daha düĢmesine 

rağmen bu değer istatistiksel olarak önemli bulunmamıĢtır. Yeniden sulamanın 15. ve 

45. günlerinde ise DHN6 geninin ifade düzeyi Kilis Yağlık çeĢidinde kontrole oranla 

sırasıyla 2,81 ve 5, 64 kat azalmıĢtır (ġekil 4.38 ve Çizelge 4.21). 
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ġekil 4.39 Ayvalık, Domat, Manzanilla ve Kilis Yağlık çeĢitleri için kuraklık 

stresi (üstte) ve yeniden sulama (altta) koĢullarında OESDHN 

Primerine ait normalize verilerin ifade seviyeleri 
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Çizelge 4.22 Ayvalık, Domat, Manzanilla ve Kilis Yağlık çeĢitleri için kuraklık stresi ve 

yeniden sulama koĢullarında OESDHN primerine ait normalize Dunnett t 

(2-sided) Verileri 

 

OESDHN 

Zaman 15.gün 30.gün 45.gün 

Ayvalık 8,07 30,27 71,62 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Domat 4,00 9,74 28,36 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Manzanilla 12,48 29,27 70,69 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Kilis Yağlık 3,68 6,61 10,12 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Yeniden Sulama 

Ayvalık 5,34 3,17 2,10 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Domat İfade Farkı Yok İfade Farkı Yok -7,12 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Manzanilla 5,78 -7,89 -6,04 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Kilis Yağlık İfade Farkı Yok -2,67 -38,41 

P değeri 0,00 0,00 0,00 

Sayı t-test sonucunda anlamsız olan değerlerdir 

Ġfade Farkı Yok t-test anlamlı ancak ifade farkı yok 

Ġfade Farkı Yok hem t-test anlamsız hem de ifade farkı yok 
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Tüm zeytin çeĢitlerinde kuraklık stresi boyunca OESDHN geninin ifadesi gün geçtikçe 

doğrusal bir artıĢ göstermektedir. Gen ifadesindeki bu artıĢ 45. günde yaklaĢık olarak 

Ayvalık çeĢidinde 70 kat, Domat çeĢidinde 28 kat, Manzanilla çeĢidinde ise 70 kat 

olarak saptanmıĢtır. OesDHN geninin ifade seviyesindeki en az artıĢ 10 kat ile Kilis 

Yağlık çeĢidinde tespit edilmiĢtir (ġekil 4.39 ve Çizelge 4.22). 

Yeniden sulama sonrasındaki OESDHN gen ifadesi değerlendirildiğinde ise Ayvalık 

çeĢidinde kontrole göre daha düĢük seviyelerde seyrettiği belirlenmiĢtir. Domat 

çeĢidinde ise 15. ve 30. günde kontrolle aynı seviyelere geri döndüğü ancak bu durumun 

istatistiksel olarak önemli olmadığı tespit edilmiĢtir. Domat çeĢidinde yeniden 

sulamanın 45. gününde bu genin kontrole göre yaklaĢık 7 kat daha az ekspre olduğu 

görülmektedir. Manzanilla çeĢidinde ise yeniden sulamanın 15. gününde kontrole göre 

yaklaĢık 5 kat daha fazla gen ifadesin hala devam ettiği görülürken, yeniden sulamanın 

30. ve 45. gününde kontrol seviyesinin altına indiği görülmüĢtür. Kilis Yağlık çeĢidinde 

OESDHN genin ifadesi yeniden sulamanın 15.ve 30. gününde hemen hemen kontrol 

seviyelerinde seyrettiği ancak yeniden sulamanın 45. gününde kontrole göre yaklaĢık 38 

kat daha az düzeyde ifade edildiği tespit edilmiĢtir (ġekil 4.39 ve Çizelge 4.22). 
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5. TARTIġMA VE SONUÇ  

 

