
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

DOKTORA TEZİ 

 

 

 

 

TÜRKİYE’DE FARKLI LOKASYONLARDA YETİŞTİRİLEN KİRAZLARIN 

(Prunus avium L.)  KARAKTERİZASYONU VE SINIFLANDIRILMASI 

 

 

 

Özden İLHAN 

 

 

 

 

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

 

ANKARA 

2021 

 

  



i 
 

Her hakkı saklıdır 

ÖZET 

Doktora Tezi 

TÜRKİYE’DE FARKLI LOKASYONLARDA YETİŞTİRİLEN KİRAZLARIN (Prunus avium 

L.)  KARAKTERİZASYONU VE SINIFLANDIRILMASI  

Özden İLHAN 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Nevzat ARTIK 

 

Bu çalışmada Türkiye'de 5 farklı lokasyonda 2 farklı yetiştirme döneminde (2018 ve 2019) 

yetiştirilen 0900 Ziraat çeşidi kirazlar (Prunus avium L.) karakterize edilmiş ve yetiştirildikleri 

lokasyonlara göre fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri ile aroma bileşenleri 

karşılaştırılmıştır. Konya iline bağlı Akşehir ilçesi, İzmir iline bağlı Kemalpaşa ilçesi, Manisa 

iline bağlı Salihli ilçesi, Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Isparta ili Uluborlu ilçelerinde yetiştirilmiş 

kirazlar araştırmada kullanılmıştır. Meyve eni ve meyve ağırlığı bakımından Salihli 

lokasyonunda yetiştirilen kirazlar; renk değerleri için ise Yeşilyurt lokasyonunda yetiştirilen 

kirazlar ile diğerler lokasyonlarda yetiştirilen kiraz örnekleri arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Toplam asitlik Kemalpaşa lokasyonunda en yüksek, suda 

çözünür kuru madde Salihli lokasyonunda en yüksek değerde bulunmuştur. Duyusal analizlerde 

koku ve lezzet profil analizi yöntemi uygulanmıştır. Aroma maddelerinin tanımlanması GC-MS 

cihazında SPME tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Akşehir lokasyonunda yetiştilen kirazlarda 28, 

Kemalpaşa lokasyonunda yetiştilen kirazlarda 25, Yeşilyurt lokasyonunda yetiştilen kirazlarda 

22, Salihli lokasyonunda yetiştilen kirazlarda 23 ve Uluborlu lokasyonunda yetiştilen kirazlarda 

27 adet aroma bileşeni tespit edilmiştir. Özellikle meyvemsi ve çiçeksi aromalara sahip bileşen 

değerleri için (feniletil alkol, alfa-İyonon, (E, Z)-2,6-nonadienal) Yeşilyurt lokasyonunda 

yetiştirilen kirazlar ile diğerler lokasyonlarda yetiştirilen kiraz örnekleri arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Veriler varyans analizi (ANOVA) ve Linear 

Diskriminant Analizlerine (LDA) tabi tutulmuştur. Fizikokimyasal analiz sonuçları üzerine 

yapılan LDA sınıflandırma sonuçlarına göre örnekler %81, aroma bileşenleri analizi sonuçlarına 

göre ise %96 oranında yetiştirildikleri lokasyona göre doğru sınıflandırılmıştır.   Çalışma 

sonucunda kirazların yetiştirildiği lokasyonun çeşitli kalite özellikleri üzerinde yüksek düzeyde 

etkisi olduğu ortaya konulmuştur. 

 

Mart 2021, 84 sayfa 

Anahtar Kelimeler: kiraz, sert çekirdekli meyveler, aroma, coğrafi köken, HS-SPME/GC-MS  
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ABSTRACT 

Ph. D. Thesis 

CHARACTERIZATION AND CLASSIFICATION OF SWEET CHERRIES (Prunus avium 

L.) GROWN IN DIFFERENT LOCATIONS IN TURKEY  

Özden İLHAN 

Ankara University 

Graduate school of Natural and Applied Sciences 

Department of Food Engineering 

 

                                        Supervisior: Prof. Dr. Nevzat ARTIK 

In this study, 0900 Ziraat cherries (Prunus avium L.) grown in 2 different growing seasons 

(2018 and 2019) and 5 different locations in Turkey were characterized and their 

physicochemical properties and aroma components were compared according to the locations 

they are grown. Cherries grown in Akşehir district of Konya province, Kemalpaşa district of 

İzmir province, Salihli district of Manisa province, Yeşilyurt district of Malatya province, 

Uluborlu district of Isparta province were used in the study. In terms of fruit width and fruit 

weight, cherries grown in Salihli location and for color values cherries grown in the Yeşilyurt 

location was found to be significantly different from cherries grown in other locations (p<0,05).. 

Total acidity was highest in Kemalpaşa location and total soluble solis content was highest in 

Salihli location. Flavor profile analysis method was used for sensory analysis. The identification 

of aroma components was carried out in the GC-MS device using the SPME technique. 28 

distinct aroma components were identified for cherries grown in Akşehir location, 25 for 

Kemalpaşa location, 22 for Yesilyurt location, 23 for Salihli and 27 for Uluborlu location. 

Especially for aroma components with fruity and floral notes (phenylethyl alcohol, alpha-Ionon, 

(E, Z) -2,6-nonadienal), the difference between cherry samples grown in Yesilyurt location and 

grown in other locations was found to be statistically significant (p <0,05). The data were 

subjected to analysis of variance (ANOVA) and Linear Discriminant Analysis (LDA). Growing 

locations of the samples were classified correctly by 81% according to the results of LDA of the 

physicochemical analysis results, and 96% according to the results of the aroma components 

analysis. As a result of the study the location where the cherries are grown can be considered to 

have a high level of influence on various quality characteristics. 

 

March 2021, 84 pages 

Key Words: cherry, stone fruits, geographical origin, aroma, HS-SPME/GC-MS   
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1. GİRİŞ 

İnsanlık tarihi incelendiğinde gıda ürünlerinin belli bir coğrafi kökene bağlı olduğu 

görülür. Gıdaların kökeni, yörede yaşayan insanların tüketim alışkanlıkları, yerel ve 

doğal kaynaklar ve toplulukların sosyal ve kültürel değerleri tarafından yaratılır. Ancak 

içinde bulunduğumuz yüzyılda gerçekleşen büyüme ve gıda endüstrisinin 

küreselleşmesinden dolayı bu bağlantılar zamanla kaybolmaya başlamıştır. Bir 

bölgedeki gıda tüketimi, o bölgenin gıda üretimini yansıtmamaya başlamıştır. Bununla 

birlikte, son yıllarda tüketicilerin coğrafi kökeni ile özdeşleşmiş gıdalara olan ilgisi 

yükselmektedir. Tüketicilerin daha kaliteli gıda arayışı; organik ve sağlıklı ürünlerin 

tercih etme isteği, hayvan refahı ve çevre dostu üretim yöntemleri konusundaki 

endişelerine kadar değişmektedir (Gilg ve Battershill 1998). Bu eğilimin sonucunda, 

dünya genelindeki yerel ürünler kendi ünlerini yeniden kazanmakta ve yerel üreticilerin 

kalkınmasını sağlamaktadır. Birleşik Krallık Gıda Standartları Ajansı tarafından 

yürütülen bir araştırma, tüketicilerin gıda ürünlerini tercih ederken gözettiği temel 

parametrelerden birinin coğrafi köken olduğunu belirlemiştir. Başka bir çalışmada, 

tüketicilerin yaklaşık %82'sinin tarımsal ürünlerin coğrafi menşeini bir kalite göstergesi 

olarak gördüklerini tespit edilmiştir (Newman vd. 2014). Bu konuda tüketicilerin 

yanıltılmasını engellemek için farklı yasal düzenlemeler ülkeler ve dünya genelinde 

yürürlüğe konulmuştur (Karoui vd. 2005, Bitzios vd. 2017).  

Coğrafi işaretler, ürünlerin nitelikleri, üretim kaynağının bilinirliği ile bir yöre, bölge ya 

da ülkeye ait olduğunun tescilidir. Bu tescil, ürünün esas nitelik veya özelliklerinin 

belirtilen alana, bölgeye özgü olduğunun, buradaki doğal ya da beşerî unsurlardan 

kaynaklandığının göstergesidir. Avrupa Birliğinin yerel gıdaların coğrafi işaret ile 

korunmasına ilişkin temel düzenlemesi Tarım Ürünleri ve Gıda Maddelerinde Kalite 

Plânlamasına İlişkin 21 Kasım 2012 tarih ve 1151/2012 sayılı tüzüktür. Ülkemizde ise 

coğrafi işaretli ürünler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun m. 33-54 hükümlerinde 

düzenlenmektedir. Son yıllarda gerçekleşen tağşiş ve yanlış etiketleme olayları, tarımsal 

ürünlerin özgünlüğü ve coğrafi kökeninin belirlenmesi konusunun önemini çok daha 

arttırmıştır.  



2 
 

Kiraz, Avrupa ve Asya'ya özgü olan Rosaceae familyasında bulunan Prunus avium 

cinsine aittir. Kirazın kökeni Orta Avrupa’da, Hazar ve Karadeniz’i çevreleyen 

bölgelerdedir ve anakara Avrupa ve Batı Asya bölgelerinde yaygındır (Wünsch ve 

Hormaza 2002). Türkiye iklim özellikleri ve coğrafi konumu sayesinde kiraz 

yetiştiriciliği için uygun koşullara sahiptir. Kiraz üretim alanı ve üretim miktarı 

açısından ilk sırada yer alan Türkiye, Dünya kiraz ihracatında Şili ve ABD’den sonra 

üçüncü sırada yer almaktadır (Çelik ve Sarıaltın 2019). Türkiye’de kiraz üretim alanı ve 

üretim miktarında da son yıllarda ciddi artışlar olmuştur. Kiraz üretim miktarı 2004 yılı 

ile 2019 yılı arasında yaklaşık olarak 3 kat artışla 245 bin tondan 665 bin tona 

yükselmiştir.  

Türkiye’de kiraz meyvesi üzerine yapılan akademik çalışmalarda meyvenin birçok 

özelliği araştırılmış olsa da analizler genellikle araştırma enstitülerinin bahçelerinden 

temin edilen meyveler ile yapılmıştır. Ülkemizde yetiştirilen farklı kiraz çeşitleri 

üzerine araştırmalar mevcut olsa da coğrafi kökenin kiraz üzerine olan etkilerini 

inceleyen bir araştırma bulunmamıştır. 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de yetişen 0900 Ziraat çeşidi kirazların fiziksel, kimyasal 

ve duyusal özelliklerinin yetiştirildiği lokasyona göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemektir. Elde edilen verilere istatistiksel analizler uygulanarak farklı lokasyonlarda 

yetiştirilen kirazların birbirinden ayrılması amaçlanmıştır.   

Araştırmaya konu kirazların karakterizasyonu ileri dönemlerde yapılacak araştırmalara 

referans sağlayacaktır. Bu çalışma, söz konusu kirazlar için gelecekte yapılabilecek 

Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili başvuruları için kaynak veri sağlayacaktır. 

Araştırma için seçilen kirazların özelliklerinin ortaya konması, taklitleri ortaya 

çıkarabilecek analiz parametrelerini ortaya çıkarma konusunda katkı sağlayacaktır.  
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

2.1 Kiraz Meyvesi Özellikleri 

Kiraz (Prunus avium L.), Avrupa ve Asya'ya özgü olan Rosaceae familyasında bulunan 

Prunus avium cinsine aittir. Prunus alt cinsi sekiz bölüme ayrılmıştır. Meyveleri için 

yetiştirilen Eurocerasus bölümünün baskın türleri kiraz ve vişnedir (Prunus cerasus L.). 

Tüm Prunus türlerinin temel kromozom sayısı x = 8'dir. Kiraz diploid genoma sahiptir 

(2n = 2x = 16), vişne ise tetraploiddir (2n = 4x = 32) (Serradilla vd. 2015). 

Kiraz ve vişne ağaçları, düşük kış sıcaklıklarına, yaz kuraklığına ve iyi farklılaşmış 

mevsimlere sahip, ılıman iklimli bölgelerde yetişen, yaprak döken ağaçlardır. Yüksek 

sıcaklık, yağış ve rüzgar bu türlerin üretimini olumsuz etkiler. Kirazlar entomofil 

türlerdir. Çoğu durumda, çiçeklenme sırasında çapraz tozlaşma için yeterli hava 

koşullarına ihtiyaç duyarlar. Düşük yağış, 13-14°C'den yüksek sıcaklıklar ve 4-5 

m/s'den daha düşük rüzgar hızları gibi koşullar genellikle arıların uçuşu için uygundur. 

Kiraz anaçlarının seçimi toprağa bağlıdır. Kirazlar hafif, iyi drenajlı toprakları 5,5-7,5 

pH'ı tercih ederler. Kiraz yetiştirme mevsimi boyunca sık sık sulama gereklidir, ancak 

çiçeklenme veya olgunlaşma sırasında gerçekleşen yağış üretimi tehlikeye atabilir 

(Başkaya 2009).  

Kirazın kökeni Orta Avrupa’da, Hazar ve Karadeniz’i çevreleyen bölgelerdedir ve 

anakara Avrupa ve Batı Asya bölgelerinde yaygındır (Wünsch ve Hormaza 2002). İlk 

arkeolojik kanıtlar, Avrupa'nın farklı bölgelerindeki mağaralarda bulunan ve MÖ 5000 

ile 4000 arasında değişen vişne çekirdekleridir (Janick 2011). Tatlı kirazın en erken 

tarifi Theophrastus (yaklaşık MÖ 300) tarafından yapılmıştır. Kırmızı ve yuvarlak 

meyveleri olan büyük bir ağacı tanımlayan Theophrastus, bu meyveye Kerasum 

(Giresun) kentinin onuruna Kerasos adını vermiştir. Roma dönemine kirazın günlük 

diyetin bir bileşeni olarak tüketildiği, Almanya'da yapılan arkeolojik kazılar sırasında 

bulunan kiraz tohumları ile kanıtlanmıştır (Janick 2011). Bu dönemde Kiraz 

yetiştiriciliği Avrupa’ya yayılmıştır ancak popülaritesi on altıncı yüzyıla en yüksek 

seviyeye ulaşmıştır (Watkins 1976). Buna ek olarak, Pliny ve Virgil, Fransız “Guigne” 
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çeşidine eşdeğer olan “Junian” ve Portekiz'in “Griotte” modern kültivarına karşılık 

gelen “Lusitanina” çeşitlerinden bahseden yazılarında Roma İmparatorluğu'nun kiraz 

çeşitlerini anlatmışlardır (Hedrick 1915, Janick 2011). 

Kuzey Amerika'da vişne ve kiraz yetiştiriciliğinin yayılması, muhtemelen Avrupalı 

yerleşimciler tarafından getirilen sınırlı sayıdaki tohumlara dayanmaktadır (Wünsch ve 

Hormaza 2002, Janick 2011). “Bigarreau”, “English Morello” ve “Royal Ann” olarak 

da adlandırılan “Napoleon” çeşitlerinden bu dönemde bahsedilmiştir. 1875 yılında 

Seth Lewelling isimli ıslahçı “Bing” çeşidinin geliştirmiştir. Günümüzde, “Bing” 

çeşidi, ABD'nin en önemli kiraz çeşididir. Ülkemizde Karadeniz dağlarında ve 

Toroslar’da (özellikle Doğu Toroslar’da) bol miktarda yabani kiraza rastlanmaktadır 

(Başkaya 2009). Türkiye iklim özellikleri ve coğrafi konumu sayesinde kiraz 

yetiştiriciliği için uygun koşullara sahiptir. Kiraz üretim alanı ve üretim miktarı 

açısından ilk sırada yer alan Türkiye, Dünya kiraz ihracatında Şili ve ABD’den sonra 

üçüncü sırada yer almaktadır (Çelik ve Sarıaltın 2019). 

 

2.1.1 Kalite özellikleri 

Kirazların tüketici tarafından kabul görmesini etkileyen ana kalite özellikleri, tatlılık, 

ekşilik, kabuk rengi, meyve sertliği ve meyve boyutudur (Crisosto vd. 2003, 

Muskovics vd. 2006, Ferretti vd. 2010). Meyve ağırlığı ve büyüklüğü, kirazların ticari 

pazar değeri için çok önemli özelliklerdir ve büyük boyutlu kirazlar daha fazla görsel 

çekiciliğe ve daha fazla meyve miktarına sahip olduklarından, çoğu tüketici tarafından 

belirgin bir şekilde tercih edilmektedir (Looney vd. 1996, Blažková vd. 2002). 

Meyvenin büyüklüğü ve kirazların ağırlığındaki en önemli artış hasattan hemen önce 

gerçekleşir. Son meyve veriminin %25 kadarı hasattan önceki son haftada eklenir 

(Blažková vd. 2002). Taze kirazlar şeker, antosiyaninler, organik asitler ve tanenler 

açısından zengindir (Seeram vd. 2001) ve portakala olarak iki kat daha fazla askorbik 

asit (C vitamini) içerirler. Meyve sertliği aynı zamanda önemli bir kalite özelliğidir ve 

depolanabilirlik potansiyeli ve çürüme ve mekanik hasara karşı gösterilen direnç ile 

doğrudan ilişkilidir (Girard ve Kopp 1998, Esti vd. 2002). Meyve sertliği kirazların 

genotipine göre önemli düzeyde farklılık gösterir (Esti vd. 2002). Geçci kiraz çeşitleri 
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genellikle daha yumuşak olan erkenci çeşitlere göre daha serttir. 15 °Bx üzerindeki 

suda çözünür kuru madde (SÇKM)  değeri kiraz için olgunluk göstergesi olarak kabul 

edilir (Kappel vd. 1996). SÇKM ve toplam asitlik (TA), lezzet yoğunluğu ile 

ilişkilidir, daha yüksek SÇKM ve TA daha yüksek kabul edilebilirlik göstergesidir. 

SÇKM/TA oranı, tatlılık algısı ile ilişkilidir. Hasatta SÇKM/TA oranı tüketici kabulü 

için baskın ve önemli bir parametredir (Crisosto vd. 2003).  

Kirazların kimyasal bileşimi meyve çeşidine yüksek oranda bağlıdır (Gonçalves vd. 

2006). Olgunlaşma aşaması, tarımsal uygulamalar ve çevresel koşullar da kirazların 

kimyasal bileşimini etkiler. Suda çözünür kuru madde konsantrasyonu genel olarak 

olgunlaşma sırasında artar, asitlik azalırken, şeker bileşimi, toplam çözünür katılar 

(TSS), asitlik ve organik asit profilleri ve olgunlaşma indeksi gibi parametreler 

(TSS/TA) kalite ve tüketici tercihini etkiler (Crisosto vd. 2002). Bieniek vd. (2011), 

Faniadis vd. (2010) ve Gonçalves vd. (2004) kiraz çeşitlerinin kimyasal bileşiminin 

çevresel koşullardan etkilendiğini göstermiştir.  

