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Ders İçin Önerilen Kaynaklar 



Ders İçin Önerilen Kaynaklar 



Bitki Islahı ve Önemi 

Ekonomik yönden önemli olan bitkilerde, genetik ve sitogenetik esaslardan 

yararlanarak bitki cins, tür ve çeşitlerinin genetik yapısını yetiştirici ve 

tüketicinin istekleri doğrultusunda planlı şekilde değiştirme ve geliştirmeye 

"Bitki Islahı" diyoruz. 

Islahın amacı, introdüksiyon, seleksiyon, melezleme gibi yöntemler, doğal ve 

yapay olarak oluşturulan poliploidi ve mutasyonlar yardımıyla iklim ve toprak 

koşullarına daha uygun, hastalık ve zararlılara dayanıklı, üstün kaliteli ve 

verimli çeşitler geliştirerek tarımsal üretime katkıda bulunmaktır. 



Bitki Islahı ve Önemi 

Bitki ıslahıcısı bu sonuca ulaşabilmek için diğer temel bitki bilim dallarından 

yararlanmak zorundadır. Islahçının kullandığı yapı taşları olarak bilinen bu bilim 

dalları arasında genetik, sitoloji, taksonomi ve bitki yetiştirme ilk sıraları 

almaktadır. Bu konuda, fizyoloji anatomi ve biyokimya da giderek artan önem 

kazanmaktadır. Bitki üretiminde hastalık ve zararlıların büyük zararlar 

oluşturması nedeniyle fitopatoloji ve entomolojinin bilinmesine gerek vardır. Son 

yıllarda önemli baklagil bitkilerinin genotipi ile Rhizobium bakterileri arasında 

bilinen özel ilişkiler nedeniyle de bakteriyoloji, ıslahçının yararlanacağı bilim dalı 

olmuştur. Klasik ıslah yöntemleri kullanılırken karşılaşılan sorunların çözülmesi 

de Doku Kültürü ve moleküler tekniklerden de yararlanılmaktadır. 



     ISLAH YÖNTEMLERİ 
 KENDİNE DÖLLENEN BİTKİLERDE  
 UYGULANAN ISLAH YÖNTEMLERİ 
 

 ♣ INTRODÜKSİYON 

 ♣ SELEKSİYON 
            Teksel Seçme (Saf Hat Seleksiyonu) 
            Toptan Seçme (Mass Seleksiyon) 

 ♣ MELEZLEME 
            Melezlemede Teksel Seçme (Pedigri) 

            Melezlemede Toptan seçme (Bulk) 

            Geri Melezleme 

            Çoklu Melezleme 

            Türlerarası Melezleme 



YABANCI DÖLLENEN BİTKİLERDE 

UYGULANAN ISLAH YÖNTEMLERİ 
 ♣ INTRODÜKSİYON 

 ♣ SELEKSİYON 

         Döl ve hat Seçme 

         Toptan Seçme (Mass Seleksiyon) 

 ♣ MELEZLEME 
        Tek Melez 

        Üçlü Melez 

        Çift Melez 

        Çoklu Melez 

 ♣ TEKRARLAMALI SEÇME 
       Basit tekrarlamalı seçme 

       GKY için Tekrarlamalı Seçme 

       ÖKY için Tekrarlamalı Seçme 

       İki Yönlü Tekrarlamalı Seçme 

 ♣ SENTETİK ÇEŞİTLER 
 



TÜM BİTKİLERDE UYGULANAN YÖNTEMLER 

 ♣ MUTASYON 

 ♣ POLİPLOİDİ 
  



KENDİNE DÖLLENEN BİTKİLERE 

UYGULANAN YÖNTEMLER 

    Tohumluk Getirme (İntrodüksiyon) 
  

 Islahçının çalıştığı bölgenin iklim ve toprak 

koşullarına uyum sağlayabilecek yurtdışındaki 
üstün verimli,  dayanıklı ve kaliteli çeşitlerin ya 

da, ıslahçının melezleme programında  gerek 

duyduğu karakterlere sahip genitörlerin 

getirilmesidir.  

 



  İntrodüksiyon Materyali: 

   

  a) Yeni bitkiler 

 

  b) Eski çeşitlerden oluşan yeni çeşitler 
 

 c) Eski çeşitler için yeni özellik taşıyan türler 



  Getirilme İşlemleri: 
• Ekonomik analiz yapılmalıdır 
• Yerinde incelenmelidir 

• Hastalık testleri yapılmalıdır 
• Uyum denemeleri yapılmalıdır 

 

 Sakıncaları: 
• Yeni sorunlar getirebilir 

• Ulusal bitki ıslahı programlarına 
zarar verebilir 

 



 SEÇME (SELEKSİYON) 
• Doğal ya da hazır populasyonda seçme 

• Yapay (melezleme) populasyonda seçme 

 

Teksel Seçme (Saf Hat Seleksiyonu) 
• Tohumluğun saflığını bozulmadan koruma 

• Tohumluğun bozulan özelliklerini düzeltme (saflaştırma) 
• Yerel çeşitlerden yeni çeşit geliştirme 

 

 Aşamaları: 
• Amaca uygun seçmeler 
• Döl sıralarının yetiştirilmesi 
• Tekrarlamalı denemeler 
 



Amaca Uygun Seçmeler  
(Seleksiyon Kriterleri) 

Fenolojik (Tarihsel) 

     Ekim zamanı 
• Çıkış zamanı 
• Kardeşlenme 

• Kışa giriş tarihi 
• Kıştan çıkış tarihi 
• Sapa Kalkma 

• Başaklanma 

• Çiçeklenme 

• Döllenme 

• Erme Dönemleri 
• Hasat zamanı 
 

 



VERİM ÖĞELERİ 
 

Bitki  Boyu 

Başak Boyu 

Kardeş / Bitki Sayısı 
Başakta Başakçık Sayısı 
Başakta Tane Sayısı 
Bitkide Tane  

1000 Tane Ağırlığı 
Hasat İndeksi 
 



Amaca Uygun Seçmeler  
(Seleksiyon Kriterleri) 

Kalite Kriterleri 

   Renk 

   Camsılık 

   Protein Oranı 
   Diğer 



Dayanıklılık 

 

Ayrı Parsellerde yapılır 
Biyotik Dayanıklılık 

 - Hastalıklara 

 - Zararlılara 

Abiyotik Dayanıklılık 

 - Soğuk 

 - Don 

 - Kurak 

 - Tuzluluk 

 



     Teksel Seçme (Saf Hat Seleksiyonu) 
     1. YIL 

Islah Edilecek Populasyondan 

(Karışık Populasyon, Eski Çeşit, Açılan Döller) 
200-1000 Bitki Seçimi 

 
2. YIL 

Sıraya Bitki ya da Başak Ekimi 

Amaca Uygun Sıra Seçimi 
Seçilen Sıraların Ayrı Hasat-Harmanı 

 
3. YIL 

Hatların Gözlem Bahçesine Ekimi 

(İstenilen Karakterlere Göre Seçmelerin Yapılması) 
 

4.- 6. YILLAR 

 Tekrarlamalı Ön Verim Denemeleri 

(Standartlarla Karşılaştırmalı) 
 

7.- 9. YILLAR 

 Tekrarlamalı İleri Verim ve Bölge Verim Denemeleri 

(Standartlarla Karşılaştırmalı) 
ve  

Üstün Çeşit Adayının Belirlenmesi 

 Tohumluk Üretimi 



Toptan Seçme (Mass Seleksiyon) 
- Yerel çeşitlerin hızlı ıslahında 

- Tohumlukların saflığını korumada 

 

a) Basit Toptan Seçme 
 

1. YIL 

Islah Edilecek Populasyondan 

(Karışık Populasyon, Eski Çeşit, Açılan Döller) 
Fenotipleri Aynı  Bitkilerin Seçimi 

Toplu Hasat-Harman 

 

2. YIL 

Ön Verim Denemeleri 
(Standart Çeşitlerle Karşılaştırmalı  Olarak) 

 

3. – 6. YILLAR 

Tekrarlamalı Ön Verim ve İleri Verim Denemeleri 
(Standart Çeşitlerle Karşılaştırmalı  Olarak) 

 

7. YIL 

Tekrarlamalı İleri Verim ve Bölge Verim Denemeleri 
 Tohumluk Üretimi 

(Çeşit adayının ya da İyileştirilmiş Çeşidin) 



b) Döl Kontrollu Toptan Seçme 
 

Toptan seçmede başarıyı artırmak için yapılır 
Genotipik – Fenotipik özellik belirlemek için yapılır 

 

 1. YIL 

Islah Edilecek Populasyondan 

(Karışık Populasyon, Eski Çeşit, Açılan Döller) 
Fenotipleri Aynı  Bitkilerin Seçimi 

 

2. YIL 

Sıraya Bitki ya da Başak Ekimi 
Amaca Uygun Sıra Seçimi 

Seçilen Sıraların Toplu Hasat-Harmanı 
 

3. YIL 

Ön Verim Denemeleri 
(Standart Çeşitlerle Karşılaştırmalı  Olarak) 

 

4. – 7. YILLAR 

Tekrarlamalı Ön Verim ve İleri Verim Denemeleri 
(Standart Çeşitlerle Karşılaştırmalı  Olarak) 

 

8. YIL 

Tekrarlamalı İleri Verim ve Bölge Verim Denemeleri 
Tohumluk Üretimi 

(Çeşit adayının ya da İyileştirilmiş Çeşidin) 
 

 

       



TOPTAN SEÇMENİN DEZAVANTAJI 
 
Grup olarak seçilen bitkilerin homozigot mu heterozigot 

mu olduğunu anlamak zor 
 

Çevre koşulları bitkinin gelişmesi ve safiyeti üzerinde 
etkilidir. 



MELEZLEME 

Melezleme Programı 
a) Anaç seçimi 
         - Genitör olarak 

             - Dominant 

             - Adaptasyon 

            - Genetik yakınlık (çeşit, tür, cins) 
    - Kısırlatma ve tozlama için  
                      - Renk 

                      - Olgunluk 

b) Melezlemenin yapılması 
c) Melez materyalde seleksiyon 

 



















     Melezlemede Teksel Seçme (Pedigri) 
        Yıllara Göre Yapılacak İşlemler 

1. YIL 

Melezleme 

(A x B) 

 

2. YIL 

(F1 Kuşağı) 
Melezlik ve Melez Azmanlığı Kontrolu  

 

3. YIL 

(F2  Kuşağı) 
Seçmelerin Başlaması 

 

4. YIL 

(F3  Kuşağı) 
Seçilen Her Bitki Sıraya Ekilir 

(Her Sıra Bir Hat) 
Hatlar İçinde Tek Bitki Seçmeleri  

 

5. YIL 

(F4  Kuşağı) 
Hatlar İçinde Tek Bitki Seçmeleri  

 

6. YIL 

(F5  Kuşağı) 
Hat Seçmeleri 

(Hatlar İçinde Homozigotluk 
Artmıştır) 

 
7. – 8. YILLAR 

        (F6 – F7  Kuşakları) 
       En Üstün Hatların Seçimi  

 
9. YIL 

    (F8  Kuşağı) 
   Ön Verim Denemeleri 

 
10. – 13. YILLAR 

       (F9 – F12  Kuşakları) 
      Tekrarlamalı İleri Verim 

Denemeleri 

   Bölge Verim Denemeleri 



       Özellikleri 

• Göz ile incelenebilen karakterlerin ıslahında 
başarılıdır. 

• Erken kuşaklarda iş yükü fazladır. 
• Seçmeler F 2  kuşağında başlar. 
• Üstün döllerin seçimi sağlanır. 