5.1 Kuraklık Stresi ile Anatomik, Fizyolojik ve Morfolojik DeğiĢimler 

Bu çalıĢmada, bazı zeytin (Ayvalık, Domat, Kilis Yağlık ve Manzanilla) çeĢitlerinde su 

noksanlığı stresinin etkisi morfolojik, fizyolojik, anatomik ve dehidrin gen ifadesi 

bakımından incelenmiĢtir. ÇeĢitlerin kuraklığa tepkilerinin belirlenmesine yönelik 

araĢtırmalarda kontrollü koĢulların kullanılması; deneme alanı, süresi ve homojenliği 

bakımından birçok odunsu bitki türünde tercih edilmektedir. Bu tip çalıĢmalarda bitkisel 

kaynak olarak ise saksılı fidanlar yaygın olarak kullanılabilmektedir (Saei vd. 2006, 

Boussadia vd. 2008).  

 

Kuraklık stresi denemelerinde çeĢitlerin kuraklığa dayanıklılığını/hassasiyetini 

değerlendirmede dikkate alınan önemli bir kriter olan yaprak su potansiyeli (Boussadia 

vd. 2008) bakımından, bu çalıĢmada yer alan çeĢitleri incelediğimizde, su noksanlığı 

stresinin süresi uzadıkça yaprak su potansiyelinin azaldığı görülmektedir. Yaprak 

oransal su potansiyeli ölçümlerinde çeĢitlerin zamana göre değiĢimleri istatistiksel 

olarak önemli bulunmuĢtur. Buna göre, 15. günde (-2,03) Mpa değeri ile kuraklık 

stresinden en erken dönemde etkilenen çeĢidin Manzanilla olduğu bunu sırasıyla 

Ayvalık, Domat ve Kilis Yağlık çeĢitlerinin izlediği tespit edilmiĢtir. Kilis yağlık 

çeĢidinin kuraklık stresinin 30. gününde, Manzanilla çeĢidinin 15. günündeki yaprak su 

potansiyeli seviyesiyle istatistiksel olarak benzer bulunmuĢtur (Çizelge 4.1). Bu 

sonuçlar, yaprak su potansiyeli bakımından Kilis Yağlık çeĢidinin diğerlerine göre uzun 

süreli su noksanlığına karĢı daha tolerant olduğunu göstermektedir. Yaprak su 

potansiyeli ile ilgili bulgularımız, zeytin çeĢitleri arasında bu bakımdan önemli 

farklılıklar bulunduğuna iĢaret etmektedir. Boussadia vd. 2008, iki zeytin çeĢidi 

üzerinde yaptığı çalıĢmada, Ģiddetli kuraklık stresi durumunda, yaprak su potansiyelinin 

düĢtüğünü belirtmiĢtir. Koroneiki çeĢidinde ağır stres durumunda,Ψ (-1,6) MPa‟dan         

(-6,53) MPa‟a düĢmüĢtür. Meski çeĢidinde ise bu değerler sırasıyla kontrolde                 

(-1,47) MPa iken, ağır stres durumunda (-4,3) MPa olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmamızın 

45. gün verilerine bakıldığında en yüksek (-3,74) MPa değeri Kilis Yağlık çeĢidine ait 
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iken, en düĢük (-3,87) MPa değeri Manzanilla çeĢidinde gözlenmiĢtir. Ayvalık ve 

Domat çeĢitleri(-3,87) ve (-3,83) Mpa değerleri ise sırasıyla Manzanilla çeĢidini takip 

etmiĢtir. ÇalıĢmamızdaki sonuçlar, bu konudaki araĢtırmalar ile paralellik 

göstermektedir (Chartzoulakis vd. (2000), Blanke ve David 2004, Sofo vd. (2005). 

 

Bitkilerde su noksanlığının fizyolojik sonuçlarının ifadesinde, yaprak oransal su içeriği 

uygun bir belirleyicidir. Tüm çeĢitlerde zamana bağlı olarak yaprak oransal su içeriği 

kontrole göre azalmıĢtır. Kuraklık stresi uygulanan süre arttıkça, yaprak oransal su 

içeriğindeki azalma istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur (Çizelge 4.3 ve ġekil 4.13). 