2.1.2 Kiraz rengi 

Renk, meyvelerin önemli bir kalite özelliğidir ve kirazların tüketiciler tarafından 

değerlendirilen ilk özelliklerinden biridir. Meyvelerin renginin CIE-Lab parametreleri 

kullanılarak karakterize edilmesi önerilir. CIE-Lab parametreleri rengi üç değer olarak 

ifade eder. Siyahtan (0) beyaza (100) parlaklık için L*, yeşilden (-) kırmızıya (+) a* ve 

maviden (-) sarıya (+) b* değeri. L*,değeri,  L* = 0'da en koyu siyahı ve L * = 100'de 

en parlak beyazı temsil eder. a* değeri yeşil-kırmızı bileşeni temsil eder, yeşil negatif 

yönde ve kırmızı pozitif yönde değişir. b* ekseni mavi-sarı bileşeni temsil eder, mavi 

negatif yönde ve sarı pozitif yönde değişir. Bu değerler ile CIE-Lab renk sistemi 

olarak adlandırılan üç boyutlu renk koordinatları gösterilebilir (Şekil 2.1) (Meléndez 

vd. 2007). 
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Şekil 2.1 CIE-Lab renk sistemi (Meléndez vd. 2007). 

 

Tüketicilerin kirazları kabul etmesinde renk önemli bir özelliktir ve koyu kırmızı 

renkli kirazlar tüketiciler tarafından tercih edilir (Crisosto vd. 2002, Crisosto vd. 

2003). Bu renk olgunlaşmış ve "yemeye hazır" kirazlarla ilişkilendirilirken, kırmızının 

daha soluk tonları tolere edilebilir ancak daha az arzu edilir olabilir. Kirazların rengi 

doğrudan antosiyanin birikimi ile ilişkilidir ve bu en sık kullanılan olgunluk 

göstergesidir (Looney vd. 1996). Soluk samandan çok açık kırmızıya, kırmızıya ve son 

olarak maun rengine kadar renk aşamalarında antosiyanin içeriği artar. Bunu takiben 

kiraz optimum olgunluğu geçtiğinde kahverengi tonların oluşumu başlar. Meyvelerin 

tekdüze olmaması veya sarı lekelerin varlığı kirazların tatmin edici olgunluk 

seviyesine erişecek kadar uzun süre ağaç üzerinde kalmadığını gösterdiğinden, kaliteyi 

etkiler. Olgunluğu gösteren kırmızı rengin yanı sıra diğer renkler de önemlidir, 

kahverengileşme genellikle kirazlar optimum yeme kalitesinin ötesine geçtiğinde 

meydana gelir (Kappel vd. 1996). 

2.1.3 Şekerler 

Şekerler, %11-15 oranı ile kirazlarda ana kimyasal bileşiklerdendir (CIQUAL 2018, 

TÜBİTAK 2018, USDA 2018). Şekerlerin yanı sıra, diyet lifi toplam bileşiklerin 

%1,3-2,1’ini temsil eder. Kirazlar önemli bir diyet lifi kaynağı olarak kabul 

edilmemektedir, ancak diyet lif içerikleri diğer Prunus meyvelerine kıyasla daha 

yüksektir (McCune vd. 2011). Kirazların şeker bileşimi oldukça değişkendir ve iklim 
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koşullarına, yetiştirme sistemlerine ve anaçlara (Gonçalves vd. 2006, Usenik vd. 2010) 

bağlıdır. Bu nedenle, bazı kiraz çeşitleri %8-11 oranında şeker içerirken (Jänes vd. 

2010, Bieniek vd. 2011) diğer çeşitler %20'ye kadar yükselebilen oranlarda şeker 

içerir (Girard ve Kopp 1998, Usenik vd. 2010, Gündogdu ve Bilge 2012). Kirazdaki 

ana şeker glukozdur. Bu şekerin miktarı genellikle “Ferprime”, “Burlat”, “Van”, 

“Bing”, “Lapins” ve “Sweetheart” dahil olmak üzere birçok çeşitte 6-10g/100 g meyve 

ağırlığı arasında değişir. İkinci en fazla şeker olan fruktoz kirazlarda genelde 4,6-6,7 

g/100 g meyve ağırlığı düzeyinde bulunur. “Badascony”, “Early Van”, “Fernier” ve 

“Lala Star” gibi çeşitler yaklaşık 10 g/100 g meyve ağırlığı fruktoz içerirler. Ancak bu 

değerler kirazların olgunlaşması süresince değişmektedir. Sorbitol bileşimi genellikle 

0,44-4,0 g/100 g meyve ağırlığı arasında değişir. Sakaroz içeriği, “Ferrovia” ve 

“Sciazza” içerisinde 0,05 g/100 g meyve ağırlığı, “Fernier”de ise 1,18 g/100 g meyve 

ağırlığı arasında değişmiştir (Esti vd. 2002, Usenik vd. 2008). Öte yandan, erkenci 

çeşit olan “Burlat”  %15'in altında suda çözünen kuru madde (SÇKM) içeriğine 

sahiptir (Usenik vd. 2008).  

2.1.4 Organik asitler 

Bitkilerde metabolik ara ürünler olarak az miktarda organik asit bulunur. Organik 

asitlerin meyve bileşiminde yüksek miktarda bulunması asidik veya ekşi bir tada 

neden olur. Bitkilerde en yaygın ve en çok bulunan asitler sitrik ve malik asittir ve 

bunların her biri taze meyve ağırlığı içeriğinin %3'ünü oluşturabilir. Malik veya sitrik 

asitin baskın olmadığı meyveler arasında üzüm ve avokado (tartarik asit), ıspanak 

(oksalik asit) ve böğürtlen (izositrik asit) bulunur. Pek çok meyvenin toplam asitliği 

olgunlaşma sırasında azalır, ancak spesifik asitler artabilir. Benzoik asit ise kızılcık 

gibi meyvelerde bulunan önemli antifungal ajanlardandır (Sinha vd. 2012). 

Organik asitler kirazların ekşi veya mayhoş tadından sorumlu olmaları nedeni ile 

önemli kalite kriterleri arasında sayılırlar (Girard ve Kopp 1998). Kirazlar, 3,7-4,2 

arasında pH değerlerine sahip hafif asidik meyvelerdir (Ballistreri vd. 2013). 

Kirazların bileşiminde birçok organik asit bulunur ancak malik asit en yüksek 

miktarda bulunan organik asittir. Malik asit içeriği çeşitler arasında farklılık gösterir 
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ve 0,3-0,8 g/100 g taze meyve ağırlığı arasında değişir (McLellan ve Padilla-Zakour 

2004, Usenik vd. 2008). Olgunlaşmanın farklı aşamalarında kirazlardaki malik asit 

seviyesi değişir, büyümenin erken evresinde düşüktür, ancak son gelişme aşamaları 

boyunca artar (Serrano vd. 2005). Çoğu kiraz çeşidindeki toplam asitlik (TA) %0,7-

0,9 malik asit değerindedir. Ancak, “Lapins” gibi daha düşük (Pérez-Sánchez vd. 

2008), “Sonata” ve “Sweetheart” ise daha yüksek TA değerine sahiptir (Serrano vd. 

2009, Díaz-Mula vd. 2009). Asit ve şekerlerin dengesi, meyvenin tadını ve sonuç 

olarak tüketicilerin kabulünü önemli ölçüde etkiler.  

2.1.5 Azotlu bileşikler 

Kirazdaki protein içeriği %0,8-1,4 arasında değişir. Kirazlar, aspartik asit açısından 

zengindir ve aspartik asit toplam amino asitlerin %57-62,3'ünü oluşturur (569-740 

mg/100 g meyve ağırlığı). En fazla bulunan amino asitler sırasıyla glutamik asit ve 

lisindir. Kirazlar, triptofan, melatonin (N-asetil-5-metoksitriptamin), seratonin (5-

hidroksitriptamin) ve indolamin kaynağıdır (Saxholt vd. 2008, USDA 2018).  

2.1.6 Lipitler 

 Kirazlar az yağlı besinlerdir. Yağ içeriği, 0,2-0,7 g/100 g yenilebilir kısım arasında 

değişir. Palmitik (C16:0) ve stearik asitler (C18:0) sırasıyla 30-50 mg/100 g ve 10-20 

mg/100 g yenilebilir kısım ile kirazlarda bulunan başlıca doymuş yağ asitleridir. 

Bitkisel sterol miktarları yaklaşık 12 mg/100 g yenilebilir kısımdır. Kolesterol tespit 

edilmemiştir (Saxholt vd. 2008, CIQUAL 2018, USDA 2018).  

2.1.7 Mineraller  

Meyveler eser seviyelerde mineral madde içerir. Bu mineraller meyvelerin 

büyümesinde ve gelişmesinde rol alır ve bitkinin verimini ve kalitesini etkilerler. 

Bunlar arasında B, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni ve Zn gibi temel mineraller enzim 

aktivasyonu, protein stabilizasyonu veya klorofil sentezi gibi metabolik ve hücresel 
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mekanizmalarda yer alır. Fe eksikliği yaprak klorozuna neden olurken, Zn meyvelerin 

dallarda tutulmasını iyileştirir ve B meyvelerin sayısını ve boyutunu etkiler. N, Mg, 

Ca, K ve P gibi makro besinler bitki ve köklerin gelişiminde rol alır ve olgunlaşmayı 

artırır (Kamsu-Foguem ve Flammang 2014). Meyvelerin mineral profili coğrafi 

kökeninin değerlendirilmesinde ve maksimum kalıntı limitleri açısından kalite ve 

güvenliğinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılır. 

Kirazlar kayda değer miktarda potasyum içerir ve bu mineralin iyi bir kaynağı olarak 

kabul edilir (McCune vd. 2011). Potasyum miktarı, 170-260 mg/100 g yenilebilir 

kısımdır. Kirazlarda diğer mineraller, fosfor (15-18 mg/100 g), kalsiyum (13-20 

mg/100 g), magnezyum (8-13 mg/100 g) ve sodyum (1-8 mg/100 g) düşük 

konsantrasyonlarda bulunur. Demir, manganez, bakır, çinko, iyot ve selenyum gibi 

diğer mineraller de çok düşük konsantrasyonlarda bulunurlar (<1 mg/100 g yenilebilir 

kısım). 

2.1.8 Vitaminler  

Kirazlar iyi bir askorbik asit kaynağıdır (C vitamini), ortalama değerleri 6-10 mg/100 

g meyve ağırlığıdır (CIQUAL 2017, Saxholt vd. 2008, USDA 2013). Kirazdaki diğer 

suda çözünen vitaminlerin içeriği çok daha düşüktür. Niasin ve pantotenik asidin 

içeriği 0,15-0,40 mg/100 g yenilebilir kısım arasında değişmektedir. Kirazlardaki A 

vitamini düzeyleri, yaklaşık 3 mg retinol aktivite eşdeğeri (RAE)/100 g meyve ağırlığı 

düzeyindedir (Jänes vd. 2010). 

2.1.9 Fenolik bileşikler  

Bitkisel gıdalardaki fenolik bileşikler, geniş bir bileşik yelpazesine ve geniş 

fonksiyonel aktiviteye sahiptir. Fenolik bileşikler, fenol, p-kresol ve 3-etilfenol gibi bir 

hidroksile aromatik halkalar içerirler. Kafeik, kumarik ve ferulik asit gibi fenolik 

asitler, bitki dokularının fosfoenolpiruvat ve eritroz 4-fosfatın yoğunlaşmasıyla 

başlayan şikimik asit sentezi yoluyla meydana gelirler. Bu bileşikler genellikle 
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şekerler veya diğer fenoliklerle ester olarak veya tanenlerin bir parçası olarak ortaya 

çıkar. Klorojenik asit, kafeik ve kinik asidin esteridir, meyvelerde çok yaygın olarak 

bulunur ve elma ve armutta bulunan başlıca fenolik maddedir (Ballistreri vd. 2013). 

Meyvelerin olgunlaşmasının ilerlemesi ile fenolik bileşiklerde düşüş gözlemlenir. Bu 

değişikliklerin kapsamı ve büyüklüğü, bitki materyali ve saklama koşullarına bağlı 

olarak büyük ölçüde değişir. 

Kirazlar, çok iyi bir fenolik bileşik ve polifenol kaynağı olarak kabul edilir. 

Epidemiyolojik çalışmalar, biyoaktif bileşiklerin veya fitokimyasallar açısından zengin 

meyve ve sebzelerin tüketiminin, kanser, ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalık gibi 

oksidatif stresin neden olduğu dejeneratif hastalık riskini azaltabildiğini göstermiştir 

(Chaovanalikit ve Wrolstad 2004). Kiraz tüketiminin kanser riskini (Kang vd. 2003), 

artrit ve romatizmal ağrıları azalttığı bildirilmiştir (Seeram vd. 2001, Jacob vd. 2003). 

Kirazların polifenol bileşimi çeşitli çalışmalarla bildirilmiştir (Usenik vd. 2008, 

Mulabagal vd. 2009, González-Gómez vd. 2010, Serradilla vd. 2011, Khoo vd. 2011, 

Tomás-Barberán ve verés-Lacueva 2012).  

Kiraz polifenolleri fenolik asitleri (hidroksisinnamik ve hidroksibenzoik asitler) ve 

flavonoidleri (antosiyaninler, flavonoller ve flavan-3-oller) içerir. Fenolik asitler veya 

fenolkarboksilik asitler ikincil bitki metabolitleridir. Gıda kalitesine ve organoleptik 

özelliklere katkıda bulunurlar ve bunlar iki alt gruba aittir: hidroksibenzoik ve 

hidroksisinnamik asitler. Kiraz hidroksisinnamik asitlerin türevleri bakımından 

zengindir (Radičević vd. 2008, Tomás-Barberán ve verés-Lacueva 2012, Canan vd. 

2019). Kirazdaki başlıca hidroksisinnamik asitler neoklorojenik, p-kumaroilkinik ve 

klorojenik asittir (Şekil 2.2).  
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Şekil 2.2 Kiraz meyvesinde bulunan fenolik asitler (Serradilla vd. 2015). 

Flavanoidler doğal pigment, enzim inhibitörü, aroma bileşeni ve antioksidan olarak 

olmalarının yanı sıra UV ışınlarına karşı korunma ve patojenlere karşı direnç sağlarlar 

(Piccolella vd. 2008). Bu bileşiklerin insan sağlığı açısından işlevselliği 

kardiyovasküler hastalıklar, kanserler ve diğer yaşla ilişkili hastalıklara karşı koruyucu 

etkileri gösteren birçok çalışmada kanıtlanmıştır (Yao vd. 2018). Antosiyaninler, kiraz 

kabuğunun karakteristik kırmızı renginden sorumlu olan suda çözünür pigmentlerdir. 

Olgunlaşma sırasında antosiyanin birikimi ile kabuk rengindeki değişimler arasında 

pozitif bir korelasyon olduğu bildirilmiştir (Mozetič ve Trebše 2004, Gonçalves vd. 

2004, Valero ve Serrano 2010). Bu nedenle, antosiyanin içeriğinin nihai kalite 

üzerinde büyük bir etkisi vardır, çünkü kabuk rengi, kirazlarda kalitenin en önemli 

göstergelerinden biridir.  

Kirazların toplam antosiyanin içeriğinin 2-300 mg/100 g meyve ağırlığı arasında 

değiştiği bildirilmiştir (Valero ve Serrano 2010). “Van”, “Lapins” ve “Sweetheart” 

gibi açık renkli kirazlarda antosiyanin içerikleri 2-47,1 mg/100 g meyve ağırlığı 
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arasında değişmektedir. “Burlat” ve “Bing” gibi koyu renkli kirazlarda ise bu içerik 

82-297 mg/ 100 g arasında değişmiştir (Gao ve Mazza 1995). Öte yandan, erkenci 

çeşitler arasında “Santina” ve “Burlat” sırasıyla 129 ve 84,59 mg/100 g meyve ağırlığı 

ile (Tomás-Barberán ve verés-Lacueva 2012, Ballistreri vd. 2013), orta ve geçci 

çeşitler için ise “Bing” ve “Kordia” sırasıyla 224,67 ve 185 mg/100 g meyve ağırlığı 

ile en yüksek toplam antosiyanin içeriğini göstermiştir (Mulabagal vd. 2009). Genel 

olarak, koyu renkli kiraz çeşitleri, birincil antosiyanin (toplam antosiyanin içeriğinin 

%77-96,2'sı) olarak siyanidin-3-O-rutinosid içerir ve bu karakteristik koyu kırmızı 

rengi verir (Mozetič ve Trebše 2004, Gonçalves vd. 2007, Usenik vd. 2008, Serrano 

vd. 2009, González-Gómez vd. 2010, Ballistreri vd. 2013).  

Flavonoller insan sağlığı için çok önemli olan biyoaktif bileşiklerdir (Knekt vd. 2000). 

Kiraz meyvesinde kuersetin baskın flavonol olup, 100 g taze meyvede 2-6 mg arasında 

bulunduğu belirtilmiştir. Kirazlarda (+) - kateşin ve (-) - epikateşin saptanan ana 

flavan-3-ol'lardır (Usenik vd. 2008, Serra vd. 2011b, Serradilla vd. 2015, Bastos vd. 

2015). 

Toplam fenolik içerik ile ilgili olarak, geniş bir yelpazede sonuçlar bildirilmiştir. 

(Usenik vd. 2008, Tomás-Barberán ve verés-Lacueva 2012, Ballistreri vd. 2013). 

Örneğin Usenik vd. (2008), Kuzey Avrupa'da yetiştirilen çeşitler için toplam fenolik 

miktarının (Lapins) 44,3 mg/100 g meyve ağırlığı ile (Ferprime) 87,9 mg/100 g meyve 

ağırlığı arasında değiştiğini bildirmiştir. Bununla birlikte, Ballistreri vd. (2013) ve 

Tomás-Barberán vd. (2013), Avrupa'nın güney bölgesinde yetiştirilen çeşitler için 

toplam fenolik konsantrasyonunun (Napoleona Grappolo) 84,96 mg/100 g ile (Sonata) 

192 mg/100 g arasında değiştiğini bildirmiştir Fenolik bileşiklerin bir başka önemli 

yönü, antioksidan aktiviteleridir. Bugüne kadar, birçok çalışma kirazların mükemmel 

bir doğal antioksidan madde kaynağı olduğunu bildirmiştir (Chaovanalikit ve 

Wrolstad 2004, Serra vd. 2011a, McCune vd. 2011, Tomás-Barberán ve verés-

Lacueva 2012). Ballistreri vd. (2013), oksijen radikal absorbans kapasite testi yoluyla 

toplam antioksidan aktivitesini (TAA) belirlemiştir. Antioksidan aktivitenin 646-3166 

µmol troloks eşdeğeri/mL arasında olduğunu bildirilmiştir 
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2.1.10 Uçucu bileşikler 

 

Kirazın kendine has aromasını oluşturan 100'den fazla uçucu bileşik tanımlanmıştır. 

