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Chionodoxa Boiss Cinsine Ait Türler İle Yakın 
Akrabaları, Scilla bifolia L. ve Puschkinia 

scilloides Adams Türlerinin Tohum Çimlenme 
Fizyolojileri 
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Ege Üniversitesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum 

Araştırma Uygulama Merkezi Bornova, İzmir 
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 Ülkemiz florasında 3 tür ile temsil edilen 
ve üçüde endemik olan Chionodoxa cinsi ile 
morfolojik olarak en yakın akrabalarından Scilla 
bifolia ve Puschkinia scilloides türleri büyük bir 
ticari potansiyel taşımaktadır. Ülkemize ait 
endemikler olan C.forbesii, C.sardensis, 
C.luciliae’nin ticaretlerinin ülkemizde yasak 
olmasına rağmen yurtdışına kaçırılan bu bitkiler, 
“Çiçek Soğanları" şeklinde ticaretlerinin yapıldığı 
bilinmektedir. Bununla birlikte Puschkinia 
scilloides’in ticaretide ülkemizde yasak olmasına 
rağmen Scilla bifolia’nın ticareti belirli kotalar 
çerçevesinde serbesttir. Taksonomik olarak yakın 
akraba olan bu türlerin öncelikle doğal 
populasyonlarında toplanan tohumlar üzerinde 
Tetrazolium tesleri yapılarak canlılık yüzdeleri 
belirlenmiştir. Tohum dormansisini kırmak amacı 
ile nemlendirilen tohumlar +4 °C’de tutulmuş ve 
belirli aralıklarla +18 °C’ye alınmışlardır. Tohum 
dormansilerini kırmak amacı ile bitki hormonları da 
denenmiştir. Çimlenme yüzdelerine göre her türe ait 
optimum çimlenme koşulları tespit edilmiştir. 
Tohum çimlenme periyotlarının ortaya konması 
sonucu ticari potansiyelleri yüksek olan bu 
bitkilerin doğadan sökümleri yerine tohumdan 
üretimi teşvik edilerek gelecekte ülkemiz için 
ekonomik açıdan katkı sağlanması umulmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Geofit, Liliaceae, 
Chionodoxa, Scilla bifolia, Puschkinia scilloides, 
tohum   
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Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bazı 
Mercimek (Lens culinaris Medik.) Çeşitlerinde 

Hormonların ve Yağ Asitlerinin Seviyelerindeki 
Değişikliklerin Belirlenmesi 
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 Bu çalışmada, kuraklığa maruz bırakılan 
yazlık ve kışlık mercimek çeşitlerindeki hormonlar 
ve yağ asitlerinin seviyelerindeki değişiklikler 
belirlendi. Bu amaçla, 2 kışlık (Sazak 91 ve Yerli 
Kırmızı) ve 2 yazlık (Malazgirt 89 ve Sultan I) 
olmak üzere tescil edilmiş 4 mercimek çeşidi 
kullanıldı. Hormonlar ve yağ asitlerinin seviyeleri 
yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemiyle 
belirlendi. 
 Kışlık Sazak 91 ve Yerli Kırmızı 
çeşitlerinde en yüksek düzeyde GA3 benzeri 
maddeler (GAs) ve trans-zeatin hormonları iki ay 
ara ile su verilen bitkilerde (19.03 ve 10.66; 1.16 ve 
0.85 µg/g TA), IAA bir hafta ara ile su verilen 
bitkilerde (1.87 ve 1.07 µg/g TA), ABA ise hiç su 
verilmeyen ve iki ay ara ile su verilen bitkilerde 
(2.47 ve 1.46 µg/g TA) belirlenmiştir. Yazlık Sultan 
I ve Malazgirt 89 çeşitlerinde en yüksek düzeyde 
GA3 benzeri maddeler (GAs) hiç su verilemeyen ve 
bir hafta ara ile su verilen bitkilerde (18.47, 22.84 
µg/g TA), trans-zeatin iki ay ara ile su verilen ve bir 
hafta ara ile su verilen bitkilerde (1.80, 2.00 µg/g 
TA), ABA ise hiç su verilmeyen bitkilerde (3.01 ve 
2.70 µg/g TA) belirlenmiştir. 
 Çiçeklenme döneminde yazlık Sultan I 
çeşidinde en yüksek linoleik asit, oleik asit ve 
palmitik asit sırasıyla iki ay ara ile (420.19 µg/g 
TA), iki hafta ara ile (68.07 µg/g TA), dört hafta ara 
ile su verilen (560.41 µg/g TA) bitkilerde, 
Malazgirt 89 çeşidinde sırasıyla iki ay ara ile 
(610.71 µg/g TA), üç hafta ara ile (3.24 µg/g TA), 
bir hafta ara ile su verilen (680.25 µg/g TA) 
bitkilerde, Sazak 91 çeşidinde sırasıyla hiç su 
verilmeyen (969.03 µg/g TA), üç hafta ara ile 
(479.52 µg/g TA) ve dört hafta ara ile su verilen 
(3116.88 µg/g TA) bitkilerde, Yerli Kırmızı 
çeşidinde sırasıyla üç hafta ara ile su verilen 
(1628.37 µg/g TA), hiç su verilmeyen (1048.95 
µg/g TA), iki hafta ara ile su verilen (2797.23 µg/g 
TA) bitkilerde; bakla bağlama döneminde Sultan I 
çeşidinde sırasıyla dört hafta ara ile (1808.19 µg/g 
TA), üç hafta ara ile su verilen (479.52 µg/g TA) ve 
hiç su verilmeyen (1548.45 µg/g TA) bitkilerde, 
Malazgirt 89 çeşidinde dört hafta ara ile su verilen 
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bitkilerde  (sırasıyla, 2277.72, 269.73 µg/g TA), 
palmitik asit hiç su verilmeyen (869.13 µg/g TA) 
bitkilerde, Sazak 91 çeşidinde en yüksek linoleik ve 
oleik asit bir hafta ara ile su verilen (sırayla 2767.23 
ve 509.49µg/g TA), palmitik asit, , iki hafta su 
verilen (1778.22 µg/g TA) bitkilerde, Yerli Kırmızı 
çeşidinde en yüksek seviyede linoleik ve oleik asit 
bir hafta ara ile su verilen (sırasıyla 719.28 ve 
1978.02 µg/g TA), palmitik asit üç hafta ara ile su 
verilen (839.16 µg/g TA) bitkilerde belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Bitki hormonları, giberellik 
asit, oksin, sitokinin, yağ asitleri, oleik asit, linoleik 
asit, palmitik asit  
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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Bazı 
Hypericum Türlerinin Uçucu Yağ İçeriklerinin 