Stres grubu bitkilerinde yaprak oransal su içeriği bakımından, Kilis Yağlık çeĢidi         

%  74,57 ile en yüksek değere sahip iken, %  65,14 ve %  63,83 yaprak oransal su 

içeriğine sahip olan Manzanilla ve Ayvalık çeĢitleri arasında istatistiksel olarak fark 

bulunmamıĢtır (Çizelge 4.4). Bu bulgu zeytin ve kiraz türlerinde yapılan çalıĢmalarda 

elde edilen bulgular ile paralellik göstermektedir (Boussadia vd. 2008, Kırnak ve 

DemirtaĢ 2010, Pouyafard vd. 2016,Abdallah vd. 2017). ÇalıĢmamızda yaprak oransal 

su içeriği verileri göz önünde bulundurularak Kilis Yağlık çeĢidinin kuraklık stresinden 

en az etkilenen çeĢit olduğu, bunu takiben sırasıyla Domat, Manzanilla ve Ayvalık 

çeĢitlerinin geldiği söylenebilir (Çizelge 4.4). 

ÇalıĢmamızda, su noksanlığı stresi ile beraber tüm çeĢitlerde, birim yaprak alanındaki 

stoma yoğunluğu, kontrole göre artıĢ göstermiĢ olup, bu durum istatistiksel olarak 

önemli bulunmuĢtur. Benzer çalıĢmalarda da, kuraklık stresine bağlı olarak stomaların 

daha küçük ve daha çok sayıda belirlenmiĢtir  (Bosabalidis ve Kofidis 2002, Ennajeh 

vd. 2010). Tez çalıĢmamızda stres bitkileri ile kontrol bitkileri arasındaki birim yaprak 

alanındaki stoma sayısı bakımından fark, stresin 30. gününde maksimum düzeye 

ulaĢtığı ve 45. günde bu farkın benzer Ģekilde devam ettiği gözlenmiĢtir. Bu durum, 

stres bitkileri yapraktaki stoma sayısı bakımından belli bir yoğunluk seviyesine 

ulaĢtıktan sonra stres uygulanan süre artsa da baĢlangıç seviyesine oran ile stoma sayısı 

artıĢının daha yavaĢ gerçekleĢtiğini göstermiĢtir (Çizelge 4.7 ve ġekil 4.16). 

Stoma çapı bakımından kuraklık stresinin uygulanma süresine bağlı olarak çeĢitler 

arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıĢtır. Ancak, stres uygulaması ile beraber tüm 
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çeĢitlerde stoma çapındaki azalma istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur. Kontrol 

grubunda ortalama olarak 15,11 µm olan stoma çapı, stres grubunda ortalama olarak 

11,50 µm olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.9). Kuraklık stresinde süreye bağlı olarak 

yapraktaki ortalama stoma çapı azalmıĢtır. Kuraklık stresine verilen ilk cevaplardan biri 

genel olarak stomaların kapatılmasıdır (Fernández vd.1997). Ancak Tunus‟un yarı 

kurak bölgesinde 12 zeytin çeĢidi ile yapılan bir çalıĢmada (Guerfel vd. 2007) olduğu 

gibi, stoma çaplarının kuraklıkla beraber kontrole göre azaldığı ve 11,9-16,89 µm 

arasında değiĢtiği belirtilmiĢtir ki bu sonuçlar çalıĢmamızın verileri ile de uyumludur. 