Kirazın aroma profiline katkıda bulunan bileşikler çoğunlukla aldehit, alkol, asit, ester, 

terpenlerdir.  

Esterler, çoğunlukla 1-100 ppm arasında, oldukça düşük konsantrasyonlarda bulunan, 

meyvelerde doğal olarak mevcut olan maddelerdir (Şekil 2.3) (Janssens vd. 1992). 

Esterler tüketici tarafından olumlu ve olumsuz özellikler olarak kabul edilebilecek 

tatların çoğundan sorumludur. Etil asetat, heksil asetat, izoamil asetat ve 2-feniletil 

asetat gibi asetat esterler, şarapta ve diğer üzüm türevi alkollü içeceklerde önemli 

aroma bileşikleri olarak kabul edilmektedir. 

 

Şekil 2.3 Ester bileşikleri 

Terpenler, en yaygın doğal ürün gruplarından biridir. Bitkilerde ve hayvanlarda pek 

çok farklı işlevleri vardır, ancak yiyecekler için esas olarak aroma bileşenleri olarak 

önemlidirler. İzopren birimlerden oluşurlar ve açık zincirli, doymuş, doymamış, 

oksitlenmiş vb. olabilirler. Bu bileşiklerin biyotransformasyonu, gıda aroması 

endüstrisindeki uygulama için potansiyel olarak büyük ilgi çekmektedir. Örneğin 

narenciye, tarçın ve diğer birçok baharatın aroması, birkaç terpen ile karakterize edilir. 

Yaygın terpenler limonen ve sitral (her ikisi de limonda), kafur ve pinen (çam 
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ağaçları), öjenol (karanfiller), anetol (rezene ve anason), timol (kekik), geraniol 

(güller) ve mentoldür (Şekil 2.4). Terpenler genellikle uçucu yağların karakteristik 

kokularından sorumlu en önemli bileşenlerdir (Janssens vd. 1992). Bu bileşiklerin 

tümü iskelet yapı taşları olarak 5 karbonlu izopren biriminden (2- metil- 1,3- bütadien) 

oluşur.  

 

Şekil 2.4 Terpen bileşikleri 

Birçok alifatik ve aromatik aldehit bileşiği, gıda endüstrisinde oldukça değerli olan 

farklı organoleptik nitelikler sergiler. Genel olarak, C2-C7 alifatik aldehitler uçucudur 

ve hoş olmayan keskin kokularla karakterize edilirken, yüksek moleküler ağırlıklı 

aldehitler (C8-C13) daha hafif aromalıdır ve çiçeksi ve hoş kokular ile ilişkilendirilir 

(Şekil 2.5) (Rapp 1998). 
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Şekil 2.5 Alifatik aroma bileşikleri 

Kısa zincirli yağ asitleri, yüksek konsantrasyonda nahoş, kuvvetli keskin ve rahatsız 

edici kokularla karakterizedir. Asit moleküler ağırlığı arttıkça aroması küflü, tereyağlı 

ve peynirli notalara dönüşür.  C14'ün üzerindeki yağ asitleri, hafif tereyağı benzeri 

kokulara sahip mumsu katılardır. Bu kimyasal bileşikler karmaşık aromalara katkıda 

bulunurlar. Bir hidroksil grubunun varlığı kokuyu bastırma eğilimindeyken, aromatik 

asitler hafif, baharatlı ve çiçeksi notalarla özdeşleşir. Di- ve trikarboksilik asitlerin 

hepsi kokusuzdur. Alkoller aroma bileşeni olarak genellikle dolaylı bir rol oynar. 

Şarap ve damıtılmış içeceklerde aroma kalitesi için çok önemlidirler ve ayrıca 

alkollerin oksidasyonu yoluyla aldehitlerin üretilmesinde diğer aroma bileşenlerinin 

oluşumunda öncü olarak dolaylı rol oynarlar (Welsh vd. 1989). 

Aldehitler; heksanal, (E)-2-heksenal ve benzaldehid kirazlarda baskın uçucu aroma 

bileşenleridir. C6 aldehitler, heksanal ve (E)-2-heksenal, yağ asitlerinin lipoksijenaz 

aktivitesi ile oluşturulur ve yeşil/çimenli notalarla ilişkilidir (Serradilla vd. 2012).  

Kirazda en bol bulunan alkoller, aldehitlerinin indirgenmesinden elde edilen benzil 

alkol, 1-heksanol ve (E)-2-heksen-l-ol'dur. (E)-2-heksen-1-ol ve benzil alkol, yeşil 

notalar ve meyve ile karakteristik olarak ilişkilendirilir ve kirazlarda baskın aroma 

uçucu bileşikleri olarak kabul edilir. Etanol esas olarak kirazların olgunlaşma 
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aşamasında tanımlanır ve artan meyve solunumu ile bağlantılıdır, meyve aroması 

üzerinde olumsuz bir etki ile ilişkilendirilmiştir (Mattheis vd. 1992).  

2.2 Türkiye’de Kiraz Üretimi 

Dünya kiraz üretiminin yaklaşık olarak yarısını dört ülke gerçekleştirmektedir. Türkiye, 

Dünya kiraz üretim miktarı sıralamasında ilk sırada yer almaktadır.  

Çizelge 2.1 2018 yılı ülkelere göre kiraz üretim miktarları (ton) (FAOSTAT 2020) 

 

 

 
Ülke 

Kiraz Üretim  

Miktarı (ton) 

1  Türkiye 639564 

2  Amerika Birleşik Devletleri 312430 

3  Özbekistan 172035 

4  Şili 155935 

5  İran 137268 

6  İtalya 114798 

7  İspanya 106584 

8  Romanya 90837 

9  Yunanistan 90290 

10  Ukrayna 84640 

2018 yılında kiraz üreten başlıca ülkelere incelendiğinde, Türkiye’nin yaklaşık 640 bin 

ton kiraz ürettiğini, Türkiye’yi ABD (312 bin ton), Özbekistan (172 bin ton) ve Şili 

(155 bin ton)’nin takip ettiği görülmektedir (FAO 2020) (Çizelge 2.1). Türkiye’de kiraz 

üretim alanı ve üretim miktarında da son yıllarda ciddi artışlar olmuştur. Kiraz üretim 

miktarı 2004 yılı ile 2017 yılı arasında yaklaşık olarak 3 kat artışla 245 bin tondan 627 
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bin tona yükselmiştir (TÜİK 2019). Türkiye’de en fazla kiraz üretimi yapılan ilçeler ise 

Çizelge 2.2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 2.2 Türkiye’de 2019 yılında en fazla kiraz üretimi (ton) gerçekleşen ilçeler 

(TÜİK 2019) 

 İlçe Üretim Miktarı (ton) 

1 İzmir (Kemalpaşa) 42993 

2 Bursa (Keles) 28183 

3 Afyonkarahisar (Sultandağı) 25323 

4 Konya (Akşehir) 25053 

5 Amasya (Merkez) 24827 

6 Niğde (Ulukışla) 21760 

7 Konya (Hadim) 18753 

8 Isparta (Senirkent) 15503 

9 Manisa (Demirci) 14415 

10 Antalya (Korkuteli) 14115 

11 Bursa (İnegöl) 13561 

12 Manisa (Şehzadeler) 13203 

13 Konya (Ereğli) 12558 

14 Denizli (Honaz) 12312 

15 İzmir (Kiraz) 11340 

Türkiye’de yetiştiriciliği tavsiye edilen 24 çeşit kiraz bulunmaktadır (Öz ve Burak 

1992). Bu çeşitler, Edirne, Turfanda, Early Burlat, Starking Hardy Giant, Durona di 

Cesena, Vista, Merton Premier, Larian, Merton Bigarreau, Berryessa, Noir de Guben, 
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Van, Bing, Bigarreau Napoleon, Bigarreau Gaucher, Noble, Bella di pistoia, 

Karabodur, Merton Marvel, Karagevrek, 0900 Ziraat, Lambert, Merton late, ve Stella 

çeşitleridir. Bunlar arasında “0900 Ziraat” çeşidinin üretimi diğerlerine göre daha fazla 

yapılmaktadır. Dünyada “Turkish Black” olarak tanınan bu kiraz en çok ihraç edilen 

çeşittir.  

2.3 Kiraz Yetiştiriciliğine İklim ve Coğrafyanın Etkileri  

Kiraz yetiştiriciliğinde en önemli iklim faktörü sıcaklıktır. Kirazlar, aşırı düşük ve 

yüksek sıcaklıklara duyarlıdır.  Kış sıcaklığı -20°C ve yaz sıcaklıkları 35°C üzerinde 

olan alanlarda kiraz tarımı zordur. Kiraz, yaz ayları çok sıcak olmayan ve yayla 

özelliği gösteren, fakat yüksekliği 1000 metreyi aşmayan arazilerde iyi şekilde yetişir. 

Kirazlar için kış dinlenme isteği önemli olup, 7,2°C’nin altında toplam 1100-1300 

saatlik bir soğuklamaya ihtiyaç duyarlar. Özellikle ilkbahar geç donları meyveleri 

olumsuz etkiler. Çiçeklenme zamanında sıcaklığın 12°C’nin altında olduğu 

durumlarda arı ve böceklerin aktivitesi azalır, bu da meyve tutumunu olumsuz etkiler. 

Araştırmada kullanılan kirazların geldiği bölgelerde çiçeklenme 16-30 Nisan 

tarihlerinde, meyve olgunlaşması ise haziran ayında gerçekleşmektedir.  

Kiraz yetiştiriciliği için bir diğer önemli faktör toprak yapısıdır. Kirazların 

yetiştirildiği topraklar organik madde yönünden zengin, iyi drene olan, derin ve 6-7 

civarında pH’da olmalıdır. Nehir ve çay kenarlarındaki alüvyal topraklar ile dağ ve 

tepe yamaçlarının eteklerindeki yumuşak ve derin topraklar kiraz yetiştiriciliği için 

uygun şartlara sahiptir. Kurak, kumlu, çakıllı ve fazla kireçli topraklarda meyveler 

küçük kalır, kabuk ve çekirdek oranı artar. Ağır ve suyu drene edemeyen topraklarda 

ağaç zayıf gelişir, meyve dalları seyrek olur (Başkaya 2009).  

Kiraz yetiştiriciliğinde, yıl içinde düzenli yağış yayılımı olması önemlidir.  Çiçeklenme 

ve meyve oluşumu esnasında havaların yağışlı gitmesi istenmez. Yine meyve 

olgunlaşması esnasında yağabilecek yağmur meyvelerin çatlamasına neden olarak, 

pazar değerini düşürür. 



Çizelge 2.3 Salihli, Kemalpaşa, Akşehir, Yeşilyurt ve Uluborlu ilçelerinin aylara göre ortalama sıcaklık ve yağış değerleri (1982-2012 

yılları arası) 
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AKŞEHİR 

Ort. 

Sıcaklık 

(°C) 

1.3 2.9 6 10.7 14.7 18.5 21.5 21.2 17.6 12.6 7.6 3.5 

Yağış 

(mm) 
67 64 64 64 53 42 15 12 18 45 51 73 

ULUBORLU 

Ort. 

Sıcaklık 

(°C) 

2.1 3.3 6.3 10.6 14.9 19 22.2 22.2 18.7 13.3 7.9 3.8 

Yağış 

(mm) 
72 68 58 55 53 34 15 11 17 38 46 82 

SALİHLİ 

Ort. 

Sıcaklık 

(°C) 

7.2 8.3 10.7 14.9 19.6 23.6 25.9 25.7 22.1 17.1 12.4 9 

Yağış 

(mm) 
95 73 62 41 30 16 6 5 18 34 62 114 

KEMALPAŞA 

Ort. 

Sıcaklık 

(°C) 

6.9 8 10.2 14.5 19.2 23.6 26.3 25.9 22.5 17.1 12.4 8.7 

Yağış 

(mm) 
128 102 80 53 33 14 5 5 16 43 85 149 

YEŞİLYURT 

Ort. 

Sıcaklık 

(°C) 

-1.1 0.6 5.8 12 17.3 22.1 26.3 26.2 21.8 15 7.8 1.6 

Yağış 

(mm) 
58 54 58 61 49 17 3 2 6 37 52 56 
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Çalışmada kullanılan kirazların temin edildiği Salihli, Kemalpaşa, Akşehir, Yeşilyurt 

ve Uluborlu ilçelerinin 1982-2012 yılları arasındaki aylara göre ortalama sıcaklık ve 

yağış değerleri Çizelge 2.3’te verilmiştir. Belirlenen lokasyonlara ait meteorolojik 

veriler Meteorolojik Veri Bilgi Sunum ve Satış Sistemi üzerinden temin edilmiştir. 

Çizelgede görüldüğü üzere tüm bölgelerde serin geçen kış ayları kirazların soğuklama 

ihtiyacını karşılamak ve aşırı sıcakların olmadığı yaz ayları ise meyvelerin düzenli 

gelişimi için uygundur. Ayrıca tüm ilçelerde düzenli yağış rejimi görülmektedir.  

Akşehir, güneyinde Sultan Dağları ve kuzeyinde Akşehir Gölü ile çevrilidir. Yıllık 

yağış miktarı 690 mm'dir. Yıllık sıcaklık ortalaması 12°C, denizden yüksekliği 1050 

m'dir (Anonim 2020e). Uluborlu ilçesi, coğrafi olarak Akdeniz Bölgesi’nde 

bulunmakta olsa da Akdeniz iklimi özelliklerini tam olarak göstermez. Göller 

Bölgesinde bulunmasından dolayı ilkbaharı kısa, sonbaharı ve kışı diğer mevsimlere 

göre daha uzun olan bir iklim özelliği gösterir. Uluborlu’nun güneyinde Kapı Dağı, 

doğusunda ise Eğirdir Gölü bulunmaktadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 12°C, denizden 

yüksekliği 1050 m'dir (Anonim 2020d). Kemalpaşa ve Salihli ilçeleri ülkemizin kiraz 

üretimi ile özdeşleşmiş bölgelerindendir. Kemalpaşa ilçesi güney batısında Nif Dağları 

ile kuzeyinde Manisa Dağları arasında yer alan oldukça verimli bir ovada kuruludur. 

İlçenin önemli akarsuyu Nif Çayıdır. Bu çay Kemalpaşa Ovasından doğuya doğru 

akarak Manisa’da Gediz Irmağına dökülür. Denizden yüksekliği 255m’dir. Ortalama 

yıllık toplam yağış miktarı 1050 mm’dir (Anonim 2020c). Salihli ilçesi Bozdağlar ve 

Gediz Nehri ile çevrilidir. Salihli'de yıllık sıcaklık ortalaması 16 °C civarında olup 

Yıllık ortalama yağış miktarı 500 mm civarındadır (Anonim 2020b). Yeşilyurt ilçesi 

diğer coğrafi alanlara göre daha güneyde ve daha doğuda bulunmaktadır. İlçe Malatya 

Dağları ve Horata deresi ile çevrilidir. Yıllık ortalama yağış miktar 420 mm, rakımı 

998 m’dir (Anonim 2020a). 

2.4 0900 Ziraat Çeşidi Kirazlar Üzerine Yapılan Çalışmalar   

0900 Ziraat çeşidi, çok geçi, meyvesi geniş kalp şeklinde, çok iri, parlak koyu kırmızı 

renkli, çok sert, gevrek, sulu ve çok kalitelidir (Başkaya 2009). Aka Kaçar, Lezzoni ve 

Çetiner 2005 yılında yaptıkları çalışmada farklı kiraz çeşitlerinin genetik yapılarını 
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incelemiş ve 0900 Ziraat, Malatya Dalbastı, Akşehir Napolyon, Allahdiyen ve 

Uluborlu olarak adlandırılan kirazların %95 düzeyinde benzer genotipe sahip 

olduklarını bildirmiştir. Bu sonuç ülkemizde yetiştirilen kirazların büyük 

çoğunluğunun aynı çeşide ait olduğunu göstermektedir.  

Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen 0900 Ziraat çeşidi kirazlar ile ilgili birçok 

çalışma yapılmıştır. 2015 yılında İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde yetiştirilen 0900 Ziraat 

kiraz çeşidi kirazların meyve eni, meyve ve çekirdek ağırlığı 27,39 mm, 9,56 g, 0,38 g 

(Eroğulu 2016),  2000 yılında Adana koşullarında yetişen 0900 Ziraat kiraz çeşidinin 

meyve eni 20,45 mm, meyve ağırlığı 5,52 g (Sütyemez 2000),  İzmir’de 2014 yılında 

yetişen 0900 Ziraat çeşitlerinin antioksidan aktivitesi 7,93 µmol TE/g yaş ağırlık 

olarak saptamıştır (Sen vd. 2014). Tokat’ta yapılan çalışmada 0900 Ziraat çeşidinin 

TA miktarı 8,10 μmol TE/g YA olarak bulunmuştur (Bolsu ve Akça 2014). Eroğlu 

tarafından yapılan çalışmada ise antioksidan aktivite 0900 Ziraat çeşidi kiraz için 9,77 

µmol TE/g yaş ağırlık olarak saptanmıştır (2016). Çanakkale Lâpseki ilçesinde yapılan 

bir çalışmada ise 0900 çeşidi kirazların meyve eni 26,3 mm, ortalama meyve boyu 

24,8 (mm), meyve ağırlığı 8,10 g, SÇKM  %15,5, asitlik 0,58 g/100 mL olarak 

saptanmıştır (Delice vd. 2012). Öz ve Burak 0900 Ziraat çeşidinde yaptığı meyve 

özellikleri çalışmasında meyve iriliğini 8,179 g, meyve enini 25,99 mm, meyve 

boyunu ise 23,01 mm olarak, meyve sapını uzun saplı, kırmızı kabuk renkli ve meyve 

eti açık kırmızı renkte olarak bildirmiştir (1992). Çizelge 2.4’te 0900 Ziraat kiraz 

çeşidi ile yapılan yayınların farklı hasat yıllarına ve coğrafi alana göre meyve eni 

sonuçları özetlenmiştir. 
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Çizelge 2.4 Farklı yayınlarda bildirilen 0900 çeşidi kiraz meyve eni (mm), coğrafi alan 

ve hasat yılları 

Coğrafi Alan Hasat Yılı Meyve Eni (mm) Kaynak 

Adana 2004 22,53 (Vursavuş vd. 2006) 

Amasya 2011 22,5 (Özgen vd. 2015) 

Amasya 2012 23,4 (Özgen vd. 2015) 

Çanakkale 2004 26,30 (Delice vd. 2012) 

Çanakkale 2005 20,70 (Delice vd. 2012) 

Iğdır 2011 25,95 (Pehluvan vd. 2012) 

Iğdır 2010 24,27 (Pehluvan vd. 2012) 

Isparta 2010 26,20 (Çetinbaş ve Butar 2013) 

Isparta 2011 24,62 (Çetinbaş ve Butar 2013) 

Isparta 2018 25,99 (Erbaş vd. 2018) 

Isparta 2011 24,90 (Küçükyumuk vd. 2015) 

Isparta 2010 27,00 (Küçükyumuk vd. 2015) 

İzmir 2015 27,39 (Eroğul 2016) 

Şanlıurfa 2011 21,56 (İkinci ve Bolat 2015) 

Tokat 2011 21,74 (Öztürk vd. 2013) 

Küden ve Kaşka (2004),  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümünde 1991-1993 yılları arasında bazı kiraz çeşitlerinin pomolojik özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada üç yıllık sonuçlara göre, ortalama meyve 

ağırlıklarını, Akşehir Napolyonunda 7,3 g, Malatya Dalbastıda 7,37 g ve 0900 Ziraatta 

ise 7,43 g olarak saptamışlardır. Küden (2000), 1982 yılında Orta Toroslara uygun 

kiraz çeşitlerinin saptanması amacıyla yapılan ve 1994’de biten araştırma sonucunda 

kiraz çeşitlerinden en iri meyveli olanları “Larian” (8,31 g), “0900 Ziraat” (8,02 g) ve 

“Çorum” (7,89 g) olarak saptamışlardır. Yalova koşullarında “0900 Ziraat” çeşidinin 

SÇKM miktarını 15,10 °Bx (Göksel ve Aksoy 2014), İzmir koşullarında 15,63 °Bx 

(Eroğul 2014), Tokat koşullarında mahlep anacı üzerine aşılı olanlarda 16.08 °Bx 

(Bolsu ve Akça 2014), Gisela 5 üzerine aşılı olanlarda ise 14,2 °Bx (Öztürk 2013), 

Adana koşullarında 13,60 °Bx (Sütyemez 2000) olarak belirlenmiştir. Çizelge 2.5’te 

0900 Ziraat kiraz çeşidi ile yapılan yayınların farklı hasat yıllarına ve coğrafi alana 

göre meyve ağırlığı, çekirdek ağırlığı, SÇKM (°Bx) sonuçları özetlenmiştir. 
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Çizelge 2.5 Farklı yayınlarda bildirilen 0900 çeşidi kiraz meyve ağırlığı (g), çekirdek 

ağırlığı (g), SÇKM (°Bx) ve hasat yılları 

Coğrafi 

Alan 
Hasat Yılı 

Meyve 

Ağırlığı (g) 

Çekirdek 

Ağırlığı (g) 

SÇKM 

(°Bx) 
Kaynak 

Çanakkale 2004 8,10 - 15,50 (Delice vd. 2012) 

Çanakkale 2005 6,80 - 13,50 (Delice vd. 2012) 

İzmir 2015 9,56 0,98 13,66 (Eroğul 2016) 

Şanlıurfa 2011 8,88 0,36 18,48 (İkinci ve Bolat 2015) 

Tokat 2011 7,50 0,70 14,20 (Öztürk vd.  2013) 

Iğdır 2010 7,41 0,43 18,60 (Pehluvan vd. 2012) 

Iğdır 2011 8,87 0,48 15,63 (Pehluvan vd. 2012) 

Isparta 2011 8,51 0.47 17,07 (Sarısu vd. 2016) 

Isparta 2010 9,95 0.41 13,12 (Sarısu vd. 2016) 

Adana 2004 8,43 0,39 14,40 (Vursavus vd. 2006) 

Isparta 2010 9,38 0,92 17,68 (Çetinbaş ve Butar 2013) 

Isparta 2011 8,06 0,71 16,73 (Çetinbaş ve Butar 2013) 

Amasya 2011 6,9 - 14,50 (Özgen vd. 2015) 

Amasya 2012 7,5 - 14,70 (Özgen vd. 2015) 

0900 Ziraat çeşidinde bulunan toplam fenolik madde, toplam antosiyanin, antioksidan 

kapasite ve fenolik profil ile ilgili olarak da çalışmalar yapılmıştır. Bal (2012) 

Tekirdağ koşullarında yürüttüğü çalışmada Toplam Fenolik Madde miktarını 129,7 

mgGAE/100 g  ve 142,23 mgGAE/100 g olarak; Toplam Antosiyanin miktarını ise 

59,86 mg/100 g bildirmiştir. Göksel ve Aksoy (2017) Yalova koşullarında 2011 hasat 

yılında gerçekleşen çalışmada Toplam Fenolik Madde miktarını 48,56 mgGAE/100 g, 
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Toplam antosiyanin miktarını ise 215 mg Cyanidin-3-rutinoside/100 g, antioksidan 

kapasiteyi ise 247,31 µmolTE/100 g bildirmiştir. Göksel ve Aksoy (2017) bazı kiraz 

çeşitlerinde epikateşin ve klorojenik asit miktarının depolama sırasınca değişimini 

incelemiş, 0900 Ziraat çeşidi için başlangıç seviyelerini sırasıyla 7,90 ve 31,17 mg/100 

g olarak bildirmiştir. Ağlar vd. 2015 hasat yılında Sivas’ta gerçekleştirdiği çalışmada 

toplam fenolik madde miktarını 573,00 mgGAE/100 g, toplam antosiyanin miktarını 

16,00 mg/100 g, antioksidan kapasite ise TEAC yöntemi ile 2,94 μmolTE/g meyve 

ağırlığı, FRAP yöntemi ile 2,97 μmol TE/g meyve ağırlığı olarak bildirmiştir (2017). 

Aynı hasat yılı ve lokasyonda Ağlar vd. tarafından gerçekleştirilen bir diğer çalışmada 

ise Toplam Fenolik Madde miktarını 591,30 mgGAE/100 g, Toplam Antosiyanin 

miktarını 8,41 mg/100 g, antioksidan kapasite ise TEAC yöntemi ile 1,85 μmolTE/g 

meyve ağırlığı, FRAP yöntemi ile 1,77 μmolTE/g meyve ağırlığı olarak bildirmiştir 

(Ağlar, Yıldız ve Long 2016). Gündoğdu ve Bilge (2012) Mardin’de yetiştirilen 

kirazlar üzerine yaptıkları çalışmada Galik asit içeriği 95,51 mg/100 g, kateşin 2,42 

mg/100 g, klorojenik asit 1,14 mg/100 g, kafeik asit 29,02 mg/100 g olarak tespit 

edilmiştir. 

Tokat koşullarında yetiştirilen kirazlar üzerinde 2008 yılında yapılan çalışmada ise 

Toplam Fenolik Madde miktarı 556,27 mgGAE/100g, Toplam Antosiyanin miktarı 

6,74 mg/100g, antioksidan kapasite ise TEAC yöntemi ile 8,10 μmolTE/g meyve 

ağırlığı olarak bildirilmiştir (Öztürk vd. 2013). Canan vd. tarafından gerçekleştirilen 

araştırmada gallik (20,87 mg/100 g), vanilik (12,80 mg/100 g) ve ellagik asit (10,64 

mg/ 100 g) başlıca fenolik bileşikler olarak belirlenmiştir (2019). 

2.4.1 Gıdaların coğrafi kökenin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalar 

Gıdaların coğrafi kökeninin belirlenmesi, kalite kontrolünde önemli bir konudur. 

Coğrafi köken, gıda ve gıda bileşenleri için bir kalite kriteridir ve coğrafi işaretli 

gıdalar için yasal korumanın bir sonucu olarak giderek daha fazla önem kazanmaktadır 

(Gonzalvez, Armenta ve de la Guardia 2009). Yaygın olarak tüketilen gıdalardan bal 

(Anklam 1998), şarap (Arvanitoyannis vd. 1999) ve et ürünlerinin (Schwagele 2005) 

coğrafi kökeninin belirlenmesi üzerine olan derleme çalışmaları konu üzerine olan 
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ilginin her geçen gün artmakta olduğunu göstermektedir. Gıdaların coğrafi kökeninin 

belirlenmesine yönelik elemental bileşime dayanan yöntemler, izotop oranlarına 

dayanan yöntemler (Gonzalvez vd. 2009, Scherz ve Kirchhoff 2006, Kelly, Heaton ve 

Hoogewerff 2005) üzerine derlemeler bulunmaktadır (Ghidini, 2006, Kelly, Heaton ve 

Hoogewerff 2005, Rossmann 2001). Bu yayınların çoğunda veri yorumlama ve 

görselleştirme için kullanılan istatistiksel yöntemler de tartışılmıştır.  

Gıdaların coğrafi kökeninin belirlenmesi için enstrümantal yöntemlerin kullanıldığı 

araştırmalar da mevcuttur.  Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) 

(Rodrı́guez-Delgado vd. 2002, Stefanoudaki, Kotsifaki ve Koutsaftakis 2000), gaz 

kromatografisi (GC) (Etievant vd. 1988, Collomb vd. 2002), nükleer manyetik 

rezonans (NMR) (Brescia vd. 2007, Longobardi vd. 2012), kızıl ötesi spektroskopi 

(IR) (Tapp, Defernez ve Kemsley 2003, Ruoff vd. 2005), floresans spektroskopisi 

(Karoui, Martin ve Dufour 2005), Elektroforez (CE) (Delgado vd. 1994) ve daha ileri 

tekniklerden proton transfer reaksiyon kütle spektrometresi (PTR-MS) (Boscaini vd. 

2004, Araghipour vd. 2008), MS ile birleştirilmiş elektronik burun (Cynkar vd. 2010, 

Berna vd. 2009), DNA teknolojileri (Raspor vd. 2006, Woolfe ve Primrose 2004) ve 

duyusal analiz (Vilanova ve Vilariño 2006, Pillonel vd. 2002) gıda kimlik doğrulaması 

için araştırılan yöntemlerdendir. Bununla birlikte, bitkisel ürünlerin çeşitli koşullara 

göre değişen kompozisyonları (örn. yetiştirme yılındaki iklim koşulları, coğrafi yer ve 

toprak kompozisyonu) nedeni ile örneklerde bulunan organik bileşik miktarları 

farklılık göstermektedir. Ancak gıda içerisindeki seçilen elementlerin (eser ve nadir 

toprak elementleri) içeriği çevre koşullarını yansıtmaktadır. Buna ek olarak, çoklu 

izotop veya tekli izotop oranları (örneğin karbon, azot veya stronsiyum ve kurşun), 

gıda numunelerinin kökenini ayırt etmeyi mümkün kılan “parmak izleri” sağlayabilir. 

Termal iyonizasyon kütle spektrometresi (TIMS), indüktif olarak eşleşmiş plazma 

optik emisyon spektrometresi (MC-ICP-MS) ve dinamik reaksiyon hücresi ICP-MS 

gibi yeni gelişmiş analitik tekniklerin geliştirilmesi ile son on yılda, belirli bir gıda 

örneklerinin elemental ve izotopik kompozisyonlarını başarıyla analiz edilebilmekte 

ve coğrafi menşei başarıyla belirlenebilmektedir. Çoklu-element analizi şarap, meyve 

ve sebzeler, bal ve süt ürünlerinde coğrafi köken bulunması amacı ile yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  
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Gıda özgünlüğü analizlerinde regresyon ve örüntü tanıma yöntemlerine sıklıkla yer 

verilir. Çok değişkenli analiz yöntemleri, gıdaların bir dizi nicel ve nitel analizini 

mümkün kılar. Linear Diskriminant Analizi (LDA), Kümeleme Analizi (CA) ve Temel 

Bileşen Analizi (PCA) gıda analizi için en yaygın kullanılan istatistiksel analiz 

yöntemlerdir. Diskriminant analizi, örnekleri gruplara ayırmak için kullanılan 

bağımsız değişkenlere dayalı bir dizi tahmin denklemi hesaplamayı sağlar. 

Diskriminant analizinde iki olası hedef vardır: örnekleri sınıflandırmak için bir tahmin 

denklemi bulmak veya değişkenler arasında var olabilecek ilişkileri daha iyi anlamak 

için tahmin denklemini yorumlamak. DA yöntemleri uygulandığında, başlangıçta 

kesin bir sınıf listesinin mevcut olması gerekir; örneğin, hasat sonrası kahve için kuru 

ve ıslak işleme yöntemleri arasındaki ayrım (Hamdouche vd. 2016) veya sızma 

zeytinyağının çekirdekli ve çekirdeksiz zeytinler için ayrılması (De Luca vd. 2016). 

Ayrım amacıyla, linear diskriminant analizi (LDA) ve ikinci dereceden diskriminant 

analizi (QDA) güvenilir olması, anlaşılması kolay olması ve grafik çıktıların 

betimleyici olması nedeni ile tercih edilir (Pomerantsev 2014).  

LDA'da, sınıflar arasındaki ayrımlar hiper düzlemlerdir ve belirli bir numunenin 

sınıflardan biri (yani, coğrafi köken, ürün türü ve yetiştirme sistemi) içinde tahsisi, 

maksimum olasılık ayırt etme kuralına dayanır. Genel olarak, LDA sınıflandırmasının 

sonuçları, sınıfları (tercihen üç veya daha fazla) kanonik değişkenlerin veya ayırt edici 

işlevlerin alanına yansıtarak grafiksel olarak görselleştirilebilir. LDA'nın gıda 

analizinde uygulanmasının bir örnek, bazı İtalyan bölgelerinde üretilen 144 safran 

(Crocus sativus) numunesinin coğrafi sınıflandırmasıdır (D'Archivio vd. 2014). 

Araştırmacılar, HPLC ile belirlenen krosin, safranal, pikrokrosin ve bunların türevleri 

ve flavonoid seviyelerini sınıflandırmak için LDA kullanmıştır. Kökeni bilinmeyen 

safran örneklerinin %88'i doğru sınıflandırılmıştır. Bu çalışma, farklı yerlerde üretilen 

yüksek katma değerli bitkilerin sınıflandırılmasında LDA'nın yararını göstermektedir. 

Gaz kromatografisi (GC), gıdalarda bulunan uçucu ve yarı uçucu maddeleri, aromatik 

bileşikleri ve pestisitler gibi maddeleri analiz etmek için uygulanan en yaygın 

kullanılan ayırma tekniklerindendir. Farklı bileşenlerden oluşan bir numune karışımı, 

GC'ye enjekte edilerek incelenir; burada karışım, kolon kaplamasıyla etkileşime 
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girdiği GC kolonunda buharlaşır, sonuç olarak bileşenler ayrılır. GC kolonu, ince 

kaynaşmış silika kılcal borunun yüzeyine adsorbe edilen bir sıvı sabit fazdan oluşur. 

İnert bir taşıyıcı gaz (helyum gibi) numuneyi kolon boyunca taşır. GC'de elektron 

yakalama dedektörü (ECD), alev iyonizasyon dedektörü (FID), kütle spektrometresi 

(MS), foto iyonizasyon dedektörü (PID), alev fotometrik dedektörü (FPD), termiyonik 

dedektör (TD) gibi çeşitli dedektörler kullanılabilir. Dedektör seçimi, analiz edilecek 

bileşiğin doğasına bağlıdır, örneğin organik bileşikler durumunda FID, yüksek 

hassasiyet, düşük gürültü ve geniş doğrusal yanıt aralığı ile daha iyi performans 

gösterir (Danezis vd. 2016). Genel olarak, MS, çok güçlü bir dedektör olarak kabul 

edilir ve gıda araştırmalarında sıklıkla kullanılır. MS ile birleştirilen GC, farklı 

bileşenler içeren karmaşık karışımları kalitatif ve kantitatif olarak analiz eder. Farklı 

tarımsal ürünlerin kromatografik profillerinin kantitatif ve kalitatif analizi, tarımsal 

ürünlerin özgünlüğünün ve coğrafi kökeninin belirlenmesi için değerli bilgiler sağlar.  

Headspace (tepe boşluğu) SPME-GC/MS, birçok gıda ürünü için ucuz, basit, solvent 

içermeyen, son derece hassas ve çok uygun bir yöntemdir (Bhattacharjee vd. 2011). 

SPME yönteminde iki farklı mekanizma vardır. İlk adım, analitlerin numune matrisi 

ile headspace arasında ayrılmasını içerir ve ikinci adım, headspace ile fiber kaplama 

materyali arasındaki ayrımı içerir. SPME, bir denge tekniği olarak bilinir. Yüksek 

düzeyde hassasiyet isteniyorsa, sıcaklık ve karıştırma uygulamaları optimize 

edilmelidir (Sandra vd. 2008). SPME yöntemi örnek hazırlama, ekstraksiyon ve 

konsantrasyon aşamalarını içerir. SPME, farklı kaynama noktalarına sahip molekülleri 

izole etme yeteneğine sahiptir. Gıda maddesi ile fiber doğrudan veya dolaylı olarak 

etkileşime sokulu ve uçucu maddeler adsorban malzemeye sahip fiber tarafından 

adsorbe edilir ve toplanır. Daha sonra, artan sıcaklıkla birlikte enjeksiyon kanalı 

kullanılarak uçucular salınır.  
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Şekil 2.6 Headspace SPME GC-MS düzeneği 

SPME örnekleme yönteminde fiber seçimi önemli bir sorundur. 

Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), SPME için 

kullanılan yaygın fiberlerdir. SPME yöntemi, analizlerdeki duyarlılığı nedeniyle 

sadece gıda ürünleri için değil, ilaçlar için de uygundur. Ancak, metodun geçerli 

kılınması ve sıcaklığın kontrol edilmesindeki zorluklar, ek olarak fiberlerin kolayca 

zarar görmesi SPME yönteminin temel dezavantajlarıdır (Chiofalo ve Lo Presti 2012). 

Örnek alma için Headspace SPME kullanılan GC-MS analizi şeması Şekil 2.6’da 

gösterilmiştir 

Tarımsal ürünlerin maddi kazanç için yanlış etiketlenmesi, dürüst tüccarlar, üreticiler 

ve tüketiciler için bir endişe konusudur. Tarımsal ürünlerle ilgili özgünlük sorunlarını 

çözmek, yüksek doğruluk ve hassasiyet gösteren modern analitik kimya kullanarak 

sistematik ve yüksek verimli izlenebilirlik yöntemleri çok önemlidir.  

