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polar alt fraksiyonundan elde edilmiştir (% 69.20).  
Sentetik antioksidan BHT'nin bu test sistemi 
içerisindeki aktivite potansiyeli ise % 96.0 olarak 
tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Salvia, Antioksidan aktivite, 
DPPH, Beta-carotene/linoleic acid 
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Bitki  doku kültürü çalışmalarının 

etkinliğinin arttırılması ve üretim maliyetinin 
düşürülmesi  konularında son zamanlarda 
geliştirilen geçici daldırma sistemlerinin kullanımı 
giderek önem kazanmaktadır.Bu çalışmada TIS’ de 
Gentiana scabra sürgünleri değişik şeker 
konsantrasyonları kullanılarak hem TIS hem de 
şekerin bitki çoğaltım üzerindeki gelişmeleri 
incelenmiştir.Bu araştırmada  in vitro koşullarda 
agar içeren katı besi ortamında bulunan bitki 
materyalinden  20 tane sürgün taşıyan koltuk altı 
meristemleri TIS kabında   0.6 mg/l BAP içeren MS 
ve kesintisiz 15 g/l sakaroz, diğer denemede de her 
iki haftada bir 2,5g/l den başlanarak, 5 g/l; 7,5 g/l; 
10 g/l ve en son 15 g/l ye kadar sukroz miktarları 
yükseltilmistir. Bu denemede her aşamadaki besi 
ortamından  şeker analizi için numuneler alınarak  
HPLC analizi yapılmıştır.Bitki materyalinin kültüre 
alınmasından sekiz hafta sonra TIS kaplarındaki,  
bitkilerin biyomasın ağırlığı, sürgün sayısı, 
köklenme  ve genel canlılık durumu, kuru 
ağırlıkları  belirlenmiştir. Deneme sonucunda en iyi 
sürgün gelişimi gelişen eksplantlar üzerinde 
biyomasın ağırlığı, sürgün sayısı, köklenme  ve 
genel canlılık durumu, kuru ağırlıkları  0.6 mg/l 
BAP içeren MS ve 15 g/l şeker içeren ortamda 
görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: TIS, mikroçoğaltım, Gentiana 
scabra, doku kültürü   
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 Teknolojik alandaki hızlı gelişmeler 
sayesinde yaşamın her alanında olduğu gibi sağlık 
alanında da ileri düzeyde araştırmalar 
yapılmaktadır. Bunlar arasında, geleneksel tedavide 
yaygın olarak kullanılan ve tedavi özelliği bulunan 
bitki türleri ile ilgili çalışmalar ağırlık kazanmıştır. 
Bu araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler, tedavi 
özelliği gösteren doğal sağlık ürünlerin yaygın 
olarak kullanılmasına olanak sağlamıştır. Örneğin; 
Kuzey Amerika’da eczanelerde satılan her beş 
üründen birini bu tip bitkiler oluşturmaktadır. Bu 
bitkiler arasında yer alan Hypericum türleri de antik 
çağlardan beri halk hekimliğinde kullanılmaktadır. 
 Bu amaçla bizde Türkiye’de geleneksel 
tedavide antispazmik, antiseptik ve sakinleştirici 
olarak  kullanılmakta olan  ve tıpta da geniş bir 
kullanım alanı bulunan hypericum cinsi bitkilerden 
Hypericum scabroides ‘ in bitki doku kültüründe 
yetiştirilmesi ve farklı BAP konsantrasyonlarının 
çimlenme ve proliferasyonu üzerine etkisi 
araştırdık.  
  