Kuraklık stresinin zamana bağlı olarak tüy sayısı bakımından çeĢitler üzerindeki etkisi 

incelendiğinde istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur. Kuraklık stresinin süresi 

arttıkça, tüm çeĢitlerde yapraktaki tüy sayısı da kontrole göre artıĢ göstermiĢtir. Birim 

yaprak alanındaki tüy sayısı kontrol bitkilerinde ortalama olarak 90-128 adet arasında 

değiĢirken stres uygulamasında bu sayı artarak 105-180 adet arasında değiĢtiği tespit 

edilmiĢtir. Stresin 45. gününde 180 adet/mm 
2 

ile Kilis Yağlık çeĢidi en yüksek değere 

sahip iken, bunu sırasıyla 160, 130 ve 110 adet/mm 
2 

değerleri ile Domat, Ayvalık ve 

Manzanilla çeĢitleri takip etmiĢtir (Çizelge 4.11). Kilis Yağlık ve Domat çeĢitlerinde tüy 

yoğunluğunun daha fazla olduğu, Ayvalık ve Manzanilla çeĢitlerinde ise tüy 

yoğunluğunun nispeten daha az olduğu belirlenmiĢtir. Stoma yoğunluğu ve tüy 

yoğunluğu parametrelerinin bitkilerdeki kuraklık stresine dayanma kabiliyetini 

açıklayabilen kriterler olarak kullanılabileceği bildiren Ennajeh vd. 2010, kuraklığa 

maruz kalan iki zeytin çeĢidiyle „Chemlali‟ ve „Meski‟ yaptıkları çalıĢmadastoma 

yoğunluğunun ve tüy yoğunluğunun özellikle „Chemlali‟ çeĢidinde arttığını bildirmiĢ 

olup, çalıĢmamızdaki bulgular ile paralellik göstermektedir. 

Kuraklık stresinin tüy çapı bakımından çeĢitler üzerindeki etkisi incelendiğinde çeĢit x 

uygulama x zaman interaksiyonu istatistiksel olarak önemli bulunmamıĢtır. Tüm 

çeĢitlerde stres grubunda, kontrole göre tüy çapı azalmıĢtır. Kuraklık stresine maruz 

kalmıĢ bitkilerin ortalama tüy çapı değerleri incelendiğinde en düĢük tüy çapı 

seviyesinin 124,72  µm ile Kilis yağlık çeĢidinde tespit edilmiĢtir. En yüksek tüy çapı 

ise Manzanilla çeĢidinde ölçülmüĢtür (Çizelge 4.14) .Tüy çapının kuraklık stresi 

uygulanan gün sayısına göre değiĢimi incelendiğinde tüy çapındaki en ciddi azalmanın 
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15. gün ile 30. gün aralığında olduğu gözlenmiĢtir (Çizelge 4.15).Kuraklık stresinin 

etkisiyle tüy sayısındaki azalma Guerfel vd. (2007, 2009) gibi benzer araĢtırmalar ile 

paralellik göstermiĢtir. 

5.2 Kuraklık stresi Dehidrin gen ifadesi analizleri 

Bu tez çalıĢmasında, ekonomik öneme sahip bazı zeytin çeĢitlerinin kuraklık stresine 

yönelik Dehidrin genlerindeki ifade değiĢimleri araĢtırılmıĢtır. Gen ifadesi 

analizlerinde, 6 Dehidrin gen bölgesi (Dehidrin 1,Dehidrin 2, Dehidrin 3, Dehidrin 5 

Dehidrin 6 ve OESDHN)  ve 1 housekeeping gen (GAPDH) olmak üzere toplam 7 gen 

bölgesine ait primerler kullanılmıĢtır. Bu primerlerden ancak arpa kaynaklı olan (DHN1 

ve DHN6) ile zeytin kaynaklı olan OESDHN ile gen ifadesi analizleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. DHN1 ve DHN6 primerlerine yönelik bölgeler zeytinde çoğaltılmıĢ 

ve sekans analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. DNA dizisi belirlenen bu iki gen bölgesinden 

DHN1, DHN6 yeniden primer tasarımı yapılarak, bu gen bölgelerinin zeytine spesifik 

olması sağlanmıĢtır. Ġfade analizi bulgularına göre DHN1, DHN 6 ve OESDHN 

genlerinin kuraklık stresi ile indüklenen genler olduğu söylenebilir. 

