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hazırlanmıştır. Polenlerin ekvatoral eksen, polar eksen, apertürlerin boyu ve eni, Amb çapı, 
apokolpiyum, apoporium, ekzin kalınlığı, spinlerin boyu ve tabanı Olympus CX41 ışık 
mikroskobunda 100x immersiyon objektifi ve oküler (x10) mikrometresi ile ölçülmüştür. Taramalı 
elektron mikroskobu çalışması Leo 440 cihazı ile yapışmış ve polenlerin mikrografları çekilmiştir. 
Böylece taksonların genel palinolojik karakterleri belirlenmiştir. 

Bulgular: Tanacetum argenteum subsp. argenteum, T. densum subsp. sivasicum ve T. eginense 
taksonlarına ait polenlerin radial simetrik, izopolar, trikolporat olduğu gözlenmiş ve polen şekillerinin 
prolat-sferoidden oblat-sferoide kadar değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Kolpuslar uzun ve 
kenarları belirgindir. Porlar ise dairemsi ve kenarları belirgindir. Ekzin tabakası mezokolpusta, 
kolpus kenarlarına oranla daha kalındır. Sekzin tabakası nekzin tabakasından daha kalındır. Ekzin 
ornamentasyonu ekinat-perforattır. Spinler konkav şekilli olup taban kısımları geniştir.

Sonuç: Tanacetum argenteum subsp. argenteum, T. densum subsp. sivasicum ve T. eginense 
taksonlarının detaylı polen morfolojileri yapılan ölçüm ve gözlemlerle tanımlanmıştır.
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Amaç: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayılış gösteren Scorzonera L. cinsine ait S. cana (C.A. 
Meyer) Hoffm. türünün üç varyetesinin ayrıntılı polen morfolojileri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntem: Bitki materyalleri Artvin, Rize ve Trabzon illerinden toplanmış laboratuvarda 
Wodehouse ve Asetolize yöntemiyle preparatlar hazırlanmış ve hazırlanan preparatlardan 
ışık mikroskobunda polen karakterleri belirlenerek ölçümler yapılmıştır. Daha sonra toplanan 
örneklerden elde edilen polenlerin mikrofotoğrafları taramalı elektron mikroskobunda çekilerek 
apertür özellikleri, ornamentasyonları, polar ve ekvatoral görünüşleri, spin şekil ve boyutları, muri 
ve lakun genişlikleri belirlenmiştir. 

Bulgular: Scorzonera cinsi dünyada yaklaşık 175 türle temsil edilmektedir. Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde yayılış gösteren Scorzonera cana türünün üç varyetesi polen özellikleri bakımından 
değerlendirilerek aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Scorzonera cana var. 
alpina (Boiss.) Chamb. Polen şekli prolat-sferoid, S. cana var. cana ve S. cana var. jacquiniana 
(W. Koch) Chamb polen şekli ise oblat sferoid olarak belirlenmiştir. Polen boyutlarında da belirgin 
farklılıklar gözlenmiştir. 

Sonuç: Spin şekilleri ve spin boyutlarında ve polen boyutlarında belirlenen farklılıklar morfolojik 
olarak yapılan ayrımları destekler nitelikte olduğunu göstermektedir. 
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Objectives: In this project, genetic relationships were indicated by RAPD methods with 8 cherry 
laurel types which is used as fruit, ornamental plants and medicinal and aromatic purposes.

Materials and Methods: Fresh leaf samples were collected from the eight different plants at the 
beginning of spring from two different locations in the East Marmara Region nearly 30 km away 
from each other. DNA was extracted, quantified and diluted for PCR-RAPD (Polymerase Chain 
Reaction-Random Amplified Polimorphic DNA) analysis. A total of 20 decamer random primers 
were detected with the 8 plant types DNA. 

Results: In this project, except 5 primers, 15 primers from tested 20 primers amplified across all the 
individuals. Especially taken with the two primer, genetic relationships were shown.

Conclusion: The results indicated that two genetic difference groups were emerged in cluster 
analysis. Plant types of the first group showed at the same time pomologic and geographical 
similarity, but second group containing pomologically and geographically different plant types. 
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Amaç: Bu çalışmada, Marrubium x anatolicum Akgül & Dadandı ined. Kayseri bölgesinden bilim 
alemi için M. depauperatum Boiss. & Bal. ve M. parviflorum Fisch. & Mey. arasında oluşan yeni 