 



           Melezlemede Toptan Seçme (Bulk) 
          Yıllara Göre Yapılacak İşlemler 

1. YIL 

Melezleme 

(A x B) 

 

2. YIL 

(F1 Kuşağı) 
Melezlik ve Melez Azmanlığı Kontrolu  

 

3. YIL 

(F2  Kuşağı) 
100 - 200 m2’lik Parseller 
En Az %20si Toplu Hasat 

 

4. – 6. YILLAR 

(F3 – F5  Kuşakları) 
Toplu Yetiştirme 

0.5, 5 ve 10 da’lık Parsellerde) 
 

7. YIL 

(F6  Kuşağı) 
Seçmelerin Başlaması (1000-5000 

Bitki) 
 

8. YIL 

(F7  Kuşağı) 
Seçilen Her Bitki Sıraya Ekilir 

(100 - 300 Sıra Seçilir) 
 

9. YIL 

(F8 Kuşağı) 
Üstün Hatların Parsellerde 

Yetiştirilmesi 
 

10. - 14. YILLAR 

(F9 - F13  Kuşakları) 
Tekrarlamalı İleri Verim Denemeleri 

Bölge Verim Denemeleri 
 

 

Üretim 

 



     Özellikleri 

• Basit, kolay ve ucuzdur. 

• Erken kuşaklarda iş yükü azdır. 

• Tek bitki seçmeleri F6 kuşağında başlar. 

• Bu kuşaktan sonra iş yükü fazladır. 

• İleride Açılma gösterebilir. 
 

 



    GERİ MELEZLEME 

• Çeşitlerin eksik ya da uygun olmayan bir 
özelliğini, uygun bir genitörden aktarmak 
için yapılır. 

• Alıcı anaca “tekrarlanan”, verici anaca ise 
“tekrarlanmayan”- genitör anaç adı verilir.  

• Aktarılan genin “dominant” ya da “resesif” 
olmasına göre farkı teknik uygulanır. 



Yıllara Göre Yapılacak İşlemler 

A Çeşidi                            X             B Çeşidi  
Tekrarlanan Anaç                                            Verici Anaç 

Dayanıksız (rr)                    Dayanıklı (RR) 
 

F1     :  % 50 A Geni (Rr) 

1. Geri Melezleme :  % 50 A Geni (Rr)    x  A Çeşidi (rr) 
2. Geri Melezleme :  % 75 A Geni (Rr)    x  A Çeşidi (rr) 
3. Geri Melezleme :  % 87.5 A Geni (Rr) x  A Çeşidi (rr) 
4. Geri Melezleme :  % 93.8 A Geni (Rr) x  A Çeşidi (rr) 
BC4    :  % 96.875 A Geni (Rr) 

Kendileme   :   Rr x Rr 

Kendileme Dölleri :               RR; 2 Rr; rr (Sıraya ekim) 
 

Dayanıklı Homozigot Hat               RR 



   Olumsuz Yönleri 

• İstenmeyen kombinasyonlar oluşabilir. 
 

• Bağlılık (linkage) nedeniyle istenmeyen gen 
geçişleri görülebilir. 



 

Yabancı Döllenen Bitkilere 

Uygulanan Yöntemler 
 

1. Tohumluk Getirme (İntrodüksiyon) 
  

 Kendine döllenen bitkilere uygulandığı gibidir. 



2. Seçme (Seleksiyon) 
1) Teksel Seçme (Döl ve Hat Seçme – Hopkins Yöntemi) 
 

• Tek bitkilerin döllerine uygulanır. 
• Seçmelere dönemler halinde devam edilir.  
• İki dönem arasında fark kalmayana kadar seçmelere 

devam edilir. 

 

  Olumlu Özellikleri: 
• Seyrek yetiştirilen bitkilerde (şeker pancarı, mısır, 

pamuk) başarıyla uygulanır.  
• Yağ, protein, şeker gibi kalitatif özellikler hızla 

iyileştirilir. 
 
   



   Olumsuz Özellikleri 
 

    Sık ekilen bitkilerde (baklagil, buğdaygil yem 
bitkileri) tek bitki seçimi zor olduğundan başarı 
oranı düşüktür  

 

    Verim iyileştirmede yetersizdir 
 

    Döl kontrolü tek yörede yapıldığından genotip 
etkisi yeterli düzeyde belirlenemez 

 

    Adaptasyon alanı dardır   
 

 



1) Döl ve Hat Seçme 

 

1 dönem 

 

I. Yıl Açıkta tozlanan ya da  
        kontrollü koşullarda kendilenmiş populasyondan 

        üstün koçan seçilir 
 

II.yıl Seçilen koçanların tohumlarının yarısı  ekilir 
        Üstün sıralar belirlenir 
 

III. Yıl üstün sıraları oluşturan koçanların diğer yarısı 
          Karıştırılarak ekilir ve üstün koçanlar seçilir 
 

2.Dönem 





2) Toptan Seçme (Mass Seleksiyon) 

Temel prensipleri ve uygulanması  
 

Kendine döllenen bitkilerde uygulanan 

 

toptan seçme yöntemi ile aynıdır. 



      3) Tekrarlamalı Seçme 
           

          AMAÇ: Kantitatif karakterleri yöneten genlerin yoğunluğunu artırmak. 
           

          İLKELERİ: 1- Kendileme 

                             2- Seleksiyon 

                             3- Üretim (kendilenmiş tohumdan) 

                             4- Melezleme 

                             5- Koruma (melez populasyon) 

           

          POPULASYON KAYNAKLARI (uygulanan): 

                             1- Açıkta tozlanan çiçekler 
                             2- Heterezigot melezler 

                             3- Sentetik çeşitler 
                             4- Tek ve çift melezler 
           

          TİPLERİ:    1- Basit (fenotipik) Tekrarlamalı Seçme 

                             2- Genel Kombinasyon Yeteneği için Tekrarlamalı Seçme 

                             3- Özel Kombinasyon Yeteneği için Tekrarlamalı Seçme 

                             4- Resiprok Tekrarlamalı Seçme  









Başarı Olanakları 

• Eksik Dominans 

  GKYİTS ve İYTS  > ÖKYİTS  

Tam Dominans 

  GKYİTS =  ÖKYİTS = İYTS 

• Üstün Dominans 

  ÖKYİTS = İYTS > GKYİTS 

 



Yabancı Döllenen Bitkilerde Melezleme 

• Melez çeşitler; Farklı genetik özellik taşıyan 

anaçların  melezlenmesiyle elde edilen, 

heterozigotluk teorisine göre anaçlardan daha 

üstün özellikler taşıyan, bir yıl kullanılan çok 

yüksek verimli ve çok kaliteli çeşitlerdir. 
 

• Üstün özellik gösterme bakımından populasyon 

yapısı; 
 

  1. Kendilenmiş populasyon, 

  2. Kendi haline tozlanan populasyon, 

  3. Kendilenip melezlenen populasyon, 

 4. Farklı kökenli anaçların kendilenip melezlenmesi 

ile oluşan populasyon 

  



Yabani Mısırdan Modern Mısırın Elde Edilmesi 
(Heterosisten Yararlanılarak) 

 Melez Mısır: (14 Sıra / Koçan; 30 Tohum / Sıra; Toplam 420 Tohum) 
Yabani Mısır: (2 Sıra / Koçan; 11 Tohum / Sıra; Toplam 22 Tohum) 

(1000 tane ağırlığı da dikkate alınmalıdır) 





        Tek Melez 
• İki kendilenmiş hattın birbirleriyle melezlenmesinden elde edilir 

 

• 2 ana bitki, 1 baba bitki ekilir Tarlanın sadece 2/3 ünden tohum elde 
edildiği için 1/3 lük kayıp söz konusu.  
 

• Maliyeti çok yüksektir 
 

• Kalitesi çok yüksektir 
 

• Kullanım alanı sınırlıdır (Çok kaliteli sanayi ürünü için)  
 

• Kendilenmiş hat sayısı az olduğu için adaptasyon alanı dardır 
 

  

 



                       Üçlü Melez 

• Tek melezin bir başka kendilenmiş hat ile melezlenmesi ile elde 
edilir. 

 

• Tek melez ana, kendilenmiş hat baba olarak kullanılır 
 

      Maliyeti, tek meleze oranla daha düşüktür. 
 

• Kalitesi, tek meleze oranla daha düşüktür. 
 

• Adaptasyon alanı tek meleze oranla daha geniştir. 



Çift Melez 

• 2 Tek melezin melezlenmesi ile elde edilir 

 

• 4 ana bitki, 1 baba bitki ekilir. Yani, tarlanın 4/5’inden 
tohum elde edildiği için 1/5’lik kayıp söz konusudur 
 

• Maliyeti, diğer melezlere oranla daha düşüktür 
 

• Adaptasyon alanı diğer melezlere oranla daha 
geniştir 
 

• Mısır yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılır. 



5) Sentetik Çeşitler 

Tanım:                - Fenotipleri aynı 
                            - Kombinasyon yetenekleri bilinen 

                            - Genotipleri farklı 
 

Elemanları:         - Tek bitki 

                            - Kendilenmiş hat 
                            - Siblenmiş hat (kardeşlenmiş hat) 
                            - Klon 

                            - Açıkta tozlanan hat 
 

Özellikleri:          - Adaptasyon alanı geniş 

                            - Yenilenmesi kolay 

                            - Elde edilmesi kolay 

                            - GKY > ÖZY 

                            - Syn – 4’ e kadar kullanılır 
                            - Tohum maliyeti melez tohumdan daha düşük 

                      

 



Kullanım Alanları 

Melez tohum programına geçiş öncesinde kullanılabilir 

İhtiyaç olan yerlerde introdüksiyon yapılana kadar kullanılabilir 

Değişken koşulların olduğu yerlere önerilir (dayanıklılık gibi). 



 

 

 

Tüm Bitkilere Uygulanan  
Yöntemler 

 

 

 

 



   Mutasyon Nedir ? 
  Fiziksel ve kimyasal mutagenleri kullanarak bitkilerin 

kromozomlarının yapı ve sayılarında ya da genlerin 

fiziksel ve kimyasal yapılarında ani ve kalıcı 
değişiklerin oluşturulmasına mutasyon denir.  

• Mutasyona sahip bir organizma mutant olarak 

adlandırılır.  
• Mutasyonlar, kendiliğinden ya da mutajenler sonucu 

oluşur. 
• Genetik varyasyonun temelini oluşturur. 
 

 

 



MUTASYON 

Mutasyon Tipleri 

 

1 Büyüklüğüne Göre (Nokta, Büyük, gen, kromozom)  
 

2 Niteliğine Göre (yerdeğiştirme, eksilme, eklenme vb) 

 

3 Kökenine Göre(Doğal, yapay, Genetik kontrollü) 
 

4 Fenotipik Etki düzeyine göre ( mutasyon frekansı, öldürücü) 
 

5 Yönüne Göre (ileri: normalden anormale, geri: anormalden 
normale) 

 

6 Hücre Tipine Göre ( Somatik, eşey) 
 



MUTASYON ÇEŞİTLERİ 

• Gen Mutasyonları: genin kromozom üzerinde 

yeri değişmeden yapısında ortaya çıkan 

değişimlere “gen” ya da “nokta” mutasyonları 
denir. 

• Kromozom mutasyonları: kromozom sayısının 

ve yapısının değişimlerdir.  
 

 

 

 

 

 



MUTASYON ÇEŞİTLERİ 
   Kromozom mutasyonları 

1. Kromozom sayısının değişmesi :  

Kromozomlar mitoz ve mayoz bölünme sırasında bazen düzenli 

olarak ayrılmazlar. Sonuçta kromozom sayısı bakımından farklı 

hücreler meydana gelir ve kalıtsal açıdan bazı sorunlar oluşturur.  

Birçok bitki doğadaki diploid kökenli diğer bitkilerden türemiştir. 

