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Bulgular: Vicia ve Lathyrus Türkiye Cicer cinsi taksonlarında taksonomik değer taşıyan 
110 morfolojik karakterler belirlendi. Bu taksonların nümerik sınıflandırılmasında kullanılan 
karakterlerin 17 (takson) x 110 (karakter)’lik veri matriksi verilerinin kullanılması ile taksonların 
filogenetik yakınlıklarını yansıtan fenogram oluşturuldu.

Sonuç: Belirlenen karakterlerin NTSYS paket programında değerlendirilmesi ile oluşturulan 
fenogram kapsamında Cicer taksonlarının ve kullanılan dış gruplarının fenetik taksonomiye dayalı 
filogenetik ilişkileri tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Cicer, Fabaceae, Nümerik taksonomi, NTSYS, Türkiye 

Teşekkür: Bu çalışma Selçuk Üniversitesi BAP (Proje no: 09101042) tarafından desteklenmiştir.

SB–007

Türkiye’de Yetişen Stachys Cinsine (Lamiaceae) Ait Eriostomum
Seksiyonu Türlerinin Taksonomisi

Ekrem Akçiçeka, Tuncay Dirmencia, Ekrem Dündarb

aBalıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir,
eakcicek@balikesir.edu.tr

bBalıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balıkesir

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de yetişen Stachys L. cinsine ait Eriostomum (Hoffmanns. & Link) 
Dumort. seksiyonu türlerinin taksonomik özellikleri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 2007-2010 yıllarında yapılan arazi çalışmaları ile ülkemizde yayılış gösteren 
Stachys cinsinin Eriostomum seksiyonu türleri, öncelikle tip lokaliteleri olmak üzere değişik 
lokalitelerden toplanarak herbaryum materyali haline getirilmiş ve morfolojik incelemeye tabi 
tutulmuştur. 

Sonuçlar ve Tartışma: Bu revizyon çalışmasının sonunda Türkiye’deki Stachys cinsi 90 tür (115 
takson) ve Eriostomum seksiyonu 23 tür (34 takson) altında toplanmıştır. Bu sonuca göre bilim 
dünyası için 2 yeni takson (S. vuralii Yıldız, Dirmenci & Akçiçek sp. nov., S. cretica L. subsp. 
kutahyensis Akçiçek ssp. nov.) tanımlanmıştır. 

Dört taksonun Türkiye için yeni kayıt [S. cretica L. subsp. cretica, S. cretica L. subsp. salviifolia 
(Ten.) Rech. f., S. thracica Davidov ve S. tymphaea Hausskn.] olduğu tespit edilmiştir. Stachys 
cretica subsp. trapezuntica Rech. f. Trabzon yakınlarındaki 3 sintip örneğine dayalı olarak 
tanımlanmıştır. O tarihten bugüne kadar ilk kez 2010 yılında (103 yıl sonra) Trabzon yakınlarındaki 
2 sintip lokalitesinden toplanmıştır. İki takson için Türkiye florasındaki otörlerin değil, diğer 
otörlerin kategorisi kabul edilmiştir [S. germanica L. subsp. bithynica (Boiss.) R. Bhattacharjee 
alttür olarak değil, S. bithynica Boiss. tür olarak; S. balansae Boiss. & Kotschy subsp. carduchorum 
R. Bhattacharjee alttür kategorisinde değil, S. carduchorum (R.Bhattacharjee) Rech. f. tür olarak]. 
Bir taksonda C.H. Haussknecht’in kategorisi kabul edilmiştir; S. tymphaea Hausskn. S. libanotica 
Benth. var. minor Boiss. taksonunun statüsü, S. minor (Boiss.) Akçiçek & Dirmenci comb. et. stat. 
nov. olarak değiştirilmiştir. Bir türün ülkemizde yetişmediği tespit edilerek (S. ehrenbergii Boiss.) 
Türkiye Florası’ndan çıkartılmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Stachys, Eriostomum, taksonomi

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK (Proje no: 106T489) ve SYNTHESYS (GB-TAF 4797) tarafından 
desteklenmiştir.

SB–008

Arabidopsis thaliana (Brassicaceae) İçin Laboratuvar Çalışmalarına 
Elverişli, Kolay ve Ekonomik Bir Hidroponik Kültür Sistemi

Yonca Surgun, Betül Bürün
Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muğla, yoncasurgun@yahoo.com.tr

Amaç: Genetik ve moleküler bitki çalışmalarında model organizma olan Arabidopsis thaliana 
(L.) Heynh. için laboratuvar koşullarında oluşturulabilen modifiye bir hidroponik kültür sistemi 
tasarlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Norén ve ark.’nın (2004) verdiği sistem modifiye edilerek oluşturulan 
bu sistemde iki temel aşama vardır. Bunlardan ilki, steril edilen Arabidopsis thaliana (yabanıl tip) 
tohumlarının 200 µl’lik pipet uçlarında yarı katı MGRL besin ortamında uygun ortam koşullarında 
çimlendirilmesidir. İkinci aşama ise, bitkicikler 2-4 yapraklı iken pipet uçlarının 2/3’lük kısmı 
kesilerek sıvı besin ortamına yerleştirilmesi ile bitkilerin gelişimlerine devam ettirilmesidir. 

Bulgular: Tasarlanan hidroponik kültür sistemi ile bitkilere suda çözünebilen maddeler (toksik 
maddeler, hormonlar vb.) kolayca uygulanabilmekte, biyokimyasal ve moleküler çalışmalar 
için yeterli miktarda hem yaprak hem kök örnekleri alınabilmektedir. Böylece küçük bir alanda 
kontrollü bitki gelişimi sonucu çok sayıda ve uniform olarak Arabidopsis bitkileri elde edilmiştir. 
Oluşturulan sistemde bitki gelişimi optimize edilmiş, kök gelişimleri kolaylıkla gözlenebilmiş ve 
bitkilerin zarar görmeden büyütülmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, bitkilerin generatif dönemin sonuna 
kadar sağlıklı bir şekilde geliştikleri gözlenmiş ve tohum alınmıştır.

Sonuç: Arabidopsis thaliana bitkileri için fizyolojik, moleküler, biyokimyasal ve genetik çalışmalara 
uygun yeni modifiye bir hidroponik kültür sistemi oluşturulmuştur. Tekniğin tekrarlanabilirliği, 
kullanılan her aparatın laboratuvar ortamında kolayca bulunması, maliyetinin ucuz olması ve besin 
ortamının izlenebilirliği önemli avantajlarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Arabidopsis thaliana, hidroponik kültür sistemi, uniform bitki gelişimi, kök 
gelişimi

Teşekkür: Bu çalışma, “Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri” desteğiyle gerçekleşti-
rilmiştir.


