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GA ilavesi tohumların çimlenme inhibisyonunu kaldırmıştır. Diğer taraftan EYA’ların B. tectorum 
tohumlarının çimlenme ve fide büyümesi üzerinde olumsuz bir etki yapmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Amaç: Zeytin, zeytinyağı ve zeytin yaprağı eski çağlardan beri halk ilacı olarak kullanılmaktadır. 
Zeytin yaprağında bulunan oleuropein ve fenolik bileşikler antioksidant özelliklerinden dolayı 
önemli bileşiklerdir. Oleuropein zeytin yaprağında bulunan major bileşiklerden birisidir. Bu 
bileşiklerin sentezi farklı zeytin çeşitlerinde ve stres koşullarında da değişiklik göstermektedir. 
Bu çalışmada kurak ve sulanan koşullarda zeytin çeşitleri yapraklarında sentezlenen oleuropein 
miktarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda Kilis’te yetiştirilen Kilis Yağlık ve Gemlik zeytin çeşitleri 
materyal olarak kullanılmıştır. Sulanan ve sulanmayan koşullarda yetiştirilen zeytin çeşitlerinden 
bir yıl boyunca belirli periyotlarla yaprak örnekleri alınarak analize hazır hale getirilmiştir.
Kurutulan ve öğütülen yaprak örneklerinden 1 g alınarak 50 ml methanol içerisinde çözünmüştür. 
60ºC’ta 30 dakika su banyosunda çalkalama işleminden sonra soğutularak süzülmüştür. Soğutma 
ve süzme işleminden sonra ekstraktlar HPLC’ye enjekte edilerek okuma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Oleuropein miktarı yıl boyunca mevsimsel olarak değişim göstermiştir. Oleuropein 12 
ay boyunca zeytinin gelişme fizyolojisine bağlı olarak farklı miktarlarda sentezlenmiştir. Kuraklık 
stresi nedeniyle yine sulanan ve sulanmayan koşullarda farklılıklar ortaya çıkmıştır. Zeytin 
çeşitlerinin de bu farklı koşullarda oleuropein sentezi bakımından tepkileri farklı olmuştur.

Sonuç: Zeytinin stres koşullarına karşı savunma mekanizması olarak biyoaktif madde sentezi farklı 
olmuştur. Ülkemiz iklim kuşağı düşünüldüğünde Kilis bölgesinin yağış ve coğrafik özellikleri 
bağlamında bu maddenin kuraklık ve sulama şartlarındaki miktarlarının belirlenmesi hem 
fizyolojik açıdan hem de farklı sektörler (besin, farmakoloji vs.) açısından önemlidir. Ayrıca kurak 
koşullardaki bu fizyolojik değişimler verimlilik açısından değerlendirilmelidir.
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