Literatürde, coğrafi kökenin kirazların kimyasal veya fiziksel özellikleri üzerine 

etkileri hakkında yapılmış çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Türkiye’de 

yetiştirilen kirazların kimyasal ve fiziksel özellikleri üzerine birçok çalışma bulunsa da 

farklı yörelerde yetiştirilen kirazların karşılaştırmalı olarak incelendiği bir çalışma 
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bulunmamaktadır. Yurtdışında ise çoğunlukla farklı çeşitler üzerinde yapılmış 

çalışmalar mevcuttur. İtalyan tatlı kirazlarının farklı coğrafi kökenlerine (Emilia 

Romagna ve Puglia) göre sınıflandırılması için H-NMR parmak izi analizi ve çok 

değişkenli istatistiksel teknikler birlikte kullanılmıştır. Kısmi En Küçük Kareler 

Ayrımcılık Analizi (PLS-DA) ve Linear Diskriminant Analizi (LDA) gibi 

sınıflandırma teknikleri uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. LDA için coğrafi 

köken tahmin performansı %100, PLS-DA için %94,6 olarak saptanmıştır. LDA 

modelinin sınıflandırma performanslarına çoğunlukla katkıda bulunan metabolitler, 

glikoz, fruktoz, glutamin ve süksinat olarak bulunmuştur (Longobardi vd. 2013).  

İki İtalyan bölgesinden Apulia ve Emilia Romagna'nın kirazları, elektronik burun (EN) 

ve izotop oranı kütle spektrometresi (IRMS) kullanılarak coğrafik kökenlerine göre 

ayırt edilerek analiz edilmiştir. EN ve IRMS veri setleri ayrı ayrı ve kombinasyon 

halinde incelenerek istatistiksel tekniklerle analiz edilmiştir. Sınıflandırma için ön 

keşif özetleri ve daha sonra lineer diskriminant analizleri (LDA) kullanılmıştır. LDA 

sınıflandırma sonuçları tanıma ve tahmin etme yetenekleri bakımından ifade edilmiş, 

IRMS tahmini yeteneği %91,0 ve EN-IRMS kombinasyonu %92,3 performans 

göstermiştir (Longobardi vd. 2015). Matos-Reyes vd. 2013 yılında yaptıkları 

çalışmada ise Alicante dağ kirazları için mineral profil analizi ve LDA istatistiksel 

yöntemi kullanılarak coğrafi köken doğrulaması yapılması araştırılmış, İspanya’nın 5 

farklı bölgesinde yetişmiş kirazlar arasında %100 ayrım yapılmıştır 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Materyal 

Bu çalışmada materyal olarak 18-20 Haziran 2018 ve 17-24 Haziran 2019 tarihlerinde 

Konya iline bağlı Akşehir ilçesi, İzmir iline bağlı Kemalpaşa ilçesi, Manisa iline bağlı 

Salihli ilçesi, Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Isparta ili Uluborlu ilçelerinden (Şekil 3.1) 

temin edilen ticari olgunluk seviyesinde (14-16°Bx) 0900 Ziraat çeşidi 21 örnek 

kullanılmıştır. Akşehir ilçesinden 5 farklı üretici, Kemalpaşa ilçesinden 4 farklı üretici, 

Salihli ilçesinden 4 farklı üretici, Yeşilyurt ilçesinden 3 farklı üretici, Uluborlu 

ilçesinden 5 farklı üreticiden örnek temin edilmiştir (Şekil 3.2). Deforme meyveleri 

ayrılan kirazlar taze meyve kullanılan analizler için +4°C’de depolanmış, diğer 

analizler için ise sapları ayrılarak vakumlanmış ve -40°C’de depolanmıştır. Taze 

kirazlarda gerçekleştirilen analizler 2 gün içerisinde tamamlanmıştır. 

 

Şekil 3.1 Kirazların temin edildiği lokasyonlar 
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Şekil 3.2 Üreticilerden temin edilen kirazlar 

3.2 Yöntem 

3.2.1 Meyve ağırlığı (g), meyve eni (mm) 

Fiziksel analizlerin uygulanmasında Sen vd. 2014’de belirtilen yöntemler uyarlanarak 

kullanılmıştır. Meyve ağırlığı (MA) üç tekerrürde, rastgele seçilmiş 10 adet kirazın 0.01 

g’a duyarlı hassas terazi (XB 12100, Presica Instruments Ltd., İsviçre) ile doğrudan 

tartılmasıyla ölçülmüştür. Meyve eni (mm) dijital kaliper ile rastgele seçilmiş 30 adet 

kirazın en geniş kısmının ölçülmesi ile belirlenmiştir.  

3.2.2 Meyve rengi 

Meyve renkleri Minolta renk ölçüm cihazı (Şekil 3.3) (CR-400, Minolta Co., Tokyo, 

Japonya) ile CIE L*, a*, b* cinsinden ölçülmüştür. Rastgele alınmış 20 adet kirazın ön 
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ve arka yanağından ölçüm yapılarak ortalamaları alınmıştır. Cihaz, ölçümlerden önce 

standart beyaz kalibrasyon plakası ile kalibre edilmiştir. 

 

Şekil 3.3 Konica Minolta CR-400 Renk Ölçüm Cihaz 

3.2.3 Toplam kuru madde ve suda çözünür kuru madde analizi 

Suda çözünür kuru madde içeriği 3 tekerrürde 10 adet kirazın meyve suyu çıkarılarak 

Atago RX-5000 marka dijital refraktometre ile belirlenmiştir (Şekil 3.4). Toplam kuru 

madde tayini için her tekerrürde 10 adet kiraz çekirdekleri ve saplarından ayrıldıktan 

sonra püre haline getirilmiş, 5 g örnek daraları ölçülen kaplara alınmış, ağırlıkları 

ölçüldükten sonra 80°C etüvde 8 saat kurutulmuş ve tekrar tartım yapılmıştır 

(Cemeroğlu 2007). 
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Şekil 3.4 Refraktometre 

3.2.4 Toplam asitlik ve pH değeri tayini 

Toplam asitlik ve pH değeri; Cemeroğlu (2007) tarafından önerilen yöntem modifiye 

edilerek belirlenmiştir. 5 g örnek üzerine 20 mL saf su eklenmiş, 0,1 N NaOH çözeltisi 

ile pH değeri 8.1’e titre edilen örnek için ve harcanan baz çözeltisi miktarından titrasyon 

asitliği (malik asit cinsinden) hesaplanmıştır. pH değeri, pH-metre (Hanna, HI 2211-02) 

ile potansiyometrik olarak saptanmıştır. 

3.2.5 Toplam fenolik madde tayini ve toplam antioksidan aktivite analizi 

Toplam fenolik madde ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesi için ekstraksiyon 

işlemleri Thaipong vd. (2006)’e göre yapılmıştır. Çekirdeklerinden ayrılan kirazlar püre 

haline getirilerek 3 g örnek alınmış, meyve örneği üzerine 25 mL saf metanol eklenerek 

2 dk homojenize edilmiştir. Elde edilen karışım 16 saat +4°C’de karanlıkta 

bekletilmiştir daha sonra 10000 rpm’de 20 dakika santrifüj yapılmıştır. Süpernatantlar 

amber şişelere konulmuş, analiz edilinceye kadar -20°C’de muhafaza edilmiştir.  

Toplam Fenolik Madde miktarı Singleton ve Rossi (1965) tarafından önerilen Folin 

Ciocalteau metodu kullanılarak ölçülmüştür.  
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0,5 mL örnek ve 2,5 mL, 0,5N Folin-Ciocalteau çözeltisi deney tüpüne konularak 

vortex ile karıştırılmıştır. Karanlıkta 5 dakika tutulduktan sonra, 2 mL %10’luk Na2CO3 

ilave edilerek tekrar karıştırılmıştır. 2 saat karanlıkta bekletildikten sonra 760 nm de 

UV/VIS spektrofotometre (Shimadzu UV-1601, Tokyo, Japonya) kullanılarak 

absorbansları ölçülmüştür. Sonuçlar, 2,5 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm ve 40 

ppm gallik asit standartlarının okunmasıyla oluşturulan kalibrasyon eğrisinden (Şekil 

3.5) faydalanarak hesaplanmış ve mg GAE/100 g meyve ağırlığı olarak ifade edilmiştir. 

 

Şekil 3.5 Gallik asit kalibrasyon eğrisi 

DPPH serbest radikal indirgeme metodu ile toplam antioksidan aktivitenin 

belirlenmiştir. Meyvenin metanollü ekstraktının 0,5 mL’si metanollü DPPH çözeltisinin 

(10 mg/l) 2 ml’si ile karıştırılıp ve karışım vortexlenmiştir. Sonrasında karışım 30 

dakika karanlıkta bekletilip ve absorbans spektrofotometrede 517 nm’de okuma 

yapılmıştır. Sonuçlar yüzde inhibisyon olarak ifade edilmiştir (Lee vd. 2003). 

3.2.6 Aroma bileşenleri analizi  

Aroma bileşenleri izolasyonu Hayaloğlu ve Demir, 2015 tarafından önerilen yöntem 

modifiye edilerek uygulanmıştur. 20 mL’lik viale 4 g sap ve çekirdeğinden ayrılarak 

homojenize edilen örnek, 10µL iç standart (3-Oktanol 10 ppm çözeltisi) ve 1 g NaCl 
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eklenerek septumlu kapak kapatılmış ve 30 saniye vortekslenmiştir. Viallerin içerisine 

manyetik balık konularak 600 rpm hızında, 40 °C ‘de 20 dk dengelenmiş, süre sonunda 

SPME fiberi (2 cm 50/30 μm PDMS/DVB Supelco, Bellefonte, PA, USA) vialin tepe 

boşluğuna daldırılarak 40 dk uçucu bileşiklerin absoplanması sağlanmıştır (Şekil 3.6). 

Sonrasında zaman geçirilmeksizin fiber GC-MS cihazına enjekte edilmiş ve analiz 

gerçekleştirilmiştir.  Uygulamalar arasında fiber 250 °C ‘de 10 dakika 

koşullandırılmıştır.  

 

Şekil 3.6 HS-SPME GC-MS Düzeneği 

Aroma analizi Shimadzu, QP-2010 model GC-MS kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Cihazda Supelco PTE-5 (I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.32 μm) kolonu kullanılmıştır. GC-

MS ile ön denemeler yapılarak piklerin iç içe girmesi gözlemine bağlı olarak sıcaklık ve 

süre programı modifiye edilmiştir. Enjeksiyon sıcaklığı: 250°C, basınç: 22.2 kPa, kolon 

akış hızı: 1.80 mL/dk, kolon sıcaklığı 1: 40°C, bekleme süresi: 5 dakika, artış hızı: 

5°C/dakika, kolon sıcaklığı 2: 230°C, son bekleme süresi: 5 dk, split yok) analizlerde 

kullanılmıştır. GC-MS koşulları ile detaylar Çizelge 3.1’de gösterilmiştir.  C7-C30 
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alkan serisi, belirlenen yöntem ile cihaza enjekte edilerek RI hesaplaması yapılmıştır. 

Piklerin belirlenmesi için FFNSC ve NIST GC-MS kütüphanelerinde pikler 

tanımlanmıştır. Kirazlarda bulunan uçucu aroma bileşenleri, kütüphanelerden %85 ve 

üzeri benzerlikle belirlenmiş ve tanımlanan piklerin alanlarının iç standart alanına 

orantılanması ile aroma maddeleri µg/100 g meyve ağırlığı cinsinden tespit edilmiştir. 

Çizelge 3.1 GC-MS çalışma koşulları 

GC  

Kolon Supelco PTE-5 (I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.32 μm) 

(5% diphenyl/95% dimethylsiloxane) 

Taşıyıcı gaz He 

Taşıyıcı gaz akış hızı : 1.80 mL/dk 

Enjeksiyon modu : Splitless 

Enjektör sıcaklığı : 250°C 

Kolon fırını sıcaklığı : 40°C 

Fırın sıcaklık programı : Hız Son sıcaklık Bekleme Süresi 

5°C/dk 40°C 5 dk 

5°C/dk 230 °C 5 dk 

MS  

İyon kaynak sıcaklığı : 200 °C 

Ara yüz sıcaklığı : 250 °C 

Kazanım modu : Tarama 

Tarama aralığı : 35-450 m/z 

 

3.2.7 Duyusal analiz 

Duyusal değerlendirmeler yaşları 28-42 arasında değişen 5 kadın 4 erkek olmak üzere 9 

panelistle gerçekleştirilmiştir. Panelist eğitimlerinin ilk aşamasında kiraz örneklerine ait 

duyusal terimler, Esti vd. (2002), Dever vd. (1996) ve Hayaloğlu ve Demir (2016) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan yararlanılarak belirlenmiştir. Panelistlerin bu 

terimleri tanımaları amacıyla referanslar hazırlanarak panelistlere sunulmuştur. Panelist 

eğitimleri birer saatlik 2 oturumda gerçekleşmiştir. Eğitimler yuvarlak masada tüm 
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panelistler ile gerçekleştirilmiştir. Kirazların duyusal analizi için Meilgaard vd. (2006) 

tarafından önerildiği şekilde 15 cm skala kullanılmıştır. Belirlenen duyusal terimler 

skala üzerine yerleştirilerek panelistlerin kirazları skala üzerinde değerlendirilmesi 

istenmiştir. Duyusal analizler üç oturumda sabah 10:00-11:00 ve öğleden sonra 15:00-

16:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.7). Panelistlere daha önceden 

hazırlanan 5’er adet numune 150 mL’lik beyaz karton kaplarında sunulmuştur. 

Panelistler değerlendirme için Çizelge 3.2’te verilen terimleri ve referanslarını içeren 

tanımlayıcı profil formunu kullanmıştır.  

 

Şekil 3.7 Duyusal analiz paneli 

 

 



Çizelge 3.2 Tanımlayıcı profil analizi formu 
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3.2.8 İstatistiksel analiz 

İstatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesinde SPSS V23 (SPSS Inc., Chicago, USA) 

paket programı kullanılmıştır. Aroma profili analizleri iki kez, diğer tüm ölçümler ve 

denemeler üç kez tekrarlanmıştır. Araştırma kapsamında tespit edilen bulguların normal 

dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir. Lokasyona göre normal 

dağılan verilerin karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve normal 

dağılmayan veriler için Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.  Farklı özelliklerin coğrafi 

bölgeleri ayırmadaki gücünü belirlemek amacıyla Linear Diskriminant Analizi 

uygulanmıştır. Diskriminant analizinde etkili olan değişkenleri belirlemek için adımsal 

değişken seçme yöntemi kullanılmıştır. Her iki istatistiksel analiz de %95 güven 

aralığında (p ˂ 0.05) yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

4.1 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

Çizelge 4.1 Farklı bölgelerde yetişen kirazların fiziksel ve kimyasal özellikleri  

 Kiraz numunesi alınan bölge  

 Akşehir Kemalpaşa Yeşilyurt Salihli Uluborlu p 

Meyve Ağırlığı (g) 7,92 ± 0,33ab 8,47 ± 1,55ab 7,77 ± 1,23b 10,32 ± 1,24a 7,61 ± 1,31b 0,027 

Meyve Eni (mm) 25,11 ± 0,71ab 26,40 ± 1,94ab 24,60 ± 1,09a 28,03 ± 1,57b 25,03 ± 1,71ab 0,029 

SÇKM (°Bx) 15,93 ± 2,52ab 17,01 ± 1,25ab 17,46 ± 0,65ab 18,15 ± 0,75a 14,30 ± 1,36b 0,019 

TA (g/100g MA)* 1,02 ± 0,21b 1,59 ± 0,22a 1,30 ± 0,31ab 1,25 ± 0,09ab 1,00 ± 0,19b 0,003 

pH değeri 3,95 ± 0,14 3,92 ± 0,03 3,65 ± 0,50 3,92 ± 0,26 4,05 ± 0,15 0,477 

Kuru Madde (g/100 g) 15,95 ± 0,63b 20,20 ± 3,02ab 21,61 ± 3,64a 19,74 ± 1,19ab 16,47 ± 1,64b 0,005 

R
en

k
 

L* 29,07 ± 0,94 28,83 ± 0,98 28,53 ± 0,86 29,02 ± 0,42 30,46 ± 0,98 0,051 

a* 20,41 ± 2,64ab 20,96 ± 1,15ab 17,43 ± 6,10b 19,23 ± 2,67ab 25,49 ± 3,29a 0,029 

b* 6,14 ± 1,32b 5,94 ± 1,05b 5,35 ± 1,21b 6,41 ± 0,67b 8,70 ± 0,71a 0,002 

Toplam Fenolik Madde 

(mg GAE/100 g MA) 
88,89 ± 4,28 94,97 ± 22,79 90,48 ± 6,49 74,73 ± 6,90 82,19 ± 13,89 0,341 

Antioksidan Aktivite  

(% İnhibisyon) 
86,441 ± 3,557a 88,948 ± 4,969a 87,701 ± 2,353a 65,448 ± 4,172b 78,566 ± 13,09ab <0,001 

a-b: Aynı harfe sahip lokasyonlar arasında fark yoktur *Malik asit cinsinden 
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Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 

4.1’de verilmiştir. Örneklerin meyve eni 23,09-29,55 mm, meyve ağırlığı ise 6,14-11,46 

g arasında değişiklik göstermiştir. Salihli ve Kemalpaşa lokasyonlarında yetiştirilen 

kirazların meyve eni ve meyve ağırlığı değerlerinin diğer lokasyonlara göre daha 

yüksek olduğu görülmüştür (P<0.05) (Şekil 4.1, Şekil 4.2).  

 

Şekil 4.1 Farklı bölgelerde yetişen kirazların mevye ağırlık ortalamaları (g) 

 

 

Şekil 4.2 Farklı bölgelerde yetişen kirazların mevye eni ortalamaları (mm) 
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Örneklerin renk değerleri incelendiğinde, *L değeri 27,54- 31,67, *a değeri 10,4- 29,42 

ve *b değeri 3,98 - 9,58 arasında değişmiştir. CIE-Lab  renk ölçüm yönteminde 

kullanılan parametrelerden *L değeri 0 (siyah) ile 100 (beyaz) aralığı arasında açıklık-

koyuluk spektrumunu, *a değeri -60 (yeşil) ile +60 (kırmızı) aralığında yeşil-kırmızı 

spektrumunu ve *b değeri -60 (mavi) ile +60 (sarı) aralığında mavi-sarı spektrumunu 

temsil etmektedir (Meléndez vd. 2007). Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların *a ve 

*b renk değeri ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli düzeyde 

bulunmuştur (p<0,05). Bu farklılık a değeri için Uluborlu lokasyonunun ortalamasının 

Yeşilyurt lokasyonunun ortalamasından yüksek olarak tespit edilmesinden, *b değeri 

için ise Uluborlu lokasyonunun ortalamasının diğer lokasyonlarının ortalamasından 

yüksek olarak tespit edilmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışma sonucunda Uluborlu’da 

yetiştirilen kirazlar için tespit edilen renk değerleri Erbaş vd. 2008 ve Çetinbaş ve Butar 

2013 çalışmalarında belirtilen L değeri için benzer değerlerdedir, *a ve *b değerleri ise 

daha yüksektir. L değeri yükseldikçe kiraz rengi açık kırmızıya yaklaşmaktadır, *a ve 

*b değeri yükseldikçe ise kiraz rengi kızıl kahve renkten bayrak kırmızı rengine 

yaklaşmaktadır. Bu kapsamda Yeşilyurt ilçesinde yetişen kirazların daha koyu kırmızı 

renkte olduğu görülmektedir.  