Anahtar Kelimeler: Hypericum scabroides, 
mikropropagasyon, proliferasyon  
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 Bu çalışmanın temel amacı fasulye 
bitkisinde  (Phaseolus vulgaris) partikül 
bombardımanı metoduyla transformasyon ve 
rejenerasyon şartlarının optimize edilmesidir.  
 Rejenerasyon şartlarının optimizasyonu 
bitkilerde genetik transformasyonun başarısı için 
gereklidir. Bununla birlikte baklagillerin 
rejenerasyonu hala zordur ve özellikle dane 
baklagillerin inatçı olduğu düşünülmektedir.  
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Rejenerasyona en yi cevap veren genotipi tespit 
etmek amacıyla doku kültürü çalışmalarında, 9 
farklı Türk fasulye kültüvarı (Eskişehir-855, Şahin-
90, Yunus 90, Önceler, Aras, Akdağ, Göynük 98, 
Zülbiye ve Akman-98) kullanılmıştır. Doku kültürü 
çalışmalarında Standart MS-Gamborg ortamı 
kullanılmıştır. Kazein, glutamin ve STS-AgNO3’ün 
doku kültürü ortamına eklenmesi rejenerasyon 
şartlarını önemli derecede iyileştirmiştir. Çeşitli 
sitokininlerin farklı konsantrasyonları 
(benzylaminopurine, thidiazuron, kinetin ve zeatin 
ribozid) ve onların çeşitli kombinasyonları 
embriyonik uçlardan çoklu sürgün uyarımı için 
kullanılmıştır. Test edilen sitokininler arasında 5 
mg/L BAP , 0,5 mg/L TDZ, 1 mg/L Kinetin, 0,5 
mg/L zeatin ribosid kombinasyonu çoklu sürgün 
uyarımı için (eksplant başına 12 sürgün) en iyi 
bulunmuştur. 
 Partikül bombardımanı fasulyede şimdiye 
kadar uygulanmış gen aktarım metotları arasında 
yegane başarı sağlamış yöntemdir. Türkiye’de 
yaygın tarımı yapılan fasulye kültüvarlarında 
transformasyon etkinliğini optimize etmek amacıyla 
üç farklı basınçla atış (30,35,40 bar), üç farklı 
negatif çember basıncı (-720,760,800 mmHg), iki 
farklı mikroprojektil uçuş mesafesi (9 ve 12 cm), iki 
farklı transfeksiyon ve DNA sarıcı ajan (spermidine 
ve lipofektamin), iki farklı mikroprojektil (altın, 
tungsten) ve iki farklı DNA konsantrasyonu (1 ve 2 
mg/ml) denenmiştir. Akman kültüvarı 
rejenerasyona en iyi cevabı verdiğinden dolayı 
transformasyon çalışmaları boyunca kullanılmıştır. 
Transformasyonun etkinliği geçici GUS aktivitesine 
bakılarak belirlenmiştir. GUS ifadesinin odakları 
her muamele için 10 embriyoda sayılmıştır. 
Denemeler arasındaki önemlilik farklarını 
belirlemek için ANOVA uygulanmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fasulye, partikül 
bombardımanı, doku kültürü, gen aktarımı, GUS 
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 Bu çalışmada, Amygdalus communis L.cv. 
Nonpareil badem çeşidi için in vitro mikroaşılanma 
tekniği geliştirildi. Bu amaçla, yaşlı badem 
ağaçlarının (30 yıllık) apikal ve subapikal 
tomurcuklarından, in vitro ortamda elde edilen 
apikal sürgün uçları mikroçelik olarak kullanıldı. 

Sürgün uçları, 30 g l-1 sukroz, 5.45 g l-1 agar 
(w/v), BA ve IBA in farklı kombinasyonlarının 
bulunduğu MS besi ortamında çoğaltılarak ideal 
kültür ortamı tespit edildi. Çalışmada, bademin 
olgun tohumlarından in vitro ortamda çimlendirilen 
3 haftalık fideler anaç olarak kullanıldı ve anaç 
kültürü için ideal besi ortamı belirlendi. 
 Aşılamada, steril kabin içerisinde keskin 
bir bistüri yardımı ile anacın tepesi düz bir şekilde 
kesildi ve tam ortasından dikey bir yarık yapıldı. 
Aşı kalemi olarak kullanılan mikroçeliklerin uçları 
(‘V’) şeklinde sivriltilerek, anaçta açılan yarığın 
içine dikkatli bir şekilde yerleştirildi. Aşılanan 
eksplantlar, BA ve IBA in farklı 
kombinasyonlarının bulunduğu MS besi ortamında 
kültüre alınarak 25 ± 2 °C ve 12- h foto periyodun 
sağlandığı büyüme odasında gelişmeye bırakıldı. 
Kültüre alınan explantların büyük çoğunluğunda, 
yüksek oranda aşı kaynaşması ve yeni sürgün 
oluşumu elde edilerek sonuçlar rapor edildi. Mikro 
aşılı fideler köklendirilerek toprağa başarılı bir 
şekilde adaptasyonu sağlandı. 
  
Anahtar Kelimeler: Amygdalus communis L.cv. 
Nonpareil, mikroaşılama, in vitro, PGR.   
 
 
PB108 
  
Centaurea tomentella Hand.-Mazz. ve Centaurea 

albonitens Turrill (Asteraceae) taksonları 
üzerine sitogenetik bir çalışma 

Ahmet DURAN1, Esra MARTİN1, Muhittin 
DİNÇ1, Bekir DOĞAN2, Yavuz BAĞCI3 

1Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji 
Eğitimi, 42090 Meram, Konya 

2Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi 
Eğitimi, 42090 Meram, Konya 

3Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, 42079 Kampus, Konya 

ahmetduran22@yahoo.com 
 
  

Centaurea L. (Asteraceae) ülkemizin en 
büyük üçüncü cinsi olup, 189 taksonla temsil 
edilmektedir. Bu cins özellikle Türkiye’nin 
Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafik bölgelerine 
lokalize olmuştur.  Bu çalışmada Centaurea 
tomentella Hand.-Mazz. ve Centaurea albonitens 
Turrill taksonları karyomorfolojik yönden 
incelenmiştir. Ülkemiz için endemik olan C. 
tomentella türünün materyalleri 
Kahramanmaraş’tan toplanmıştır. C. albonitens türü 
ise Van, Özalp civarından toplanmış olup, İran ve 
Türkiye’de doğal olarak yetişmektedir. Bu türlerin 
somatik metafaz kromozom sayıları 2n = 18 olarak 
tespit edilmiştir. Türlere ait temel kromozom sayısı 
n = 9’dur. C. tomentella ve C. albonitens 
taksonlarının karyolojik karakterlerinde kayda 