DHN1 geninin ifade analizi verilerine göre genel olarak tüm çeĢitlerde stres ile beraber 

ifade katsayısının da artığı belirlenmiĢtir. Bu artıĢ özellikle Manzanilla çeĢidinde 

kuraklık stresine paralel olarak arttığı gözlenmiĢtir. Kuraklık stresinin 45. gününde 

Manzanilla çeĢidinde ifade oranı 83,41 kat ile maksimum seviyeye ulaĢmıĢtır. Bu 

bulgular Dehidrin proteinlerin ifadesinin, hücrelerde su noksanlığına neden olan çeĢitli 

stres faktörleriyle indüklenebildiğini bildiren benzer çalıĢmalar ile de paralellik 

göstermektedir (Shekhawat vd. 2011, Liang vd. 2012). 

 Kilis yağlık çeĢidinde stresin 15. günü verilerine göre,  t-testnin anlamlı olduğu ancak 

ifade farkının olmadğı görülmektedir. Bu durum Kilis Yağlık çeĢidinde DHN1 geninin 

diğer çeĢitlere göre daha geç indüklendiği yani strese daha geç girdiği Ģeklinde 

yorumlanabilir. Buna karĢın Manzanilla çeĢidinde DHN1 geninin ifadesi kuraklık stresi 

boyunca sürekli bir artıĢ göstermiĢ olup Manzanilla çeĢidinin kuraklık stresine karĢı 

diğer çeĢitlere göre daha hassas olduğunu öne sürülebilir.  
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Domat çeĢidinde, kuraklık stresi koĢulları altında genin ifadesi 15. günde maksimum 

dereceye ulaĢırken,  15. günden itibaren giderek bir azalma söz konusudur. 45. Günde 

kontrol grubu ile aynı seviyeye ulaĢmıĢtır. Domat çeĢidinde DHN1 genin ifadesinin 

baskılanmıĢ olabileceği Ģeklinde yorumlanabilir.  

Ayvalık çeĢidinde yeniden sulamanın 45. gününde DHN1 gen ifadesinde kontrole göre 

5,57 kat bir azalma olması, Ayvalık çeĢidinde stres sonrası sulamanın stres unsurunu 

bertaraf ettiği söylenebilir. Domat çeĢidinin yeniden sulamanın 30. ve 45. günlerinde 

yaklaĢık olarak 4 ila 6 kat arasında bir azalma gözlenmiĢ olması bu genin erken aktivite 

gösterdiğini, Manzanilla çeĢidinde ise yeniden sulamanın 15. gününde gözlenen artıĢ 

nedeniyle Manzanilla çeĢidinin kuraklık stresi sonrası sulanmaya rağmen toparlanmanın 

daha geç olduğu düĢünülmektedir. Yeniden sulama ile Kilis yağlık çeĢidinin kuraklık 

stresi sonrası kontrol ile hemen hemen aynı düzeye gelecek kadar toparlanmıĢ olması 

gözlemlenmiĢtir. Genel olarak yeniden sulama uygulaması ile DHN1 gen ifadesinin 

çeĢitlere göre farklılık gösterdiği ancak ifade düzeyinin stres koĢullarındaki ifade 

katsayılarına göre azaldığı söylenebilir.  

Üzümde, DHN1 geninin normal geliĢim koĢullarında ifade olmadığı ancak,  kuraklık, 

soğuk, ABA uygulaması ve salisilik asit uygulaması gibi farklı abiyotik stresler altında 

ifade olduğu bildirilmiĢtir (Yang 2012). Tez çalıĢmamızda da kuraklık stresi sonrası 

yeniden sulama ile normal geliĢim koĢullarına yaklaĢıldığı için gen ifadesinde genel 

olarak stres ifade kat sayılarına göre azalma olduğu düĢünülmektedir. 

