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Sonuç: Çalışmamızda tarımsal biyoteknoloji kullanılarak bitkisel üretim yapılmasında doku kültür 
tekniklerinin önemi vurgulanırken; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mevcut üretim durumlarını 
gözden geçirilmiştir. Bitki biyoteknolojisi çalışmalarına yeni başlayan ve uzman statüde olan ve 
hatta bitki doku kültürü tekniklerinde deneyimli olan teknik çalışanlar için; ekonomik önemi olan 
bitkilerin gelecekte ticari olarak iyileştirilmesi için yeni fikirler ortaya çıkmasını sağlayabilecektir.
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Amaç: Bu çalışmada, sakız ağacının juvenil eksplantları kullanılarak optimize edilmiş bir in vitro 
mikroçoğaltım protokolü geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bitkisel materyal olarak, hasat edildikten sonra mezokarpı soyularak 
kurutulmuş sakız ağacı tohumları kullanılmıştır. Yüzey sterilizasyonu yapılan tohumların in vitro 
çimlendirilmesiyle elde edilen bitkilerden alınan sürgün uçları eksplant kaynağı olarak kullanıldı. En 
iyi sürgün çoğaltım ortamının belirlenmesi amacıyla; N6-benziladeninin farklı konsantrasyonlarıx 
BA’nın en iyi konsantrasyonunun farklı bitki büyüme düzenleyicileriyle kombinasyonu, farklı 
besi ortamları ve antioksidantların etkileri incelenmiştir. Rejenere edilen sürgünlerin in vitro 
köklendirilmeleri için farklı oksinler ve besi ortamı kuvvetinin etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bulgular:30 gl-1 sukroz, 100 mg l-1 PVP, 1 mg l-1 BA ve 6.5 gl-1 agar içeren Gamborg vitaminli 
MS besi ortamında, 28 günlük kültür periyodundan sonrax kültüre alınan her bir eksplant için 2.7 
adet sürgün (4.18 tomurcuk) meydana gelmiştir. 1 mgl-1 İndole-3-butirik asit (IBA) içeren besi 
ortamında en yüksek köklenme oranı (%92) olarak elde edilmiştir. İn vitro köklendirilmiş bitkilerin 
in vivo koşullara aklimitasyonu başarılı bir şekilde yapılmıştır. Aklimitasyon çalışmasından sonra 
bitkilerin büyüme odasında yaşama oranı %83.33 olarak gerçekleşmiştir. Yine aklimitasyondan 
yaklaşık 4 ay sonra bitkilerdeki yaşama oranı %96 olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada tanımlanan in vitro çoğaltım protokolü; sakız verimi iyi olan sakız ağacı 
genotiplerinin hızlı çoğaltılması için kullanılabileceği gibi; sakız ağacının doğal olarak yoğun 
bir şekilde yetiştiği Ege bölgesinde tarım dışı yanlış uygulamalar sonucu meydana gelen hasarlı 
alanların, hızlı bir şekilde yeniden sakız ağacı plantasyonlarına dönüştürülmesi amacıyla da 
kullanılabilecektir.
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