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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 
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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 


