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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.   
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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 
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değer farklılıklar gözlenmiştir. C. tomentella 
türünde kromozom morfolojisi 9m olmasına 
karşılık, C. albonitens türünde ise 7m + 2sm 
şeklindedir. Toplam haploid kromozom uzunlukları 
ise C. albonitens’de 14.79 µm ve C. tomentella’da 
13.14 µm’dir.  Türlere ait idiyogramlar ve detaylı 
kromozom morfolojisi ölçümleri Karyotip Analiz 
Programı (IAS) aracılığı ile yapılmıştır. İlave olarak 
türlerin doğal habitatlarında çekilmiş fotoğrafları da 
verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler :  Centaurea, Compositae, 
karyotip, idiyogram, Türkiye   
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Bu araştırma, sodyum klorür (NaCl) 
(%3)’ün Gossypium hirsutum L. türüne ait 16 ve 
Gossypium barbadense L. türüne ait 3 olmak üzere 
toplam 19 pamuk çeşidi tohumlarının düşük 
sıcaklıkta çimlenme performansı üzerine olan 
etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tesadüf 
parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 
yürütülen çalışmada her çeşide ait toplam 200 adet 
tohum sıcaklığı sabit (18 oC) olan iklim dolabında 
çimlenmeye alınmıştır. Araştırmada saf su 
varlığında çimlenmeye alınan tohumlar kontrol 
olarak kullanılmıştır. 

 
NaCl uygulaması 93FF01, Carmen, Giza-

70, Paymaster-2379, Sahel-1 ve Tamcot Luxor 
çeşitlerinin çimlenme oranlarında önemli (P<0.01) 
artışlara neden olurken 8106-2, Aşkabat-91, Aydın-
110 çeşitlerinin çimlenme yüzdelerinde düşüşlere 
neden olmuştur. Çalışma sonuçları NSCH-777 
çeşidinin çimlenme yüzdelerinin NaCl 
uygulamasından etkilenmediğini ortaya koymuştur.  
 
Bu çalışma NaCl’ün pamuk tohumlarının düşük 
sıcaklıktaki çimlenme oranlarına etkisinin çeşide 
bağlı olarak olumlu ya da olumsuz yönde 
değişebileceğini, uygun pamuk çeşidi tohumları 
kullanılması durumunda NaCl uygulamasının 
tohumların düşük sıcaklıktaki çimlenme oranlarını 
artırmada etkili bir şekilde kullanılabileceğini 
göstermiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, G.hirsutum L., 
G.barbadense L., Çimlendirme, NaCl. 
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Türkiye’de 207 taksonu bulunan 
Centaurea, dünyada 700 den fazla tür ile temsil 
edilmektedir. Centaurea depressa Bieb. tek yıllık 
otsu ve geniş yayılım gösteren deniz seviyesinden 
2300 m yükseğe kadar yayılış gösteren bir bitkidir. 
Ayrıca Güney Batı ve Orta Asya, Güney Doğu 
Balkanlar, Kırım’da da yayılış göstermektedir. 
Gösterişli mavi-mor çiçekler mayıs-temmuz 
aylarında açmaktadır. Bu tür mide ve bağırsak 
rahatsızlıklarında tedavi edici olarak kullanılırken 
aynı zamanda kesme çiçek olarak kullanılmaktadır. 
Bu araştırmada da in vitro’da çimlendirilmiş 
tohumlardan elde edilen yaprak ve yaprak sapı 
eksplantları alınarak 2 mg/l Kin (0-0,5-1 mg/l 
NAA), 4 mg/l Kin (0-0,5-1 mg/l NAA) içeren MS 
besin ortamında adventif sürgün rejenerasyonuna 
alınarak; sürgün oluşum yüzdeleri, sürgün sayısı ve 
sürgün uzunluğuna bakılmıştır. Elde edilen 
sürgünler MS besin ortamına aktarılmış 8 hafta 
sonra köklenmeleri incelenmiştir. Tüm bitkicikler 
köklenme ortamında tomurcuklanıp çiçek açmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler:  Centaurea depressa, in vitro, 
adventif sürgün rejenerasyonu, Kin, NAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