Örneklerin suda çözünür kuru madde oranı 12,8-20,16°Bx arasındadır (Şekil 4.3). 

Toplam asitlik ise 0,83-1,87 g malik asit/100 g meyve ağırlığı arasındadır. pH 3,36 - 

4,29 arasında değişiklik göstermektedir. Kuru madde ise 14,82-25,55 g/100 g arasında 

değişmektedir. İstatistiksel testlere göre farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların 

toplam asitlik, suda çözünür kuru madde ve kuru madde değerlerinin ortalamaları 

arasındaki farklar önemli düzeyde bulunmuştur (p<0,05). Toplam asitlik (Şekil 4.4) ve 

kuru madde değerleri (Şekil 4.5) için bu fark Kemalpaşa lokasyonunun ortalamasının 

Akşehir ve Uluborlu lokasyonlarının ortalamalarından yüksek olarak tespit 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. Suda çözünür kuru madde değeri için ise bu fark 

Salihli lokasyonunun ortalamasının Uluborlu lokasyonunun ortalamasından yüksek 

olarak tespit edilmesinden kaynaklanmaktadır. Drake ve Fellman (1987) yaptığı 

çalışmada da kirazların en az 16 °Bx değerine sahip olması gerektiğini belirmiştir. 

Araştırmada tespit edilen sonular önceki çalışmalarla benzerlik göstermektedir.  
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Şekil 4.3 Farklı bölgelerde yetişen kirazların SÇKM ortalamaları (°Bx) 
 

 

Şekil 4.4 Farklı bölgelerde yetişen kirazların TA ortalamaları (g/100g MA) 
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Şekil 4.5 Farklı bölgelerde yetişen kirazların kuru madde ortalamaları (g/100 g) 

Toplam fenolik madde miktarı analizi yapılan kirazlar için 67,89- 115,61 mg GAE/100g 

meyve ağırlığı arasında değişmektedir. En yüksek fenolik madde miktarı Kemalpaşa 

ilçesinde yetiştirilen kirazlar için kaydedilmiş olsa da değerlerin ortalamaları arasındaki 

fark önemli bulunmamıştır. Antioksidan aktivite değeri ise %61,59- %92,21 arasında 

değişmiş, en yüksek antioksidan aktivite toplam fenolik madde ile benzer şekilde 

Kemalpaşa ilçesinde üretilen kirazlar için belirlenmiştir (Şekil 4.6). Lokasyona göre 

antioksidan aktivite değerlerinin ortalamaları arasında önemli fark vardır (p<0,001). Bu 

farklılık Salihli lokasyonunun ortalamasının Akşehir, Kemalpaşa ve Yeşilyurt 

lokasyonlarının ortalamalarından düşük olarak tespit edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Akşehir lokasyonunda yetiştirilen kirazların %inhibisyon ortalaması %86,441, 

Kemalpaşa ortalaması %88,948, Yeşilyurt ortalaması %87,701 inhibisyon, Salihli 

ortalaması %65,448 ve Uluborlu ortalaması %78,566 olarak tespit edilmiştir.  
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Şekil 4.6 Farklı bölgelerde yetişen kirazların antioksidan aktivite ortalamaları (%) 

4.1.1 Fiziksel ve kimyasal özelliklerin lokasyon tahminindeki başarısı 

Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili 

çalışmada saptanan değerler Linear Diskriminant Analizi (LDA) ile değerlendirilmiş, 

testin tanımlayıcı değerleri, başarı oranları ve grafikleri aşağıda gösterilmiştir. 

Diskriminant Analizi, aynı anda çeşitli değişkenlere göre iki ya da daha fazla örnek 

grubu arasındaki farklılıkları araştırmaya olanak sağlayan bir istatistiksel tekniktir. 

Analizin uygulanabilmesi için, grupların kovaryans matrislerinin eşit olması, 

değişkenlerin normal dağılıma sahip olması ve bağımsız değişkenler doğrusal bağlantı 

bulunmaması gerekir. Diskriminant fonksiyonunun uygunluğunun belirlenmesi için 

kullanılan en yaygın yöntem Wilks’in lamdasıdır (Huberty ve Olejnik 2005). 

𝚲 =  ∏
𝟏

𝟏 + 𝝀𝒊

𝒒

𝒊=𝒌+𝟏

 

Burada, 𝝀𝒊 özdeğeri, k türetilen fonksiyon sayısıdır. 𝚲 ’nın anlamlılığının testi için 

Bartlett’in V istatistiği kullanılır. r tane özdeğerden en az birinin pozitif olması, 

diskriminant fonksiyonlarından en az birinin anlamlı olduğunu gösterir (Çelik 2015). 
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𝑽 = [𝑵 − 𝟏 − (𝒑 + 𝒌 )/ 𝟐 ] ∑ 𝐥𝐧(𝟏 + 𝝀𝒊)

𝒓

𝒊=𝟏

 

Fiziksel ve kimyasal analiz sonucu tespit edilen değerlerin kirazların yetiştirildiği 

lokasyonlara göre ayrılması için yapılan değerlendirmesi için Wilk’s Lambda ve Öz 

değerler sonucu Çizelge 4.2’de gösterilmiştir.  Elde edilen üç ayırma fonksiyonun her 

biri lokasyonları birbirinden anlamlı olarak ayırmaktadır (p değerleri sırasıyla <0,001, 

0,002, 0,032). Özdeğerler fonksiyonların varyansı açıklayabilme gücünü 

göstermektedir. Özdeğerlere göre birinci fonksiyon diğer fonksiyonlara göre daha fazla 

varyansı açıklabilme gücüne sahiptir. Kanonik korelasyonun karesine göre birinci 

fonksiyon tarafından bağımlı değişkenin %89,7’si açıklanırken ikinci fonksiyon 

tarafından %77,1’i açıklanmaktadır. Varyans yüzdeleri incelendiğinde 1. fonksiyon 

tarafından toplam açıklanan varyansın %67,2’si açıklanırken dördüncü 3. fonksiyon 

tarafından %8,8’i açıklanmaktadır.  

 

 

Çizelge 4.2 Fiziksel ve kimyasal özellikler analizi değişkenlerine ait Wilk’s Lambda ve 

Öz değerler sonucu 

 
Wilks' Lambda Özdeğerler 

Fonksiyon 
Wilks' 

Lambda 
Ki-kare Sd p Özdeğer 

Varyans 

yüzdesi 

Kümülatif 

(%) 

Kanonik 

korelasyon 

1 0,052 47,369 12 <0,001 4,098 67,2 67,2 0,897 

2 0,264 21,307 6 0,002 1,464 24,0 91,2 0,771 

3 0,651 6,878 2 0,032 0,537 8,8 100,0 0,591 

Sd: Serbestlik derecesi, R2
1=0,805, R2

2=0,594, R2
3=0,349 
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Çizelge 4.3 Ayırma fonksiyonlara ait fiziksel ve kimyasal özellikler LDA analizi 

katsayıları ve yapı matrisi 

 Standartlaştırılmış katsayı Yapı matrisi 

 1 2 3 1 2 3 

TA 0,814 -0,166 0,656 0,516 -0,215 0,829* 

*b -0,762 0,428 0,585 -0,578 0,244 0,779* 

Antioksidan 

Aktivite 
0,395 0,943 -0,002 0,354 0,912* -0,208 

 *Her bir fonksiyon ile değişken arasındaki en yüksek mutlak korelasyon değeri 

Her bir bağımsız değişkeninin elde edilen üç fonksiyon yükleri (standartlaştırılmış 

kanonik diskriminant fonksiyon katsayıları) Çizelge 4.3’te verilmiştir. Birinci fonksiyon 

üzerinde en yüksek etkiye toplam asitlik değişkeni sahipken en az etkiye antioksidan 

aktivite değişkeni sahiptir. İkinci fonksiyon üzerinde en yüksek etkiye antioksidan 

aktivite değişkeni sahipken en az etkiye toplam asitlik değişkeni sahiptir. Üçüncü 

fonksiyon üzerinde en yüksek etkiye toplam asitlik değişkeni sahipken en az etkiye 

antioksidan aktivite değişkeni sahiptir. Yapı matrisine göre toplam asitlik değişkeni en 

yüksek korelasyona 3. fonksiyonda, *b değişkeni en yüksek korelasyona 3. fonksiyonda 

ve antioksidan aktivite değişkeni 2. fonksiyonda en yüksek korelasyon değerlerine 

sahiptir. 

Çizelge 4.4 Fizikokimyasal değişkenlerine ait analiz sonrası elde edilen sınıflandırma 

sonuçları 

 
 

Lokasyon 
Tahmin edilen lokasyon 

 Akşehir Kemalpaşa Yeşilyurt Salihli Uluborlu 

Orijinal 

 Akşehir 3 (60) 0 (0) 1 (20) 0 (0) 1 (20) 

 Kemalpaşa 0 (0) 4 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 Yeşilyurt 0 (0) 1 (33,3) 2 (66,7) 0 (0) 0 (0) 

 Salihli 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (100) 0 (0) 

 Uluborlu 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (20) 4 (80) 

Doğru sınıflandırma oranı: 0,810 



48 
 

Çizelge 4.4’te gösterilen sınıflandırma sonuçlarına göre Kemalpaşa ve Salihli 

lokasyonlardaki kirazlar %100 doğru sınıflandırılmışken Akşehir lokasyonundaki 

kirazların %60'sı, Yeşilyurt lokasyondaki kirazların %66,7’si ve Uluborlu 

lokasyonundaki kirazların %80’ni doğru olarak sınıflandırılmıştır. Fiziksel ve kimyasal 

özelliklerin LDA analizi sonucu elde edilen grup cetroid grafiği Şekil 4.7’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.7 Fiziksel ve kimyasal özelliklerin LDA analizi sonucu elde edilen grup cetroid 

grafiği 



4.2 Duyusal Analiz  

Çizelge 4.5 Duyusal analiz sonuçları 

 Kiraz numunesi alınan bölge  

 Akşehir Kemalpaşa Yeşilyurt Salihli Uluborlu p 

Kabuk Rengi 
9,63 ± 1,645 8,46 ± 2,71 11,36 ± 1,36 8,49 ± 2,24 7,74 ± 1,70 

0,155 
     

Meyve İç Rengi 
7,50 ± 1,831 6,59 ± 2,40 1,00 ± 1,80 6,56 ± 1,87 6,88 ± 2,91 

0,302 
     

Sertlik 
8,06 ± 0,33 8,87 ± 1,38 8,11 ± 0,95 8,34 ± 1,80 6,87 ± 0,91 

0,163 
     

Sululuk 
9,07 ± 0,67 7,77 ± 2,21 7,99 ± 1,54 7,51 ± 1,58 8,10 ± 0,69 

0,271 
     

Tatlılık 
8,48 ± 0,36 7,34 ± 2,13 8,31 ± 1,34 7,98 ± 0,66 6,47 ± 1,93 

0,332 
     

Ekşilik 
5,45 ± 1,42 5,72 ± 1,40 8,87 ± 2,04 5,83 ± 1,27 6,84 ± 1,52 

0,052 
     

Kiraz Tadı 
8,36 ± 1,00 7,40 ± 2,08 8,40 ± 1,56 7,49 ± 1,54 7,14 ± 2,06 

0,738 
     

Lokasyonlar arası fark yoktur (p>0,050).  
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Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların duyusal analiz sonuçları Çizelge 4.5’te 

verilmiştir. Duyusal analizler 9 panelist tarafından 15 cm skala kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Skala üzerinde değerlendirmeler her bir özellik için en düşükten en 

yükseğe şeklinde puanlanmıştır. Tek yönlü varyans analizine göre farklı lokasyonlarda 

yetiştirilen kirazların duyusal analizine ait parametrelerin dağılımları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Duyusal analiz sonuçları 

incelendiğinde farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazlar için kaydedilen değerler 

arasında istatistiksel olarak fark bulunmaması nedeni ile diskriminant analizi ile test 

edilmemiştir. 

Örneklerin, kabuk rengi özelliği incelendiğinde, Yeşilyurt lokasyonu örnekleri en 

yüksek puanı almış, bunu Akşehir izlemiş; Salihli, Kemalpaşa ve Uluborlu lokasyonları 

ise benzer puanlarla takip etmiştir. Fizikokimyasal analizler kapsamında gerçekleştirilen 

renk analizi ile en yüksek *L, *a, *b değeri Uluborlu lokasyonunda; en düşük ise 

Yeşilyurt lokasyonunda saptanmıştır. Bu sonuç duyusal analiz sonucu ile tutarlıdır. 

Meyve iç rengi özelliği incelendiğinde ise, Yeşilyurt lokasyonu örnekleri en yüksek 

puanı almış, bunu sırası ile Akşehir, Salihli, Kemalpaşa ve Uluborlu lokasyonları takip 

etmiştir.  

Örneklerin, sertlik özelliği incelendiğinde, Kemalpaşa ve Salihli lokasyonu örnekleri en 

yüksek puanı almış, bunu Yeşilyurt ve Akşehir izlemiş; Uluborlu lokasyonu ise daha 

düşük puanla takip etmiştir. Sululuk özelliği için ise Akşehir lokasyonu örnekleri en 

yüksek puanı almış, Yeşilyurt ve Uluborlu benzer puanlarla takip etmiş, Kemalpaşa ve 

Salihli örnekleri ise en düşük puan ortalamasına sahiptir. Sonuçlara göre Kemalpaşa ve 

Salihli kirazlarının daha sert ve gevrek yapıda olduğu söylenebilir.  

Tatlılık özelliği incelendiğinde Akşehir lokasyonu örnekleri en yüksek puanı alırken 

bunu Yeşilyurt, Salihli, Kemalpaşa ve Uluborlu sırasıyla takip etmiştir. Fizikokimyasal 

analizler kapsamında gerçekleştirilen suda çözünür kuru madde analizinde Uluborlu 

lokasyonu örneklerinin en düşük °Bx değerine sahip olması duyusal analiz sonuçları ile 

tutarlıdır. Ancak göz önünde bulundurulması gereken bir durum kiraz meyvesinde 

tatlılığın büyük ölçüde ekşi tat ile etkileşimde olmasıdır. Akşehir lokasyonu 
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örneklerinde belirlenen düşük toplam asitlik değerin kirazların diğer lokasyonlara 

kıyasla düşük °Bx değerine sahip olsa da daha tatlı olarak algılanmasına neden 

olabileceği düşünülebilir. Ekşilik özelliği Kemalpaşa ve Salihli lokasyonu örneklerinde 

en düşükken, Yeşilyurt lokasyonunda en yüksektir. Yeşilyurt lokasyonunun yüksek 

tatlılık ve ekşilik değerleri bu lokasyondaki kirazların mayhoş tada sahip olduğunu 

göstermektedir.  

Kiraz tadı özelliğine verilen puanlar değerlendirildiğinde ise Yeşilyurt lokasyonu 

örnekleri en yüksek puanı almış, bunu Akşehir izlemiş; Salihli, Kemalpaşa ve Uluborlu 

lokasyonları ise benzer puanlarla takip etmiştir. Kappel vd. (1996) Kanada 

tüketicilerinin ideal olarak belirlediği kiraz üzerine yaptığı araştırmada kirazların 

tüketici tarafından tercihinde önemli bir özellik olarak tatlı/ekşi tat dengesi olduğunu 

belirtmiştir. Aynı anda hem ekşi hem tatlı olmayan kirazlar yavan olarak tanımlanmıştır.  

Örneklerin duyusal profil diyagramı Şekil 4.8’de verilmiştir. Özellikle Yeşilyurt ve 

Uluborlu lokasyonu örneklerinin diğer lokasyonlarda yetişen kirazlardan ayrıştığı 

görülmektedir. Kemalpaşa ve Salihli lokasyonlarının benzer özellik göstermeleri yakın 

lokasyonlarda yetişmeleri ile ilişkilendirilebilir.  
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Şekil 4.8 Farklı lokasyonlarda yetişen kirazların duyusal profil özellikleri 

4.3 Aroma Bileşenleri 

Araştırmada HS-SPME/GC-MS analizi sonucu 2 farklı aroma kütüphanesinde en az 

%85 benzerlik ile 28 farklı aroma bileşeni tanımlanmıştır. Araştırmada GC-MS analizi 

ile tanımlanan 28 farklı aroma bileşeni, bu bileşenlerin alıkonma indekleri, aroma 

özellikleri, kimyasal yapıları ve tanımlandıkları lokasyonlar Çizelge 4.6’da, örnek GC-

MS aroma kromatogramı ise Şekil 4.9’da sunulmuştur. Aroma özellikleri ve kimyasal 

yapıların tanımlanmasında JECFA veritabanı kullanılmıştır (ANON, 2020). 

Araştırmada SPME/GC-MS analizi ile tanımlanan 28 farklı aroma bileşeni aldehit, 

alkol, keton, ester ve terpenoid bileşiklerinden oluşmuştur. Araştırma sonucunda 

Akşehir lokasyonunda yetiştirilen kirazlarda 28, Kemalpaşa lokasyonunda yetiştirilen 
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kirazlarda 25, Yeşilyurt lokasyonunda yetiştirilen kirazlarda 22, Salihli lokasyonunda 

yetiştirilen kirazlarda 23 ve Uluborlu lokasyonunda yetiştirilen kirazlarda 27 adet aroma 

bileşeni tespit edilmiştir. Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların içeriğinde tespit 

edilen aldehit, alkol, keton, ester ve terpenoid bileşikleri miktarları ortalamaları Çizelge 

4.7, Çizelge 4.8, Çizelge 4.9, Çizelge 4.10, Çizelge 4.11’de verilmiştir.  

