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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 

Zuhal TOKER, Hasan Çertin ÖZEN 
Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 

Bölümü, 21280 Diyarbakır 
ztoker@dicle.edu.tr 

  
 
 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 

Hüseyin UYSAL, Orhan KURT, Fatih SEYİS, 
Emine AYDIN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla 
Bitkileri Bölümü, 55139 Kurupelit Kampusü, 

Samsun 
orhank@omu.edu.tr 

  
 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 
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(PC1) ve % 21.96 ‘ ini de II. Temel Bileşenin (PC2) 
oluşturduğu saptanmıştır.  
 Bu makalede ele alınan karakterlere dayalı 
olarak Samsun ekolojik koşullarında en uygun 
keten ekim zamanını tespit etmek için gerekli 
parametrelerin kullanılması ve analiz edilerek 
yorumlaması yapılacaktır.   
  
Anahtar Kelimeler:  Keten, ekim zamanı, 
biyolojik ve tarımsal özellikler   
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Bir Yol Yapım Şantiyesi Etrafından Toplanan 
Bazı Bitki Örneklerinde Bazı Ağır Metal 

Konsantrasyonlarının Mevsimsel Değişimi 

Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK, Öznur ERGEN 
AKÇİN 

Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü, 52700, Perşembe, Ordu 

tsiozbucak@hotmail.com 
 
 Bu araştırma Ordu ilinde bulunan bir yol 
yapım şantiyesi etrafında yetişen bazı bitki 
örneklerindeki ağır metallerin birikim düzeyleri 
üzerinedir. Bu bitkiler Urtica dioica L.(Urticaceae), 
Salix alba L. (Salicaceae), Rubus caesius L. 
(Rosaceae), Alnus glutinosa L. (Betulaceae), 
Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae-
Leguminoceae), Pinus nigra J.F (Coniferae), 
Corylus avellena L. (Betulaceae), Pteridium 
aquilinum L. (Pteridophyta) ve Sambucus ebulus L. 
(Caprifoliacea)’dur. Örnekler araştırma alanından 
Mayıs 2006-Ekim 2006 tarihleri arasında 3 kez 
toplanmıştır. Toplanan bitkilerde Cd, Pb, Mn, Zn, 
Cu ağır metalleri atomik absorpsiyon 
spektrofotometresi grafit fırınında tespit edilmiştir. 
Yapılan analizler sonucunda bitkilerde ağır metal 
birikiminin mevsimel, iklimsel ve çevresel faktörler 
ile bitkiye göre değiştiği tespit edilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Cd, Pb, Mn, Zn, Cu Ağır 
metalleri, Ordu, mevsimsel değişim   
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Krom (VI) Birikiminin Chlorella vulgaris’te 
Hücre Sayısı, Fotosentetik Pigment ve Protein 

Miktarına Etkisi 
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 Bu çalışmada 0, 1, 5 ve 25 mg/L’lik 
derişimlerde Cr (VI) içeren büyüme ortamında 9 
gün boyunca bırakılan Chlorella vulgaris 
hücrelerinde Cr (VI) birikimi ve biyokonsantrasyon 
faktörleri (BKF) ile hücre sayısı, büyüme hızı, 
fotosentetik pigment (klorofil-a, klorofil-b) ve 
protein miktarları belirlenmiştir. Araştırmada Cr 
(VI) birikimi, BKF, hücre sayımı, klorofil-a ve 
klorofil-b miktarları günlük olarak belirlenmişken, 
protein miktarları ise 1., 3., 6. ve 9. günlerde 
yapılmıştır. Cr(VI) birikimi uygulama süresine ve 
konsantrasyona göre arttığı belirlenmiştir. En 
yüksek BKF değeri 1 mg/L’lik Cr (VI) derişiminde 
hesaplanmışken en düşük değer 25 1 mg/L’lik Cr 
(VI) derişiminde belirlenmiştir. Bu da artan metal 
derişimiyle birlikte BKF değerlerinin azaldığını 
göstermiştir. Cr (VI)’nin büyümeyi olumsuz yönde 
etkilediği belirlenmiştir. Korolfil-a ve klorofil-b 
miktarları da Cr (VI) akümüasyonundan olumsuz 
yönde etkilenmiştir. 9. günün sonunda 25 mg/L’lik 
derişimdeki klorofil-a ve klorofil-b miktarları 
kontrollerine göre sırasıyla 16.8 ve 14.2 kat 
azalmıştır. Günlere göre en yüksek protein 
miktarları kontrol örneklerde bulunmuşken (3.81-
4.29 mg/g Y.A.), en düşük miktarlar ise 25 mg/l’lik 
Cr (VI) derişimlerinde (2.50-1.49 mg/g Y.A.) 
belirlenmiştir. Sonuçlarımıza göre C. vulgaris’in 
Cr(VI)’a oldukça hassas olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca ortamdaki Cr(VI)’un toksik etkilerini 
değerlendirmek için indikatör organizma olarak 
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Chlorella vulgaris, 
biyoakümülasyon, fizyolojik etki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