Suprunova vd. (2004) yılında gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada, Arpa‟da (Hordeum 

spontaneum)  DHN 1 ve DHN 6 olarak adlandırdığımız genin kuraklık ile iliĢkisi 

araĢtırmıĢtır. Yapılan çalıĢmada iyi sulanan tüm yabani arpa türlerinde bu gen ifade 

edilmemiĢtir.  DHN 1 geninin daha erken indüksiyonu (3 saat sonra dehidratasyon 

sonrası) ve yüksek seviyelerde (12 ve 24 saatlik dehidrasyon sonrası) ifadesi 

gözlenmiĢtir. Bu sonuçlar göz önüne alındığında yüksek seviyedeki gen ifadesi Ayvalık 

çeĢidi ile örtüĢmektedir. Domat çeĢidi ile de kısmen benzerlik göstermektedir. Domat 

çeĢidinin 30. günden itibaren gen ifadesindeki artıĢ, kuraklık stresine geç cevap 

verdiğini ortaya koymaktadır. Fakat arpada dehitrasyona karĢı tepkinin 3. saatte 
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baĢlaması Ayvalık çeĢidinin ise 30. günde gen ifadesinin görülmesi türlerin geliĢmiĢlik 

düzeyi ile açıklanabilir. 

DHN6 geninin ifade seviyesinin Ayvalık çeĢidinde kuraklık stresi ile paralel bir artıĢ 

gösterdiği, Domat çeĢidinde ise bu genin kuraklık stresinde diğer çeĢitler göre daha geç 

yanıt oluĢturduğu, Manzanilla ve Kilis Yağlık çeĢidinde ise stres koĢulları altında genin 

ifadesinin zamana bağlı doğrusallık göstermediği tespit edilmiĢtir.  Manzanilla ve 

Ayvalık çeĢidinde ise kuraklık stresi koĢulları altında DHN6 gen ifadesi diğer çeĢitlere 

göre daha yüksek olduğu buna karĢın Kilis Yağlık çeĢidinin DHN6 gen ifadesi diğer 

çeĢitlere göre oldukça az seviyelerde seyretmesi zeytin çeĢitleri arasında kuraklığa 

gösterilen tepkinin farklılığını genetik düzeyde göstermekterdir.  Dehidrin proteinlerinin 

ifadesinin, hücresel dehidrasyonuna yol açan çevresel streslerle baskılanabilir veya 

güçlenebilir olduğu belirten (Hu vd. 2010) çalıĢmalar ile çeĢitler arasında farklı ifade 

seviyelerinin olması desteklenmektedir. 

DHN6 gen ifadesi yeniden sulamadan sonra tüm çeĢitlerde stres uygulamasına nazaran 

düĢüĢ göstermiĢtir.  

Tüm zeytin çeĢitlerinde kuraklık stresi boyunca OESDHN geninin ifadesi gün geçtikçe 

doğrusal bir artıĢ göstermektedir. Kuraklık stresi uygulanan 45 günlük süre boyunca, 

OESDHN geninin ifade grafiği incelendiğinde hem t-testinin anlamlı olduğu hem de 

housekeeping genine göre normalize edilen değerlerde ifade farkının, stres 

uygulamasının tüm zaman aralıklarında pozitif yönde tespit edilmiĢtir. OESDHN genini 

ifadesinin kuraklık stresi ile paralel olarak indüklenmesi, stres sonuçlarının genetik 

olarak değerlendirilmesinde avantaj sağlamaktadır. Buna karĢın DHN 1 gen ifadesinde 

Ayvalık çeĢidinde stresin 30 gününde ifade farkının olmaması ve t testinin anlamsız 

olması nedeniyle ve DHN 6 geninin ifadesinde, Manzanilla çeĢidinin stresin 30. 

gününde kontrol değerinin de altında (-2,01) değere sahip olması gibi dezavantajlar 

mevcuttur. Dolayısıyla kuraklık stresinin zeytin çeĢitlerinde belirlenmesi için en ideal 

gen bölgesinin OESDHN olduğu öne sürülebilir.  
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Muzda MusaDHN-1 geninin (Shekhawat vd. 2011), elmada MdDHN (Liang vd. 2012) 

ve arpada DHN-5 (Brini vd. 2007), üzümde DHN1a, DHN1b (Xiao ve Nassuth 2006), 

zeytinde (Tripepi vd. 2011) kuraklık stresi altında gen ifadesinin arttığı, strese cevapta 