 

Şekil 4.9 Uluborlu lokasyonunda yetiştirilen kiraz meyvesi örneği GC-MS aroma 

kromatogramı 
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Çizelge 4.6 Kiraz meyvelerinin uçucu aroma profili 

Aroma Bileşeni Kiraz numunesi alınan bölge RI Kimyasal 

Yapı 

Aroma Özelliği 

Akşehir Kemalpaşa Yeşilyurt Salihli Uluborlu    

Heksanal X X X X X 790 Aldehit Yağlı Yeşil, Çimensi 

(E)-2-Heksenal X X X X X 847 Aldehit Keskin, Meyvemsi, Yeşil, Sebze 

(E)-2-Heksen-1-ol X X X X X 864 Alkol Keskin, Meyvemsi, Yeşil 

(E)-2-Octen-1-ol X   X X 868 Alkol Yağlı, Yeşil 

2-Heptanon X X  X X 889 Keton Meyveli, Baharatlı 

Heptanal X X  X X 900 Aldehit Keskin, Yağlı 

Benzaldehit X X X X X 958 Aldehit Tatlı, Keskin, Badem 

Benzil alkol X X X X X 1034 Alkol Hafif, Aromatik, Meyvemsi 

(E)-2-Oktenal X X X X X 1059 Aldehit Yağlı, Yeşil 

1-Oktanol X X X X X 1072 Alkol Keskini Yağlı, Turunçgil 

Linalool X X X X X 1099 Terpenoid Hoş, Çiçeksi 

Nonanal X X X X X 1102 Aldehit Meyvemsi 

Feniletil Alkol X X X X X 1102 Alkol Sıcak, gül, bal 

2-Nonanon X   X X 1129 Keton Meyvemsi, Çiçeksi, Yağlı, Otsu 



Çizelge 4.6 Kiraz meyvelerinin uçucu aroma profili (devamı) 

Aroma Bileşeni 

Kiraz numunesi alınan bölge RI 
Kimyasal 

Yapı 
Aroma Özelliği 

Akşehir Kemalpaşa Yeşilyurt Salihli Uluborlu    

(E, Z) -2,6-nonadienal X X X  X 1147 Aldehit Keskin, Menekşe, Salatalık 

Alfa-Terpineol X X X X X 1185 Terpenoid Leylak 

(E)-2-heks-1-enil bütirat X X X  X 1190 Ester Meyvemsi, Yeşil 

Decanal X X X X X 1199 Aldehit Yağlı, Çiçeksi, Turunçgil 

Carvone X X X X X 1237 Terpenoid Kimyon, Nane 

1-Propanol, 2- (2-Hidroksipropoksi) - X X X X X 1243 Alkol Hafif Alkollü 

Geraniol X X X X X 1248 Terpenoid Gül 

2-Decenal X X X X X 1254 Aldehit Yağlı, Meyvemsi 

Carvacrol X X X X X 1294 Terpenoid Keskin, Baharatlı 

Eugenol X   X X 1346 Terpenoid Karanfil 

Dodecanal X X X  X 1396 Aldehit Yağlı 

Alfa-İyonon X X X  X 1416 Terpenoid Sıcak, Odunsu, Menekşe, Çiçeksi 

2-Etilheksil Benzoat X X X X X 1701 Ester Eterimsi 

Oktil Oktanoat X X  X  1768 Ester Yeşil Çay 



Çizelge 4.7 Aroma analizi sonucu tespit edilen aldehit bileşenleri µg/100 g meyve ağırlığı 

 Kiraz numunesi alınan bölge  

p  Akşehir Kemalpaşa Yeşilyurt Salihli Uluborlu 

(E) -2-Heksenal - 0,317 ± 0,709 a 6,438 ± 2,632 b 3,657 ± 0,325 ab 3,446 ± 2,669 ab 2,205 ± 2,304 ab 0,026 

(E) -2-Oktenal 0,552 ± 0,236 0,429 ± 0,171 0,547 ± 0,096 0,076 ± 0,152 0,560 ± 0,143 0,050 

(E, Z) -2,6-nonadienal 0,151 ± 0,161b 0,184 ± 0,144b 0,515 ± 0,141a t.e.b 0,181 ± 0,106b 0,001 

2-Decenal 0,323 ± 0,244 0,077 ± 0,091 0,129 ± 0,223 0,05 ± 0,099 0,363 ± 0,242 0,087 

Benzaldehit 9,714 ± 4,197 12,137 ± 6,394 12,968 ± 3,347 5,509 ± 0,964 8,970 ± 7,344 0,355 

Decanal 0,982 ± 0,333 1,629 ± 0,502 3,397 ± 1,743 0,913 ± 0,533 1,161 ± 0,889 0,050 

Dodecanal 0,131 ± 0,293 0,058 ± 0,116 0,349 ± 0,605 t.e. 0,080 ± 0,178 0,814 

Heptanal 0,057 ± 0,128 0,362 ± 0,435 t.e. 0,103 ± 0,206 0,216 ± 0,198 0,358 

Heksanal 0,533 ± 1,192 3,042 ± 2,416 4,663 ± 1,348 2,014 ± 1,498 2,908 ± 1,749 0,076 

Nonanal 3,87 ± 1,204 5,903 ± 2,233 7,673 ± 0,452 4,389 ± 2,262 3,533 ± 0,467 0,050 

t.e.: tespit edilemedi, a-c: Aynı harfe sahip lokasyonlar arasında fark yoktur 



Çizelge 4.8 Aroma analizi sonucu tespit edilen alkol bileşenleri µg/100 g meyve ağırlığı 

 Kiraz numunesi alınan bölge  

p  Akşehir Kemalpaşa Yeşilyurt Salihli Uluborlu 

(E)-2-Heksen-1-ol- 0,806 ± 0,693a 4,845 ± 0,94a 10,199 ± 2,672b 1,077 ± 0,85a 2,671 ± 3,517a <0,001 

(E)-2-Octen-1-ol 0,334 ± 0,746 t.e. t.e. 0,830 ± 0,669 0,561 ± 1,255 0,197 

1-Oktanol 1,736 ± 0,612 ab 1,47 ± 0,537 ab 2,69 ± 0,634 a 1,050 ± 0,436 b 1,255 ± 0,242 ab 0,027 

1-Propanol, 2- (2-hidroksipropoksi) 1,080 ± 0,459ab 0,362 ± 0,454a 1,377 ± 0,551b 0,404 ± 0,36a 0,669 ± 0,065ab 0,016 

Benzil alkol 10,727 ± 6,254 4,570 ± 3,912 10,943 ± 3,991 3,127 ± 0,342 12,745 ± 5,939 0,050 

Feniletil Alkol 0,602 ± 0,279 ab 0,199 ± 0,233 ab 0,970 ± 0,422 a 0,070 ± 0,14 b 0,531 ± 0,341 ab 0,013 

t.e.: tespit edilemedi, a-b: Aynı harfe sahip lokasyonlar arasında fark yoktur 

 

 



Çizelge 4.9 Aroma analizi sonucu tespit edilen ester bileşenleri µg/100 g meyve ağırlığı 

 Kiraz numunesi alınan bölge  

p  Akşehir Kemalpaşa Yeşilyurt Salihli Uluborlu 

2-Etilheksil benzoat 1,102 ± 1,181 0,589 ± 0,429 6,882 ± 0,472 0,541 ± 0,466 0,520 ± 0,148 0,091 

(E)-2-heks-1-enil bütirat 0,057 ± 0,126 0,246 ± 0,199 0,265 ± 0,23 t.e. 0,149 ± 0,143 0,131 

Oktil oktanoat 0,013 ± 0,028 0,215 ± 0,338 t.e. 1,125 ± 1,779 t.e. 0,059 

t.e.: tespit edilemedi, Lokasyonlar arasında fark yoktur 

 

Çizelge 4.10 Aroma analizi sonucu tespit edilen keton bileşenleri µg/100 g meyve ağırlığı 

 Kiraz numunesi alınan bölge  

p  Akşehir Kemalpaşa Yeşilyurt Salihli Uluborlu 

2-Heptanon 0,040 ± 0,09 a 0,066 ± 0,132 ab t.e. 0,036 ± 0,071 a 0,834 ± 0,468 b 0,006 

2-Nonanon 0,277 ± 0,386 t.e. t.e. 0,038 ± 0,077 0,482 ± 0,339 0,073 

t.e.:tespit edilemedi, a-b: Aynı harfe sahip lokasyonlar arasında fark yoktur 



Çizelge 4.11 Aroma analizi sonucu tespit edilen terpenoid bileşenleri µg/100 g meyve ağırlığı 

 Kiraz numunesi alınan bölge  

p  Akşehir Kemalpaşa Yeşilyurt Salihli Uluborlu 

Carvacrol 3,006 ± 1,300ab 0,873 ± 1,093a 3,656 ± 1,853b 1,247 ± 0,561a 1,866 ± 0,294ab 0,014 

Carvone 2,025 ± 1,857 1,377 ± 1,033 3,805 ± 0,371 2,362 ± 1,974 1,738 ± 0,372 0,212 

Eugenol 0,164 ± 0,228 t.e. t.e. 3,670 ± 4,045 0,264 ± 0,364 0,108 

Geraniol 0,099 ± 0,178 0,333 ± 0,449 0,303 ± 0,313 t.e. 0,183 ± 0,080 0,107 

alfa-İyonon 0,068 ± 0,116 ab 0,125 ± 0,166 ab 0,747 ± 0,473a t.e.b 0,043 ± 0,096 b 0,022 

Linalool 2,421 ± 0,945b 0,711 ± 0,359 ab 3,186 ± 0,412a 0,481 ± 0,077 1,126 ± 0,436 ab 0,003 

alpha-terpineol 1,234 ± 0,644bc 0,455 ± 0,309ab 1,632 ± 0,699c 0,177 ± 0,206a 0,541 ± 0,215ab 0,002 

t.e.:tespit edilemedi, a-c: Aynı harfe sahip lokasyonlar arasında fark yoktur 
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Kirazların serbest ve glikosidik olarak bağlı uçucu bileşenlerinin analiz edildiği 

çalışmalarda 100'den fazla uçucu bileşik tanımlanmıştır. Yapılan çalışmalarda kirazların 

aroma profiline katkıda bulunan bileşenlerin kimyasal sınıfları başlıca aldehitler, 

alkoller, asitler, esterler, terpenler ve ketonlardır. Aldehitler; Heksanal, (E)-2-Heksenal 

ve benzaldehit, hem kirazlarda hem de vişnelerde baskın uçucu aroma bileşenleridir.  

Diğer bazı alifatik aldehitlerin de koku eşikleri nedeniyle bazı çeşitlerde aromaya büyük 

katkı sağladığı gösterilmiştir (Serradilla vd. 2012, Zhang vd. 2007). (Z)-3-Heksenal, 

decanal, nonanal, (E, Z)-2,6-nonadienal ve (E, E) -2,4-nonadienal bileşikleri “Lapins” 

çeşidinde önemli kokular olarak belirlenmiştir. Ketonlar da kirazların aromasında 

önemli bir role sahiptir. 2-propanon bileşikleri; 4 -metil-2-pentanon, 1-okten-3-on ve 

4,6-dimetil-2-heptanon, kiraz çeşitlerinin bazılarında bulunmuştur (Girard ve Kopp 

1998). Kirazda bulunan benzil alkol, 1-heksanol ve (E) -2-heksen-1-ol yeşil notalar ve 

meyvelerle karakteristik olarak ilişkilendirilir ve kirazlarda baskın tat uçucu maddeler 

olarak kabul edilir. Etil asetat, butil asetat, heksil asetat, (Z)-2-heksenil asetat ve (E) -2-

heksenil asetat kiraz çeşitlerinde bulunan ana ester bileşikleri arasındadır (Girard ve 

Kopp 1998). Kiraz çeşitlerindeki aromatik bileşenleri analiz eden çoğu çalışma, 

terpenlerin ve norisoprenoitlerin toplam uçucu bileşikler içinde az miktarda 

bulunduğunu göstermiştir; limonen, linalool ve geranilaseton en yaygın olanlardır 

(Girard ve Kopp, 1998, Goliáš vd. 2012, Serradilla vd. 2012, Sun vd. 2010). Wen vd. 

(2014), üç tatlı kiraz çeşidinde (“Hongdeng”, “Hongyan” ve “Rainier”) hem serbest 

hem de glikosidik olarak bağlı aromatik bileşiklerin oluşumunu rapor etmiş ve linalool 

ve geraniol bileşenlerinin kiraz aromasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ve çiçek 

özellikleriyle ilişkilendirildiğini göstermiştir (Wen vd. 2014). 

Bu araştırmada, diğer çalışmalara paralel olarak benzaldehit, benzil alkol, nonanal ve 

(E)-2-Heksen-1-ol- bileşikleri tüm kiraz örneklerinde yüksek miktarda tespit edilmiştir. 

0900 Ziraat çeşidi kirazların aroma bileşenleri ile ilgili tek veri Hayaloğlu vd. 

çalışmasında bulunmaktadır (2016). Bu çalışmada kullanılan kirazlar Malatya 

bölgesinde yetiştirilmiştir ve 53 uçucu bileşen tespit edilmiştir. (E)-2-Heksenal ve 

Heksanal yüksek miktarda tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise Malatya bölgesinde 

yetişen kirazlarda sırası ile benzaldehit, benzil alkol ve (E)-2-Heksen-1-ol- en yüksek 

oranda tespit edilen bileşiklerdir.  
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Benzaldehit ve benzil alkol bileşikleri tüm örneklerde yüksek miktarda bulunsa da, 

yöreler arasında bileşiminde istatistiki açıdan ayırt edici bulunmamıştır. Yapılan 

istatistiksel analiz sonucunda farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların 1-Oktanol, 1-

Propanol,2-(2-hidroksipropoksi), (E)-2-Heksen-1-ol-, Feniletil Alkol, (E)-2-Heksenal-, 

(E,Z)-2,6-nonadienal, 2-Heptanon, Carvacrol, alpha-İyonon, Linalool, alpha-terpineol 

bileşenleri ortalamaları arasındaki farklar anlamlı bulunmuştur (P<0.05). Bu kapsamda 

özellikle alkol ve terpenoid bileşiklerinin oranının kirazların yetiştirildiği lokasyona 

göre değişiklik gösterdiği görülmektedir.  

1-Oktanol değeri 2,69-1,05 µg/100 g meyve ağırlığı arasında değişmiş, en yüksek değer 

Yeşilyurt ilçesinde üretilen kirazlar için kaydedilmiştir. 1-Propanol, 2-(2- 

hidroksipropoksi)- değerleri 1,377-0,362 için g/100 g meyve ağırlığı arasında değişmiş, 

en yüksek değer Yeşilyurt ilçesinde üretilen kirazlar için kaydedilmiştir. (E)-2-Heksen-

1-ol- değerleri 10,19-0,806 g/100 g meyve ağırlığı arasında değişmiş, en yüksek değer 

Yeşilyurt ilçesinde üretilen kirazlar için kaydedilmiştir. Feniletil alkol değerleri 0,97-

0,07 g/100 g meyve ağırlığı arasında değişmiş, en yüksek değer Yeşilyurt ilçesinde 

üretilen kirazlar için kaydedilmiştir. (E)-2-Heksenal değerleri 6,438-0,317 g/100 g 

meyve ağırlığı arasında değişmiş, en yüksek değer Kemalpaşa ilçesinde üretilen kirazlar 

için kaydedilmiştir. En yüksek (E,Z)-2,6-nonadienal değerleri 0,515 g/100 g meyve 

ağırlığı ile Yeşilyurt ilçesinde kaydedilmiş; diğer lokasyonlarda yetiştirilen kirazlarda 

düşük miktarlarda saptanmıştır. 1-Oktanol değerleri 2,69-1,05 g/100 g meyve ağırlığı 

arasında değişmiş, en yüksek değer Yeşilyurt ilçesinde üretilen kirazlar için 

kaydedilmiştir. Carvacrol değerleri 3,656-0,873 g/100 g meyve ağırlığı arasında 

değişmiş, en yüksek değer Yeşilyurt ilçesinde üretilen kirazlar için kaydedilmiştir. En 

yüksek alpha-İyonon değerleri 0,747 g/100 g meyve ağırlığı ile Yeşilyurt ilçesinde 

kaydedilmiş; diğer lokasyonlarda yetiştirilen kirazlarda düşük miktarlarda saptanmıştır. 

Linalool değerleri 3,186-0,481 g/100 g meyve ağırlığı arasında değişmiş, en yüksek 

değer Yeşilyurt ilçesinde üretilen kirazlar için kaydedilmiştir. alpha-terpineol 

değerlerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p=0,002). 

Akşehir lokasyon ortalaması 1,234, Kemalpaşa lokasyon ortalaması 0,455, Yeşilyurt 

lokasyon ortalaması 1,632, Salihli lokasyon ortalaması 0,177 ve Uluborlu lokasyon 

ortalaması 0,541 olarak tespit edilmiştir. Lokasyona göre diğer parametrelerin 
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dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,050). Verilerden 

görüleceği üzere farklılıkların çoğu Yeşilyurt lokasyonunda yetişen kirazların yüksek 

miktarda aromatik bileşen içermesinden kaynaklanmaktadır ancak keskin, meyvemsi, 

yeşil, sebze aromalarıyla karakterize edilen (E)-2-Heksenal bileşiği Kemalpaşa 

lokasyonunda yetişen kirazlarda en yüksek miktarda saptanmıştır. Özellikle çiçeksi 

aromaları olan gül ve bal aromalarıyla karakterize edilen feniletil alkol; odunsu, 

menekşe, çiçeksi aromalarıyla karakterize edilen alfa-İyonon ve keskin, menekşe, 

salatalık aromalarıyla karakterize edilen (E, Z)-2,6-nonadienal bileşikleri diğer 

lokasyonlara kıyasla Yeşilyurt lokasyonunda daha yüksek miktarda saptanmıştır. 

Duyusal analizlerde en yüksek kiraz tadı puanının Yeşilyurt lokasyonu için saptanmış 

olması, bu lokasyonda yetiştirilen kirazların yüksek miktarda aromatik bileşen içermesi 

ile ilişkilendirilebilir. 

4.3.1 Aroma bileşenlerinin lokasyon tahminindeki başarısı 

Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların aroma bileşenleri ile ilgili çalışmada saptanan 

değerler Linear Diskriminant Analizi (LDA) ile değerlendirilmiş, testin tanımlayıcı 

değerleri, başarı oranları ve grafikleri aşağıda gösterilmiştir. Araştırmada kirazlar için 

saptanan aroma maddelerinin sayısının fazla olması nedeni ile sadece ANOVA testi ile 

istatistiksel olarak lokasyonlar arası fark olan bileşenler test kapsamında 

değerlendirilmiştir. Aroma bileşenleri analizi değişkenlerine ait Wilk’s Lambda ve Öz 

değerler sonucu Çizelge 4.12’de gösterilmektedir. 