Aynı gen lokusunda meydana gelecek öldürücü bir mutasyon, bu 

şekilde, diğer normal genleri taşıyan poliploid kromozomlar 

tarafından korunabilir. Başlangıçta öldürücü ya da engelleyici 

görünen bu genler bir zaman sonra canlının ayakta kalmasını 

sağlamak bakımından önemli bir duruma geçebilir 



    2. Kromozom yapısının değişmesi:  
•Genetik materyalin kaybı ya da yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan 

bir yada daha fazla kromozom kırıklarından kaynaklanır. 

•Mayoz bölünmenin ilk evrelerinde crossing-over ile kromozomlardan 

kopan parçalar yer değiştirip tekrar kromozomlara bağlanabilirler.  

•Crossing-over, homolog kromatitler arasındaki parça değişimidir. 

Genlerin rekombinasyonlarına neden olur; fakat kromozomlarda yapı 

değişikliklerine neden olmaz. Bazen kromatitler, crossing-over 

olmadan parça değişimine, yitirilmesine ya da kazanılmasına neden 

olur. Böylelikle kromozomda yapısal değişiklik meydana gelir.  

 



     Kromozomlardaki yapı değişimleri 
    Delesyon ve Defisiyens:  

•Bir kromozomun bir parçasının kopup, kaybolmasıyla meydana gelen 

olaydır. Bu olayın sebebi kromozomlardaki kırılmalardır.  

•Kopan parça eğer sentromer taşımıyorsa canlılığını devam ettiremez. 

Çünkü mayoz ve mitoz bölünmelerde kromozomların kutuplara 

hareketini sağlayan merkez olan sentromer olmadığı için kutuplara 

ulaşamaz. Böylece parça kaybolur ve üzerindeki genlerde kaybolmuş 

olur. 

•Delesyonlar, kromozomların uç kısmından ya da iç kısmından 

olabilir. İçten eksiklik durumunda kromozom iki noktasından kırılır. 

Uçtan kırılmalarda ise tek noktadan kırılma olur. Uçtan kopup 

kaybolmaya defisiyens denir. Defisiyens mısırda çok görülen bir 

olaydır.  





    

     Duplikasyon :  
• Bir kromozom parçasının o kromozom üzerinde iki 

veya daha fazla tekrarla görülmesidir.  
 

• Duplikasyonun üç değişik özelliği bulunur. Birincisi, 
duplikasyon geninin birden fazla kopyasının bulunması 
sağlanabilir.  
 

• İkincisi, delesyonlarda olduğu gibi duplikasyon sonucu 
fenotipik çeşitlilik oluşabilir.  

 

• Üçüncüsü ise duplikasyonlar evrim sürecinde genetik 
çeşitliliğin önemli bir kaynağıdır.  





     

  İnversiyon :  
• Bir kromozomonun iki defa kırılması ve kopan parçanın 

180º  ters  dönerek tekrar aynı kromozoma bağlanması 
olayıdır.  
 

• İnversiyon olayında gen sayısı ve özelliği aynı olmasına 

rağmen diziliş sırası değişir.  
 

• Ters çevrilen parça eğer sentromer içeriyorsa perisentrik 

inversiyon, içermiyorsa parasentrik inversiyon denir.  





   Translokasyon :  
• Bir kromozomun bir parçası ile homolog olmayan bir 

başka kromozomun bir parçasının yer değiştirmesi 
olayıdır.  
 

• Basit ve karşılıklı (resiprokal) translokasyon olmak üzere 

2’ye ayrılır. Basit translokasyon, bir kromozom parçasının 

homolog olmayan diğer bir kromozoma transfer edilmesi 

olayıdır.  
 

• Resiprokal translokasyon ise homolog olmayan iki 

kromozomun parçaları karşılıklı olarak yer değiştirmesidir. 





        Mutagen uygulamaları 
 

        Tüm Bitki 
 

         Tohum 

 

        Çiçektozu 

 

         Eşeysiz üremede Kullanılan Bitki Parçaları 
 

        Hücre ve Doku Kültürleri 
 



Yulaf   → erkenci , yüksek verimli 
 

Kolza → yağ kalitesi artırılmış 

 

Karanfil → taç yaprak renği 
 

Buğday → Paslara dayanıklı, kısa boy 

 



 

 

 

Tüm Bitkilere Uygulanan  
Yöntemler 

 

 

 

 



Ploidi  
Kromozom sayılarında  meydana gelen 

değişmelerdir  

Euploidi Aneuploidi

Ploidi

PLOİDİ ISLAHI 



Poliploidi 

Bilindiği gibi, organizmalarda kromozom sayılarında meydana gelen değişmelere 

"ploidi", somatik hücrelerde ikiden fazla kromozom takımının bulunması 

durumuna ise "poliploidi" denir. Bir tür içinde genom sayısının katlanarak 

artmasına "autoploidi" ya da "autopoliploidi", farklı genomların bir araya 

gelmesine “alloploidi” ya da “allopoliploidi” denir. Genom olarak bilinen temel 

kromozom sayısı "x" ile gösterilir. Bazen "x" yerine "n" harfi de kullanılmaktadır. 

2n, somatik hücrelerin kromozom sayısını; n ise gamet hücrelerinin kromozom 

sayısını gösterir. 

Bitki türlerinin kromozom yapıları çeşit geliştirmede kullanılacak ıslah 

uygulamalarını etkiler. Normal meyoz ve mitoz bölünmelerde genomun 

kromozomları birlikte yavru döllere geçer. Türlerle ilişkili olan farklı genomlar 

büyük harflerle gösterilir (A, B, C gibi). Ploidi, kromozom takımları değişmeleri 

(euploidi) ve kromozomların bir ya da birkaçında ortaya çıkan değişmeler 

(aneuploidi) olarak iki gruba ayrılır. 



Euploidi:  

Euploid bitkiler temel kromozom sayısının katlarını bulundururlar. Monoploidler 

bir kromozom takımını (x), diploidler iki kromozom takımını (2x) taşırlar. iki 

kromozom takımından fazla sayıda kromozom takımı taşıyan bireyler poliploid 

olarak adlandırılır. Bunlar triploid (3x), tetraploid (4x), pentaploid (5x), 

hekzaploid (6x) gibi isimlendirilir. Aynı genomun iki takımından fazla kromozom 

takımı bulunduran poliploidlere "Autoploid", iki ya da daha fazla sayıda farklı 

kromozom takımı bulunduran poliploidlere ise "alloploid" denir. İki genomu A 

ve B olarak kabul ettiğimizde, “autotetraploidler” (4x) A ya da B genomundan 4 

takım bulundururlar. “Allotetraploidler” ise (4x), A ve B genomlarından ikişer 

takım bulundururlar. 



Aneuploidi:  

Bitki türlerinin somatik hücrelerinde kromozom sayısı, temel monoploid 

kromozom sayısının (x) katları halindedir. Her kromozomun homolog 

çiftini taşıyan bireylere disomik (2x) adı verilir. Kromozom sayılarındaki 

farklılıklar monoploid sayının katları şeklinde değilse, buna "aneuploidi"' 

denir. Bu farklılıklar tam kromozomların ya da kromozom parçalarının 

eklenmesi ya da eksikliği şeklinde görülür. 



1931 İndol asetik asit, patates 

 

1937 kolkisin (Colchicum automnale) 

 

Klor Hidrat 

 

Eter 

 

Kloroform 

 

Fenil Üretan 

 

Rejenerasyon 



Kolkisin Uygulamaları 
 
Tohum, Kök, Sürgün, Fide,Çimkını, Başak 

 
     Tohum ve çimlere % 0.1-0.4 lük 30dk- 3 saat 

     Çimkını 2-4mmboyda % 0.25 lik 18-20 0 C de 30dk 

 

Uygulama zamanı, süresi ve yoğunluk bitkiye bağlı 
 
 



Colchicine Uygulamasından Sonra Yapılacak İşlemler 

• Bitkiler bol su ile yıkanır 
• Toprağa aktarılır 
• Morfolojik gelişmeler izlenir 
   - Yapraklar koyulaşır 
   - Bitki kalınlaşır ve kısalır 
   - Büyüme yavaşlar 
• Laboratuvar çalışmaları yapılır 
   - Polen boyu ölçülür 
   - Epidermiste kloroplast sayılır 
   - Kromozom sayılır 
• Yeni rekonminasyona ve doğal seleksiyona 

olanak sağlanır 
•  2 - 3 kuşak sonra seleksiyon yapılır 
    



Poliploid Bitkilerin Özellikleri 

1.  Morfolojik 

 - Tohum ve meyvelerde irilik (Verim artışı) 
2.  Kimyasal 

 - A Vitamini artışı (tetraploid mısır) 
 - C vitamini artışı (meyve ve sebzeler) 
 - Nikotin artışı (tetraploid tütün) 
 - Kuru madde artışı (İngiliz çimi) 
 - Şeker oranı azalması (tetraploid pancar) 
3.  Fizyolojik 

 - Büyüme hızının azalması 
 - Kardeşlenme azalması 
 - Çiçeklenme gecikmesi 
 4.  Ekolojik 

 - Yüksek çimlenme ısısı isteği (Kavun) 
 - Uzun fotoperiyodik dönem (tetraploid çavdar) 



Biyoteknoloji 



Doku Kültürü Tanım 

   

 - Steril ortamda 

       - Dengeli besin maddeleri 

       - Bitkinin herhangi bir parçası 
       - Sonsuz üretim 

 

 Morfogenesiz : Bir formun oluşumu 

 

 Organogenesiz : Organ oluşumu 

 

 Embriyogenesiz : Somatik embriyo oluşumu 



Doku Kültürünün 

Amaçı;              - Toplu ve Hızlı üretim 

              - Hastalıklardan (virüs) arındırılmış bitki üretimi 

  - Doğrudan gen aktarımı 

  

Yararları; - Sonsuz üretim 

  - Depolama kolaylığı 

  - Zaman kazanımı 

  - Yerden kazanım 

  - Hastalıksız bitki üretimi 

  - Stabil bitki üretimi 

  - Bakım kolaylığı 



Tarihsel gelişimi; 
- 16. yy, Jansen, Mikroskop benzeri cihazın gelişimi 

 - 17. yy, Hooke, Hücrenin tanım 

 - 19. yy, Schleiden ve Schwann, Hücrelerin bitki dışında da büyümesi 

 - 19. yy, Darwin, Buğday koleoptillerinde hormonal maddelerin olduğu 

 - 19. yy, Pasteur, Sterilizasyon 

- 19. yy, Liebeg, Bitki büyümesinde mineral maddelerin önemi 

- 19. yy, Knop, Besin solusyonu 

- 20. yy, 1902, Haberlandt, Vejetatif hücre kültürü 

              1904, Hanning, Embriyo kültürü (çam) 

              1920, Kimdsen ve Bernard, Ticari orkide 

 1924, Blumenthal ve Meyer, Kallus oluşumu 

 1939, White, Kökucu kültürü 

 1943, White, “Doku Kültürü El Kitabı” 

 1946, Ball, Morrel, Martin, Patateste meristem kültürü 

  1962, Murashige ve Skoog, MS ortamı 

  1970, Doku kültürüne gen aktarımı 



Doku Kültürü Uygulama Alanı 

Tohum  

Kültürü 

 Sorunlu tohumların çimlendirilmesi 
 Erken çimlendirme 

 Steril fide üretimi (eksplant kaynağı) 

Embriyo  

Kültürü 

 Uyuşmazlık sorununun giderilmesi 
 Kendine kısırlık sorununun giderilmesi 
 Islah süresinin kısaltılması 
 Dormansinin kırılması 
 Parazitli tohumların çimlendirilmesi 

Yumurtalık Kültürü 

 Haploid bitki üretimi 
 Somatik embriyogenesisin başlatılması 
 Uyuşmazlık sorununun çok erken dönemde giderilmesi 
 Uyuşmazlıkta in vitro polen döllenmesinin sağlanması 

