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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 
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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. 
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Centaurea tomentella Hand.-Mazz. ve Centaurea 

albonitens Turrill (Asteraceae) taksonları 
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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 