Çizelge 4.12 Aroma bileşenleri analizi değişkenlerine ait Wilk’s Lambda ve Öz değerler 

sonuçları 

 
Wilks' Lambda Özdeğerler 

Fonksiyon 
Wilks' 

Lambda 
Ki-kare Sd p Özdeğer 

Varyans 

yüzdesi 

Kümülatif 

(%) 

Kanonik 

korelasyon 

1 0,000 107,138 24 <0,001 24,550 60,8 60,8 0,980 

2 0,009 63,389 15 <0,001 11,305 28,0 88,9 0,959 

3 0,112 29,504 8 <0,001 3,532 8,8 97,6 0,883 

4 0,509 9,103 3 0,028 0,963 2,4 100,0 0,700 

Sd: Serbestlik derecesi, R2
1=0,960, R2

2=0,920, R2
3=0,780, R2

4=0,490 
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Ayırma fonksiyonlarının anlamlı olarak lokasyonları birbirinden ayırıp ayırmadığı 

Wilks Lambda ve özdeğer tablolarına göre belirlenir. Elde edilen dört fonksiyonun her 

biri lokasyonları birbirinden anlamlı olarak ayırmaktadır (p değerleri sırasıyla <0,001, 

<0,001, <0,001, 0,028). Özdeğerler fonksiyonların varyansı açıklayabilme gücünü 

göstermektedir. Özdeğerlere göre birinci fonksiyon diğer fonksiyonlara göre daha fazla 

varyansı açıklabilme gücüne sahiptir. Kanonik korelasyonun karesi açıklanan varyansı 

göstermektedir. Birinci fonksiyon tarafından bağımlı değişkenin %96’sı açıklanırken 

ikinci fonksiyon tarafından %92’si açıklanmaktadır. Varyans yüzdeleri incelendiğinde 

birinci fonksiyon tarafından toplam açıklanan varyansın %60,8’i açıklanırken dördüncü 

fonksiyon tarafından %2,4’ü açıklanmaktadır. 

Her bir bağımsız değişkeninin elde edilen dört fonksiyon yükleri (standartlaştırılmış 

kanonik Diskriminant fonksiyon katsayıları) Çizelge 4.13’te verilmiştir. Mutlak değerce 

en yüksek yüke sahip bağımsız değişkenin o fonksiyon üzerindeki etkisi o kadar 

fazladır. Birinci fonksiyon üzerinde en yüksek etkiye 2-Etilheksil benzoat değişkeni 

sahipken en az etkiye Linalool değişkeni sahiptir. İkinci fonksiyon üzerinde en yüksek 

etkiye Linalool değişkeni sahipken en az etkiye 2-Heptanon değişkeni sahiptir. Üçüncü 

fonksiyon üzerinde en yüksek etkiye 2-Heptanon değişkeni sahipken en az etkiye (E)-2-

Okten-1-ol değişkeni sahiptir. Dördüncü fonksiyon üzerinde en yüksek etkiye (E)-2-

Oktenal değişkeni sahipken en az etkiye Linalool değişkeni sahiptir. Yapı matrisinde ise 

elde edilen fonksiyonlar ile bağımlı değişkenler arasındaki korelasyonu göstermektedir. 

(E)-2-Heksenal değişkeni en yüksek korelasyona 1. fonksiyonda, (E)-2-Oktenal, (E)-2-

Okten-1-ol ve Linalool değişkenleri en yüksek korelasyona 4. fonksiyonda, 2- Etilheksil 

benzoat değişkeni 1. fonksiyonda ve 2-Heptanon değişkeni 3. fonksiyonda en yüksek 

korelasyon değerlerine sahiptir.  
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Çizelge 4.13 Aroma bileşenleri LDA analizi katsayıları ve yapı matrisi 

 

 
Standartlaştırılmış katsayı Yapı matrisi 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 

(E)-2-Heksenal 0,547 -1,254 -0,425 0,312 0,039 -0,304* -0,302 0,036 

(E)-2-Oktenal 0,758 -0,764 0,507 0,571 0,078 0,021 0,540 0,771* 

2- Etilheksil benzoat 1,305 -0,409 0,122 -0,271 0,732* 0,099 0,063 -0,369 

(E)-2-Okten-1-ol 0,327 1,215 -0,068 -0,324 -0,061 0,108 -0,233 -0,412* 

2-Heptanon -0,300 -0,080 0,854 -0,476 -0,100 -0,128 0,704* -0,346 

Linalool -0,156 1,602 -0,105 0,251 0,296 0,333 0,250 0,597* 

*Her bir fonksiyon ile değişken arasındaki en yüksek mutlak korelasyon değeri 

 

Çizelge 4.14 Aroma bileşenlerine ait analiz sonrası elde edilen sınıflandırma 

 Lokasyon 
Tahmin edilen lokasyon 

Akşehir Kemalpaşa Yeşilyurt Salihli Uluborlu 

Orijinal 

Akşehir 5 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Kemalpaşa 0 (0) 4 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Yeşilyurt 0 (0) 0 (0) 3 (100) 0 (0) 0 (0) 

Salihli 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (100) 0 (0) 

Uluborlu 1 (20) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (80) 

Doğru sınıflandırma oranı: 0,952 

Çizelge 4.14’te gösterilen sınıflandırma sonuçlarına göre Uluborlu lokasyonunun 

dışındaki bütün lokasyonlardaki kirazlar %100 doğru sınıflandırılmıştır. Uluborlu 

lokasyonunda yetişen kirazların %80'ni doğru olarak sınıflandırılmıştır. Aroma 

bileşenlerinin LDA analizi sonucu elde edilen grup cetroid grafiği Şekil 4.10’de 

verilmiştir. 
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Şekil 4.10 Aroma bileşenleri LDA analizi sonucu elde edilen grup cetroid grafiği 
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5. SONUÇ 

5.1 Değerlendirme 

Bu çalışmada Konya iline bağlı Akşehir ilçesi, İzmir iline bağlı Kemalpaşa ilçesi, 

Manisa iline bağlı Salihli ilçesi, Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Isparta ili Uluborlu 

ilçelerinde yetiştirilen kirazların fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri ve aroma 

profili incelenerek Türkiye’deki farklı coğrafi bölgelerde yetiştirilen kirazların 

karakterizasyonu üzerine çalışılmıştır. Tez kapsamında kirazlar örneklerinde coğrafi 

kökenin, bazı fiziksel ve kimyasal özellikler üzerine etkisi ve coğrafi köken tespitinde 

HS-SPME-GC/MS yönteminin kullanım imkanları araştırılmıştır. Elde edilen verilere 

istatistiksel analizler uygulanarak farklı lokasyonlarda üretilen kirazların birbirinden 

başarılı şekilde ayrılmıştır.  

Akşehir ilçesinde yetiştirilen kirazların meyve eni 24,42 - 26,21 mm, meyve ağırlığı 

7,49 - 8,22 g, CIE-Lab renk ölçüm *L değeri 28 - 30,47, *a değeri 17,89 - 24,77 ve *b 

değeri 4,68 - 8,19 arasında değişmiştir. Suda çözünür kuru madde oranı 13,36 - 20,16 

°Bx, toplam asitlik 0,83 - 1,35 g malik asit / 100 g meyve ağırlığı, pH ise 3,86 - 4,2 

arasında değişiklik göstermektedir. Toplam fenolik madde miktarı 84,81 - 93,58 mg 

GAE/100 g meyve ağırlığı, antioksidan aktivite değeri ise %82,83 - 90,28 arasında 

değişmiştir. 

Kemalpaşa ilçesinde yetiştirilen kirazların meyve eni 24,79 - 29,05 mm, meyve ağırlığı 

7,4 - 10,74 g, CIE-Lab renk değeri *L değeri 27,66 - 29,74, *a değeri 20,03 - 22,64 ve 

*b değeri 5,22 - 7,5 arasında değişmiştir. Suda çözünür kuru madde oranı 15,29 - 18,27 

°Bx, toplam asitlik 1,4 - 1,87 g malik asit / 100 g meyve ağırlığı, pH ise 3,89 - 3,97 

arasında değişiklik göstermektedir. Toplam fenolik madde miktarı 69,86 - 115,61 mg 

GAE/100g meyve ağırlığı, antioksidan aktivite değeri ise %81,66 - 92,21 arasında 

değişmiştir. 
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Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen kirazların meyve eni 23,83 - 25,86 mm, meyve ağırlığı 

6,84 - 9,17 g, CIE-Lab renk değeri *L değeri 27,54 - 29,08, *a değeri 10,4 - 21,26 ve *b 

değeri 3,98 - 6,25 arasında değişmiştir. Suda çözünür kuru madde oranı 16,99 - 

18,2°Bx, toplam asitlik 0,99 - 1,61 g malik asit / 100 g meyve ağırlığı, pH ise 3,36 - 

4,23 arasında değişiklik göstermektedir. Toplam fenolik madde miktarı 86,58 - 97,97 

mg GAE/100 g meyve ağırlığı, antioksidan aktivite değeri ise %86,21 - 90,41 arasında 

değişmiştir. 

Salihli ilçesinde yetiştirilen kirazların meyve eni 25,96 - 29,55 mm, meyve ağırlığı 8,61 

- 11,46 g, CIE-Lab renk ölçüm *L değeri 28,49 - 29,45, *a değeri 16,26 - 22,39 ve *b 

değeri 5,61 - 7,24 arasında değişmiştir. Suda çözünür kuru madde oranı 17,1 - 

18,78°Bx, toplam asitlik 1,14 - 1,35 g malik asit / 100 g meyve ağırlığı, pH ise 3,72 - 

4,29 arasında değişiklik göstermektedir. Toplam fenolik madde miktarı 70,06 - 84,81 

mg GAE/100 g meyve ağırlığı, antioksidan aktivite değeri ise %61,59 - 71,24 arasında 

değişmiştir. 

Uluborlu ilçesinde yetiştirilen kirazların meyve eni 23,09 - 29,55 mm, meyve ağırlığı 

6,14 - 11,46 g, CIE-Lab ölçüm *L değeri 27,54 - 31,67, *a değeri 10,4 - 29,42 ve *b 

değeri 3,98 - 9,58 arasında değişmiştir. Suda çözünür kuru madde oranı 17,1 - 

18,78°Bx, toplam asitlik 0,84 - 1,29 g malik asit / 100 g meyve ağırlığı, pH ise 3,9 - 

4,27 arasında değişiklik göstermektedir. Toplam fenolik madde miktarı 67,89 - 96,19 

mg GAE/100 g meyve ağırlığı, antioksidan aktivite değeri ise %61,72 - 91,79 arasında 

değişmiştir. 

Fizikokimyasal özelliklerden meyve ağırlığı, meyve eni, suda çözünür kuru madde, 

toplam asitlik, *a ve *b CIE-Lab renk değerleri ve antioksidan aktivite değerlerinin 

farklı lokasyonlar için ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli düzeyde 

bulunmuştur. Meyve eni ve meyve ağırlığı bakımında Salihli lokasyonunda yetiştirilen 

kirazlar diğerlerinden büyüktür. Renk değerleri için ise Yeşilyurt lokasyonunda 

yetiştirilen kirazlar koyu kırmızı renk ile diğerlerinden farklılaşmıştır. Toplam asitlik 

Kemalpaşa lokasyonunda en yüksek, SÇKM Salihli lokasyonunda en yüksek değerde 

bulunmuştur. Farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların fiziksel özelliklerinde 
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farklılıklar bulunması özellikle coğrafi işaret tescili ve tescili takiben gerçekleştirilen 

denetimlerde kullanılabilirliği açısından önem taşımaktadır. Salihli lokasyonunda 

yetiştirilen kirazların boyutunun büyük olması, piyasada benzerlerinden ayrılmasını ve 

karakteristik özelliği ile tercih edilmesini sağlayabilir niteliktedir. Yeşilyurt 

lokasyonunda yetiştirilen kirazların koyu rengi ise aynı şekilde ayırt edici niteliktedir. 

Duyusal analiz sonucunda Yeşilyurt lokasyonu örnekleri en yüksek kabuk rengi ve 

meyve iç rengi puanını almış, bunu Akşehir izlemiş; Salihli, Kemalpaşa ve Uluborlu 

lokasyonları ise benzer puanlarla takip etmiştir. Kemalpaşa ve Salihli lokasyonu 

örnekleri sertlik için en yüksek; sululuk için ise en düşük puanı almıştır. Tatlılık özelliği 

incelendiğinde Akşehir lokasyonu örnekleri en yüksek puanı alırken bunu Yeşilyurt, 

Salihli, Kemalpaşa ve Uluborlu sırasıyla takip etmiştir. Ekşilik özelliği Kemalpaşa ve 

Salihli lokasyonu örneklerinde en düşükken, Yeşilyurt lokasyonunda en yüksektir. 

Kiraz tadı özelliğine verilen puanlar değerlendirildiğinde ise Yeşilyurt lokasyonu 

örnekleri en yüksek puanı almış, bunu Akşehir izlemiş; Salihli, Kemalpaşa ve Uluborlu 

lokasyonları ise benzer puanlarla takip etmiştir. Sonuçlara göre Kemalpaşa ve Salihli 

kirazlarının daha sert ve gevrek yapıda olduğu söylenebilir. Yeşilyurt lokasyonunda 

yetiştirilen kirazların yüksek tatlılık, ekşilik ve kiraz tadı değerleri bu lokasyondaki 

kirazların aromatik ve mayhoş tada sahip olduğunu göstermektedir. 

Kiraz örneklerinde HS-SPME/GC-MS ile gerçekleştirilen analizler sonucunda Akşehir 

lokasyonunda yetiştirilen kirazlarda 28, Kemalpaşa lokasyonunda yetiştirilen kirazlarda 

25, Yeşilyurt lokasyonunda yetiştirilen kirazlarda 22, Salihli lokasyonunda yetiştirilen 

kirazlarda 23 ve Uluborlu lokasyonunda yetiştirilen kirazlarda 27 adet aroma bileşeni 

tespit edilmiştir. Sunulan bu araştırmada, diğer çalışmalara paralel olarak benzaldehit, 

benzil alkol, nonanal ve (E)-2-Heksen-1-ol- bileşikleri tüm kiraz örneklerinde yüksek 

miktarda tespit edilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda farklı lokasyonlarda 

yetiştirilen kirazların 1-Oktanol, 1-Propanol,2-(2-hisroksipropoksi), (E)-2-Heksen-1-ol-, 

Feniletil Alkol, (E)-2-Heksenal-, (E,Z)-2,6-nonadienal, 2-Heptanon, Carvacrol, alpha-

İyonon, Linalool, alpha-terpineol bileşenleri ortalamaları arasındaki farklar anlamlı 

bulunmuştur. 1-Oktanol değeri 2,69-1,05 µg/100 g meyve ağırlığı arasında değişmiş, en 

yüksek değer Yeşilyurt ilçesinde üretilen kirazlar için kaydedilmiştir. Lokasyona göre 
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1-Propanol, 2-(2-hidroksipropoksi)- değerleri 1,377-0,362 için g/100 g meyve ağırlığı, 

Carvacrol değerleri 3,656-0,873 g/100 g meyve ağırlığı, (E)-2-Heksen-1-ol- değerleri 

10,19-0,806 g/100 g meyve ağırlığı, Feniletil Alkol değerleri 0,97-0,07 g/100 g meyve 

ağırlığı, alpha-İyonon değerleri 0,747 g/100 g meyve ağırlığı, Linalool değerleri 3,186-

0,481 g/100 g meyve ağırlığı, 1-Oktanol değerleri 2,69-1,05 g/100 g meyve ağırlığı 

arasında değişmiş, tümü için en yüksek değer Yeşilyurt ilçesinde üretilen kirazlar için 

kaydedilmiştir. (E)-2-Heksenal değerleri 6,438-0,317 g/100 g meyve ağırlığı arasında 

değişmiş, en yüksek değer Kemalpaşa ilçesinde üretilen kirazlar için kaydedilmiştir. 

E,Z)-2,6-nonadienal değerleri 0,515 g/100 g meyve ağırlığı ile Yeşilyurt ilçesinde 

kaydedilmiş; diğer lokasyonlarda yetiştirilen kirazlarda düşük miktarlarda saptanmıştır. 

Elde edilen uçucu aroma bileşeni verilerine göre Yeşilyurt lokasyonunda yetişen 

kirazların yüksek miktarda aromatik bileşen içerdiği özellikle sıcak ve çiçeksi olarak 

tanımlanan aromalar ile karakterize edilebileceği belirlenmiştir. 

Fizikokimyasal analiz sonuçları üzerine yapılan LDA testi sınıflandırma sonuçlarına 

göre Kemalpaşa ve Salihli lokasyonlardaki kirazlar %100 doğru sınıflandırılmışken 

Akşehir lokasyonundaki kirazların %60'sı, Yeşilyurt lokasyonundaki kirazların 

%66,7’si ve Uluborlu lokasyonundaki kirazların %80’ni doğru olarak sınıflandırılmıştır. 

21 örnekten 4’ü yanlış sınıflandırılmış ve başarı oranı %81 olarak bulunmuştur.  

Örneklem sayısının arttırılmasının sınıflandırma başarısını yükselteceği 

düşünülmektedir. Uçucu aroma bileşenleri analizi sonuçları üzerine yapılan LDA testi 

sınıflandırma sonuçlarına göre ise Uluborlu lokasyonunun dışındaki bütün 

lokasyonlardaki kirazlar %100 doğru sınıflandırılmıştır. Uluborlu lokasyonunda yetişen 

kirazların %80'ni doğru olarak sınıflandırılmıştır.  21 örnekten 1’i yanlış sınıflandırılmış 

ve başarı oranı %96 olarak bulunmuştur.   

5.2 Öneriler 

Kiraz üretim alanı ve üretim miktarı açısından ilk sırada yer alan Türkiye’de kiraz 

üretim alanı ve üretim miktarında da son yıllarda ciddi artışlar olmuştur. Türkiye'deki 

bazı belirli yöreler, yüksek kaliteli kiraz üretimi ile ünlenmiştir. Bu kapsamda, bu 

çalışmada Türkiye'de farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların fizikokimyasal ve 
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duyusal özellikleri ile aroma bileşenlerine göre karakterize etmedilmesi üzerine 

çalışılmıştır. Ülkemizde yetiştirilen farklı kiraz çeşitleri üzerine araştırmalar mevcut 

olsa da coğrafi kökenin kiraz meyvesi özellikleri üzerine olan etkilerini inceleyen bir 

araştırma bulunmaktadır 

Araştırmadan tespit edilen bulgulara göre kiraz meyvesinin bazı fiziksel ve kimyasal 

özellikleri ve aroma bileşikleri kompozisyonu yetiştirildiği coğrafi bölgeye bağlı olarak 

değişkenlik göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda kirazların yetiştirildiği 

lokasyonun çeşitli kalite özellikleri üzerinde yüksek düzeyde etkisi olduğu 

değerlendirilmektedir. Kiraz meyvesi uçucu aroma profili ve LDA analizi orijin 

belirleme amacı ile kullanılabilecek önemli yöntemlerdir. Bu çalışmanın yapılacak olan 

diğer çalışmalara kaynak sağlayacağı düşülmektedir. 

Daha yüksek örneklem sayısı ile ve kiraz meyvesinin yüksek miktarda üretildiği diğer 

coğrafi bölgelerden de örnekler ile yapılacak gelecek çalışmalar ülkemizin önemli 

ihracat ürünlerinden olan kiraz meyvesinin karakterizasyonu açısından önem 

taşıyacaktır. Ayrıca literatürde orijin belirleme konusunda sıklıkla yer verilen mineral 

profili ve izotop oranları analizi ile farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların 

sınıflandırılması üzerine gerçekleştirilecek çalışmalar yapılması yararlı olacaktır. 
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