Araştırılması 
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 Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu 
bölgesinden toplanan; Hypericum hyssopifolium 
Chaix var. microcalysinum Boiss&Heldr, 
Hypericum scabroides Robson&Poulter, 
Hypericum scabrum L., Hypericum lysimachioides 
Boiss var. lysimachioides, Hypericum 
triquetrifolium Turra.’nın uçucu yağ bileşenleri  
araştırıldı.  Uçucu yağlar Cockins ve Middletons 
aparatı ile izole edildi. Uçucu yağ bileşenleri 
GC/MS ile aydınlatıldı. H. hyssopifolium var. 
microcalysinum, H. triqetrifolium ve H. 
Lysimachioides var. lysimachioides’den karyofillen 
oksid, H. scabroides ve H. scabrum’dan  
bisiklohept-3-en-2-on majör bileşikler olarak elde 
edildi.  
  
Anahtar Kelimeler:  Hypericum, uçucu yağ, 
karyofillen oksid  
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Ekim Zamanının Keten (Linum usitstissimum 
L.)’nın Biyolojik ve Tarımsal Karakterlerine 

Etkisi Üzerinde Bir Araştırma 
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 Keten bitkisi, Linaceae familyasında yer 
alan 150 tür içinde ekonomik önemi olan tek türdür. 
Keten bitkisi yağ ve lif elde etmek amacıyla 
yetiştirilir. Yağlık ketenlerin tohumlarında % 35-45 
oranında yağ bulunur. Son 20 yılda yapılan 
çalışmaların sonucunda linolenik asit oranı düşük 
(% 2.5’den az) keten çeşitlerinin geliştirilmesi ile 
keten yağı yemeklik yağ olarak, birçok ülkede 
kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin önemli 
miktarda yağ açığı bulunmaktadır. Türkiye, her yıl, 
petrolden sonra en fazla dövizi yağ ya da yağlı 
tohumların ithali için ödemektedir. Nitekim yıllık 
bitkisel yağ ihtiyacımızın yaklaşık 600 bin tonu 
ithal yoluyla karşılanmaktadır. Ham yağ ya da yağlı 
tohum ithalatımızı azatlamak için; özellikle keten 
gibi kışlık ve yazlık yetiştirilebilen alternatif yağ 
bitkilerinin üretim desenindeki yerini alması 
zorunludur.  
 Üretim deseni içinde keten bitkisinin arzu 
edilen düzeyde yer alabilmesi için bu bitkinin ekim 
zamanı başta olmak üzere yetiştirme tekniği 
paketine yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir. 
Birçok bitkide yapılan ekim zamanı araştırmasında; 
ekim zamanının bitkinin biyolojik ve tarımsal 
özellikleri üzerinde önemli derecede etki ettiği 
belirlenmiştir.  
 Bu araştırma, ülkemiz için alternatif bir 
yağ bitkisi olma olasılığı çok yüksek olan keten 
bitkisinin ekim zamanının biyolojik ve tarımsal 
özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla, OMU, 
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde, 2006-
2007 periyodunda yürütülmüştür. Bu araştırmada; 7 
farklı ekim zamanının keten bitkisinin çıkış 
süresine, çiçeklenme başlangıç tarihine, tam 
çiçeklenme tarihine, son çiçeklenme tarihine, 
çiçeklenme periyoduna, olgunlaşma tarihine, bitki 
başına kapsül sayısına, bitki başına tane sayısına, 
bitki başına kapsül ağırlına, bitki başına tane 
verimine, tane indeksine ve 1000 tane ağırlığına 
etkileri incelenmiştir.  
 Araştırma sonucu yapılan Temel Bileşen 
Analizi (Principal Component Analizi)’ne göre; 
biyolojik karakterler ile tarımsal karakterler 
arasında negatif bir korelasyonun olduğu tespit 
edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucu hesaplanan 
toplam varyasyonun % 54.59’ini I. Temel Bileşenin 