Anter ve Mikrospor 

Kültürü 

 Haploid bitki üretimi 
 Homozigot saf hatların üretimi 
 Mutasyonların ve resesif fenotiplerin belirlenmesi 

 Sitolojik çalışmaların yapılması 

Organ 

Kültürü 

 Bitkinin herhangi bir organı, kültür başlatmada eksplant 

olarak kullanılabilir 
 Hormon kullanmadan üretim 

Meristem Kültürü 
(Apikal, Axillary, 

Adventif) 

 Virüsten arındırılmış bitki üretimi 
 İstenilen genotiplerin toplu üretimi 
 Temiz materyal üretimi 
 Genetik materyalin dondurularak uzun süreli depolanması 

Bitki Doku Kültürü Teknikleri ve Bitki Islahında Yararlanılması 
 



Somatik 

Embriyogenesiz 

 Rejenerasyonun önemli bir adımıdır 
 Toplu üretim  
 Yapay tohum oluşturulması 
 Protoplast elde edilmesi 

Organogenesiz 

 Rejenerasyonun önemli bir adımıdır 
 Toplu üretim  
 Genetik materyalin normal ya da dondurularak depolanması 

Kallus  

Kültürü 

 Çeşitli kültürlerin yapılmasında ara dönem olarak 
kullanılması 

 Somaklonal varyantların elde edilmesi 
 Protoplastların elde edilmesi 

 Süspansiyon hücre kültürlerinin yapılması 
 Metabolitlerin (alkaloid, glikozit, eterik yağ vb.) üretimi 
 Genetik varyasyon (Aneuploid hatların oluşumu) 
 In vitro seleksiyon 

Protoplast Kültürü  
 Somatik melezlerin üretimi (Füzyon) 
 Organel rekombinantlarının üretimi 
 Sitoplazmik erkek kısırlığının aktarılması 

Hücre Kültürü 

 Genetik varyasyon (Aneuploid hatların oluşumu)  
 In vitro seleksiyon 

 Eşey hücrelerinde resesif karakterlerin belirlenmesi 
 Metabolitlerin (alkaloid, glikozit, eterik yağ vb.) üretimi 

Bitki Doku Kültürü Teknikleri ve Bitki Islahında Yararlanılması 



Doku Kültürü Laboratuvarı   

 Laboratuvarın Yerleşimi 

Diğer laboratuvarlardan ayrı olmalıdır. 

Kuzeye bakmalıdır. 

Nemsiz ve serin olmalıdır. 

Yol kenarında olmamalıdır. 

Elektrik donanımı özel olmalıdır. 

Yangın söndürme sistemi bulunmalıdır. 



Ekipman 

Safsu Cihazı 

Dijital Tartım Cihazları (2-10 mg hassaslıkta) 

pH metre 

Karıştırıcı (Isıtıcılı) 

Eksplant Temizleyiciler 

Pipetler 

Otoklav 

Buzdolabı 

Mikroskop 

Steril Kabin 

Kültür Büyütme Odası (Otomatik) 

İklim Odası (Otomatik) 



MADDE MİKTAR (mg/I) 

MAKRO ELEMENTLER 

(NH4) NO3 1650 

KNO3 1900 

CaCI2.2H2O 440 

MgSO4.7H2O 370 

KH2PO4 170 

ORGANİK MADDELER 

Myoinositol 100 

Clyscine 2.0 

Nicotinic acid 0.5 

Pyridoxine-HCI 0.5 

Thiamine-HCI 0.5 

MADDE MİKTAR (mg/I) 

MİKRO ELEMENTLER 

FeSO4,4H2O 27.8 

Na2EDTA.2H2O 37.3 

MNSO4.4H2O 22.3 

ZnSO4,7H2O 8.6 

H3BO3 6.2 

KI 0.83 

Na2MoO4,2H2O 0.25 

CuSO4,5H2O 0.025 

CoCI2.6H2O 0.025 

KARBON KAYNAĞI 

Sucrose 30000 

MS Ortamının İçeriği 



 Makro elementler; azot, fosfor, sodyum, magnezyum, kükürt, 
kalsiyum 

 

 Mikro elementler; demir, manganez, çinko, bor, bakır, molibden, 

kobalt, iyot  

 

 Vitaminler; thiamin (B1), nikotinik asit (B3), pridoksin (B6), Myo-inositol 

ve d-biotin (H)’dir. Diğer vitaminler arasında d-pantotenik asit (B5), 

askorbik asit (C), α-tokoferol (E), folik asit (M), retinol (A), riboflavin (B2) 

ve kolekalsiferol (D3)  

 

 Şekerler; sakkaroz, glikoz, maltoz, rafinoz, fruktoz 

 

 Jel yapıcı maddeler; agar, agaroz, Sea-Kem agaroz, aljinat, 

Phytagel, silikajel, jelatin ve nişasta 



 Bitki büyüme düzenleyicileri; bir dokuda üretilip, büyüme ve 

gelişmenin olacağı diğer dokulara taşınan ve çok düşük 

konsantrasyonlarda etkili olan endojen organik bileşiklerdir. En çok 

kullanılanlar; oksinler, sitokininler, gibberellinler, absisik asit ve 

etilendir. 

 

 Amino asitler; glisin, arginin, glutamin, prolin, aspartik asit   

 

 Kimyasal olarak tanımlanamayanlar; Hindistan cevizi sütü, 
kazamino asit, maya özü (yeast extract)  

 

 Organik asitler; fumarik asit, malik asit, sitrik asit ve sodyum piruvat 

 

 Antibiyotikler; Karbenisilin, sefotaksim, eritromisin, genetisin, 

higromisin, kanamisin, streptomisin ve gentamisin 

 



Su  

Makro elementler (azot, fosfor,sodyum, magnezyum, kükürt, vb.) 

Mikro elementler (demir, manganez, çinko, bakır, vb.) 

Vitaminler (thiamin, nikotinik asit, vb.) 

Şekerler (sakkaroz, glikoz, vb.) 

Jel yapıcı maddeler (agar, pytagel,jelatin, vb.) 

Amino asitler (glisin, arginin, vb.) 

Kimyasal olarak tanımlanamayanlar (hindistan cevizi sütü, vb.) 

Bitki büyüme düzenleyicileri  

Besin ortamları 



Bitki doku kültürü aşamaları 
Uygun bir laboratuvar düzeninin kurulması 

Kullanılacak bitki parçalarının ve besin ortamlarının seçimi, 

hazırlanması ve sterilizasyonu 

Kallus veya hücre süspansiyonlarının oluşturulması 

Kallus veya hücre süspansiyonlarından veya doğrudan 

somatik veya gametik hücrelerden bitki rejenerasyonunun 

uyarılması 

Oluşan sürgünlerin çoğaltılması ve boylarının uzatılması, 

somatik embriyoların oluşturulması 

Uzayan sürgünlerin köklendirilmesi 

Köklenen bitkilerin dış ortama alıştırılması 



Kültür Şartları 

 Sıcaklık          Kültür odalarında kullanım amacına  
göre      22 ±2 veya  25 ±20C’ye ayarlanır. 
 

 Işık  Genellikle serin floresan lambalarıyla 
sağlanır. Aynı zamanda ışıklama süresi ve zamanlaması 
da önemlidir. 
 

 Nem    % 50-70 arasında bir değere ayarlanır. 



1. Aşama 

Kültürün yapılması 

Ana bitki seçimi 

Eksplant İzalasyonu 

Yüzey sterilizasyonu 

Yıkama 

Uygun besi yerine aktarım 

2.Aşama 

Çoğaltma 

Çoğaltma ortamına aktarım 

Sürgün çoğalması, kök oluşumu 

  

3. Aşama 

Normal koşullara aktarım 

  

Sürgün veya bitkinin toprağa 

aktarılması 

  

Mikro Üretimin Aşamaları 



1.Eksplantın ve ana bitkinin seçimi 
   Eksplant 

      Yaşı 
       Büyüklüğü 

    Ana Bitki 

      Yaşı 
      Dönemi 
Genç Yaprak ............  Kök 

Yaşlı Yaprak .............  Sürgün 

 Orta Yaşlı.............  kök ve sürgün 

  

  

2. Sterilizasyon 

        -Steril kabin sterilizasyonu 

-Alet ve ekipman sterilizasyonu 

-Cam malzeme sterilizasyonu 

-Eksplant sterilizasyonu 

-Ortam sterilizasyonu 

3. Gıda ortamının bileşimi 
4. Kültürün gelişme koşulları 

-In vitro koşullar 
-Toprak koşulları 

Mikroüretime Etki Eden Faktörler 



 Sıcaklık        Kültür odalarında kullanım amacına  göre  
22 ±2 veya  25 ±20C’ye ayarlanır. 
 

 Işık          Genellikle serin floresan lambalarıyla sağlanır. 
Aynı zamanda ışıklama süresi ve zamanlaması da 
önemlidir. 
 

 Nem  % 50-70 arasında bir değere aranır. 

Kültür Şartları 



Bitki Rejenerasyonu 

 Organogenesis 
 

 Somatik embriyogenesis 
 

 Protoplast kültürü 
 

 Haploid hücre kültürü 
 

 Meristem kültürü (hastalıksız bitki üretimi) 



ORGANOGENESİS 

 Hücrelere ve dokulara baskı uygulayıp bazı 

değişikliklere sebep olarak sürgün veya kök taslağı 

diye adlandırılan tek kutuplu ve vasküler sistemi 

kökenini aldığı dokuya bağlı olan bir yapının 

meydana gelmesine yol açan işlemdir. 



In vitro organogenesisde etkin bitki 

rejenerasyonu için gerekli şartlar 

1. Uygun eksplantın seçilmesi 

 

2. Büyümede aktif maddeleri içeren uygun bir besin 
ortamının seçilmesi 

 

3. Fiziksel çevre koşullarının kontrolü 



ORGANOGENESİS ÇEŞİTLERİ 

İndirekt organogenesis Direkt organogenesis 

Kallus 

Sürgün veya kök 

Bitki 

Sürgün veya kök 

Bitki 



Organogenesis 

Avantajları; 
 Hücre veya dokulardan yeni bitki meydana getirmeye 

olanağı tanıdığı için, generatif yoldan çoğaltılması zor olan 

bitkilerin üretimine kolaylık sağlamaktadır. 

 Bitkilere gen aktarma çalışmalarında oldukça önemlidir. 

Dezavantajları; 
 Bütün bitki türleri için evrensel bir rejenerasyon protokolü 

yoktur. Her bitki türü, hatta her bitki çeşidi için spesifik bir 

sistemin optimize edilmesi  gerekir. 



SOMATİK EMBRİYOGENESİS 

 Bağımsız vasküler sistemi olan ve kök ile sürgün 

aksini içeren iki kutuplu bir yapının oluşmasına yol 

açan bir süreçtir.  
 

 Vejetatif hücrelerden gelişen embriyolar da somatik 

embriyo olarak adlandırılır. 



Dikotiledon bitkilerde somatik embriyoların 
gelişim dönemleri 

globular kalp torpedo kotiledon 



Somatik embriyogenesis 

 Bireysel bitkilerin hücrelerinden geliştikleri için somatik 
embriyolardan elde edilen bitkiler genetik olarak klon 
oluştururlar. 
 

 Döllenmiş yumurtadan gelişen embriyoda olduğu gibi, iki çenekli 
bitkilerde somatik embriyolar da “globular”, kalp, torpedo ve 
kotiledon oluşum safhalarını geçirirler. 
 

 Gövde-kök eksenine aynı zamanda sahip olup, asıl doku ile 
vaskular bağlantıları olmadığından dolayı dokudan kolaylıkla 
ayrılabilirler. 