DHN’lerin rol oynadığı belirtilmektedir. Bu tez çalıĢmasında da Real Time PCR 

analizlerinde, özellikle OESDHN geni kuraklık stresi Ģiddettine paralel artıĢ 

göstermiĢtir. Tezde kullanılan tüm çeĢitlerde 15. günde OESDHN geni ifadesi artarken, 

45. günde belirlenen artıĢ kat sayısı tüm çeĢitlerde önemli derecede artmıĢtır.  

Yeniden sulama ile OESDHN gen ifadesi değiĢimleri incelendiğinde Ayvalık çeĢidinde 

kontrole göre daha düĢük olduğu, Domat çeĢidinde ise yeniden sulamanın 45. gününde 

bu genin kontrole göre yaklaĢık 7 kat daha az ifade olduğu, Kilis Yağlık çeĢidinde 

OESDHN genin ifadesinin ya kontrol ile aynı seviyede ya da kontrolden daha düĢük 

olduğu, Manzanilla çeĢidinde ise yeniden sulamanın 15. gününde kontrole göre yaklaĢık 

5 kat daha fazla gen ifadesin hala devam ettiği belirlenmiĢtir. Gen ifadesinin kontrole 

göre pozitif yönde varlığı sulamaya rağmen stres savunmasının bitki tarafından devam 

ettiğini göstermektedir. Jun-Bo Du vd. (2011) yaptıkları çalıĢmada dehidrinlerin stres 

altında yabani arpada (Hordeum vulgare ssp agriocriton) normalde olduğundan daha 

hızlı ve bol miktarda ifade edildikleri tespit edilmiĢ olmasından yola çıkarak zeytin 

çeĢitlerinde kuraklık ile kolaylıkla indüklendiğini belirlediğimiz OESDHN genin 

kuraklık belirteci olarak kullanılabileceği öne sürülebilir. 

Sonuç olarak, kuraklık stresine maruz kalan zeytin çeĢitlerinde uygulama süresine bağlı 

olarak birim yaprak alanındaki tüy sayısı ve yaprak su potansiyeli değiĢimleri 

istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur. Dolayısıyla birim yaprak alanındaki tüy sayısı 

ve yaprak su potansiyeli parametrelerinin kuraklık stresinin belirlenmesine yönelik 

önemli bir parametre olduğu tespit edilmiĢtir. Ġfade analizi verilerine göre DHN1, 

 DHN 6 ve OESDHN genlerinin kuraklık stresi ile indüklenen genler olduğu dolayısıyla 

kuraklık stresine karĢı direnç kabiliyetlerinin değerlendirilmesinde bir moleküler 

belirteç olarak kullanılabileceği belirlenmiĢtir. DHN1, DHN 6 ve OESDHN genlerinin 

ifadelerini birbirleri ile karĢılaĢtırdığımızda, kullanılan 4 zeytin çeĢidinde de kuraklık 

stresi boyunca tüm zaman aralıklarında OESDHN geninin ifadesi istatitiksel olarak 

anlamlı olup zamanla doğrusal bir artıĢ göstermiĢtir. Dolayısıyla kuraklık stresinin 
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zeytin çeĢitlerinde belirlenmesi için en ideal gen bölgesinin OESDHN olduğu sonucuna 

varılabilir. 

 

 

Bu çalıĢmada, anavatanı ve yetiĢtiği bölgede yarı kurak Ģartlarda hiç sulama olmadan 

binlerce yıldır tarımı yapılan Kilis Yağlık zeytin çeĢidi beklenen sonucu vermiĢtir. 

Akhisar orijinli Domat, Edremit orijinli Ayvalık ve Ġspanya orijinli Manzanilla 

çeĢitlerinin kuraklığa verdikleri tepkiler de anavatanın genetik yapı üzerine etkisini 

göstermektedir diyebiliriz.  
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