 



Somatik embriyogenesisi etkileyen 

faktörler 

 Eksplant kaynağı 
 Genotip 

 Besin ortamının içeriği 
 Çevre şartları 
 



Somatik Embriyo Rejenerasyonu 

 Direkt embriyogenesis 

     Eksplant 

 İndirekt embriyogenesis 

              Eksplant 

Somatik embriyolar 

Bitki 

Kallus 

Pro-embriyolar 

Bipolar embriyolar 

Bitki 



Somatik embriyogenesisin  

kullanım alanları 

 Klonal çoğaltım 

 Sentetik tohum üretimi 
 Gen aktarımı 





MERİSTEM KÜLTÜRÜ 



Bitkinin kök, gövde, yaprak gibi organlarında farklı dokular bulunur. 

Dokular aynı görevi yapmak üzere özelleşmiş hücre topluluklarıdır. 
Bitkilerde büyüme iki temel olayın sonucunda gerçekleşir. Bu temel 

olaylar, bölünür doku tarafından yeni hücrelerin oluşturulması, oluşan 

hücrelerin büyümesi ve gelişmesidir. Yüksek yapılı bitkilerde bulunan 

dokular üstlendikleri görevlere göre meristem, temel, iletim ve örtü doku 

olmak üzere dört gruba ayrılır: 
1. Meristem Doku 
Meristem doku, bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunur ve sürekli 
bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerden oluşur. Meristem hücrelerinin 

bölünmesiyle meydana gelen yeni hücreler farklılaşarak çeşitli dokuları, 
dokular da organları meydana getirir. Böylece bitki büyür ve gelişir. 
Meristem hücreleri bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli, ince çeperli, 
hücreler arası boşlukları olmayan kofulsuz ya da küçük kofullu hücrelerdir. 
Bu hücrelerin en önemli özellikleri canlı oldukları sürece mitozla yeni 

hücreler meydana getirebilmeleridir. Meristem doku bulunduğu yere ve 

kökenine göre sınıflandırılır. 
 

 



Meristemler bulundukları yere göre uç (apikal) ve yanal (lateral) 

meristem olmak üzere iki grupta incelenir . Kök ve gövdenin büyüme 

noktalarında bulunan uç meristem, bitkinin boyuna büyümesini; kök ve 

gövdenin yapısında bulunan yanal meristem ise bitkinin enine büyümesi ve 

kalınlaşmasını sağlar. Bitkilerde meristem dokunun sürekli bölünebilme 

özelliğine sahip olması, büyümenin sınırsız olmasını sağlar. Meristemler 

kökenlerine göre primer (birincil) ve sekonder(ikincil) meristem olmak 

üzere ikiye ayrılır. Primer meristem embriyonik dönemden beri bölünme 

yeteneklerini kaybetmemiş olan hücrelerden oluşmuştur. Primer meristem 

kök ve gövdenin uç kısımlarında bulunur. Sekonder meristem, bölünme 

yeteneğini kaybetmiş parankima hücrelerinin sonradan bölünme yeteneği 
kazanması ile meydana gelir. Kambiyum ve mantar kambiyumu sekonder 

meristeme örnektir. Kambiyum, odunsu ve bazı otsu bitkilerin kök ve 

gövdelerinde iletim demetlerinin oluşmasını böylece enine büyümeyi 
sağlayan dokudur. Mantar kambiyumu odunsu bitkilerde mantar tabaka 

içinde yer alır. Elverişsiz çevre koşullarına ve iç değişmelere karşı kök ve 

gövdeyi örterek koruyan mantar doku, sonradan bölünme özelliği kazanan 

hücrelerden oluşur. Bitki kalınlaştıkça mantar tabakanın en dışındaki hücre 

sıraları gerilime dayanamaz ve parçalanır. Mantar kambiyumu aktif bir 

şekilde bölünerek bu tabakayı devamlı yeniler. 

 



Sürgün uç meristem 

Kök Uç meristemi 



Meristem kültürü   
Meristem kültürü tekniği, bitkilerin primer meristematik dokularının 
izole edilerek steril koşullarda ve yapay besin ortamları üzerinde 
yetiştirme ve bu yolla yeni bitkiler bitkiler elde etme esasına esasına 

dayanan dayanan bir vejetatif mikroçoğaltım yöntemidir 
 

Meristem ve sürgün ucu kültürlerinin uygulama alanları   
 Virüssüz materyal elde etmek  
 Mikroçoğaltım   

 Germplazm muhafazası   
 Genetik transformasyonlar   

 Bitki materyallerinin uluslar arası değişimi   
 Bakteri ve mantarlardan ari bitkilerin üretilmesi 



Meristem ucu kültüründe başarıyı etkileyen faktörler 

a) Bitki materyali  

     Eksplantın büyüklüğü  
     Donör bitkinin fizyolojik durumu  
     Eksplantın alındığı mevsim 

     Çeşit  
 

b) Kültür ortamı   
    Mineral tuzlar   

    Şekerler  
    Agar 

    Büyüme düzenleyiciler 
 

c) Kültür şartları     



Eksplantın büyüklüğü   

Büyük eksplantlar daha yüksek canlılık ve rejenerasyon kapasitesine 

sahip olmasına karşın, küçük eksplantlar virüs eliminasyonunda daha 

avantajlıdır. 
 

Donör bitkinin fizyolojik durumu   

Meristem ucu eksplantları bitkide vegetatif büyümenin aktif olduğu bir 

dönemde alınırda kültürde başarı oranı artmaktadır. 
 

Eksplantın alındığı mevsim   

Kullanılan bitki türüne göre, eksplantın alındığı mevsim başarıyı 
etkilemektedir. 

 

Çeşit   
Bitki doku kültürlerinde, iki genotip aynı kültür koşulları altında her zaman 

benzer şekilde cevap vermemektedir.  In vitro kültürde, farklı genotipler 

arasındaki bu önemli farklılığı fizyolojik ve epigenetik faktörler de 

etkilemektedir 



Mineral tuzlar   

Eksplantlar genç fidanlardan alındığı zaman MS ortamı uygundur, ancak 

olgun ağaçlardan alınan eksplantlar için bu ortam toksiktir ve bu eksplantlar 

için düşük tuz oranına sahip ortamlar daha elverişlidir. 
Şekerler   
Karbon kaynağı, meristem ucu kültürü için kullanılan kültür ortamının 

önemli bir unsurudur. Genel olarak tüm besin ortamları karbon kaynağı 
olarak %1-3 oranında sakkaroz içerir. 
Agar   

Çoğunlukla eksplantlar yarı-katı ortamda kültüre alınmakta ve kültür 
ortamını katılaştırmak için agar kullanılmaktadır. 
Büyüme düzenleyicileri   
Çoğu bitki türlerinde büyümeyi ve meristemin gelişimini destekleyen düşük 

bir sitokinin düzeyi genellikle uygun olmaktadır.  Oksinler kültürü başlatmak 

için mutlaka gerekli olmamasına karşın, düşük konsantrasyonlarda ilave 

edilmesi faydalı bulunmuştur.  Giberellinler, sürgün gelişimini ve çoklu 

sürgün oluşumunu teşvik etmesi nedeniyle kültür ortamına ilave edilebilir. 

Kültür şartları   
Işık, sıcaklık, fotoperiyot gibi çevre şartları in vitro’ da farklılaşmayı 
etkilemektedir.  Optimal koşullar her genotip için ayrı ayrı belirlenmelidir. 



Meristem ucu kültürü uygulamalarında yüzey sterilizasyonu  % 90’lık etil 

alkole(10-30sn) batırma,%0,5-10 sodyum hipoklorit solüsyonunda 15 dk 

bekletme ve  steril distile su ile birkaç kez çalkalanır. Büyüme odasının 

sıcaklığı 24-26ºC’ye, aydınlatma ise 4000 lüks’e ayarlanır. 
 

Meristem ucu kültürü metodunun uygulanması   
Eksplantın alınacağı uygun bir donör seçilir. Bitkiden en az bir boğum (nod) 

içeren sap parçaları kesilir.  Donör bitkiye uygun sterilizasyon yöntemi 
belirlenir. Bitki materyali binoküler stereomikroskop  tablasına yerleştirilir. 
Tomurcuğun apikal meristemini görmek için öncelikle yapraklar temizlenir 

sonra genç yaprak taslakları ile apikal kubbe kesilir.  Ayrılan eksplant kültür 
ortamına yerleştirilir ve ortamın su kaybını önlemek için kültür kapları 
parafilm ile kaplanır.  
  

Kaplar kültür odasına yerleştirilir ve genellikle 25°C’de 4000 lüks ışıkta 12-

16 saat fotoperiyotta bırakılır.  Eğer eksplant canlılığını devam ettirirse 7-14 

gün içerisinde eksplantta bir uzama ve bitkicik gelişimi görülür. Gelişen 

bitkicikler çoğaltım için boğumlarının ayrılabileceği büyüklüğe ulaşıncaya 

kadar in vitro’ da gelişmeye bırakılır.  In vitro’da gelişen bitkicikler steril 

koşullar altında kültür kaplarından çıkarılır ve boğumlarına ayrılır.  Her bir 

parça, aksiller tomurcuğun büyümesini sağlayacak taze ortama aktarılır.  
Böylece orijinal bitki virüsten ari olarak çoğaltılabilir 





 In vitro plant regeneration from apical meristem cultures of Cassava.  

a One week old meristems on MCM;  

b 21 days old established or elongated meristems;  

c shoot induction from apical meristem;  

d induction of   







Meristem ucu kültürü çalışmalarında dikkat edilecek noktalar 

Donör dokular genç kısımlardan ve bitkinin aktif olarak büyüyen 

bölgelerinden alınmalı.   

Donör bitkilerin damlama sulama ile sulanması enfeksiyon problemlerini 

azaltmada yardımcı olur.   

Meristem bölgesi etil alkol ile silinmiş binoküler stereomikroskobu altında 

yatay hava akışlı kabinde çalışarak meristem bölgesi izole edilmelidir.  

Çok küçük eksplantın kültüre alınması halinde gelişme şansı düşüktür.   

Bu nedenle meristemin yaprak taslakları ile birlikte kültüre alınması 

başarıyı arttırmaktadır.   

Kesmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan fenolik oksidasyon toksik etki 

yapabilir.  

Kararma durumu halinde meristem derhal taze ortama aktarılması ile 

önlenebilir. 



HAPLOİD BİTKİ ÜRETİMİ 
Somatik hücrelerdeki kromozom sayısı, ait 

oldukları bitki türünün gamet hücrelerinde 

bulunan kromozom sayısı kadar olan bitkilere 

haploid bitkiler denir. Haploid sayıda kromozoma 

sahip hücrelerde (polen/mikrospor veya 

megaspor) veya bu hücreleri içeren bitki 

kısımlarının (anter veya ovül) doku kültürü 

yoluyla elde edilen hücrelerinde veya 

rejenerantlarında yapılan kromozom katlanması 
sonucu homozigot bitkiler elde edilebilir. Bu 

tekniğe in vitro haploidi tekniği denir. 



Haploid bitki üretimi 

• Erkek gametten 

haploid uyartımı 
(Androgenesis) 

 - Anter kültürü 

 - Mikrospor kültürü 

• Dişi gametten haploid 
uyartımı (Ginogenesis 
ve partenogenesis) 

 - Ovül ve ovaryum 

   kültürleri 



ERKEK GAMETTEN HAPLOİD BİTKİELDE ETME 
(ANDROGENESİS) 

In vitro kültüre alınan genç anterlerden haploidlerin basarıyla 

olusturulması ilk kez 1964 yılında Datura stramonium bitkisinde 

Guha ve Maheshwari tarafından gerçeklestirilmistir. 1967 yılında 

Bourgin ve Nitsch’in tütün bitkisinde anter kültür yoluyla haploid 

embriyolar elde etmesinden sonra, özellikle ekonomik önemi fazla 

olan tahıllar, sebzeler ve seker pancarı basta olmak üzere günümüze 

değin pek çok bitki türünde anter kültürü yoluyla haploid eldesi 

üzerinde çalısmalar yapılmıs ve 25 familyaya ait 200 bitki türünde in 

vitro androgenesis tekniğinden basarılı sonuçlar elde edilmiştir. 



ANTER KÜLTÜRÜNÜN YAPILIŞI 
Henüz olgunlaşmamış ve içerisinde birinci polen mitozu 

aşamasına gelmiş tek çekirdekli mikrosporları bulunduran 

anterler, anter kültürü için uygun başlangıç materyalidir. 

Belirlenen aşamadaki anterleri bulunduran çiçek tomurcukları, 

yüzeysel dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduktan sonra steril 

kosullarda tomurcukların içerisinden çıkartılan anterler, önceden 

hazırlanmış ve otoklavlanarak sterilize hale getirilmiş besin 

ortamlarının üzerine yerleştirilmektedir. Çoğunlukla petri 

kutularına, agarla katılaştırılmış besin ortamlarına yerleştirilen 

anterlerin dikim işlemi tamamlandıktan sonra petri kutularının 

kenarları bir film seritle kapatılarak herhangi bir enfeksiyona 

karsı, dıs ortamdaki atmosferle olan ilişki kesilmektedir. 

 



 

Petri kutuları içerisindeki anterler inkübasyon için değisik kosullara 

alınabilmekte, tütün gibi anter kültürüne son derece olumlu yanıt veren 

bitkilerde 24-28ºC sıcaklıkta ve fotoperiyodik bir düzende aydınlatılan bir 

iklim dolabında yapılan inkübasyon yeterli olmaktadır.  

Androgenesis direkt ve indirekt androgenesis olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Kültürün 40. gününden sonra anterlerin içerisinden embriyolar 

çıkarak gözle görülebilir aşamaya ulaşmaktadır. Buna direkt androgenesis 

adı verilmektedir. 

 Bunun dısında, bazı türlerde önce kallus oluşmakta, daha sonra kallustan 

organogenesis veya embriyogenesis yoluyla haploid bitkiler 

oluşabilmektedir.  Bu ikinci olusum yoluna indirekt androgenesis 

denilmektedir 



ANDROGENESISI ETKILEYEN FAKTÖRLER 

Anter kültüründen elde edilen basarı, yani elde edilen haploid embriyo 

sayısı birçok faktörün etkisi altında bulunmaktadır. Bu faktörlerin bir 

bölümü, anterlerin alındığı donör bitkiden kaynaklanmakta olup diğer bir 

bölümü de anter kültürü tekniğinin uygulanması sırasındaki kosullarla 

iliskilidir. 

GENOTIP 

 Anter kültüründe basarı, çok büyük bir oranda anterlerin alındığı 

bitkilerin genotipine bağlıdır.  Simdiye dek çalısılmıs olan tüm bitki 

türlerinde; aynı kültür kosulları altında, anter yanıtları bakımından 

genotipler arasında büyük farklılıklar bulunmustur. Herhangi bir 

genotipten yüksek oranda haploid embriyo elde etmek için;  her genotip 

için kültür kosullarını optimize etmek ve  anter kültüründe embriyo 

olusturma basarısı yüksek genotiplerle embriyo olusturma kapasitesi 

düsük olan genotipleri melezlemek gerekmektedir. 



DONÖR BİTKİNİN YETISME KOŞULLARI 

Donör bitkinin genotipi son derece elverisli olsa bile, mikrosporlardan in 

vitro kosullarda haploid embriyo uyartımını basarabilmek, bu bitkilerin 

yetistirildiği kosullara da bağlıdır. Bitkilerin yetistirildiği dönemdeki 

sıcaklık, ışık yoğunluğu ve günlük ısıklanma süresi, havadaki CO2 

konsantrasyonu, bitkinin beslenme koşulları basta olmak üzere tüm 

çevresel faktörler, o bitkilerden alınan anterlerden elde edilecek basarı 

üzerinde etkili olabilmektedir 

ANTERLERIN GELISME DÖNEMI 

Çoğu bitki türünün anter kültürlerinde en iyi sonuçlar, tek çekirdekli 

mikrospor döneminin erken veya geç asamasındaki mikrosporları içeren 

anterlerden alınmaktadır. Mikrosporlar içerisinde nisasta depolanmaya 

başladıktan sonra, gelismeyi sporofitik yöne kaydırmak ve haploid 

embriyo elde etmek için yapılacak uyarılar etkili olamamaktadır. 



Mikrospor gelisme asamasını belirlemek için kullanılan yöntemler; 

 ezme preparasyon tekniği ve asetokarmin ile hızlı boyama 

 flouresans mikroskobu ve preparat hazırlanmasında buna 

     uygun merkürik asit, DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) gibi 

boyaların kullanılması 

  parafine gömerek kesit alma ve bunun ardından preparatları 

     hematoksilin veya metilen mavisi gibi değisik boyalarla boyama 



ANTERLERE YAPILAN ÖN UYGULAMALAR 

Anter kültüründe en etkili ön uygulama, tomurcuklara yapılan soğuk 

şoklarıdır. 4-10ºC’ler arasında, 72 saat ile 4 haftaya kadar tutulan 

tomurcuklar; arpa, patates, mısır, buğday ve biber gibi bazı türlerde polen 

rejenerasyonu bakımından olumlu yanıtlar vermiştir.  
 

 Anter kültürlerde soğuk uygulamasının etki mekanizması;  
  

Nişasta birikiminin bloke edilmesi   

 

 Tek çekirdekli mikrospor döneminde tutuklanan mikrospor sayısının  

artırılması   
 

 Anter duvarının yaşlanmasının geciktirilmesi ve ABA gibi bazı engelleyici 

maddelerin etkisinin azaltılması 



BESIN ORTAMININ BiLEŞiMİ VE YAPISI 

 Anter kültüründe ilk aşamada gametofitik dokuları uyaracak oksinler gerekli 

iken; bitkiciğe dönüsüm aşamasında sitokininlerin varlığına gereksinim 

duyulur. 

Temel besin ortamı olarak, anter kültüründe en fazla Murashige ve Skoog, 

White ve Nitsch ortamları kullanılmaktadır. 

 Karbon kaynağı olarak çoğunlukla sakkaroz kullanılmaktadır. 

 Besin ortamına özellikle kültürün ilk günlerinde ilave edilen yüksek seker 

dozları (%6-12), anter kültüründen haploidlerin elde edilmesinde olumlu etki 

yapmaktadır. 

Besin ortamına katılan serin, glutamin gibi aminoasitler, AgNO3 gibi etilen 

biyosentezini inhibe edici maddeler veya aktif kömür gibi katkı maddeleri de 

anter kültüründen elde edilecek başarıyı artırma yönünde kullanılan çeşitli 

kimyasal maddeler arasında yer almaktadır. 



İNKÜBASYON KOSULLARI 
İnkübasyon sırasındaki ısık, ya da sıcaklık gibi çevresel kosullar anter 

kültüründen sağlanacak basarı üzerinde etki yapan diğer bir grup 

faktördür. 

Başlangıçta anterler genellikle karanlıkta ve 20 ila 30oC’ler arasında 

kültüre alınmaktadır. Kültürün ilerleyen asamalarında düsük ısık 

yoğunluğu (2000 lux) ve değişik günlük ısıklanma sürelerinde bekletilen 

anterlerde embriyo oluşumu gerçeklestikten sonra; rejenere olan 

bitkiçikler daha yüksek ışık yoğunluğuna (3000-10000 lux) sahip 

koşullara aktarılmaktadır. 

 Bazı bitki türlerine ait anter kültürlerinde inkübasyonun ilk günlerinde 

yüksek sıcaklık uygulamaları, embriyo oluşumu üzerinde çok olumlu 

etki yapmaktadır. 







• Anthers culture 

Dogramaci-Altuntepe et al. 2001. J. Hered. 92 (1): 56-64 

http://jhered.oxfordjournals.org/content/92/1/56/F1.large.jpg




 Haploid embryos 





DİSİ GAMETTEN HAPLOİDİ UYARTIMI 
(GYNOGENESİS VE PARTHENOGENESİS) 

Ovül ve Ovaryum Kültürleri 
 Döllenmemiş yumurtalığın ya da yumurta hücrelerinin kültüre 

alınmasıyla haploid embriyo ve bitki oluşumuna ‘ovaryum’ ya da ‘ovül 

kültürleri’ adı verilmektedir. 



EKSIK VEYA YETERSIZ POLENLERLE TOZLAMA 

 Partenogenetik embriyo olusumunu uyarmak üzere kullanılacak eksik 

veya yetersiz polenleri elde etmek için, değisik kimyasal maddeler ile 

radyoaktif ısın uygulamalarından yararlanılmaktadır.  Ayrıca, uzak 

akrabalar arası melezlemeler, tozlamaların geciktirilmesi, sıcaklık sokları 

da uygulanan diğer tekniklerdir. 

 

 Polenlere yapılan bu uygulamalar sayesinde polen generatif çekirdeği 

inaktif hale geçirilmekte, bununla birlikte çimlenme yeteneğini koruyan 

polenler disicik tepesi üzerinde çimlendiklerinde olusturdukları uyartım 

sonucunda, partenogenetik olarak haploid embriyolar meydana 

gelmektedir. 



HAPLOİD BİTKİLERDE KROMOZOM KATLAMA 

 Haploid bitkilerin kromozom setlerinin katlanması ve % 100 homozigot 

safhatların hızla geliştirilmesi, haploidi tekniğinin esasını oluşturmaktadır. 

 Kromozom katlanması pratikte çoğunlukla kimyasal madde 

uygulamalarıyla gerçekleştirilmektedir.  Günümüzde kromozom katlaması 

için bitki ıslahçıları tarafından en yaygın kullanılan kimyasal madde, 

kolhisindir.  Kolhisin, uygulandığı dokuların hücrelerinde mitoz bölünmenin 

metafaz safhasında iğ ipliklerinin oluşumunu engeller ve dolayısı ile 

replikasyona uğramış kromozomların kutuplara çekilmesini önleyerek, 

kromozom sayısının iki katına çıkmasını sağlar. 



PLOİDİ BELİRLEME 

 Fenotipik Gözlemler: Bitkilerin kromozom sayısı arttıkça, bitkinin tüm 

organlarında bir irileşme meydana gelmekte; buna karsılık haploid bitkilerin 

elde edilmesi halinde bitkinin organları tam olarak oluştuğu halde diploidlere 

göre daha küçük olmaktadır. 

Kromozom Sayımları: Bitkilerin genellikle kök uçlarında yapılan kromozom 

sayımları, güvenirliliği en fazla olan yöntemdir. Sağlıklı ve güçlü bir gelişme 

gösteren taze kök uçlarından alınan örnekler, kromozom sayımları için en 

uygun materyaldir. 

Flow Sitometri: hücrelerin tek tek flouresans dedektörden geçerken 

emdiklerin ısının analizine dayanan bir yöntemdir.  Her bitki türü için 

yöntemin optimize edilme gereksinimi, bu yöntemin dezavantajlarından biri 

olsa da; miksoploid hücrelerin varlığının ortaya çıkartılması, bir kişinin 

günde 100’den fazla bitkide analiz yapabilme olanağını sunması gibi 

avantajları vardır. 



Stomatal İncelemeler: Değisik bitki türlerinde stomaların iriliği, dolayısıyla 

birim alanda bulunan stoma sayısı ile ploidi düzeyi arasında güvenilir 

iliskiler saptanmıstır.  Örneğin kereviz, tütün, brüksel lahanası, havuç, 

karpuz, kavun, hıyar, biber ve kabakta haploid bitkilerin stomalarının 

diploidlerine göre daha küçük olduğu, dolayısıyla birim alanda daha fazla 

stoma bulunduğu saptanmıştır. 



HAPLOİDLERİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 

1. Haploidleri kullanmanın en önemli avantajı, tam bir homozigotiyi çok 

kısa bir sürede sağlamasıdır. Dihaploid hatların kullanılmasıyla genetik ve 

ıslah çalısmalarını yapmak kolaylaşmakta ve sonuca daha çabuk 

ulaşılabilmektedir. 

2. Resesif genler, dominant genler tarafından baskılanamayacağından, 

homozigot bireylerde genetik açılımı izlemek daha kolay olacaktır. 

3. Homozigot bitkilerin üretimi özellikle dioik türlerde ve kendine 

uyuşmazlık sorunu bulunan bitkilerde zor olup anter kültürü, bu bakımdan 

büyük kolaylık sağlamaktadır. 

4. Yabancı döllenen türlerde heterozigoti oranı çok yüksek olduğundan 

bunlarda homozigot hatların elde edilmesi için 10-12 generasyon boyunca 

kendilemeler yapmak gerekmekte; kendine döllenen türlerde bile aynı 

amaçla 5-7 generasyon kendileme islemine gereksinim duyulmaktadır. 



5. F1 hibrit çesitlerin gelistirilmesinde homozigot hatlar arasında üstün 

kombinasyon yeteneği verenlerinin belirlenmesi yöntemi kullanıldığından, 

haploidinin hibrit çesit ıslahında özel bir önemi bulunmaktadır. 

 

6. Yonca ve patates gibi tetraploidlerin bulunduğu türlerde haploidizasyon, 

diploid bitkilerin üretiminde kullanılabilmektedir. Elde edilen diploidler ticari 

olarak ilginç olabileceği gibi; bu yolla bazı tetraploid ürünlerde; yabani 

türler ile kültür çesitleri arasında diploid seviyede melezleme yaparak 

kombinasyon yoluna gidilmektedir. 

 

7. Kombinasyon ıslahında da sonuca çok kısa sürede ulaşmayı sağlayan 

haploidi sayesinde, F1kademesindeki melez bitkilerden haploid çekerek; 

farklı genotiplerde bulunan ve tek bir genotipte toplanması arzu edilen 

özelliklere sahip bitkiler kazanmak mümkündür. 
 



8. Anter kültürünün tüm bitkilere genellenemeyecek, türlere özgü bazı 

avantajları da bulunmaktadır. Örneğin kuşkonmaz bitkisinde XY kromozom 

yapısına sahip erkek bitkilerden anter kültürü yoluyla DH hatlar elde 

edildiğinde XX ve YY kromozom yapısında bireyler oluşmaktadır. Böylece 

doğada oluşma olasılığı bulunmayan YY kromozom yapısına sahip bitkiler, ya 

da diğer bir deyişle süper erkek bitkiler elde edilebilmektedir. 

9. DH hatların gen haritalarının çıkartılmasında da kullanılabilir. DH hatlardan 

oluşan bir populasyonda; heterozigotluk nedeniyle ortaya çıkan intermediyer 

ekspresyonlara rastlanmaz. Bu nedenle de fenotipik işaretleyicilerin (marker) 

tanımlanması çok daha etkin olabilmektedir. DH hatlarda herhangi bir gen, 

ister bitki isterse marker seviyesinde olsun (genellikle RFLP ile 

belirlenmektedir); 1:1 oranında açılacaktır. Bu durum, özellikle poligenik olarak 

kontrol edilen bir karakterin haritası çıkartılıyorsa önem taşımakta ve kolaylık 

sağlamaktadır. 

 



Embriyo Kültürü 

Yüksek bitkilerin tohumlarından ve tohum taslaklarından 

embriyoların izole edilerek özel besin ortamlarında kültüre alınması 

embriyo kültürü olarak tanımlanmaktadır. Embriyo kültürü, 

embriyonal büyüme ve farklılaşma üzerine besinlerin, bitki büyüme 

düzenleyicilerinin ve diğer kimyasal ve fiziksel faktörlerin etkilerini 

incelemek için yararlı bir tekniktir. Ayrıca agronomik olarak önemli 

bitkilerin, bahçe bitkilerinin, orman türlerinin olgunlaşmamış 

embriyolarından bitkilerin geliştirilmesi ile türler ve cinsler arası 

melezler elde edilebilmektedir. Bazı türlerde tohum dormansisinin 

kırılması da bu teknik ile başarılmaktadır.  



Embriyo kültürü : olgun ve olgunlaşmamış embriyo kültürü olarak iki 

şekilde yapılır. Bazı bitki türlerinde embriyoların in vitro kültürü çok iyi 

olmasına karşın bazı türlerde çok güçtür. Hatta aynı türlerin genotiplerinde 

bu açıdan büyük farklılıklar vardır. Çok küçük olgunlaşmamış embriyoların 

in vitro kültürde geliştirilerek bunlardan tam teşekküllü bitki elde edilmesi 

çok güçtür. Olgunlaşmamış embriyoların kallus oluşturma oranı daha 

yüksektir. Tahıllarda embriyo Kültüründe besin ortamı: 4.43g/l MS, 20g/l 

sukroz ve 7gr/l agar içerir. Ayrıca 2-3gr/l arasında 2,4-D kullanılır. Ortamın 

PH 5,6-5,8 arasında ayarlanır. Olgunlaşmamış embriyolar döllenmeden 15-

18 gün sonra alınır. Çıkartılan embriyolar ortama kalkançık yukarı gelecek 

şekilde yerleştirilir.  Embriyoların yerleştirildiği petriler 26°C'de 14 gün süre 

ile karanlıkta bekletilir. Kalluslar rejenerasyon ortamına alınıp. ışıklı koşulda 

bırakıldığında klorofil gelişimi gözlenir. Normal olarak genellikle embriyolar 

22-28° C'de kültür edilir.  



  Embriyo kültürü pratikte aşağıdaki amaçlarla kullanılır. 
 
 a) Tohumlarının Çimlendirilmesi Mümkün Olmayan Türlerin 

Tohumlarının Çimlendirilmesi: Bazı bitkilerin tohumlarını doğal 
koşullarda çimlendirmek mümkün değildir. Bu durumda bu türlerin 

tohumlarından embriyolar izole edilerek in vitro koşullarda çimlendirilmesi 
gerekir. 

 b) Mutlak Olarak Parazit Halde Yaşayan Bitkilerin Tohumlarının 

Çimlendirilmesi: Mutlak olarak parazit halde yaşayan bitkilerin 

tohumlarını konukçu bitki olmaksızın çimlendirmek mümkün değildir. Bu 

durumda embriyo kültürü tekniği ile bu bitkilerin embriyolarından tam 

teşekküllü bitkiler elde edilebilir.  

 

c) Yetiştirme ve Islah Sürecinin Kısaltılması: Tohum dormansisi 

gösteren birçok bitki vardır. Bu türlerde endospermdeki bazı engelleyiciler, 

çimlenme için özel ışık ve sıcaklıklara gereksinim duyulması veya 

embriyonun tam olarak olgunlaşmamış olması nedeniyle tohumlar kısa 

sürede çimlenemez. Embriyo kültürü tekniği ile bu türlerde çok kısa 

sürede çimlenme sağlanır ve bu türlerin yetiştirilme süreçleri kısalır.  



d) Uyuşmazlık Nedeniyle Embriyoların Gelişemediği Durumlarda 

Normal Embriyo Gelişmesini Sağlamak: Türler ve cinsler arası 
melezlemelerde ve farklı poliploidi düzeyindeki bitkilerin melezlenmesinde 

genellikle endosperm çok zayıf gelişir. Bu durumda embriyo gelişmesini 
tamamlayamadan ölür.. 
Böyle durumlarda genellikle melezlemeden 2-3 hafta sonra embriyolar izole 

edilerek in vitro kültür koşullarında kültüre alınır ve bu melez embriyoların 

normal gelişmeleri sağlanarak melez bitkiler elde edilebilir 

 

e) Erken Olgunlaşan Taş Çekirdekli Meyvelerde Zayıf Embriyo 

Gelişiminin Engellenmesi: Şeftali, kiraz, kayısı ve erik gibi erken 

olgunlaşan taş çekirdekli meyvelerde, embriyoya su ve besin maddesi 

taşınması embriyo tam olarak olgunlaşmadan kesintiye uğrar. Bu durumda 

embriyo tam olarak olgunlaşamaz ve bu nedenle erken olgunlaşan bu tip 

meyvelerden melez bitki elde edilemez. Böyle durularda, embriyo kültürünün 

kullanılması ile melez bitkiler elde edilebilir.  



f) Haploid Bitkilerin Elde Edilmesi: Embriyo kültürü tekniğinin en 

önemli kullanım alanlarından birisi de haploid bitki elde edilmesidir. 

Maternal haploid tekniği olarak bilinen bu teknik, özellikle buğday ve 

arpada başarı ile uygulanmakta olan bir tekniktir. Bu yöntem ilk defa 

arpada uygulanmıştır. Bu yöntemle haploid bitki elde edilmesinde, 

kültür arpası yumrulu arpa ile melezlenmektedir 





















BİTKİLERE GEN  AKTARMA 
 

Bitkilere, modern tekniklerden yararlanılarak, yeni özellikler kazandırmak 

amacıyla yapılan genetik materyal aktarmalarında bakteriler, fajlar, enzimler ve 

plazmidlerden yararlanılmaktadır. Bir canlıya istenilen bir özelliğin aktarılması 

için öncelikle o özelliği yöneten gen ya da genlerin izole edilerek saf olarak elde 

edilmesi gerekmektedir. Bir genin saf olarak elde edilebilmesi için de nükleotid 

sırasının ya da gen ürününün bilinmesi zorunludur. 

Bitkilerde kromozom izolasyonunda değişik yöntemler uygulanmaktadır 

(Malmberg ve Griesbach, 1983). Kromozomlar bitkilerin çeşitli dokularından elde 

edilebilmektedir. Bu konuda genellikle kök uçlarından, hücre kültürlerinden ve 

meyotik bölünme sırasındaki hücrelerden alınan protoplastlardan 

yararlanılmakta ve kromozom izolasyonu çalışmaları yapılmaktadır. Bu konuda 

tütün, patates, soğan, bezelye ve zambaklar başta gelmektedir. 



BİTKİLERE GEN  AKTARMA 

Kalıtım materyalinin bilinçli olarak birleştirilmesi ilk kez 1972 yılında Jackson ve 

arkadaşları tarafından hayvansal bir virüs ile faj kromozomları arasında 

gerçekleştirilmiştir. Araştırıcılar, SV40 virüsü olan Lambda fajını birleştirmek için 

önce Endonuklaez-RI enzimiyle her iki DNA'yi düz hale getirmişler, çift sarmalı 

endonukleaz enzimi ile 5 karbon ucundan keserek tek eksen oluşturmuşlardır. 

Daha sonra, terminal transferaz enzimiyle çift sarmalın 3 karbon ucuna virüste 

adenin içeren, faj da ise timin içeren 50-100 nükleotid bağlanmıştır. Bu iki materyal 

karıştırılarak adenin ve timin uçları geçici olarak birleştirilmiş, Endonukleaz-III ile 

DNA bağlantılarındaki küçük hatalar giderilerek devamlılık sağlanmıştır. 

Buna benzer uygulamalar ile farklı organizmalardan gelen iki DNA molekülünü 

birleştirme olanağı vardır. Bu işlemlerde enzimlerin önemi oldukça büyüktür ve 

farklı türlerin DNA’lan aynı enzimle kesildiği sürece birbirleriyle bağlanabilmektedir. 

DNA'yi belirli ve fakat farklı biçimde kesen birçok yeni endonukleaz enzimi 

belirlenmiştir. 



Bitkilere genetik mühendisliği teknikleri ile gen aktarma 

• Vektör aracılığı ile gen aktarımı 
 

• Agrobacterium tumefaciens   

• Transfeksiyon 

• Plazmid 

• Mikrohücre 

• Lipozom 

• Kromozom 

• DNA 

• Rekombinant DNA 

• Rekombinant Retrovirüsler 

 

• Doğrudan gen aktarımı 
 

• Elektroporasyon 

 

• Mikroenjeksiyon 

 

• Partikül Bombardımanı 

 



Hızlandırılmış Partiküllerle (Partikül Bombardımanı, Biyolistik) Gen Aktarımı:  
Bu yöntemle bitkinin tüm doku ve hücrelerine gen aktarılabilir. Hızlandırılmış partiküllerden yararlanarak tek 

çenekli bitkilere kolaylıkla gen aktarılabildiği gibi, Agrobacterium ya da diğer yöntemlerle gen aktarımının çok 

zor olduğu bitkilere de uygulanabilmektedir. Son yıllardaki gelişmeler, hemen hemen tüm doku ve hücre 

tiplerine biyolistik yöntemlerle gen aktarımının mümkün olabileceğini göstermektedir. Nitekim, soya (McCabe 

ve ark., 1988), pamuk (Finer ve ark., 1990) ve orman ağaçlan (Ellis ve ark., 1993) gibi birbirinden çok farklı bir 

çok bitkiye bu tekniğin uygulanmasının yanında; Yaldez ve ark. (1998) çeltik, Gordon-Kamm ve ark. (1990) 

mısır, Torbert ve ark. (1998) ise yulaf gibi ekonomik önemi yüksek olan ve bakteri aracılığı gen aktarılamayan 

monokotiledon bitkilere de başarıyla gen aktararak transgenik bitkiler elde etmişlerdir. Buğdayda ise 

çalışmalar özellikle son yıllarda önemli gelişmeler göstermiş ve bu yöntemle aktarılmış genleri taşıyan 

transgenik bitkiler üretim aşamasına gelmiştir (Vasil ve ark., 1993; Nehra ve ark., 1994; Bommineni ve ark. 

1997; Takumi ve Shimada, 1997). 

Bombardıman, doğrudan eksplantlara yapılabildiği gibi, kalluslar ya da kallus süspensiyon kültürleri de hedef 

olarak kullanılabilmektedir. Monokotiledonlarda eksplant olarak genellikle olgunlaşmamış embriyo, yaprak ve 

çiçekler; apikal meristem, olgunlaşmış embriyo ve tohum kullanılmaktadır(Klein ve ark., 1990). Buğdayda ise 

genellikle kallus oluşumunda ve bitki rejenerasyonunda çok başarılı olan olgunlaşmamış embriyolar (Vasil ve 

ark., 1993; Nehra ve ark., 1994; Becker ve ark., 1994) ile yine bu embriyolardan elde edilmiş kalluslar (Perl ve 

ark., 1992) hedef olarak kullanılmaktadır. 



Parçacıların hızlandırılmasında önceleri barut ya da yüksek elektrik akımı kullanılırken, son 

yıllarda sıkıştırılmış helyum gazından yararlanılmaktadır. Parçacık hızının, sürtünme 

nedeniyle azalmasının önlenmesi için, işlem vakum altında yapılmaktadır. Bu yöntemin 

temel amacı; DNA taşıyan 1-2μ çapındaki altın ya da tungsten parçacıklarına, basınç 

altındaki helyum gazından yararlanılarak, yüksek hız kazandırıp, bitki hücrelerine 

girmelerinin sağlanmasıdır. Parçacıklarla birlikte hücre içerisine giren DNA’lar bitki 

genomuyla birleşmektedir (Klein ve ark., 1987; McCabe ve ark., 1988). 

Bu sistemin temel öğelerini, üzerine DNA bağlanan altın ya da tungsten parçacıkları (mikro-

taşıyıcılar); ön yüzünde DNA kaplanmış mikroprojektilleri taşıyabilen, arka yüzü barut 

patlaması ya da sıkıştırılmış gaz şokuna dayanabilen plastik yapısında maddeler (makro- 

taşıyıcılar); makro-taşıyıcıların yerleştirildiği delikli metaller (makro- taşıyıcı tutucuları); 

düzgün yayılmayı sağlayan ince delikli metaller (koruyucu perde) ve belli basınçlarda 

patlamayı sağlayan, değişik kalınlıklarda hazırlanmış plastik benzeri maddeler (kırılıcı diskler) 

oluşturmaktadır. Bu yöntemde eksplant olarak yaprak, embriyo, sürgün ucu gibi organlar, 

kültüre alınmış hücreler, polen ve mikrosporlar kullanılmaktadır (Klein ve ark., 1990). 



                             
                             
                                                         
                                                            

                                        
                                       

                                      Sanford ve ark.(1984) 
                                             tarafından 

                                             hava akımı ile 4µm  
                                             çapında tungsten  

                                             partiküllerinin  
                                             soğan epidermal  

                                             hücrelerine 
                                             bombardmanı  

                                             şeklinde  
                                             gerçekleştirilmiştir.            

 
 
 
 
 
 

 

 

Cihazın Geliştitimesi 
    

    İlk çalışmalar 

                PDS-1000/He cihazı 



 

El tipi partikül bombardımanı cihazı 



 
 
 

TERMİNOLOJİ 

Mikroprojektil 

Makroprojektil 

Koruyucu elekler 

Kırılıcı diskler 
İşaret/Raportör gen 

Plazmid vektörü 

Geçici gen ifadesi analizi 
‘Southern Blot’ analizi 
‘Northern Blot’ analizi 
‘Westeern Blot ‘analizi 



Koruyucu elekler 
Makroprojektil 

Metal  

disk 



Güç 

Düğmesi 

Vakum  

Düğmesi 

Ateşleme Düğmesi 

Vakum  

Ölçeği 

Helyum 

Basınç Ölçeği 

 

Vakum 

Kontrol  

Vanaları 

Gaz  

Hızlandırma  
Tüpü 

 

Solenoit 

vana 

 

      PDS-1000/He gen aktarım sistemi 
                        ve kısımları 
                      

Kırılıcı diskin 

yerleştirildiği 
başlık 

Mikroprojektil fırlatma 

düzeneği 

Hedefin  

yerleştirildiği 
tabla 



Helyum 

bağlantısı 

Emniyet  

subabı 

Kontr

olden 

vakum 

bağlan
tısı 

Kaynaktan 

Vakum 

bağlantısı 

Elekt

rik 

Bağla
ntı 
prizi 

Helyum-

Solenoit 

Vana 

Elektirik  

bağlantısı 

        Arka Dış Bağlantılar 



FİZİKSEL 

PARAMETRELER 
 

                                   CİHAZIN KALİBRASYONU 

   CİHAZIN YAPISI 

*masa tipi 

  * el tipi 

              KIRILICI DİSK 

              ÖLÇÜLERİ 

 *450 - 2.200  

psi 

GÜÇ KAYNAĞI 

               *barutlu sistem 

*elektrikli sistem 

              *He gazlı sistem 

     HIZ BELİRLEYİCİ  
      ETMENLER 

 
 *gaz basıncı 

                            *eksplant uzaklığı 
 *vakum 



  
KİMYASAL 

PARAMETRELER 
 

   MİKROTAŞIYICI TİPİ  
ve ÇAPI 

MİKROTAŞIYICI-DNA  

İLİŞKİLERİ 
   

altın tungsten 

 

                                  

*Mikrotaşıyıcıların yıkanması 

 *stok hazırlığı 

                          *CACl – spermidin çöktürülmesi  



BİYOLAOJİK  
PARAMETRELER 

VEKTÖRÜN YAPISI 
*işşaret/raportör 

 gen tasarımı 

      *vektörün yapısı 

HÜCRE YAŞI ve FİZYOLOJİSİ     HÜCRE YOĞUNLUĞU 

OZMATİK 
BASINÇ 

 PARTİKÜL TOKSİSİTESİ  HÜCRE BÜYÜKLÜĞÜ 



                     Partikül Bombardımanı Yönteminin 

                    Uygulanışı 
 

MİKROPROJEKTİLERİN HAZIRLANMASI 
 

 

MİKROPROJEKTİLERİN DNA İLE KAPLANMASI 
 

 

MAKROPROJEKTİLLERİN HAZIRLANMASI 
 

 

 

CİHAZIN HAZIRLANMASI ve ATIŞIN YAPILMASI 
 

 

GEN GEÇİŞLERİNİN BELİLENMESİ 
 

 
 



 MAKROPROJEKTİLLERİN HAZIRLANMASI 

       2 CAM PETRİ 

ETANOL 
  İZOPRO- 

PANOL 

MAKROPROJEKTİL 

 

KIRILICI DİSK 

 

KORUYUCU ELEK 

   KIRILICI DİSK 

 
 



MAKROPROJEKİTLERİN HAZIRLANMASI 
 
 Kırılıcı disk steril pens ile izopropanol içeren petriden alınarak 
kağıt havlu üzerinde yavaşça kurulanıp koruma kabına 
yerleştirilerek özel aleti ile sabitlenir  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroprojektil / DNA süspansiyonundan mikropipet ile belirli 
miktarda alınır ve makroprojektilin ortasına dağıtılır 

 

Petri kutusu içerisindeki makroprojektiler birkaç dakika  
vakum altında tutularak daha hızlı kurumaları sağlanır 
 

 



   

Mikroprojektil fırlatma  
          düzeneği 

   CİHAZIN HAZIRLANMASI VE ATIŞIN YAPILMASI 



Güç 

Düğmesi 

Vakum  

Düğmesi 

Ateşleme Düğmesi 

Vakum  

Ölçeği 

Helyum 

Basınç Ölçeği 

 

Vakum 

Kontrol  

Vanaları 

Gaz  

Hızlandırma  
Tüpü 

 

Solenoit 

vana 

 

                            

Kırılıcı diskin 

yerleştirildiği 
başlık 

Mikroprojektil fırlatma 

düzeneği 

Hedefin  

yerleştirildiği 
tabla 



ATIŞ MESAFESİ : 6 cm 

 

BASINÇ : 35  bar 

 

VAKUM : 650 mm Hg 

 

PARTİKÜL TİPİ :altın 

 

PARTİKÜL ÇAPI: 1micron 

 

EKSPLANT:olgunlaşmamı 
nohut embriyosu                       

 



                       

                       

ATIŞ MESAFESİ : 8 cm 

 

BASINÇ : 22  bar 

 

VAKUM : 600 mm Hg 

 

PARTİKÜL TİPİ:tungsten 

 

PARTİKÜL ÇAPI:3-5 

micron 

 

EKSPLANT :in vitro 

ortamda yetiştirilmiş tütün 



             OLGUN ARPA  

      EMBRİYOLARINA GUS  

  MARKÖR GENİ AKTARMAK 

   İÇİN UYGUN BASINÇ VE  
 MESAFENİN ARAŞTIRILDIĞI 
      ÇALIŞMA SONUÇLARI 
 

       650 - 900 - 1100 psi  

               basınçlar 
                    ve 

       6 -9 cm mesafeden    

   uygulanan atışlar arasında 

  önemli bir fark saptanmamış 

ve bu aralıklar çalışma konusu  
     için uygun bulunmuştur 
 

 

 



       TÜTÜN             
BİTKİSİNDE  

      (A - B - C ) 

          ve 

      PETUNYA    

   ÇİÇEĞİNDE (D) 

  

 

   GUS MARKÖR 

    GEN İFADESİ 

http://www.plantmethods.com/content/3/1/1/figure/F5?highres=y

